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χάρτου τής « Εικονογραφημένης» καθυσιέρησις τών φύλ
λων μας, δημιουργεί ήμϊν τεχνικός δυσχερείας, αί όποΐαι δέν 
θά μας Επιτρέψουν νά καταστή γρήγορα ενήμερος ή έκδοσις, 
είς τρόπον, ώστε, δπως καί κατά τό παρελθόν, κατά τήν άνέ- 
καθεν καθιερωθεϊσαν τακτικήν, τό φύλλον έκάστου μηνδς νά 
εκδίδεται είς τάς άρχάς τοΰ επομένου.

Δέν ΰπήρχεν άλλη λύσις, διά νά τό έπιτύχωμεν αύτό, παρά 
νά Εκδώσωμεν τό άνά χεϊρας τεΰχος διά τούς μήνας Μάϊον 
Ιούνιον καί τό προσεχές κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου διά τούς 
μήνας ’Ιούλιον καί Αύγουστον. Ούτω Εφεξής, δηλαδή άπό 
τάς άρχάς ’Οκτωβρίου, θά γίνη έντελώς ένήμερος ή έκδοοις

(Τλ/'ηστεία καί προσευχή. Μεγάλη έβδομός γάρ. ΟίΈλληνες 
' Ενήστευσαν άγρίως καί έν γένει άπέαχον πάσης κοσμικής 

κινήσεως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Μεγ. Τεσσαρακοστής.
Πράγματι παρηκολουθήσαμεν έπισταμένως τάς Εφημερί

δας καί τήν καθ' έ.κάστην ύπ’ αύτών σημείου μένην κοσμικήν 
κίνησιν τών ’Αθηνών. Καί εΐδομεν, δτι κατά τό διάστημα 
αύτό τής σαρακοστής Εδόθησαν μόνον Εκατόν πενήντα χοροί 
δημόσιοι και ιδιωτικοί, έγιναν δέ μόνον τριακόσιοι κοσμικά! 
συγκεντρώσεις ούζου, μπριτζ κλ.

’Εκ παραλλήλου έδόθησαν μόνον έβδομήκοντα δύο γεύ
ματα, έπίσημα καί μή, μέ αύστηρώς νηστήσιμα μενού, ώργα- 
νώθησαν μόνον δκτώ εσπερίδες μέ ταμπλώ βιβάν και έπαί- 
χθησαν μόλις «κάθε βράδυ» ολίγες άσεμνες φάρσες.

Τό συμπέρασμα; Δέν είχε πολλή όρεξι ό κόσμος. ’Ισως 
μάλιστα νά συνετέλεσε καί ή οικονομική καχεξία, έν συνδυα- 
σμφ πρός τό βαθύ... θρησκευτικόν αίσθημα.

Τόσον ανιαρά διέρρευσεν ή Μεγάλη σαρακοστή. Εύτυ
χώς ήλθαν ί] άττραξιόν τής Μεγάλης ' Εβδομάδος. Πιένες 
άγριες, δπως λέγουν είς τήν γλώσσαν τον θεάτρου, κάθε 
βράδυ είς τής Εκκλησίες. Κατήντησε, βλέπετε, κα'ι ή εκκλησία 
θέατρον καί ό έν αύταις ευεργετικός συνωστισμός δέν διαφέ
ρει τοΰ είς τους Κινηματογράφους.

Έν τώ μεταξύ, κατά τήν διάρκειαν τών Θείων ’Ακολου
θιών, έξωθι τών ναών έστρατοπέδευαν οί έλπιδοφόροι τοΰ 
’Έθνους βλαστοί, τών έκ πιθηκισμοϋ σταυροκοπου μένων 
μανάδων καί μπαμπάδων, τής κυρίας Σκάφης, τοΰ κ. 
Τσόκαρου καί τοΰ κ. Κασμά καί έκαμαν νά άντηχοΰν αί 
πλατεϊαι άπό τά ωραιότερα τροπάρια τοΰ «Χριστού» καί τής 
« Παναγίας».

’Εχομεν δμως ’Αστυνομίαν ’Ηθών, Σωματεία εναγή, 
Προστασίαν Παιδιού κλ.

*

Και έπί τέλους ήλθε τό Πάσχα, ή Άναστάσεως ημέρα 
διά νά λαμπρννθή καί ό λαός, ό καθ’ δλην τήν Μεγάλην 
Τεσσαρακοστήν ταλαιπωρηθείς καί δεινοπαθήσας μέ τά σαρα- 
κοστιανά καί τους περιορισμούς άπό παντός κοσμικού πει
ρασμού.

Πολύ τνραννιέται καί βασανίζεται ό καϋμένος αύτός ό 
λαός μέ τήν θρησκοληψίαν του. Βαστάει, δπως λέγουν κοι
νώς, καί τήν παραμικρή νηστεία. Καί διά τόν λόγον αυτόν 
βαστάει, άνά χεϊρας τήν Σύνοψιν, διά νά βλέπη πότε είναι 
Εορτή καί νά μήν εργάζεται καί νά... γλενττμ

Γλεντά δέ ’’Ομηρικά. Ή φτώχεια θέλει καλοπέρασι' λέει 
τό λαϊκόν δόγμα.

’ Εψήθηκαν λοιπόν άρνιά είς τήν σούβλαν καί έλαμπρύνθη 
ό «Λαός», ού μήν άλλά καί... έδεκατίσθη.

Τό φινάλε, ώς γνωρίζετε, τού Ρωμαίϊκου γλεντιού είνε 
ό καυγάς, τό πιστόλι ή ή κάμα καί ό φόνος.

Οί συνδρομηταί τοΰ Περιοδικοί- δέν πρόκειται τό παρα
παν νά ζημιωθούν. Αί. κατά τεΰχος υπεσχημένοι είς αύτούς 
έκ μέρους μας σελίδας είναι 16. Άρα ί ι τός ενός έτους ΰπο- 
χρεούμεθα νά δώσωαεν 192 σελίδας. Διά τών δύο διπλών. 
άλλά μέ 16 σελίδας τευχών τοϋ Μαΐου- Ιουνίου κα'ι τοΰ 
’ Ιουλίου - Α ύγουστου, έλαττώνομεν καά 32 σελίδας, α 
κατ' έτος υπεσχημένος. ’Αλλά μέ τό ύπ άρ. 197 τοϋ Μαρ
τίου έ. έ. έδώκαμεν 32 σελίδας, δηλαδή 16 παραπάνω, 
Μένομεν άρα χρεώσται 16 σελίδων. '· τάς δώοωμεν καί αύτάς 
είς άπόσβεσιν τής οφειλής μας μέ το πανηγυρικόν τεΰχος τών 
Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, έκ 32 σελίδων καί μέ πλη
σμονήν εικόνων εγχρώμων.
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Δύο νέα σώματα μάς έφόρτωσε είς τήν ράχιν μας τό 
νέον πολίτευμα. Τήν Γερουσίαν καί τό Συμβούλιου τής 
’Επικράτειας.

"Οπως είδατε άπό τάς Εφημερίδας, έγιναν γέρουσιαστικαί 
έκλογαί καί ό λαός διά πανδήμου ψηφοφορίας Εξέλεξε, 
καθ’ ΰπόθεσιν, τούς άριστεϊς του. Έπειτα ήλ.θε καί ή σειρά 
τών διαφόρων δργανώσεων, σωματείων καί επαγγελμα
τικών τάξεων καί εξέλεξαν και αύταί τούς άριστεϊς των. 
Τέλος, σύμφωνα πρός τό Σύνταγμα, Βουλή καί Γερουσία 
συνήλθον είς κοινήν συνεδρίασιν καί Εξέλεξαν καί αύταί τούς 
άριστεϊς των.

Φαντάζεσθε τώρα τί είναι τό νέον αύτό νομοθετικόν μας 
σώμα. ’Αφρόκρεμα.' "Ολο καί άριστεϊς.

Άν λοιπόν έξαιρέση κανείς μερικούς, μά ελάχιστους, 
μετρουμένους είς τά δάκτυλα τής μιάς ίσως χειρός, έχοντας 
κάποιο όνομα, κάποιαν θέσιν έν τή κοινωνία ή διακριθέντας 
είς τήν καρριέραν τής πολιτικής, οί άπαρτίσαντες τό δεύτερον 
νομοθετικόν σώμα κατά τό πλεϊστον, είναι απότακτοι ή 
απόμαχοι τοΰ Στρατού, τών ’Επιστημών τής Κοινωνίας τής 
Πολιτικής.

Δηλαδή καθ'δν τρόπον κατηρτίσθη ή Γερουσία, — Εξαι
ρούνται, Επαναλαμβάνω, μερικά δνόματα — ή συγκρότησίς 
της δέν διαφέρει άπό τήν τής γερουσίας Ζαχαράτου.

Τό νεαρόν πολίτεμα Επισημοποίησε οΰτω τό κατ’ έθος 
καί κατά κυριολεξίαν σώμα τών........γερόντων, άποστράτων,
συνταξιούχων κλ.
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Είς τάς’Ιονίους νήσους εωρτάσθη ή Επέτειος τής Ένώσεως 
τής Έπτανήσου μέ τό μητροπολιιικόν κράτος.

Έορταί μεγάλαι μετά δοξολογιών, συγκεντρώσεων, δια- 
λέξεων κ.λ. έγιναν είς δλας τάς νήσους. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν 
είχεν ό ένΖακύνθφ πανηγυρισμός, είς τόν όποιον έπρωτοστά- 
τησεν δπως πάντοτε, ή παναρχαία καί ιστορική τεκτονική 
Στοά «Άστήρ τής ’Ανατολής» ΰπό τήν προεδρείαν, τοϋ γνω
στού άλτρουϊστοϋ κ. Π. Μουζάκη.

Ύπό έποψιν λαμπρότητος βέβαια ΰπερεϊγον αί εορταί 
τής Κέρκυρας, λόγφ τής παρουσίας τού ήμετέρου στόλου καί 
τοΰ Σέρβικου.

Μήν ξαφνιάζεσθε. Έτσι είναι... Ή Σερβία άπέκτησε 
στόλον. Αδιάφορου Άν δέν έχη θάλασσαν. Ήμεϊς εχομεν 
Θάλασσαν, άλλά δέν εχομεν τώρα στόλον.

Όξύμωρον σχήμα. Θέλετε τώρα νά μάθετε καί τήν ναυ
τικήν βάσιν τής Γιουγκοσλαυίας (Σερβίας); Δηλαδη ποΰ 
άνεφοδιάζεται καί πόθεν έξορμά ό στόλος της;

Είναι ό Σαϋος ποταμός, παραπόταμος τοΰ Δουνάβεως, 
έπ! τών ΰδάτων τοϋ όποιου κανονιοφόροι Αυστριακοί έπαιξαν 
μεγάλον ρόλον, άρχομένου τού Πανευρωπαϊκού πολέμου

Μέ μιά λέξι: Είναι στόλος... τού γλυκού νερού.
το ΚΕΝΤΡΙ

Τήν Γήν ποτέ ήρώτησα έγώ τής Γής ό διαβάτης:
— ΙΙοϋ τρέχω ένφ στρέφεται περί τόν άξονά της;

Κι εκείνη μ’ άποκρίθηκε: — Θνητέ, είς πάν σου βήμα 
βαδίζεις πρός τό μνήιια.

Αύτή είναι ή ωμή ά/ ια. Έρχόμεθα εϊς τόν κόσμον καί 
χωρσΰμεν δλοι, ά?Λοι ώδονιες καί άλλοι βραδυποροΰντες, 
πρός τόν τάφον. Αύτή είναι ή τροχιά μας. Μόλις πηδήσωμεν 
άπό τό λίκνι,ν μας, έπάνω εϊς αύτήν βαδίζομεν. Καί ποτέ δέν 
έκ.ροχιαζόμεόα, Αύτός εΤ "τι ό μοναδικός σκοπός μας. Έρχό- 
μεθα εϊς τόν κόσμον, δ,, ν’άποθάνωμεν. Καταντφ λοιπόν ό 
θάνατος μία φάσις τής δλης φυσιολογικής λειτουργίας μας.

Αύτόν τόν φυσιολογικόν λοιπόν θάνατον, τόν μή βίαιον, 
ό άνθρωπος προσπαθεί νά τόν κτυπήση θανασίμως ή του
λάχιστον νά τόν άτεσοβήση έπί τινα χρόνον, παρατείνων 
τήν ζωήν.

Ό Μεσαίων είναι γεμάτος από έλιξήρια παρατάσεως τής 
ζωής ή άνανεώσεως καϊ άπό συνταγάς άνθρωποποιητικας.

Ό άγών τοΰ άνθρώπο .ναντίον τοΰ θανάτου καϊ τοΰ 
προδρόμου τοι γήρατος είναι σήμερον ύπερεντεταμένος. Τό 
γήρας ύπό φυσικοχημικήν έποψιν προέρχεται άπό τά «γηρά- 
σκοντα κοΙΛοειδή». Ένεκα τούτου ή έι-αΗαγή τής ύλης γίνε
ται πλημμελής, έφ’ δσον αί δξειδιωτικαΐ καί άπορροφητικαί 
ιδιότητες τοΰ κυττάρου παρακμάζουν.

Ζωή είναι τό σύνολον τών λειτουργιών τοΰ οργανισμού. 
Συνδέεται λοιπόν ή ζωή μέ τήν άρτίαν καί άψογον λειτουρ
γίαν τοϋ κυττάρευ, διά νά εναλλάσσεται ή ύλη κανονικώς.

Άπό τό κύτταρον λοιπόν άρχίζει δ θάνατος. ‘Η παθολο
γική άνατομία τό άνεκάλυψε αύτό! Οί ’’Ασσοκ, Λεχλάϊν, 
Γιόχρες, έμελέτησαν παθολογοανατομικώς τήν Άρτηριοσκλή- 
ρωσιν καί μάς τό άπέδειξαν μέ πειράματα· Εϊς τά άγγεΐα 
επέρχεται χάλασις καϊ διάλυσις τών έσω στιβάδων. Εις τά 
έσω τοιχώματα σχηματίζονται χάσματα. Εισχωρεί εϊς τά 
χάσματα αύτά άπό τούς πέριξ ιστούς άσβέστιον καί χολεστε- 
ρίνη. Έκεΐ προκαλοΰν ταΰτα ελκώδη φθοράν καί καταστρέ
φουν τάς έλαστικάς ΐνας, ούτω δέ τά τοιχώματα σκληρύνονται 
καί καθίστανται άδιαπέραστα.

Φαντασθήτε τώρα τί παθαίνει τό κύτταρον, τοϋ δποίου 
δλη ή λειτουργία στηρίζεται εϊς τήν διαπίδυσιν. Εστι δια- 
πίδυσις δέ ή ίδιότης, ποΰ έχουν τά ύγρά 
καί τά αέρια, νά διεισδιίουν τό αραιό
τερου εις τό πυκνότεροι’. Φαντασθήτε 
λοιπόν νά γίνουν τά τοιχώματα τοΰ κυτ
τάρου άδιαπέραστα. Ούτε όξυγόνωσις 
γίνεται, ούτε άπέκκρισις καί άπεκβολή 
τών περιττών εϊς αύτό ούσιών, άλλ’ούτε 
καϊ άπορρόφησις.Άρα ούτε θρέψις, ούτε 
πολλαπλασιασμός. Μαρασμός μόνον, θά
νατος καί βαθμιαία γενική άχρηστο- 
ποίησις της οργανικής ούσίας δλων τών 
σπλάγχνων καί οργάνων. Γενναται λοι
πόν ό θάνατος!

’Ιδού ή Άρτηριοσκλήρωσις! ’Εναντίον 
αύτής στρέφεται τό πλεϊστον τών Σοφών. 
Ό ειδικός παθολόγος, διευθυντής τοΰ 
Markisches Sanatoriun Waldsievers
dorf Georg Zachariae χωρίζει τήν φο
βερόν αύτήν πάθησιν εϊς τρεις κλασι
κούς τύπους. Ό πρώτος είναι δ κεντρικός 
τύπος καί χαρακτηρίζεται δι’ άρτηριο- 
σκληρωτικών αλλοιώσεων τής άορτής καϊ 
τών στεφανιαίων άρτηριών. Έπιμήκυν- 
σις δηλαδή καί διεύρυνσις τής άορτής 
συνεπείς σκληρύνσεως τών στεφανιαίων 
άρτηριών μετά προσβολής στηθάγχης. 
Ό δεύτερος, δ περιφερειακός τύπος, χα
ρακτηρίζεται διά σκληρύνσεως τών περι
φερειακών άγγείων μετά φθοράς έλκώ- 
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δους τών αρτηριών και υψηλής πιέσεως τοΰ αίματος. Καί 
τέλος, δ τρίτος, δ νεφροσκληρωτικός τύπος. 01 νεφροϊ χάνουν 
βαθμιαίως τήν συγκεντρωτικήν των Ικανότητα και δηλητη
ριώδεις ούσίαι μένουν μέσα εις τόν οργανισμόν, δ όποιος 
έπί τέλους υποκύπτει.

Είχαν νομίσει κατ' άρχάς, δτι ή πρώτη γένεσις τοΰ θανα- 
του οφείλεται εις κληρονομικότητα. Πράγματι είχε παρατη
ρητή, δτι εις πολλάς οικογένειας, καθ’ ώρισμένην ηλικίαν, ή 
ζωική δύναμις, ή ζωτικότης τοϋ οργανισμού, σβύνει και επέρ
χεται δ θάνατος μέ καλπάζουσαν σκλήρυνσιν τών άρτηριών, 
"Αλλοι άπέδωκαν την πάθησιν εις διάφορα εξωτερικά δηλη
τήρια, δπως δ καπνός, τό οινόπνευμα κλπ. Τέλος έστράφη- 
σαν αί ύπόνοιαι πρός τό εντερον. Ύπώπτευσαν, δτι άπ’ έκεΐ 
εκπορεύονται τοξικαί ούσίαι, δφειλόμεναι εις τάς τροφάς ή 
εις βακτηρίδια.

Και ένεφανίσθη τότε, δ Μετσνικώφ μέ τήν γιαουρτοθε- 
ραπείαν του, τήν όποίαν έστήριξε εϊς τήν θεωρίαν τής 
«Συμβιώσεως». Διά τής εισαγωγής δηλαδή εϊς τό εντερον 
τών ζυμογαλακτικών μυκήτων έπιστεύθη, δτι καταστρέφον
ται οί άπεκκρίνοντες τάς τοξικάς ουσίας μικροοργανισμοί. 

Είχε έλθει καϊ τοΰ ’Ιωδίου ή σειρά πρός θεραπείαν. Πι
στεύεται άκόμη δτι, ή ένέργειά του στηρίζηται έπί τής άλ- 
λοιώσεως τής κολλητικότητος τοΰ αίματος. Κα'ι δτι αυξάνει 
τήν διαπιδυτικότητα τοΰ κυττάρου. Δός του λοιπόν Ίώδιον. 
Σημειώσατε δέ, δτι εϊς τόν τρίτον τύπον τής νεφροσκληριό- 
σεως τό Ίώδιον είναι καταστρεπτικώτατον.

’Αλλ’ ιδού νέος άθλητής κατά τοΰ θανάτου εμφανίζεται, 
εϊς τόν στίβον: ‘() ιατρός κ. Π. Α. Τσιλιμπάρης. Δέχεται 
καί αύτός ώς άφορμήν τής Άρτηριοσκληρώσεως τόν έντερι- 
κόν σωλήνα. Άπό τήν μολυσματικήν αύτήν εστίαν εκπο
ρεύονται τοξΐναι μικροβιακαί καί έν γένει προϊόντα άποσυν- 
θέσεως βακτηριδίων, αί όποΐαι δι’ άπορροφήσεως έκ τών 
χυλοφόρων αγγείων εισέρχονται εϊς τό αίμα καί προωθούν
ται κατά μήκος τών αίματοφόρων άγγείων πρός δλα τά 
όργανα, καταστρέφουσαι διά βαθμιαίας παχύνσεως τά άγγεια- 
κά τοιχώματα ύπό τήν έπίδρασιν τών βακτηριακών προϊόντων. 

’Εξήτασε λοιπόν βακτηρίολογικώς αύτούς τούς μικροορ
γανισμούς τοΰ εντερικοΰ σωλήνος, έκαλλιέργησε παρασκευά

σματα καί τέλος άπεμόνωσε βάκιλλσν, 
δστις, καλλιεργούμενος, άπεχώριζε έκ τοΰ 
πεδίου τής καλλιέργειας καϊ άσβέστιον 
καί χολεστερίνην.

Άπό τήν καλλιέργειαν αύτήν έσχη μά
τισε παρασκεύασμα έν διαλύματι Χλω- 
ριούχου Νατρίου, τό άπεστείρωσε, έκαμε 
ένέσεις έπί κονίκλων, έξήτασε τόν δρρόν 
των καί διεπίστωσε, δτι ό ορρός αύτός 
διέλυε τήν χολεστερίνην, διά τής παρα
γωγής έντός τοΰ αίματος τοΰ ανθρώπου 
άντισωματίων.

Καί έδοκίμασε πρώτον έπί εαυτού καί 
κατόπιν έπί άρρωστων μέ διαφόρους 
άρτηριοκλιιρωτικάς έκδηλώσεις άποτελε- 
σματικώς καί έκαμε τήν σχετικήν του 
άνακοίνωσιν εϊς τό Βερολϊνον.

«’Εν αρχή, είπε εϊς τήν άνακοίνω- 
σίν του, έπισυμβαίνει φλεγμονή τοΰ άγ- 
γειακοΰ τοιχώματος καϊ δή νοσεί ό έσω 
καί δ μέσος χιτών.'Ως αιτίαν τής επεξερ
γασίας ταύτης θεωροΰμεν τάς διαρκώς 
έκ τοΰ*  έντερου άπορροφωμένας τοξίνας- 
Αύται φθάνουσι. διά τών Vasa Vaso- 
runi εϊς τά άγγειακά τοιχώματα καί 
προκαλοΰσιν έκεΐ τάς μνημονευθείσας 
αλλοιώσεις. Όταν αί άλλοιώσεις αύται 
φθάσουν ώρισμένην τινά άνάπτυξιν καί^ 
τό άγγειακόν τοίχωμα διά τοΰ νεοπλά- 
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στον συνδετικού ιστού μάλλον ή ήττον ίσχυρώς παχυνθή,τότε 
επέρχονται τά φαινόμενα τής έκφυλίσεως, ών την τέλεσιν 
άποδίδομεν ωσαύτως εις τάς χρονίως έπιδρώσας τοξίνας. 
Αυται έπιφέρουσι την άποσύνθεσιν τού νεόπλαστου συνδε
τικού ιστού και άποχωρίζουσιν έκ των προϊόντων τούτων 
τής άποσυνθέσεως άσβεστων καί χολεστερίνην».

«'Υπό τήν έπίδρασιν λοιπόν των έκ τού έντερου τοξινών 
σχηματίζονται παντού έν τώ νεόπλαστα.) συνδετικφ ίσγφ τού 
σκληρυνθέντο? αγγειακού τοιχιόματος εναποθέσεις αλάτων 
ασβεστίου καί χολεστερίνη; καί ούτω προκαλοΰν τήν παθο- 
λογικοανατομικήν εικόνα τής Άρτηριοσκληρώσειος* .

Τό Ύπουργεΐον 'Υγιεινής τής Γερμανίας ένέκρινε τό παρα
σκεύασμα τού ιατρού Τσιλιμπάρη, εις δ ούτος έ'δωκε τό όνομα 
• Άρτηριοβαξίνη · (Άρτηριεμβόλιον) καθώς καί τό Διεθνές

ΠΛΑΤΩΝ Ε. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
'Ο κ. Πλάτων Ε. Δρακούλης έση- 

μειιόθη εις τον ουρανόν τής Νέας 
'Ελλάδος ώς πνευματικός «διάττων» 
μεγάλης διαδρομής καί. αίγλης. ’Εάν 
ήθελέ τις νά καθορίση δικαίως τήν 
θέσιν τοϋ άνδρός αυτού έν τή σειρά 
τών πνευματικών καί ή δικών ηγη
τόρων τού Γένους ήμών, από ήμι- 
σείας χιλιετηρίδος, άφότου ή πορ
φύρα τού Μεσαιωνικού Ελληνισμού 
άντικατεστάθη από τον μαΰρον 
μανδύαν τής δουλωσύνης, ή οποία 

όμως έγένετο ή αφετηρία τής τρίτης 'Ελληνικής περιό
δου έν τή παγκοσμίφ Τστορίφ,— διά τής δημιουργίας 
ενιαίας ’Εθνικής συνειδήσεως έν μέσφ τών κοινών δοκιμα
σιών καί παθημάτων, έκδηλωθείσης έν τή μεγάλη έλευθε- 
ρωτική άποπείρφ τοϋ 1821 καί δλονέν έξελισσομένη; καί 
συμπληρουμένης— θά έξωμοίωνεν αυτόν μέ τον ΙΙλήθωνα 
τον Γεμιστόν και μέ τόν ’Αδαμάντιον Κοραήν. 'Ο πρώτος 
φορευς καί έρμηνευτής τού γνησίου πνευματικού καί ανθρω
πιστικού στοιχείου τής αρχαίας Ελλάδος, μέγα φιλοσοφικόν 
σέλας τού Νεοπλατωνισμού, - - τού ωραίου καί εύγενοΰς αυ
τού απανθίσματος τής άνωτέρας Ελληνικής διανοητικότητος, 
— άνέτειλε κατά τούς χρόνους τής δύσεως τού Αύτοκρατο- 
ρικού καί ’Εκκλησιαστικού Ελληνισμού, ώς διά νά ύπενθυ- 
μίση εις τήν μνήμην καί εις τήν κρίσιν τής 'Ιστορίας τόν 
άποπνιγμένον εις τό βάθος αυτού, υπό τόν έφιάλτην τού 
’Εβραϊσμού καί τών ’Ανατολικών παραδόσεων, πυρήνα τής 
αρχαίος Έλληνικότητος. 'Υπήρξε προβολεύς, αί. ακτίνες τού 
όποιου συνέδεσαν, διά μέσου τής μεσαιωνικής νυκτός, τόν 
άρχαΐον Ελληνισμόν προς τόν μέλλοντα, διαχαράξασαι έκ 
νέου τήν οδόν τής άνακοπείσης πορείας του. 'Ο δεύτερος, ό 
’Αδαμάντιος Κοραής, ύψωσε τό φώς τής σοφίας του καί τής 
Ελληνικής σκεψεώς του έπί τό δούλαν καί προληπτικόν 
Γένος- διά τών μεγάλων μορφωτικών διδαγμάτων του καί 
τών έξόχων ερμηνειών του τών αρχαίων Ελλήνων συγγρα
φέων, δτε έσημειούτο ό δρθρος τής ’Εθνικής Άναστάσεως, 
ώς διά νά καθοδηγήση τήν νέαν πορείαν τοϋ 'Ελληνισμού 
προ; τήν αληθή πνευματικήν καί ηθικήν κατεύθυνσίν της, 
άνευ τής οποίας ή πολιτική άπολύτρωσις θάήδύνατο ν’άπο- 
μείνη τύπος κενός. 'Υπήρξε μέγας ’Εθνικός καί ρυθμιστι
κός Διδάσκαλος, σταυροφόρος τής 'Ελληνική; διανοητικότη
τας. Ό Πλάτων Δρακούλης άνενέωσεν έν τφ Έλληνισμφ 
τό έ’ργον τών δύο αυτών άνδρών, κατά τό τέρμα τού αίώ- 
νος, τόν όποιον διήνυσεν έν έλευθέρρ πολιτική ζωή μία 
μερίς τού Γένους ήμών, υπό μεγαλειτέραν καί γενικωτέραν 
κατεύθυνσίν. Μύστης τών καθολικών έξελίξεων τού Ευρω
παϊκού πολιτισμού, απόστολος, αλλά καί προφήτης, τού 
’Ανθρωπισμού, τόν όποιον εΐχεν εξυπηρετήσει, διά τού κα
λάμου. διά τού λόγον καί διά τής ενεργού άναμίξεως εις 
πάσαν εξελικτικήν κίνησιι, έν ’Οξφόρδη καί Λονδίνφ— εις 
δύο άφετηρίας καί έπιστροφάς τού παγκοσμίου προοδευτι
κού ρεύματος—, διϋλισμένην προς τούτοις έχων τήν σκέψιν 
καί τήν ψυχήν αυτού εις τήν παρθένον καί αιωνίως άναγεν- 
νητικήν χαρακτήρων καί φρονημάτων άρχαίαν 'Ελληνικήν 
πνευματικότητα, έπεχείρησε νά συνδέση, διά τών έργων καί

Ιατοοσυνέδριον τής Βέρνης και τό Έλλην. Ίατροσυνέδριο».
Καί ήλθε κατόπιν η σειρά των Γερμανών σοηώι·. '() \ρ 

Μάξ Βόλφ έγραψε εύφημοτάτην κρίσιν δημοσία. καθιΐις καί 
δ \ρ Ραβόθ, 'Υγειονομικός Σύμβουλος ό \ρ Βόλνερ καί 
άλλοι, οί όποιοι έχρησιμοποίησαν τήν Αρτηριοβαξίνην κ".ί 
διεπίστωσαν βελτίωσιν τής γενικής καταστασεως μετά τ· : 
πριότας ενέσεις, κανονική)1 καί μόνιμον πτώσιν τής ύπερμέ- 
τρως ύψωθείση; αρτηριακής πιέσεως, έλάττωσιν καί εις πολλά; 
καταλλήλους περιπτιόσει; εξαφανίσουν τής τραχύτητας τών 
αγγειακών τοιχωμάτων, βάθμιαϊον έξαφανισμόν όλων τών 
νοσηρών φαινομένων καί τό άπολύτω; αβλαβές τών έν.'. ον

'Ο κ. II. Α. Τσιλιμπάρης είναι Έλλην, καταγόμενο; έκ 
Κέρκυρα;, ό όποιο; έκαμε εργαστηριακά; σπουδάς επί δεκαο
κτώ ολόκληρα έτη εΐ; Βερολϊνον.

τή; διδασκαλίας αυτού, τήν νεωτέραν έξέλιξιν τής φυλής 
ήμών πρός τήν κοσμοϊστορικήν πορείαν τής δλης άνθρωπό- 
τητος, ώστε νά στηριχθή ό πολιτισμός ήμών έπί καθολικών 
καί οργανικών βάσεων. Καί ή έπιτυχία τής προσπάθειας 
αυτής υπήρξεν άναμη ισβήτητο;. δμολογηθεΐσα υπό παντός 
πεφωτισμένου καί ενσυνειδήτου Έλληνος, με προφανείς καί 
διαρκείς τάς συνέπειας αυτής έν τή χώρρ ήμών, από ενός 
τετάρτου αΐώνος καί πλέον. ’Αληθώς ανώτερα πνευματική 
καί ηθική κίνησις έν τώ νεωτέρη) 'Ελληνισμφ, καθολικά); 
έξελικτική καί προοδευτική, Αλλά καί έγκλείουια παρθένον 
καί αμιγές τό ανθρωπιστικόν καί κοσμολογικόν στοιχείο)’ 
τού αρχαίου Ελληνισμού, δεν εσημειώθη έν ήμΐν, είμή 
άφότου έπεφάνη ή συγγραφική, δημοσιογραφική καί άνθρω- 
πιστική δράσις τού Δρακούλη, διά τού «’“Αρδην», τού. «Φω
τός έκ τών ένδον», τής περιπύστου Έρεύνης», τής «Βιο
νομίας , καί πλείστων άλλων έργων αυτού, διά τής ίδρύ- 
σεως τού « Συνδέσμου τών έργατικών τάξεων τή; 'Ελλάδος», 
μνημειώδους καί ιστορικής ’Οργανώσει»;, άφετηρίας καί 
πυρήνος πάση; μέχρι τού νΰν προσπάθειας έν τώ κύκλιο τού 
εξανθρωπισμού καί τής λυτρώσεως από τή; άδικίας καί τών 
δοκιμασιών τού εργατικού κόσμου, καί δι’ άλλων πολλαπλών 
καί πολυμόρφων έπιδιάιξεων αυτού.

Ό κ. Δρακούλης υπήρξεν ύψωτής καί άναγεννητής τού 
συγχρόνου Ελληνισμού. 'Υψωτής καί άναγεννητής είς άνω
τέρας σφαίρας ήθικότητος καί πνευματικότητος. Ήκτινοβό- 
λησεν έπ’ αυτόν διά τών έργων του καί τής διδασκαλίας του 
τήν νεωτέραν καί σύγχρονον σοφίαν, τό ένδον καί τό βαθύ
τερου περιεχόμενον αυτής, έχρωμάτισε την εικόνα του καί 
τήν πορείαν του μέ τή)· ευγένειαν καί τήν ανθρωπιστικήν 
άποψιν αυτής. Έτιμήθη έξαιρέτως, δσον καί δικαιότατα, υπό 
πάντων τών διανοουμένων Ελλήνων, χωρίς νά επιδίωξη 
ποτέ τιμάς καί διακρίσεις, ό δε Ελληνικός λαός τόν διη- 
σθάνθη. δσον ούδένα άλλον πνευματικόν δδηγητήν αυτού, 
έκ τών συγχρόνων. Καί ήδη. εβδομηκοντούτης, συνεχίζει 
άδίστακτος καί σθεναρώς τό εύγενές έργον αυτού, κινούμε
νος διαρκώς χάριν αυτού άναμέσον τών μεγάλων κέντρων 
τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, εκεί δπου καταβάλλεται 
προσπάθεια πρός γενικήν βελτίωσιν τών όρων τής ανθρώ
πινης ζωής καί έξευγένισιν τής ανθρώπινης διαθέσεως, ένι- 
σχυόμενος ηθικώς παρά πάντων τών μεγάλων ανθρωπιστών 
τού κόσμου, οιτινες άποβλέπουσιν εις αυτόν ιός προ; υπέρ
τερου καί μεγαλόπνευστου "Ελληνα. Αί ολίγαι αυται λέξεις 
έγράφησαν Απλώς διά τήυ άπόδοσιν τής στοιχειώδους ιστο
ρικής άληθείας. Εΐχον τήυ ευτυχίαν νά γνωρίσω τόν κ. Δρα- 
κούλην κατά βάθος καί νά συγκαταλεχθώ μεταξύ τών συν
εργατών αυτού κατά τούς μεγάλους καί έξυγιαντικούς άγώ- 
νας αυτού, καί διά τούτο ένόμισα, δτι δεν ήδυνάμην νά 
θεωρηθώ εντελώς ξένος πρός τό έργου μιας απλής άποδό- 
σεως τής προσωπικότητος καί τής δημιουργίας αυτού.

X. ΤΤΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ 
* * *

ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΙΣ.' Hoav τόσον ά/Ιρόαι καί υπέρ πάσαν προσάοκίαν 

μας αί έγγραφαί, ώστε εξηντλήΟησαν σχεδόν καί τό α’ καί /ί τεύχος 
ίπ’ άριι). 197 καί 190. Εΐχομεν Λ' εκτυπώσει 4000 φύλλων. Εϊμείία 

οννεπώς ί’.τοχρεωμένοι εφεξής τάς έγγραφός νά ένεργοΰμεν άπό τον 

αμέσως προσεχούς ψύλλον.

οι ιχ|· γη - Mycnγχο
ΤΟ ΠλΝΟί’λΜΛ TCDI I 61 IA|’XICUN

Ώς εΐχομεν αναγγείλει, άρχίζοιιεν άπό τοϋ άνά χεΐρας τεύχους 
τήν δημοσιογραφικήν μας εκστρατείαν, διά νά γνωρίσωμεν είς τούς 
σΐ'νδρομητά-· καί τούς άνα ,-νιόστας τοΰ Περιοδικού τάς επαρχίας μέ 
ο,τι αξιον λόγου έχουν νά παρουσιάσουν. Έζητήσαμεν πρός τούτο 
τήν ηθικήν συμβολήν ιών επιχωρίων δι’έκαστον τόπον παραγόν
των, ακόμη δέ καί τής ‘Υπηρεσίας Ξένων καί ‘Εκθέσεων, ή οποία 
κατόπιν μεγάλων προσπνδειώείναι κάτοχος σήμερον πλουσιωτά- 
της συλλογής φωτογραφιών.

Κισμέτ. Πρέπει διά νά δοξασθή κανείς νά έχη τύχην.
Όλοι οί έφευρέται—άδιάφορον αν πολλοί άπέθανον έκ 

πείνης - - έδοξάσθησαν. Μόνος ό εφευρέτη; τοΰ αύτοκινήτοτ1 
παραμένει εις τήν άφσνειαν καί τήν ά'γνοιαν.

Καί δμως ό άτυχή,! Μετέβαλε άρδην τάς βιωτικάς συν- 
θήκας. Έσυντόμευσε αποστάσεις. Μετέβαλε τήν Γεωγραφίαν, 
διότι έπλησίασε πρός άλλήλας τάς πόλεις καί τάς χώρας. 
Καί έμεινε αφανής καί άγνωστος.

“Αλλοτε, φαντασθήτε, ό ταξειδιώτης έχρειάζετο άπό Χαλ- 
κΐδος εις Κύμη)' διά !·() χιλιόμετρα 36 ώρας.

Έν χρήσειτότε ήσαν αί τέθριπποι ά'μαξαι. αί diligences, 
αί όποϊαι έπρεπε νά σταματούν καθ’ οδόν, διά νά ποτίσουν 
τά άλογά των καί κατ’ άποστάσεις νά τά αντικαθιστούν.

Έξεκινούσαν λοιπόν τό πρωί άπό τήν Χαλκίδα καί έφθα
ναν τό εσπέρας, εις ’Αλιβέρι, δπου καί διενυκτέρευαν εις 
άθλια πανδοχεία, διά νά εκκινήσουν πάλιν τό πρωί καί νά 
φθάσουν τό εσπέρας εις τήν Κύμην.

Μέχρι πρό τίνος άκόμη ή Σπάρτη, λόγφ τής γεωγραφι
κής θέσεώς της, ήτο απρόσιτος καί άγνωστος.

Φαντασθήτε περιπέτειας! Άτμοπλοϊκώς θά έπρεπε νά 
θαλασσοπνιγή κανείς, διακυβευων καί αυτή)’ τήν ζωήν του 
κυριολεκτικά); διά νά παραλλάξη τόν Μαλέαν, «έπιλανθανόμε- 
νος τών οϊκάδε” καινά άποβιβασθή εί; Γύθειον, έκεΐθεν δέ 
διά τών πρωτογόνων καί πατροπαραδότων υποζυγίων ή 
τροχοφόρων νά φθάση εις τήν Σπάρτην.

Διά ξηρός πάλιν θά έπρεπε νά ταλαιπωρηθή κανείς έπί

Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

Φωτογραφία έκ τοΰ Φωτογρ. Λευκώματος «Μυστρας», τοΰ έν Σπάρτη 
άριστοτέχνου φωτογράφου κ. Γ. Γεωργιάδου.

9 ώρας μέσα εις διαμέρισμα α' θέσεως τοΰ ΣΙΙΑΠ διά νά 
φθάση κατά τάς 3 μ.μ. εις τήν Τρίπολιν καί άπ’ έκεϊ με 
ταχυδρομικήν άμαξαν νά λικνίζεται επάνω είς τά πρανή καί 
τάς κορυφάς τοΰ Πάρνωνος έπί 9 ώρας, άντικρύζων άνά 
παν βήμα τόν θάνατον. Έπί έν ολόκληρον εικοσιτετράωρον 
έπρεπε νά ταξειδεύη κανείς!

Πριν ή Σπάρτη απείχε τής πρωτευούσης κατά 282 
χιλιόμετρα καί ώρας συναπτός 19. Τώρα ήλθε πλησιέστερον.

Έπιβαίνων θαυμάσιου αυτοκινήτου φίλου μου Κροίσου 
έφθασα μετά εννέα ώρας. Καί είδα μέσ’ άπό τό ’Αττικόν 
πεδίον μίαν ανατολήν ήλιου, καταυγάζοντος τό κλεινόν τής 
ΙΙαλλάδος πτολίεθρον, πανοραματικήν, καί τό Δαφνί μέ τά 
ερειπωμένα τείχη καί τήν ώραίαν στενωπόν τού Σκαρα- 
μαγκά μέ τά κατάφυτα πρανή της καί έπειτα τήν γαλανήν 

λεκάνην τή; Έλευσίνος καί τήν Ελευσίνα καί τήν Κακή 
Σκάλα καί τό δάσος τής Κινέτας καί τόν πορθμόν τής 
Κόρινθόν, άπό τό ύψος τής μεγάλης γεφύρας.

Καί κατόπιν ό Κορινθιακό; μέ τά Γεράνεια κατάντικρυ 
υπέρ τό Λουτράκι, ακύμαντος σάν λίμνη. Καί είσδύομεν είτα 
διά μέσου τών έρειπίων τής Κόρινθου πρός τά ένδότερα τοΰ 
Μορέω;. Απέναντι μας ό Άκροκόρινθος καί κατόπιν μέσα 
εις τήν άγρίαν χαράδραν τού Δερβενακίου δ "Αγιος Σώστης, 
τό ευλαβικόν ανάθημα τού Γέρου τού Μορηα, καί αί Μυκή- 
ναι, ή Τίρυνς καί ή Αίωνία Πόλις, τό Ναύπλιον, απέναντι, 
μέ τό’στυγνόν Παλαμήδι, ΰπερκείμενον, καί τό Άργος καί δ 
περίφημος Άχλαδόκαμπος μέ τάς κρεμαστός γεφύρας του καί 
τήν χαίνουσαν τεραστίαν λεκάνην του καί τέλος ή Τρίπολις.

Μετά δέκα λεπτών πορεία·' ανηφορικήν εύρέθημεν έπάνω 
είς τήν κορυφογραμμήν τού Πάρνωνος. Δεν είχα ίδεΐ γοη-

ΤΟ ΠΙΘΑΜΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕNON ΩΣ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟΝ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ. 

Φωτογραφία έκ τοΰ Φωτογρ. Λευκώματος Μυστράς» τοΰ έν Σπάρτη 
άριστοτέχνου φωτογράφου κ. Γ. Γεωργιάδου.

τευτικώτερον πανόραμα· Ώλισθαίναμεν έπάνω είς μίαν άτε- 
λεύτητον σειράν οροπεδίων, διαδεχομένων άλληλα, άπό κορυ
φής εις κορυφήν, άπ<> πρανοΰ είς πρανές, μέ τήν ιδέαν δτι 
εύρισκόμεθα έπί έδάφους ίσοπέδου πρός τήν στάθμην τής 
θαλάσσης, χωρίς νά άντιλαμβανιύμεθα, δτι εϊμεθα είς ένα ύψος 
700 μ. υπέρ τήν θάλασσαν.

Μετ’ ολίγον ήρχισαν νά προβάλλουν όπισθεν ΰψωμάτων 
καί έπί πρανών διάφορα χωρία καί τέλος έφάνη άπέναντί 
μας, μεγαλοπρεπής, ωσάν μεγαθήριον τής Άποκαλύψεως κοι- 
μώμενον, δ Ταΰγετος μέ άλλα γραφικά χωρία έπί τών πλευ
ρών του, σάν παράσιτα, κατάλευκος είς τήν κορυφήν.

Κάτω, είς τό βάθος, δεξιά καί αριστερά μακράν στίλβουν 
δ Ευρώτας καί δ Οίνους καί άλλοι άνώνυμοι παραπόταμοι. 
Καί μία πλούσια βλάστησις. Άγρια φύσις! Καταπράσινος 
δ Ταΰγετος άπό καστανιές καί βαλανιδιές χαμηλά καί άπό 
’έλατα έπάνω. Καί πέλαγος πράσινον ή πεδιάς τής Σπάρτης, 
κάτω είς τό βάθος, πέλαγος άπό δημητριακά κυματιζόμενα 
διαρκώς υπό τήν συνεχή ριπήν τοΰ άνεμου.

*
Μυστρας! Άποκαλυφθήτε. ’Ανέρχομαι τό πρανές τοΰ 

φυσικού προπετάσματος τού Ταϋγέτου, μέ τήν καρδίαν σφιγ- 
μένην άπό συγκίνησιν.

Ή γέφυρα τής τάφρου πρώτον. ’Έπειτα δ δρόμος, ή 
Μαρμάρα, ή ωραία σαρκοφάγος μέ τάς θαυμασίας γλυφάς 
της καί τά τείχη. Τείχη πελώρια, έδώ χαίνοντα, έκεϊ άνέ- 
παφα, παρέκει ερειπωμένα. Πύλαι, κρύπται, άποθήκαι, σιτο
βολώνες, λιθόστρωτα, δρομίσκοι σκολιοί, κτίσματα παλαιά, 
ερειπωμένα. Καί υπερθεν τρούλλοι καί κωδωνοστάσια. Καί 
έπάνω τά Βασίλεια Δώματα, τό περίφημον «Παλάτιον τού 
Αυθεντός». Τά ’Ανάκτορα τοΰ Δεσπότου τοΰ Μορέως καί 
εις τήν κορυφήν τέλος τό φρούριον τοΰ Βιλλαρδουΐνου.
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΤΤΟΨΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ

Φωτογραφία έκ τού Φωτογρ. Λευκώματος «Μυστράς» τοϋ έν Σπάρτη 
Αριστοτέχνου φωτογράφου κ. Γ. Γεωργιάδου.

Ώ τί έκπαγλον θέαμα! Τί μεταρσίωσις ψυχής! Μία 
παραίσθησις πληροί τούς μυκτήρας μου θυμιάματος καί 
λιβανωτού. Ή παράκρουσις εξακολουθεί. Οί δρομίσκοι αντη
χούν άπό τόν χάλυβα τών θωρακοφόρων καί τών οπλιτών. 
Δούλοι ανέρχονται βαστάζοντες φορτία μεταξωτών καί Αρω
ματικών ξύλων άποβιβασθέντα ύπό τών Βυζαντινών όλκά- 
δων είς τόν λιμένα τών Βοιών. Καί φιλόσοφοι καί μηχα
νικοί διαγκωνίζονται μέ κληρικούς καί κτυποϋν τά σήμαντρα 
τών εκκλησιών.

Καί θαύμα ! Κτυποϋν πράγματι τά σήμαντρα τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου καί τής ΙΙαντανάσσης.

'Η Μητρόπολις, δ "Αγιος Δημήτριος, είναι άνέπαφος. 
Σωρεία πολυτίμων ευρημάτων σώζονται είς τό μουσεϊον του 
Καί οι "Αγιοι Θεόδωροι παρέκει. Καί τό Βροντόχιον, τό 
’Αφεντικό μέ τά χρυσόβουλλά του, πολυυπόστατον, μέ τούς 
τάφους τών Δεσποτών τοϋ Μορέως.

Καί τέλος ή Παντάνασσα. Θαύμα θαυμάτων ή διακο- 
σμητική της. ’Αλλά καί πλούσιος ό εσωτερικός διάκοσμος. 
Πολύτιμα δέ δσα έν αύτή σώζονται.

Μεταξύ άλλων άνευρέθη έν αύτή καί ό τάφος τής Μαγδα- 
ληνής Ί'όκκου, πρώτης συζύγου τοϋ δεσπότου Κωνσταντίνου 
I Ιαλαιολόγου Δραγάση, τοϋ κατόπιν τελευταίου Αύτοκράτο
ρος τής Κωνσταντινουπόλεως καί τραγικού ήρωος τής Πτιό- 
σεως. περιέχων τά οστά της.

*
Ό Μυστράς, ή πρωτεύουσα τοΰ Δεσποτάτου τοΰ Μωρέως ! 

Πρώτος προσκυνητής του καί ερευνητής υπήρξε δ αείμνηστος 
συνεργάτης τής 'Εικονογραφημένης Κωνσταν. Ζησίου, δ 
σοφός αρχαιοδίφης.

Είχε κάμει λεπτομερή περιγραφήν είς διάφορα τεύχη 
τοΰ Περιοδικού μας, μετ’εικόνων.

Ώνομάσθη ούτω άπό τόν θεόν Μηθραν, κατά τούς μέν. 
Άλλοι αποδίδουν τήν ονομασίαν του είς τήν φημισμένην

ΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΕΡΕ,ΠΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ 
ΤΩΝ ΓΓΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ

Φωτογραφία έκ τοϋ Φωτογρ. Λετ'κώματος ·Μυστράς· τοϋ έν Σπάρτη 
Αριστοτέχνου φωτογράφου κ. Γ. Γεωργιάδου.

τυροκομίαν του. Κατά τόν Ζησίου τέλος, διότι έπ’αύτοϋ είχε 
τόν πύργον του καί τό κτήμα του ό "Ελλην εκατομμυριού
χος Μυζήθρας.

Αύτη είναι ή Σπάρτη τοΰ Μεσαιώνος. Ή αρχαία Σ.τάρτιι 
ήκμαζε μέχρι τοΰ 12ου αίώνος .μέ τείχη Βυζαντινά καί περί
λαμπρους ναούς.

Ίο 1209 ό Γουλιέλμος Βιλλαρδουΐνος, κατέχων ήδη άπό 
μακροΰ τήν Μεσσηνίαν, επέρχεται κατάχτής Μονβμβασίας, 
μετ’ ισχυρού στόλου, καταλαμβάνει τήν Αακεδαίμονα καί 
οχυρώνει τόν Μυστράν.

Ή αρχαία Σπάρτη έρειποϋται. άλλ’ ακμάζει ό Μυστράς. 
Ίο 1249 όμως, κατόπιν αιματηρών μαχών τών Φράγκων με
τά στρατεύματα τοΰ αύτοκράτορος Μηχαήλ 1 Ιαλαιολόγου, 
συλλαμβάνεται αιχμάλωτος ό Γουλιέλμος καί ό Μυστράς 
περιέρχεται πάλιν είς τό Βυζάντιον, <ί>ς έδρα τοϋ Χεσπότου 
τοΰ Μορέως καί γρήγορα έγινε κέντρον περίλαμπρου Γραμ
μάτων, Τεχνών καί όλων τών λογιών καί επιστημόνων τής 
έποχής.

Έν τώ μεταξύ, λόγιο τοϋ συνωστισμού ρχισαν νά συνοι- 
κίζωνται καί έκτός τών τειχών τοΰ Μυ« <ά. "Εως δτου μέ

Η ΕΝ ΜΥΣΤΡΑ· Β/ΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

Φωτογραφία έκ τοϋ Φωτογρ. Λευκώματος Μυστράς» τοϋ έν Σπάρτη 
Αριστοτέχνου φωτογράφου κ. Γ. Γεωργιάδου.

τήν κατά τό 1453 πτώσιν τοϋ Βυζαντίου έ'δυσε καί δ Μυ
στράς, έμεινε δέ δ έκτός τών τειχών συνοικισμός ύπό τό 
όνομα Νέος Μυστράς. Αύτός είναι ή Σπάρτη τής Τουρκοκρα
τίας. Καί τέλος δ ’Όθων τό 1834 έκτισεν εις μικράν άπ’αύ
τοϋ άπόστασιν, είς τήν πεδιάδα, τήν σημερινήν Σπάρτην.

* '

Γραφική καί ή σημερινή Σπάρτη. Θαυμασία πρό παντός 
ή ρυμοτομία της, ποΰ θά τήν έζήλευε καί ή πρωτεύουσα. 
Εύάερος δέ. καί αναπεπταμένη, μέ γραφικόν ορίζοντα.

Δέν έχει πολύν πληθυσμόν ή νέα Σπάρτη. Άλλ’είναι 
εργατικότατοι οί κάτοικοι αύτής,

’Έχει έπί πλέον καί Αγροκήπιου, τό όποιον έδωκε σπου- 
δαιοτάτην ι’όθησιν είς τήν Γεωργίαν. Καθ’ δλην τήν περιφέ
ρειαν καλλιεργούνται 100-000 στρεμμάτων μέ άπόδοσίν 
500.000 οκάδων σίτου. 90.000 στρ. αποδίδουν 1.000.000 
όκ· κριθής. 80.000 στρ. αποδίδουν 4.500.000 δκ. σμιγού, 
5000 στρ. άποδίδουν 1 έκατ. όκ. άραβοσίτου, 4.000 στρ. 
άποδίδουν 500.000 δκ. βρώμης. Τρεις χιλ. στρ. άποδίδουν 
1 έκ. δκ πατάτες. Τέσσαρες χιλ. στρ. άποδίδουν 600.000 δκ. 

βάμβακος καί 25 χιλ. στρ. αμπέλων άποδίδουν 3 έκατ- δκά- 
δσς γλεύκους·

Έπί πλέον καλλιεργούνται 5 έκατ. έλαιόδενδρα μέ άπό- 
,οσιν 8 έκ. δκ. ελαίου καί ΙΟ χιλ. έλαιόδενδρα άποδίδοντα 

2θΟ χιλ. δκ. έλαιών επεξεργασίας Καλαμών. Καί 25 χιλ. 
εσπεριδοειδών μέ. άπόδοσίν 10 εκ. ξυνών». Καί 100 χιλ. 
δκ. κουκούλι χλωρό». Καί 500 χιλ. αιγοπροβάτων καί 
5000 Ίππων καί φορβάδων καί 5000 δνων.

"Ολα αύτά τά θαύματα οφείλονται είς τήν πρωτοβου
λίαν τοΰ δαιμόνιου νομογεωίτόνου Σπάρτης κ. Πάνου 
Μπούρα.

Ζηλευτή πόλις. Άπ’ δλα έχει. Καί μονοτάξιον διδασκα
λείου ύπό τήν δεξιωτάτην διεύθυνσίν τοϋ πολυτίμου ’Εκπαι
δευτικού Λειτουργού Μ. Μιχαλοπούλου. Καί γυμνάσιον ύπό 
τόν κ. Σωτ. Καμαρινόν καί μέ τόν θαυμάσιον φιλόλογον 
Χρ. Κατσίχτην καί Ελληνικά σχολεία καί Μητρόπολιν μέ 
τόν Πσλυσέβαστον 'Ιεράρχην κ. Γερμανόν Τρωϊάνον καί

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: ΘΑ

ΙΟί Σοφοί εργάζονται ύιά τήν ’Ανθρωπότητα. Μία άπό τάς φοβε- 
ρωτέρας πληγής της, αληθινή μάστιξ. εΐναι καί ό Καρκίνος. Τριά
κοντα πέντε ολόκληρα έτη τώρα ή Επιστήμη μάχεται κατ' αύτοϋ 
άπεγνωσμένως, έκ τοϋ συστάδην. Είς πεντακοσίας χιλιάδας περίπου 
υπολογίζονται τά θύματά του έτησίως].

Ο Καρκίνος, μάς λέγει δ παρ’ ήμϊν διακεκριμένος Ραδιολό- 
γος κ. Α. Ααμπαδαρίδης, δέν είναι νόσος έχουσα ένιαίαν 

καί ιόρισμένην άνατομοπαθολογικήν ύπόστασιν, άλλά νοσηρά 
ς άνάπτυξις κοινή είς πλείστας παθήσεις τών ποικίλων 

κυττάρων καί τών διαφόρων ιστών τοϋ οργανισμού, νοσηρά 
τ.ς έξέλιξις, χαρακτηριζόμενη ύπό άτελειώτως αύξούσης νεο
πλασίας, τοπικώς καταστρεπτικής, δυναμένης δέ νά μολύνη 
τόν οργανισμόν ολόκληρον καί νά άναπαραχθή έπιτοπίως ή 
είς" άΛόστασιν, Κατόπιν άφαιρέσεώς της.

'Η ’Επιστήμη διεξάγει κατ’ αύτοϋ πολυμέτωπον πόλεμον. 
Τόν λόγοι· είχον κατ άρχάς οί χειρουργοί. Έπί μακράν σει
ράν έτών κατέφευγον είς τήν έξαίρεσιν. Άλλ’ ό αγών άπέ- 
βαινεν άκαρπος. Καί μετά τήν έξαίρεσιν, μετά τήν έγχείρη- 
σιν δηλαδή, άλλαχοϋ ή καί είς τό αύτό μέρος άνεφαίνετο 
ή εστία, διά νά έπέλθη ή καθολική δηλητηρίασις, ή καί θανα
τηφόρος.

Σήμερον έν τούτοις ή χειρουργική έχει νά επίδειξη περι
πτώσεις ίάσεως. Καί οί διακεκριμένοι χειρουργοί αποδίδουν 
τήν προτέραν αποτυχίαν, είτε είς άδεξίαν έξέτασιν, είτε είς 
άδεξίαν έπέμβασιν.

Πράγματι διεπιστώθη, δτι τόσοι· κατά τήν έξέτασιν καρ- 
κινικής έστίας, δσον καί κατά τήν χειρουργικήν έπέμβασιν, 
διά τής συνθλίψεως μετάξι’ τών δακτύλων, κύτταρα μολυ- 
σμένα διεκφεύγουν καί προωθούμενα έξω εγκαθίστανται αλ
λαχού καί εντοπίζονται ώς πυρήνες νέων εστιών.

Ήλθε κατόπιν καί ή σειρά τών άκτίνων X καί τέλος τού 
Ραδίου, δΓ ών, καί ίδίιχ τού τελευταίοι’, έπίσης έπετεύχθη- 
σαν λαμπρά άποτελέσματα.

Σημε-ωτέον, δτι μέχρι τής στιγμής ταύτης δέν έχει ανα
καλυφθεί μικροοργανισμός, προκαλών τήν γένεσιν Καρκίνου. 
Άλλ*  ούτε καί έχει καθορισθεί επακριβώς ή φύσις αύτοϋ· 
Θεωρίας μόνον έχομεν. Κατά τάς παλαιοτέρας, πρόκειται 
περί εξωγενούς παράγοντος, ή έστω καί αοράτου παρά
γοντος, διηθητού ϊοϋ μικροβίου ή παρασίτου, ή διαμαρτίας 
περί τΐμ^διάπλασινκατά τήν έμβρυακήν ζωήν ή τέλος· περί 
διαταραχής έν τή αναπτύξει καί τώ πολλαπλασιασμφ τών 
κυττάρων.

'Θ παρά τώ ΙΙανεπιστημίφ Παρισίων καθηγητής τής 
Παθολογικής ’Ανατομίας Γκυστάβ Ρουσσύ, όμιλών περί 
τής φύσεως τού Καρκίνου, άποφαίνεται, δτι δέν είναι νόσος 
λοιμώδης, ‘διό/ι δέν οφείλεται είς ζώντα παράγοντα, οίοι. οί 
τών μολυσματικών, ούδέ είς ιόν κυτταροτροπικόν. Μάλλον, 
κατ’ αυτόν, δ Καρκίνος είναι νόσος τοΰ κυττάρου καί τοϋ 
πυρήνος αύτοϋ, προκύπτουσα έξ εσωτερικής διαταραχής φυ
σικοχημικής φύσεως επίκτητου άπολύτως, εις τρόπον ώστε 
ν’ άπολείεται πάσα ιδέα κληρονομικότητος. 

αθλητικούς συλλόγους καί Τραπέζας καί τοποθεσίας ώραίας 
καί έξοχιίς γραφικωτάτας.

Καί έπί πλέον τόν Εύρώταν καί τόν Κεάδαν καί τόν 
Ταΰγετον καί τό άρχαϊον Θέατρον καί τόν πιθανολογούμε
νου τάφοι· τοϋ Λεωνίδα καί τόν Φιλανθρωπικόν Σύλλογον 
«"Αγιον Νίκωνα τόν Μετανοείτε», δ όποιος ύπό τήν προε
δρίαν τοϋ εμπνευσμένου αρχιμανδρίτου κ. Γαλανοπούλου. 
θαυματουργεί καί τύπον εκπροσωπούμενου άπό τό σεμνόν 
δργανον ' Σπαρτιάτης», ύπό τήν σεμνήν διεύθυνσίν τοϋ δια
κεκριμένου δικηγόρου κ. Σαράντου Θεοδωροπούλου καί έπί 
πλέον ένα.... Γεωργιάδην, τόν γνωστόν αριστοτέχνην φωτο
γράφον, ό όποιος μέ υπεράνθρωπου; κόπους καί θυσίας, 
χωρίς καμμίαν κρατικήν άντίληψιν, έχει κάμει τό ’■ θαύμα 
ιδέσθαι» λεύκωμα τοΰ Μυστριά μέ ύπερεκατονπενήντα θαυ
μάσιος φωτογραφίας.

"Ολα αύτά, λεπτομερέστερα, θά τά ί’δουν οί άναγνώσται 
τής «Εικονογραφημένης» είς προσεχή τεύχη της.

ο ΙΔΙΟΣ

ΜΑΣ ΣΩΣΗι ΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΝ;

Παραμένει δμως πάντοτε άγνωστος ή αρχική αιτία τής 
νόσου τοϋ κυττάρου. 'Ο Όττο Βάρμπουργκ, \ιευθυντής 
τοϋ Βιολογικού ’Ινστιτούτου Κάίζερ Βίλχελμ τοϋ Βερολίνου, 
είς μακράν μελέτην του περί τής φύσεως τοϋ Καρκίνου κατα
λήγει, άποφαινόμενος δτι ή γενεσιουργός αιτία έγκειται είς 
τήν άναερόβιον συνιστώσαν τοϋ μεταβολισμού τών φυσιο
λογικών κυττάρων τοΰ σώματος, έν αύξήσει ό'ντων, καί εις τό 
γεγονός, δτι ή συνιστώσα αύτή άνθίσταται περισσότερον άπό 
τήν άναπνοήν τοΰ κυττάρου είς τάς βλάβας του.

'Ο σοφός αύτός δέχεται ώς βάσιν, δτι άν έλαττωθή 
ή αναπνοή τοΰ έν αυξήσει κυττάρου είς όξυγόνον, ή ζύμω- 
σις δέν καλύπτεται, δέν Απομακρύνεται ή ανάλογος ποσό- 
της γαλακτικού όξέως καί επακολουθεί ό καρκινώδης μετα
βολισμός.

'Ο Μέγερχοφ καί δ Κορί δέχονται, δτι τό γαλακτικόν δξυ 
σωρεύεται έντός τών καρκινωδών ιστών, διότι τά κύτταρα 
τοϋ κακοήθους όγκου έχουσι αυξουσαν γλυκολυτικήν ιδιότητα 
καί δΓ αύτής παράγεται άφθονον γαλακτικόν οξύ, ώστε τό 
προσαγόμενον διά τοϋ αίματος όξυγόνον δέν άρκεΐ διά νά 
τό άπομακρύνη.

Έν τφ μεταξύ έχομεν περιπτώσεις άναπτύξεως Καρκίνου 
έκ πισσασφάλτου. Καθηγητής 'Ολλανδός διερχόμενος άπό 
δρόμον, τόν δποϊον άσφάλτωναν έργάται τής Δημαρχίας, 
έπαθε Καρκίνον είς τήν μύτην άπό πιτσίλισμα άσφαλτον.

Άλλ’ έχομεν καί περιπτοισεις πειραματικού Καρκίνου, προ- 
κληθέντος ύπό ’Ιαπώνων σοφών έντός τών εργαστηρίων 
δι’ αιθάλης, αλάτων άρσενικοϋ κλ.

Καί άλλην θεωρίαν έν συνεχεία περί άναπτύξεως Καρκί
νου διά χρονίου ερεθισμού φυσικού, χημικού ή μηχανικού, 
τοϋ κυττάρου.

Άλλ’ ιδού τιάρα νέα θεραπευτική μέθοδος. Άκοπος, άδά- 
πανος άπλουστάτη. 'Ο καθηγητής τής Χειρουργικής κ. Πώλ 
Ντελμπέ, άπό τό Παρίσι, έπειτα άπό μακροχρόνια πειράματα, 
προέβη είς άνακοίνωσιν ένώπιον τής ’Ιατρικής ’Ακαδημίας, 
περί θεραπείας τοϋ Καρκίνου δι’ αλάτων Μαγνησίου καί 
δή Χλωριούχου Μαγνησίου.

Ό Γάλλος σοφός έστηρίχθη είς τήν θεωρίαν περί Μεταλ
λισμού. Πας οργανισμός, ζωικός ή φυσικός, έχει έν έαυτφ 
μέταλλα, πολύτιμα διά τήν οικονομίαν καί τάς λειτουργίας 
τών διαφόρων οργάνων του. "Οταν λοιπόν προκύψη πτω
χεία τοΰ οργανισμού εις μέταλλα, παρουσιάζει ούτος μείω- 
σιν άντιστάσεως εις τινας βλάβας καί παρίσταται άνάγκη 
« Άναμεταλλι σμοΰ ».

Έκ τών μεταλλικών τούτων τοϋ οργανισμού στοιχείων τό 
Μαγνήσιον, Χλωριούχον καί Θειεικόν, καθ' ά βέβαιοί είς τήν 
άνακοίνωσιν άου δ Γάλλος σοφός, αύξάνουν τήν άντίστασιν 
τοΰ οργανισμού, πολλαπλασιάζοντα τά λευκά αιμοσφαίρια, 
καί συνεπώς απεργάζονται τήν λεγομενην κυτταροφυλακτι- 
κήν μέθοδον. Άλλ’ άσκοΰν άκόμη έπίδρασιν καί έπί τοϋ 
νευρικού συστήματος, διεγείροντα καί τονοϋντα αύτό. Έπι- 
δρώσιν ωσαύτως έπϊ τοϋ μυϊκού συστήματος. Ή δυσκαμψία



56 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1929 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1929 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 57

τών μυών καί ό γεροντικό; τρόμο; εξαφανίζονται, τό δε βά
δισμά γίνεται ευσταθές.

Και έπί της έπιδερμίδος έπιδρώσι τά άλατα τοΰ Μαγνη
σίου. Αί γεροντικά! ύπερκερατώσεις εξαφανίζονται, ή δ’ έπι- 
δερμίς γίνεται στιλπνή καί λεία. ’Αλλά καί αί τρίχες ανα
κτούν τήν στιλπνότητά των, ενίοτε δέ καί τό πρότερον 
χρώμα των και οί σπίλοι κα'ι αί θηλωματιόδεις δερματικοί 
εκδηλώσεις, προκαρκινικής φύσεως εξαφανίζονται-

'Ωσαύτως αυξάνει ή έκκρισις τής χολής. Εντός τοΰ έντερι- 
κοΰ σωλήνος, καί ίδίμ τοϋ παχέως εντέρου, τηρείται αντιση
ψία, είς τρόπον ιοστε άποσοβείται κάθε άποσύνθεσις.

Εκείνο, ποΰ έχει σπουδαιότητα είναι, ότι κατά τάς ανα
κοινώσεις τοΰ κ. Ντελμπέ, τά άλατα τοΰ Μαγνησίου κυριώ
τατα αθροίζονται, δπου υπάρχει μεγαλητέρα δραστηριότης 
καί διεγερσιμότης λειτουργική, ήτοι αδένας, μΰς, νεύρα καί 
εγκέφαλον. Καί ένφ τά άλατα τοϋ ’Ασβεστίου αθροιζόμενα 
εις τά οστά, προκαλοΰν στείρωσιν, τά άλατα τοΰ Μαγνησίου 
προκαλοΰν διέγερσιν.

Είκοσι ολόκληρα έτη πειραματίζεται ό Γάλλος σοφός. 
Κατ’ άρχάς μέ ποντίκια καϊ κονίκλους καϊ κατόπιν μέ άνθρώ
πους πάσχοντας ή υγιείς, άλλ’ ήλαττωμένης ζωτικότητος και 
ίκανότητος.

-------- -S

Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ
"Οταν πειά έκατακά- 

θησαν τά σύννεφα τής 
σκόνης καί έπρόβαλαν 
τά ερείπια καί δέκα χι
λιάδες ψυχαί εύρέθηκαν 
είς τούς δρόμους, τότε 
είπαν δλοι:

— Πάει ή Κόρινθος! 
Πράγματι. Ή Κόριν

θος υπήρξε. Μετά τήν 
φοβεράν θεομηνίαν τοΰ 
1928 τίποτε δέν έμεινε 
ό'ρθιον. Καί δταν έστα
μάτησε τοΰ υποχθονίου 
τέρατος ή λύσσα, καί 
άφοΰ παρήλθε πολύς 
καιρός, έξεδηλώθη δλη 
ή μεγαλειώδης ανεπάρ
κεια τοΰ Κράτους. Αί 
10 χιλιάδες τών σεισμο- 

ο μητροπολίτης κο°ινθιας δαμασκηνός πλήκτων μετά έν έτος 
έμεναν άκόμη άστεγοι. 

Τότε ένεθυμήθημεν τήν συνταγήν τών αυτονόμων οργα
νισμών. Διά τήν “πανάκειαν’ αύτήν είχα γράψει εις τάς έκ 
τών επαρχιών έντυπώσεις μου, τάς όποίας έδημοσίευσαν 
καθημερινοί έφημερίδες.

Είχα ύπ’ δψει μου τά θαύματα, ποΰ είχε κάμει διά τήν 
σταφίδα, διά τούς σταφιδοπαραγωγικούς πληθυσμούς, διά 
τήν Πελοπόννησον, διά τήν χώραν δλόκληρον, δ Αυτόνομος 
’Οργανισμός Σταφίδος.

’Αλήθεια. ’Έκαμε πραγματικά θαύματα. ’ Αλλ’ δ Α.Σ.Ο. 
έστάθη μακράν τής πολιτικής καί δέν έδέχθη καμμίαν 
παρέμβασιν κομματάρχου, βουλευτού, υπουργού.

Κάθε δόξα καί κάθε τιμή είς εκείνον ποΰ τόν διηύθυνε 
μέχρι τής χθές καί είς εκείνους ποΰ τόν διευθύνουν σήμερον.

"Οταν λοιπόν άνεσύρθη άπό τόν χαρτοφύλακα ή ρετσέτα 
τών · αυτονόμων ’Οργανισμών, δλων μας ή σκέψις έστράφη 
πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοΰ Μητροπολίτου Κορινθίας 
κ. Δαμασκηνού, ώς τοΰ μόνου ένδεδειγμένου νά ήγηθή τού 
κατ’ εξοχήν φιλανθρωπικού, ιερού, αυτόχρημα, ιδρύματος 
τούτου.

Τόν είχα ιδεϊ τόν 'Ιεράρχην είς τό καθήκον του κατά 
τήν «Νύκτα τοΰ Χαμού». Ώ τί νύκτα ήτον έκείνη! Είχαν 
φρυάξει τά στοιχεία. Ώργίαζαν μέσα σέ μιά Βαλπουργίαν 
λύσσαν. Τό έδαφος έκραδαίνετο κάτω άπό τά πόδια μου. 
Γδούποι καί μυκηθμοί ήκούοντο άπό τά έγκατα τής γής,

Έξ δλων αυτών τών μακροχρονίων πειραμάτ. >ν του 
ό Ντελμπέ μέ τούς βοηθού; του διεπίστωσαν τάς ’αγαθά; 
όγκολυτικάς σχεδόν καϊ προληπτικά; ιδιότητας2' τοΰ Μα,·νη 
σίου έπί τών κακοήθων δγγ,ων δι’ εσωτερικής χρήι ;·ι>ς 
έφ’ ικανόν χρόνον.

Εις έπίρρωσιν τών γνωμών του επικαλείται περιεργότα- 
τον φαινόμενον ’·

Εις δσας περιοχάς τοΰ Γαλλικού εδάφους ανευρέθη ση
μαντική ποσότης αλάτων Μαγνησίου, ώς τήν Νότιοι· Γαλ
λίαν, σπανίζει δ Καρκίνος, τουναντίον δέ, δπου ή εϊς άλατα 
Μαγνησίου περιεκτικότης τοΰ εδάφους είναι μικρά, εκεί 
έπιπολάζει τό φοβερόν νόσημα, δπως είς τήν Βόρειον Γαλ
λίαν, δπου σπανίζουν τά άλατα Μαγνησίου, ό δέ Καρκίνος 
είναι ευρύτατα έξηπλωμένος.

'Ο κ. Ντελμπέ καταλήγων έχαρακτήρισε μετά πεποιθή- 
σεως τόν Καρκίνον, ώς πρόβλημα, θεραπευτικόν, άλλ’ ώς 
νόσημα, προληπτικόν, διά τής χρήσεως τού Μαγνησίου, καθο- 
ρίζων τήν ήμερησί.αν δόσιν εις,, εν γραμμάριον καί είκοσι 
εκατοστά εις δύο δόσεις.

Καί βλέπομεν τώρα άτομα πάσηξ.,ηλικία- νά τρέχουν είς 
τά φαρμακεία καί νά σφίγκρυν, έξερ'χόμτ εις χεϊρας των 
φιαλίδιον περιέχον τό πολύτιμον διάλη^ιτ.

σάν κάποια υποχθόνιος λαΐλαψ νά έσάρωνε τά πάντα. Καί 
πάν άνθρώπινον κτίσμα έσωριάζετο γύρώ μου είς ερείπια.

Μέσα είς έκείνην τήν κόλασιν, σ’έκείνην τήν σατανικήν 
συμφωνίαν «δλλύντων καί δλλυμένων», μέσα στό σκοτάδικαϊ 
στό πέλαγος τών γόων καί τών δδυρμών έβλεπα κάθε τόσο 
σέ κάθε γωνιά, μέσα στά χαλάσματα, μιά σκιά μαυροφορε- 
μένη νά γυρίζη ακούραστα καί νά βοηθή, νά παρηγορή καί 
νά προκινδυνεύη παράτολμα εϊς μίαν άλλόφρονα άλτρουϊ- 
στικήν έκδήλωσιν. Ήτον δ Σεπτός 'Ιεράρχης.

Και έγινε δ Αυτόνομος 'Οργανισμός Σεισμοπλήκτων 
Κορινθίων καί διά νόμου έτάχθη έπί κεφαλής ό Σεπτός 
'Ιεράρχης. Άλλ’ έλησμονήσαμεν, δτι ή ρετσέτα άπήτει κ ά 
μερικάς προϋποθέσεις.. Υπάρχουν φάρμακα, τά όποια είναι 
σωτήρια ύπό ώρισμένας συνθήκας, ών άνευ αποβαίνουν 
άντιθέτως ολέθρια. Οι αυτόνομοι οργανισμοί, δπως άλλως 
τε φωνάζει ό τίτλος των, προϋποθέτουν άπόλυτον χειραφέ- 
τησιν, πλήρη άποκέντρωσιν.

Γίνονται δμως αύτά έδώ; Τότε γιατί έκάναμε τόν οργα
νισμό; Καί ή παράταξίς μας; Καί οί ήμέτεροι;

Άλλά δι’ οργανισμόν αύτόνομον μ’ ένα 'Ιεράρχην, δπως 
δ Κορινθίας, έπί κεφαλής δέν ύπάρχουν ήμέτεροι καί αντί
θετοι. 'Υπάρχει μόνον Σκοπός καί Συνείδησις.

Καί δταν οί διάφοροι πειρασμοί τής πολιτικής έπέδρα- 
μον κατά τοΰ οργανισμού Σεισμοπαθώτ· Κορινθίων διά νά 
έκπορθησουν τήν συνείδησή· του, ή ύπέροχος, ή μεγάλη 
ψυχή, πού είχε μέσα του ένσαρκωθη, έξηγέρθη,

Ό Σεπτός 'Ιεράρχης παρητήθη.
’Εξεγείρεται τώρα πίσω του κάθε χρηστή συνείδησις. 

Έξεγείρεται πάς σεβόμενος έαυτόν. ’Εξεγείρεται σύσσωμος 
ή χρηστή 'Ελληνική Οικογένεια, διά νά σταθή είς τό πλευ
ράν του καϊ νά τόν έγκαρδιώση.

Στέκει πλάι του καί ή «Εικονογραφημένη διά νά τοΰ 
ένθυμίζη τό Αέτωμα τοΰ Ναοΰ. δήμος βρατςανος

ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΨΑΡΟΝ 
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ΒΡΑΔΥΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

ΑΓΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΦΥ
Άγέρι τής Πατρίδος μου, 

δροσάτο άγιοι, 

τό μυστικό σου στοχασμό 

άλλος κανείς όίι· ξήμτ, 
Μοί’ά^α έγώ, .τοϋ γείρομαι 
και λαχταράω κα'ι νοιώθω, 

νά μοΰ ζΐ'.τΐΎΪς κάδε χαρά, 
κάθε κρυφό μου πόθο.'

.τοϋ κρυφομιλεΐς μ' Άρτους 
καί μ' άστραπές μαλώνεις, 

περήφανο κι" ευγενικό, 

τό ί,ογισμό μου Ακούραστο

σέ νέον κόσμο υψώνεις 

μακρυά απ' τόν κόσμο τόν κακό ’ 

Κι όταν στό γλυκοχάραμμα 

μέ τής δροσιές σου υφαίνεις 

τόσες ελπίδες τής ζωής, 

κι' δταν σιγά τ' Απόβραδο 

τές πίκρες μου μακραίνεις 

άπό τά βάθη τής ψυχής, 

αγέρι τής Ιίατρίδος μου 

δροσάτο άγερι, 

κάποιες άχιύιες μοΰ ξυπνάς 
ποΰ άλλος δέν τές ξέρει.

Γ. Θ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
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ΤΟ ΛΕΞΙΚΟΝ THX ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

<\κ. Άνδροΰτσος, Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, είναι ό
' κατ’έξοχήν ευρυμαθής καί φιλοσοφών παρ’ήμΐν συγγρα

φείς. Τά συγγράμματα του υπήρξαν πάντοτε πολύτιμα καί 
απαραίτητα διά πάσαν αξίαν λόγου Βιβλιοθήκην. Κατά σει
ράν έκδόσεως είναι: «Το κακόν παρά Πλάτωνι», βαθεΐα διά- 
γνωσις καί έπακριβής άνάλυσις τής Πλατωνικής Φιλοσοφίας, 
« II θεωρία τής γνώσεως παρά Πλάτωνι», ισχυράγνωσιολο- 
γική μονογραφία. ΤI Συμβολική», αυθεντική και παγία ερμη
νεία τών Συμβόλων τής Άνατολ. ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
«Ή ΚριτικήτήςΣτωϊκήςΦιλοσοφίας»,εντρύφημαάληθέςδιά 
πάντα μελετητήν τών ιριλοσοφικών θεμάτων,«'Η Δογματική, 
μόνη καί απαράμιλλος ορθόδοξος άνάλυσις καί διατύπωσις 
τών δογμάτων τής ’Εκκλησίας μας, «Αί Θεωρίαι τής προσο
χή?’· ή «’Εκκλησία καί Πολιτεία» καί τό αριστούργημα τής 
Ελληνικής θεολογίας καί Φιλοσοφικής έρεύνης «ή Ηθική». 
Άλλ’ ό κ. Άνδροΰτσος είναι ακούραστος. Εις τήν· πλειάδα 
τών συγγραμμάτων του πρό ολίγου προσέθεκε νέον: Τό Λεξι
κόν τής Φιλοσοφίας. Τί είναι τό Λεξικόν τούτο; Ό,τι ηύχετο 
νά άποκτήση πάς'Έλλην διανοούμενος, πάς'Έλλην επιστήμων 
καί μελετητής. Τό αποκρυστάλλωμα, ό συγκεντρωτής, παντός 
δ,τι αφορά τήν Φιλοσοφίαν. 'II συμβολή, τήν οποίαν διά 
τοΰ τελευταίου τούτου έργου του παρέσχε δ σοφός καθηγη
τής είς τήν σύγχρονον Ελληνικήν διανόησιν καί φιλοσοφικήν 
ερευνάν, είναι μεγίστης σημασίας. Είναι ανάγκη νά έξάρωμεν 
αυτήν. Είναι αυτονόητον, δτι πάς επιστήμων καί άνθρωπος 
έν γένει τών Γραμμάτων ορέγεται φύσει καί θέσει νά μυηθή 
εις τήν γνώσιν τών ιριλοσοφικών προβλημάτων. 'II Φιλοσο
φία, ώς έρευνα καί μελέτη τών απολύτων αιτίων καί σκο
πών τής ζωής, ενδιαφέρει πάντα άνθρωπον τυχόντα μαθή- 
σεως. Άλλ’ή τοιαύτη γνώσις απαιτεί σύγγραμμα εύσύνοπτον 
καί αυθεντικόν, τό όποιον παρ’ ήμΐν μέχρι σήμερον δεν 
ύπήρχεν. Ό κ. καθηγητής διά τοϋ Λεξικού του παρέχει τόν 
φωτεινόν οδηγόν καί παραστάτην. ’Αναλύει έν πρώτοις κατά 
τρόπον άπολύτως σαφή καί ακριβή καί επαρκή πάντα τά 
προβλήματα τής Φιλοσοφίας, τό πρόβλημα τής γνώσεως τής 
ηθικής (πράξεως), τής ζωής, τής ύλης καί τοϋ πνεύματος, 
αναλύει τά φιλοσοφικά συστήματα, ώςκαί ένα έκαστον σημαί
νοντα Φιλόσοφον, έπί πλέον δέ είδικώς άσχολεϊται μέ τήν 
'Ελληνικήν, Γερμανικήν, Γαλλικήν καί ’Αγγλικήν Φιλοσοφίαν, 
έξαίρων τους ιδιάζοντας έκάστης χαρακτήρας καί διηκούσας 
τάσεις. Οί. θέλοντες συνεπώς νά μυηθώσι κατά τρόπον άνε- 
τον καί ασφαλή είς τήν Φιλοσοφίαν εύρίσκουσι έν τφ Λεξική· 
πηγήν πλουσίαν καί φωτεινήν. Είναι δέ τοΰτο. μεγίστη 
υπηρεσία, τήν οποίαν προσφέρει εις τήν πρόοδον τής 'Ελλη
νικής κοινωνίας. ’Αλλά τούτο αποτελεί τήν ιστορικήν ούτως 
εϊπεΐν αξίαν τοϋ έργου. 'Υπάρχει παρά ταύτην καί υπέρ ταύ- 
την ή ά’λλη αξία αϋτοΰ, ή τής δημιουργικής πρωτοτυπίας καί 
τής επιστημονικής συμβολής. 'II Φιλοσοφία, γεννηθεΐσα καί 
άναπτυχθεΐσα υπό τόν Ελληνικόν ορίζοντα κατά τήν πρώτην 
αυτής έμφάνισιν καί διατύπωσιν, έξειλίχθη μετέπειτα κατά 
τόν μεσαίωνα, τούς νεωτέρους καί τούς νεωτάτους χρόνους 
είς άλλας χώρας καί υπό άλλους ορίζοντας, καθ’ ούς χρόνους 
ή 'Ελληνική Φυλή, λόγω τών πολιτικών καί δυσμενών ίστορι- 
κών συνθηκών, οϋ μόνον ούδέν προσέφερεν είς τήν φιλοσο
φικήν έρευναν, άλλ.’ ουδέ καν νά παρακολούθηση ήδύνατο 
την άλλαχόΰ έντατικώς προϊοΰσαν φιλοσοφικήν έρευναν. Ούτω 
τά συστήματα τών αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων έξειλίχθη- 
σαν εις. διατύπωσιν καί ήρμηνεύθησαν υπό φιλοσόφων τών 
Ευρωπαϊκών λαών, έπί πλέον δέ διετυπιόθησαν καί έδημιουρ- 
γήθησαν νέα τοιαϋτα υπό τών φιλοσόφων καί φιλοσοφούν- 
των τών νεωτέρων Ευρωπαϊκών έθνών. 'II πρωτοβουλία τής 
έρεύνης καί τοϋ ορισμού τών φιλοσοφικών προβλημάτων 

μετεβιβάσθη είς άλλος γλώσσας καί είς άλλους λαούς. Τις θά 
μετέφραζεν ολόκληρον αυτήν τήν πλουσίαν καί πολύμορφον 
εργασίαν εις τήν 'Ελληνικήν; 'Ο κ. Άνδροΰτσοςδιά τοϋ Λεξι
κού του έδημιούργησε τόν ιστορικόν αυτόν σταθμόν.

Πρώτον είς τούς παραδεδεγμένους καί υπό τών ξένων 
φιλοσόφων'Ελληνικούς δρους. παρέχει μίαν ώρισμένην, σαφή, 
παγίαν καί αυθεντικήν ερμηνείαν ιός είναι π. χ. οί οροί αθα
νασία, άδιαφορία, άνακύκλωσις, απαισιοδοξία, άρνησις, άσκη- 
σις, διάρκεια, ηθική, θάνατος, ιδέα κτλ.

Δεύτερον τούς δημιουρ; 'όντας, λόγιο τής παρά τοϊς ξένοις 
ισχυρός φιλοσοφικής άναπι ’.οσοφικούς δρους. Λατι
νικούς, Γαλλικούς, Γερμανικι λ·.. Αγγλικούς, ερμηνεύει κατά 
τρόπον άπολύτως επαρκή καί μει.«φράζει εις τήν 'Ελληνικήν 
μονολεκτικώς. Τό σημεϊον δέ τούτο είναι σπουδαιότατον. Ή 
άπόδοσις τιΰν όρων τούτων είς τή’ Ελληνικήν μονολεκν ώς 
άπήτει ού μόνον βαθεΐαν, βαθυτάτην, γνώσιν τών τεστ ν 
ξένων γλωσσών, τής αρχαίας Λατινικής, τής Γερμανικής, 
Γαλλικής καί Αγγλικής, άλλ’ιδιαίτατα πλουσίαν γνώσιν -‘ς 
Ελληνικής. Ό κ.’Ανδροΰτσος,-συγκεντρών είς βαθμόν έπίζη 
λον πάντα τά ανωτέρω προσόντα, έπέτυχε τό μέ.γα . ιϋ ιο 
έργον, δημιουργήσας ούτω μίαν αυθεντικήν καί επίσημον 
'Ελληνικήν ορολογίαν καί έκκαθαρίσας τόν φιλοσοφικόν περί
βολον άπό τά ποικίλα ακαλαίσθητα καί άμορφα επινοήματα 
διαφόρων προχειρολόγων. οί όποιοι τούς δρους τούτους μετε- 
φραζον κατά τό ’ δάκοΰν έκάστιο. Καί ή άπόδοσις ύπήρξεν 
αυτόχρημα άριστοτεχνική. Άναφέρομεν ώρισμένα παραδείγ
ματα: 'Οδρος Dctenninisinus μετεφράσθη έτεραρχία, Indc- 
teriniiiisnius - αυταρχία, Differrnciation - διαφοροποίησα;, 
/’hersi/uis - Μονοθεΐα, Λ/οζζζΔζζζζ«· - Ενισμός, Idfalisnius- 
Ί θεοκρατία, Spiritualism us-πνευματοκρατία, Duiilisinus- 
δυαρχία, Intellcctualisinus-Νοησιαρχία, Criticismus - Κρι- 
σιαρχία, I 'itulismus - ζωτικοκρατία, Realismus - πραγματο- 
κρατία, Azzz/z’z7.\zzzzi.v-εμπειριοκρατία, Afavismiis - παππο- 
γονία, /Λ'Λτ/ζζ'ζ’-κληρονομικότης κτλ.

Τρίτον: "Οποί' ή μονολεκτική άπόδοσις ήτο ανέφικτος, ό κ. 
Άνδροΰτσος περιωρίσθη εις τήν απλήν παράφρασιν τοϋ δρου, 
δημιουργήσας ένα αυθεντικόν φραγμόν είς τήν δοκησίσοφον 
ευρεσιτεχνίαν τοΰ πριότου τυχόντος. Ούτω τούς δρους Deism us. 
Positivism us, Einfull lung (καλαισθητική συμπάθεια) κτλ. 
μεταφράζει περ ι φραστικώς.

Τέταρτον: Παρά τούς ερμηνευόμενους ή μεταφραζόμενου? 
μονολεκτικώς ή περιφραστικώς δρους συμπαραθέτει τόν αντί
στοιχον Λατινικόν, Γαλλικόν, Γερμανικόν καί ’Αγγλικόν, ούτως 
ιόστε ό βουλόμενος νά δύναται νά προστρέξη καί είς ξένα 
συγγράμματα ή λεξικά πρός περαιτέρω μελέτην. Ούτω παρά 
τόν δρον Κατηγορία συμπαραθέτει τούς αντιστοίχους ξένους 
(braedicamentum, categoric, category). Κληρονομικότης 
(Hcriditd, Vercrbung, Heredity), Διάρκεια (Dauer, 
Du rec, duration), ’Επιλογή (Aus-walh, Selection).

ΙΙέμπτον: Ώς κορωνίς τοϋ ολου Φωτισμού, τόν όποιον τό 
Λεξικόν παρέχει,· είναι· ή πλούσια· καί·έκλεκτική βιβλιογρα
φία, τήν οποίαν ό συγγραφεύς έπί ενός έκάστου θέματος 
παραθέτει, βοηθών ούτω τόν μελετητήν νά προσφύγη είς τά 
ουσιώδη οικεία συγγράμματα ή μονογραφίας.

"Οσοι άποδίδομεν είς τήν γνώσιν καί έρευναν τής Φιλοσο
φίας σημασίαν. άπό άπόψεως έπιστημονικής, καίάνθρωπιστι- 
κής, δέν είναι δυνατόν, παρά νά αίσθανώμεθα πραγματικήν 
ευγνωμοσύνην πρός τόν σεβαστόν καθηγητήν, ό όποιος εις 
σύγγραμμα βαθύ καί εύσύνοπτον μάς παρέχει κατά τρόπον 
έτοιμον, επαγωγόν καί άνετον ολόκληρον τήν ύλην καί τό 
περιεχόμενον τής Φιλοσοφίας άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
έως σήμερον υπό μορφήν άγνώς 'Ελληνικήν. Ν. μανουχηχ

Σκηνή. — Μιά απόμςοη ytorta. tra ρϊΛος οαν οι.ταοι, ο' :να δημό
σιο μπάλο. Ένα μαΐ'οο ντόμινο ατημέλητο, κοατοινταζ ένα .τοτήρι ααμ- 
jravia ατό χέρι, μ: άγιονια κι·ττάζρτ άοιστεοα οιό axw τής ακηνή^, όπον 
ί.ιοτίίϊιιαί. ότι ι πάρχπ κάποια .ι·>υΐα, π ον όδηγνι πτήν αι’Μονηα τον γά
ρον. '.Ικονγπαι μοναική. παν παίζει τήν FiUe ιά iivdatiin . ΙΙολλές 
η atvfc ακονονται μαζί' μ'ν το τοαγονόι.

ΝΤΟΜ- ΙμαΖί' με τίιν ήχο τή; μουσικής) Τρά λά .. λά .· λά. 
Ιεςαφνα σάν να πιάνη με τό χέρι τον κάποιον) ’Ελάτε, ελάτε.

II ΦΩΝ’ΙΙ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΠΙΝΑΣ Μά όχι. άφήστε με.
ΝΤΟΝ. Δέν σάς άφίνω, δέν γ' άφίνω (τραβιέται προς 

τη σκηνή, παρασόροντας " ομένη Κολομπίνα).
ΚΟΛ. Μά θά μέ ίδοΰνε ■ θέλω νά μέ ϊδοϋνε.
ΝΤΟΝ. Καί ιίν σάς δοΆ, δεν θά σας ποΰν τίποτα. 

’Απόψε είναι μιά άποκρηάτ·.κη νύχτα.
ΚΟΛ- Χά χά χά /γε/.άΐ. Βρίσκετε γιά δλα μιά δικαιολο

γία ιριτιομένα). Ξέρετε, πώς εϊσαστε τολμηρός:
ΝΊ ΟΜ. Τολμηρός .. .;
ΚΟΛ. Μά ναί. Δέν μέ άφίνετε ούτε στιγμή. Στριφογυρί

ζει. .αντοΰ μέσα στή σάλα. Σάς βλέπω πάντοτε μπροστά μου.
Χ'Τ· Η. Είναι αλήθεια. Μέ τραβάτε σαν μαγνήτης. Μά 

πέστε μου: Αυτά τά μάτια άπό πού τά έχετε κλέψει;
ΚΟΛ ΙΙάντως άπό δύο άσφαλώς. Άν είναι καί περισ

σότεροι δέν ξέρω.
ΝΤΟΝ, (γελιον). "Οπως καί αν έχη. τά μάτια σας είναι 

θαύμα (κάπως με λυρισμό). Τά μάτια σας πετοϋν φωτιές! 
Τά μάτια σας άστράφτουν. Τά μάτια σας καίνε. Είνε φλό
γες, πού τραβάνε μιά παραπλανημένη πεταλούδα, σάν καί 
μένα στο μεθύσι τής άποκρηάτικης τούτης νύχτας, στο με
θύσι τής ζωής.

ΚΟΛ. Μάσκα μου, είσαι καί ποιητής βλέπω’ έ;
ΝΤΟΜ. ’Όχι, άλλά γίνομαι, δταν σάς βλέπω- ’Ελάτε, κα- 

θήστε κοντά μου. Πιέτε κάτι.
ΚΟΛ. Ναί. δώστε μου νά πιώ (τής βάζει σαμπάνια και 

πίνουν).
ΝΤΟΜ. Στήν υγεία σας !
ΚΟΛ. Καί στή δική σας!
ΝΤΟΜ. Κι’ ένα ποτήοι άκόμα;
ΚΟΛ- Κι’ αυτό... (ρίχνει σαμπάνια).
Ν'ΓΟΜ. Πίνω γιά τήν ώμορφιά!
ΚθΛ· Καί γιά τή ζωή !
Ν'ΓΟΜ. Καί γιά τήν πλάνη!
ΚΟΛ. Καί γιαυτήν (τσουγκρίζουν τά ποτήρια καί πίνουν). 
ΚΟΛ. (Ξαναβάζει σαμπάνια στα ποτήρια). Καί τώρα ή 

σειρά μου. Στήν ύγειά σας! Χαιρετάω τήν τόλμη, γιατί μοΰ 
άρέσει ή δύναμις. ’Άγνωστέ μου, είσαι πολύ τολμηρός. 
ΙΙΙίνουν· Ακοιγεται μαλακά τό άποκρηάτικο τραγούδι καί 
δαιφορες φωνές).

Μια Φωνιι. 1’άξ! Ράξ! Μά πού πήγε;, Πού πήγε;
ΚΟΛ. (Με ταραχή). Μέ γυρεύουν! Είναι τό σύνθημα τής 

παρέας μου·
Η ΦΩΝΗ. Ράξ!
Ν'ΓΟΜ. Ή παρέα σας έχει σύνθημα τό Ράξ;
ΚΟΛ. Ναί καί δέν θέλω νά μέ ϊδοϋνε·
Ν'ΓΟΜ. Μήν άνησυχήτε (πηγαίνει αριστερά, κλείνει τήν 

πόρτα καί τραβάει ενα ριντώ). Τώρα είμαστε έιπελώς άπο- 
μονωμένοι.

ΚΟΛ. (Μί ταραχή). Κλείσατε τήν πόρτα;

Ή συμπαθής -Λέσχη καλλιτεχνών» έδωσε πρός τιμήν τοΰ κ. Χαπ. 
Λαμπελέτ μίαν απογευματινήν εορτήν στεφθεϊσαν υπό μεγάλης επι
τυχίας. Έπαίχθησαν υπό ερασιτεχνών διάφορα ιΐεατρικά έργα. Ή 
Κυρία Άποστολίδου, καί ό Κ°ί Πρεδάρης έτραγούδησαν συνθέσεις 
τοϋ Λαμπελέτ. Τό «Σκέτς» έγράφη ύπό τοΰ συνεργάτου μας κ. 
Μπόγρη διά τήν εορτήν, έπαίχθη δέ ύπό τής έκλεχτής καλλιτέχνι- 
δος K“S Μιράντας Θεοχάρη καί τοΰ έρασιτέχνου Κου Ζαλιόνη.

Ν'ΓΟΜ. Ναί. Μήπως σάς πειράζει:
ΚΟΛ. ίΜΐ αβεβαιότητα). Οχι (κυττάζει άνήσνχα δίπλα 

της, αλλά, σάν νά πήρε, απόφαση). Όχι.
Ιίολ'υ μικρίι σιγή.

Ν'ΓΟΜ. Ελάτε. Καθήστε κοντά μου. Πέστε μου, πώς 
σάς λένε;

ΚΟΛ. Δέν θά σάς πω τό όνομά μου.
Ν'ΓΟΜ. Γιατί: Φαντάζομαι, πώς θά έχετε ένα όνομα 

μικρό, χαϊδευτικό, πού θά θυμίζη κάποιο κομψοτέχνημα, 
σάν καί σάς.

ΚΟΛ. (γελάει!. Χά! χά !
ΝΤΟΜ. Πέστε μου τό όνομά σας.
ΚΟΛ. ’Όχι-
Ν'ΓΟΜ. Γιατί:
ΚΟΛ. Γιατί, άν δέν σάς θυμίζει τό όνομά μου ένα κομ

ψοτέχνημα, αν δέ σάς χαϊδέψη τά αυτιά, θά σάς δώσω μιά 
άπογοήτευσι. Γιατί νά τήν έχετε;

ΝΤΟΜ. Είσθε ένα ευγενικό πλάσμα (τής πέρνει τά χέ
ρια). Τί ωραία πού είναι τά χεράκια σας! Μοΰ φαίνεται 
πώς αυτά τά χεράκια πλαστήκανε, γιά νά χαϊδεύουν τής 
χορδές μιανής άρπας.

ΚΟΛ. Μά μάσκα μου.. .εϊσαστε ποιητής!
Ν'ΓΟΜ. Ναί, έχετε δίκηο. Μά σάς είπα γίνομαι ποιητής, 

όταν σάς βλέπω (σκεπτόμενος - μέ κάποια μετάπτωσι). Λοι
πόν; Ξέρετε..; Μοΰ στριφογυρίζει άπό τότε, ποΰ σάς είδα, 
μιά έμμονη ιδέα στο κεφάλι μου.

ΚΟΛ. Μπά! Νά τήν ακούσω.
Ν'ΓΟΜ. Ή γοητεία σας είναι κάτι τι τό αφάνταστο γιά 

μένα καί θέλω νά τολμήσω νά σάς προτείνω κάτι.
ΚΟΛ. Τί;
ΝΤΟΜ. Είδατε. Ή νύχτα είναι γλυκειά, σάν μιά ανοι

ξιάτικη νύχτα. Τό φεγγάρι λούζει τήν ’Αττική μέ τό θαμπό 
γαλάζιο φως του. Φαντάζομαι πώς ή ακρογιαλιά τοϋ Φαλή
ρου θά είναι όνειρο. Σάς προτείνω ένα μικρό περίπατο 
δσαμε τό «Ι’άληρο. Κανείς δέν θά μάς καταλάβη, άν φύ
γουμε. Σάς αρέσει ή περιπέτεια;

ΚΟΛ. Ναί, άλλά όχι αυτή.
Ν’ΓΟΜ. Μήπως προτιμάτε τήν Άκρόπολι; Τήν Κηφισσιά;
ΚΟΛ. Δέν μοϋ αρέσει τό ύπαιθρον- Προτιμώ τόν κλει

στό χώρο.
Ν'ΓΟΜ. ’’Ε! Τότε τόσο τό καλύτερο (τίμ· πλησιάζει καί 

τσακπίνικα)· Τί θά λέγατε γιά ένα δωμάτιο κουκλίστικα επι
πλωμένο, μέ θκοτεινά παραπετάσματα, κόκκινα σάν τό αίμα;

ΚΟΛ. Σάν τό αίμα. (Μέ κάποια ηδονή). Μ’ αρέσει αυτή 
ή παρομοίωσις (κυττάζοντάς τον σατανικά). Και μέ ένα ντι- 
βάνι... βαθύ, έ; γεμάτο μαξιλάρια.

ΝΤΟΜ. Πιθανόν' δέν ξέρω αν έχη ντιβάνι.
ΚΟΛ. Μά τό κουκλίστικο δωμάτιο δέν είναι δικό σας;
ΝΤΟΜ. Όχι, ενός φίλου μου. Είμαι περαστικός άπό τάς 

’Αθήνας καί έχω τό διαμέρισμά του στή διάθεσί μου. Σάς 
ομολογώ, ότι τήν τελευταία λεπτομέρεια δέν τήν έπρόσεξα. 
Θά τήν προσέξω μαξύ σας, άν θέλετε, άπόψε.

ΚΟΛ. ’'Ετσι...
ΝΤΟΜ. Λοιπόν ;
ΚΟΛ. Έξαρτάται.. .
Ν'ΓΟΜ. Άπό τί;
ΚΟΛ. (χαριτωμένα). Άπό τόν τρόπον, πού θά μέ οδη

γήσετε έως τό δωμάτιο (απότομα). Δώστε μου νά πιώ. Μά
σκα μέ ζαλίζεις... Μοΰ σφυρίζεις σάν φεΐδι στ’αυτιά μου τόν 
πειρασμό. Χά! χά! χά! (ξεσπάει σέ γέλιο).

Ζίκουγεται τό άποκρηάτικο τραγούδι. Εκείνη τραγουδέϊ 
μαζί' μέ τό σκοπό. Τρά λά λά λά. II μάσκα βάζει σαμπά
νια, τραγουδέϊ καί αυτή. ’Έξαφνα τήν αρπάζει άπό τή μέση,

f
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στριφογυρίζουν, χορεύοντας, δυό τρεις φορές, καί άπότομα 
τή φιλεϊ ατό στόμα.

ΚΟΛ. (παραδίδεται ατό φίλημα, άλλά πιάνοντας τόν εαυτό 
της καί μί συγκίνηση). Τί κάνετε

ΝΤΟΜ. (κρατώντας την άπό τό χέρι). Μά γιατί·..; Μήν 
τρέμετε έτσι...Δέν έκανα τίποτα τό κακό.

ΚθΛ. (άφίνοντάς του τό χέρι). Όχι... άλλά...
Ν’ΓΟΜ. Άλλά τί;
ΚθΛ· (ταραγμένη). Ποιός είσθε; Πέστε μου ποιός είσθε;
ΝΤΟΜ. "Ενας, ποΰ θά τόν γνωρίσετε, άν θέλετε, απόψε. 

Ηραία μου Κολομπίνα αισθάνομαι, πώς σάς άγαπώ.
ΚΟΛ. Σωπάτε...
ΝΤΟΜ. ’Όχι. Σάς λέω άλήθεια·. Περάσατε κοντά μου 

σάν μιά σκιά στήν είσοδο τοϋ χοροΰ. .· Τίποτα δέν ξέρω 
άπό σάς και δμως μοΰ φαίνεται, πώς σάς ξέρω χρόνια. Μι
λάω γιά πρώτη φορά ασφαλώς μαζΰ σας και δμως μοΰ 
φαίνεται... (πιάνοντάς της τό χέρι). Ελάτε. "Ας φύγουμε 
γιά λίγο άπό τούτη τή σάλα, ποΰ μπορεί άπό μιά στιγμή 
στήν ά'λλη νά μάς δή κά'ποιο άδιάκριτο μάτι.

ΚΟΛ. (ταραγμένη). ’Όχι. Μή μοΰ ζητάτε γι’ άπόψε 
άδύνατα πράγματα.

ΝΤΟΜ. Μά αύριο θά μέ έχετε ξεχάσει.
ΚΟΛ. Αύτό δέν μπορείτε νά τό ξέρετε.
Ν'ΓΟΜ. Μά μπορεί νά τό φοβάμαι, γιατί ή ζωή, δπως 

θά δήτε, μοΰ έχει μιλήσει περισσότερο εμένα (επιχειρεί νά 
βγάλη τή μάσκα του, άλλά η μάσκα δεν βγαίνει)· Τά μαλλιά 
σας φωνάζουν νειάτα, χαρά. ..τά δικά μου είναι γκρίζα. 
Ξέρω καλλίτερα άπό σάς τή ζωή (έπιχειρεϊ νά βγάλη τη 
μάσκα του μά δεν βγαίνει-μί δυσφορία). Μά τί διάβολο!

ΜίΑ ΦΩΝΗ. Ράξ! Ράξ! Ράξ! Ποΰ είναι; (κτυποΰν τηνπόρτα).
ΚΟΛ. (με ταραχή). Μή βγάλετε τί] μάσκα, σάς παρα

καλώ !
Η ΦΩΝΗ Ράξ! Ούτε έδώ δέν είναι.
ΚΟΛ. (ταραγμένη). Όχι... αύτό είναι τρέλλα... πρέπει 

νά φύγω...
Ν'ΓΟΜ. Θά φύγετε;
ΚΟΛ. Ναί.
Ν'ΓΟΜ. Καί δέν θά σάς ξαν^δώ;
ΚΟΛ. (άφοΰ δώσει μιά μικρή ψυχολογική πάλη). Ναί, θά 

μέ δήτε. Αύριο τό άπόγευμα, στό Ζάππειο, στής 3. Θά 
πάρω τόν καφφέ μου, στήν Αίγλη.. Θά φορώ ένα κίτρινο 
φουστάνι (καί βγάζοντας άπότομα τή μάσκα της). Δέστε με, 
έτσι θά μπορέσετε νά μέ αναγνωρίσετε.

ΝΤΟΜ. Πώς!!.. .Νίνα'·!... Σείς'-!. ..
ΚθΛ· Τί! Ξέρετε τ’ δνομά μου! (τόν κυττάζει κάπως με 

έκπληξη, με επιφυλακτικότητα).
ΝΤΟΜ. Σεϊςϋ,.Χά! χά! χά! (ξεσπάει σ’ ένα σαρκαστικό 

νευρικό γέλιο).
ΚΟΛ. (Σαν νά χάνη τήν ψυχραιμίαν της). Γιατί γελάτε;
ΝΤΟΜ. Σείς! ΣεϊςΓ.Μά.. Χά, χά,χά! (άτονο σαρκαρτικό 

γέλιο πνιγμένο, ποϋ σβυνει άμέσως).
ΚΟΛ. (νευριασμένη). Τί σημαίνει αύτό;
ΝΤΟΜ. (πετώντας τή μάσκα). Μοΰ φαίνεται, πώς σάς 

έχω ξανασυναντήσει, Κυρία.
ΚΟΛ. Ά! (πνιγμένα καί σάν νά παραλύη όλη της ή θέ- 

λησις). Ε’ισαστε στάς ’Αθήνας.
ΝΤΟΜ. 'Όπως βλέπετε, ναί, άπό χθές τό βράδυ.

Ιίολυ μικρή σιγή.
ΚΟΛ. (ποϋ περνάει στιγμιαία μιά ολάκερη κλίμακα συγ

κινήσεων). Ξέρετε... Είμαι εύχαριστημένη, αν καί... ή έκπλη- 
ξίς μου είναι μεγάλη... ’Αλήθεια·.. ’Αλήθεια τί παράδοξη 
θεά ποΰ είναι ή Τύχη...! ’Εσείς.· ’Εδώ άπόψε, στό χορό.. 
Χά! Χά! Χά! (νευρικό γέλιο, ποϋ έχει τόν τόνο μάλλον τής 
ευχαριστήσεως). ’Ά! Όχι αύτό είνε.. Αύτό είναι (Αντικρί
ζοντας δμως τό μάλλον ψυχρό βλέμμα του). Μά ελάτε λοι
πόν. ..Τί μέ κυττάζετε έτσι; Θέλω νά πιώ τώρα..Θέλω νά 
πιώ.. (Ρίχνει σαμπάνια στά δυό ποτήρια καί δίνει τό ένα 
στή μάσκα ποϋ τό πέρνει κάπως Αδιάφορα). ’Άς πιούμε, 
Κύριε Σεργίνη, στήν ύγειά τής τύχης, ποΰ μάς ξανασμίγει 
στήν τρέλλα τοΰ καρναβαλιού (τσουγκρίζουν τά ποτήρια).

ΝΤΟΜ. (άφίνοντάς τό ποτήρι κάτω). Δέν άλλάξατε κα
θόλου Κυρία. Ή μάλλον, ναί, άλλάξατε. Γινήκατε πειό γοη
τευτική. Χά·' Χά! Χά! (σαρκαστικό γέλιο). Οί γυναίκες- 
Οί γυναίκες!..

ΚΟΛ. (παιχνιδιάρικα). Καί οί άνδρες;·.· (τόν πλησιάζει). 
Μά άλήθεια·.. πέστε μου λοιπόν σείς, δ σκληρός δικαστής, 
ό άλύγιστος άνθρωπος τοΰ νόμου, εΐσαστε τόσο ποιητήε... 
Μ' αρέσετε, τό ξέρετε; Μιλήστε μου άκόμα..Πέστε μου γιά 
τά μάτια μου. Πέστε μου γιά τά χείλη μου-..Τώρα βλέπετε 
δλο τό πρόσωπό μου... Ξέρετε, τό κρασί μοΰ γυρίζει στό 
κεφάλι.·.χοροπηδούν μέσα μου άναμνήσεις. .. συγκινήσεις.. 
"Αχ ένα πραγματικό καρναβάλι, δπως είναι ή ζωή (εκείνος 
τήν κυττάζει με κάποια λαχτάρα. Έκείνη ερωτιάρικα). Μι
λήστε μου άκόμα..Φιλήστε με. .(γέρνει ερωτιάριακα τό κε
φάλι της άπάνω του. Τά χείλη της γυρεύουν τά χείλη τον. 
Εκείνος τή φιλεϊ άτονα). Μά δχι έτσι, (μί πάθος) Όχι έτσι·..! 
Σφίχτε με στή άγκαλιά σας... Θέλω νά νοιώσω τί] φλόγα 
τοΰ φιλιού σας... δπως πρώτα.. δπως πρώτα·

ΝΤΟΜ. (τής πιάνει με τά δυό του χέρια τό κεφάλι καί 
κυττάζοντάς την στά μάτια). Είσαι ωραία ! Είσαι ωραία μά...

ΚΟΛ. (ερωτιάρικα). Φιλήστε με άκόμα.
Ν'ΓΟΜ· (πάει νά τήν φιλήση, άλλά σταματά). "Οχι (πνιγ

μένος τήν άπωθετ ίλαφρά).
ΚΟΛ. (λίγο ταραγμένη). Γιατί;
Ν'ΓΟΜ. Γιατί... Καθήστε σάς παρακαλώ.
ΚΟΛ. Μά δχι. Πρέπει νά φύγω. ’Ακούσατε, πώς μέ φω- 

νάζανε προηγουμένως. Δέν πρέπει νά μάς δούν έδώ. Είναι 
ό άνδρας μου μαζύ.

ΝΤΟΜ. Ά! ΙΙαντρευθήκατε...,Ναί. λοιπόν Κυρία, φορέ
σατε τή μάσκα σας! 1

ΚΟΛ. Μί] μοΰ μιλάτε έτσι... Πέστε μου, πότε θά σάς δω... 
είναι ντροπή μου... μά πρέπει νά σάς τό πώ... Σάς άγαπώ... 
Τό ξέρετε;

Ν’ΓΟΜ. Χά'· Χά'· Μέ άγαπάτε... Μ’άγαπάτε έ;
ΚΟΛ. Μά ναί... καί ή φωνή τής άγάπης ήταν έκσίνη ποϋ 

μέ τράβηξε έδώ μέσα, γιατί άλλοιώς - τώρα τό καταλαβαίνω- 
δέν θά έρχόμανε έδώ μέσα. Είνε ή φωνή τής άγάπης, ποΰ 
μάς τράβηξε καί τούς δυό.

ΝΤΟΜ. Ή φωνή τής άγάπης Χμ.! ’Ίσως... Άλλά... 
Χά! Χά! Χά!... Άλλά ή άγάπη γιά σάς είναι... σάν τόν 
άφρό τής σαμπάνιας, ποΰ σάς ζάλισε τώρα τό ώμορφό σας 
κεφαλάκι καί ποΰ σάς έκανε προτήτερα νά μέ έρωτήσετε, δν 
έχω σπίτι μου (σατανικά) ντιβάνια profonds comnie les 
tombeaux, δπως λέει καί δ ποιητής έ; Χέ ! (εΙρωνικό 
πικρό γέλιο).

ΚΟΛ Καί αύτό ’ίσως... καί αύτό...
ΝΤΟΜ. Καί ένα μπουκαλάκι μέ αιθέρα έ; Καί μαδημένα 

κόκκινα τριαντάφυλλα παντού, γιά νά σάς θυμίζουν τό αίμα...
ΚΟΛ. (μί ταραχή). Τί θέλετε νά πήτε;
ΝΤΟΜ. Τίποτα... Θυμάμαι μονάχα... πώς, δταν έδώ καί 

δύο χρόνια..- κάποιος γύριζε σάν τρελλός, γιά νά ξεχάση μιά 
γυναίκα, ποΰ πρωτοέμπαινε στή ζωή του, ένας άλλος μοΰ 
διηγείτο πώς περνούσε τής έρωτικές του νύχτες·., (Αλλάζοντας 
ϋφος) Κυρία καλλίτερα νά πηγαίνουμε.

ΚΟΛ. (μί ταραχή). Όχι... τί εννοείτε... γιά μένα...
ΝΤΟΜ. Κυρία, ό φίλος μου καί ό έραστής σας ήταν 

κάπως φλύαρος...
ΚΟΛ. Τί! Σάς είπε...; Σάς είπε δ Κώστας...; Σάς είπε...;
ΝΤΟΜ. Ναι... τής ιστορίες τών έρώτων σας μέχρι τών 

τελευταίων λεπτομερειών.
ΚΟΛ. (με δάκρυα στά μάτια). Όχι! "Οχι! Τόσο παληάν- 

θρωπος! (επιβαλλόμενη κάπως στόν εαυτό της). ’Έπειτα... 
Τί τί σχέση έχει...! Δέν είχατε μπή εσείς τότε ακόμα στή 
ζωή μου. Γιατί νά σάς πειράξη αύτό; (πηγαίνει κοντά του). 
’Όχι, πέστε μου.. θέλω νά σάς ξαναδώ..- δέν άγαπώ κανέ- 
ναν άλλον άπό σάς... δέν άγαπώ (κρεμηέται στό λαιμό του, 
έκεϊνος τής πιάνει τά χέρια και τά κατεβάζει κάτω.

ΝΤΟΜ. ’Όχι... θά είναι ψέμματα... δέν μπορώ.
ΚΟΛ. (Μ’ ένα πνιγμένο λυγμό)· Μά... μά γιατί;
ΝΤΟΜ. Δέν μπορώ... γιά μένα ε’ισαστε ένα βιβλίο δια

βασμένο, χωρίς καν νά τό έχω ξεφυλλίσει.
ΚΟΛ. (διαμαρτυρομένη καί με άγανάκτησι). Βιβλίο δια

βασμένο... Βιβλίο διαβασμένο... Μά τί είνε αύτά..; Τήν ζωή 
τήν ζή κανένας, δέν τή διαβάζει... Τί σέ νοιάζει τί έκανα 
έως τώρα; (μαλακώτερα και κάπως χαϊδευτικά). Έγώ θέλω 
έσένα! (ίρωτιάρικα). Μίλησε μου, δπως μοΰ μίλαγες πρώτα... 
Φίλησέ με... (πέφτει πάλι στήν Αγκαλιά του). Φίλησέ με σάν 
καί πρώτα...

Ν'ΙΌ'ι. ι Ιίνοντας μεγάλη ψυχολογική πάλη). Δέν μπορώ.. 
Τώρα βγήκε ή μάσκα. Σάς ξέρω... Δέν μέ γοητεύετε πειά 
σάν καί πρώτα...

Κθ.' Ά εγωιστή...! Εγωιστής πάντα..· Εγωιστής, δπως 
Ήσαστε δλοι οί άνδρες.

(' Λκοϋγονται ήχοι μουσικής καί τό τραγούδι. Φαίνεται 
πώς περνούν έξω άπό τήν πόρτα μασκαράδες).

ΚθΛ. (Κάνοντας μιά τελευταία προσπάθεια). Ακούστε με.. 
Σάς αγαπώ...! Σάς αγαπούσα άπό τότε.. Η ζωή περνάει... 
'Η ζωή τρέχει·.. Είναι... είναι βλακία νά κάθεσαι νά σκέ
πτεσαι, τί έκανα μ' έναν εραστή μου...

ΝΤΟΜ. Κυρία (υποκλίνεται βαθύτατα).
ΚΟΛ. ι Μετάπτωσις. Σκέπτεται μιά στιγμή, τήν πιάνει ένα 

νευρικό γέλιο, ποϋ δυναμιόνει οσο πάει. Φορεϊ τή μάσκα της,

ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΟΝ ΚΙΧΟΤΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ:

Θ. ητον δέκα ή ώρα, δταν ξύπνησεν δ Ζόρζ. Έχασμου- 
ρήίΐηκε, έτεντώθηκε, έχαμογέλασε μέ τήν άνάμνησι τής 

νύκτας, ποΰ πέρασε στό Τροκαντερό καί γύρισε άπό τό άλλο 
πλευρό, εύχαριστημένος από τόν έαυτό του, γιά νά τόν 
ξαναπάρη.

Νύσταζε ακόμη. Στό ροκαντερό είχε θριαμβεύσει. Άπό 
τής άρι. τοκράτισες τής Ι'εμπτης καμμία δέν τοΰ γλύτωσε. 
Άνεκηρύχθη Μουσσολίνι τών.... 
χορευτριών.

Έκλεισε λοιπόν τά μάτια του 
καί άφησε τήν σκέψιν του νά τυ- 
λιχθή μέσα στήν αραχνοΰφαντη 
γάζα τών αναμνήσεων του.

Ήτον Παρασκευή. Μά δέν 
τόν έννοιαζε. Δέν ητον πληβείος- 
υπάλληλος, υποχρεωμένος νά δώση 
«φίσσα» στήν τράπεζα ή νά υπο
γράψω στό φύλλον προσελεύ- 
σεως». Είχε τό είσοδηματάκι του, 
μικρό μεγάλο, άδιάφορο.

Καί άρχισαν μέ τό άτονο άπό 
τήν νύστα φώς τής μνήμης νά 
ξετυλίγωνται καί νά προβάλλων- 
ται. στό εκράν τής φαντασίας του 
δλαι αί μάχαι, πού έδωκε μέ τής 
«μπιούτη τοΰ Τροκαντερό.

Νά ή κρεολή σύζυγος τοΰ 
Τραπεζίτου Κ. "Ενα φόξ, ένα 
κοκτέϊγι, καί... πτώμα. Τήν κατέ- 
κτησε. Αίγο καί θά περάση κάτω 
άπό τό Καυδιανόν δίκρανόν του. 
Καί ή ωραία «λευκή αίθιοπίς» 
τοΰ διευθυντού τών Αίγαιοπελαγιτικών Σιδηροδρόμων. 
Καί ή 'σύγχρονος νηρηΐς» Πρέσβειρα τών «Ηνωμένων 
Νήσων» καί ή «Σειρήν τοΰ Βορρά»... καί... καί... καί...

Όλες αυτές θύματά του, φροΰτα ώριμα, ποΰ άρκεϊ νά 
άπλιόση τό χέρι του καί νά... τά κόψη.

Καί τοΰ άνοιξε διάπλατη τήν άγκαλιά του πάλι δ αδελ
φός τοΰ Θανάτου.

Σάν μέσα σέ νεφέλωμα έβλεπε τάς κατακτήσεις του. 'Η 
ΓΙομπαντούρ - , ποΰ τόν έκτύπησε στό μάγουλο ελαφρά-ελα

φρά μέ τή βαντάγια της. 'Γαμπούρ μπαττάν θά γίνη δική 
του. Καί ή «Μαντάμ Μαιντνόν»... Ζήτημα δύο ημερών. 
Καί ή «Γκέϊσσα».■ - ολίγων ωρών... Καί ή «Κολομπίνα»...

”Α ή Κολομπίνα ! Τί θελκτικό πλάσμα ! Αιθέριο !... 
Πολύ γνωστή του... Διάολε! Είχε άναγνωρίσει δλες τής 
γραμμές της. Τής εϊξερε καλά εκείνες τής ωραίες καμπύλες. 
Άς έκανε, πώς ήθελε νά τοΰ κρυφθή.

Τοΰ εϊχε ψιθυρίσει σέ μιά προσέγγισί της μέ τόν καβαλ- 
λιέρο τοΰ ταγκό : — Φορεϊτε κύριε Ζόρζ τό μαύρο κοστΰμ 
μέ τής γκρενά ρίγες άπόψε;

Πάντως ήτον γνωστή του, πολύ γνωστή του, γιά νά 
ξέρη τά εσωτερικά του κοστύμ, τά ντεσού του. ’Ίσως ήτον ή 
πρέσβειρα X... Άλλά δέν άπεκλείετο καί ή γυναίκα τοΰ 
Γραμματέως τής Πρεσβείας τής Άΐτης... Πιθανόν νά

άνοίγει τήν πόρτα καί εξαφανίζεται δεξιά, Μικρά σιγή. Εκεί
νος στέκεται- Κυττάζει τον εαυτόν του. καί σάν νά νοιώίέη, 
πώς τό ντόμινο δεν τοΰ πηγαίνει πειά, τό βγάζει άργά - 
Αργά καί τό πετάει με περιφρόνησι κάτω. " Υστερα φχιάνει 
τήι· κραβάτα τού, περνάει τό χέρι στά μαλλιά του, κάθεται 
μιά στιγμή συλλογισμένος. Ή μουσική τοϋ φαίνεται, πώς 
ιϊτονεϊ. Πραγματικά ό εύθυμος καί γοργός αποκρηάτικος 
ρυθμός τοΰ τραγουδιού άκούγεται τιάρα ξεθωριασμένος και 
αργός, τόσο, ώστε καταντά ένα πένθιμο σχεδόν εμβατήριου. 
Κονμπιΰνει τό σακκάκι τον μί Αξιοπρέπεια, βγάζει άργά 
ένα τσιγάρο, γυρίζει πρός τό μέρος τής πόρτας καί ύστερα, 
κυττάζοντάς μέ πικρία τό πεταμένο ντόμινο, προχωρεί πρός 
τήν έξοδο με αργό καί Αξιοπρεπές βήμα, ένώ πέφτει 
σιγά-σιγά ή αύλαία. δημ. μπογρης

ήτον. καί ή κόρη τοΰ στρατιωτικού άκολούθου τής Λιβονίας.
Άλλά τί σημασία είχεν, δποία κΓάν είνε! Μιά φορά, ποΰ 

είχαν περάσει τό κατώφλι τής γκαρσονιέρας του δλες αύτές, 
ολίγα λεπτά τόν χωρίζουν άπό μιά καινούργια ευτυχία.

Εξαφνα κτύπησε ή πόρτα ελαφρά.·. Έπί τέλους!
— Άντρέ! είπε μισοκοιμισμένος.
ΊΙ πόρτα ύπεχιόρησε πρός τά μέσα καί στό ημίφως διε- 

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ. Μία σκηνή τοΰ «Βολπόνε», τής κλασικής κωμωδίας τοΰ Μπέν Τζόν, 
τήν όποίαν άνεβΐβασεν 6 ΰίασος « Έλευθέρα Σκηνή» άκύ τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη.

γράφη μιά γυναικεία σιλουέττα. Μέσα άπό τά νυσταλέα του 
βλέφαρα τί,ν είδε ν’άποθέτη στό ντιβανάκι ένα πανέρι.

”Α, ήτον ή ωραία «Άνθοπώλις τής Ανδαλουσίας»! 
’Ιδού ή έξήγησις τοΰ μυστηρίου. Αύτή εϊξερε δλα του τά 
εσωτερικά κοστύμ.

— Βιέν σερί! έψιθύρισε μέ μισοσβυσμένη φωνή, χωρίς 
ν’ άνοιξη τά μάτια του εντελώς, άπλιόνοντας τά χέρια του 
έξω άπό τό κρεββάτι του.

Ή σιλουέττα έπλησίασε διατακτικά καί άφωνη. Τήν 
έτράβηξε καί μισοσηκώθηκε γιά νά τήν κλείση στήν αγκα
λιά του καί νά κολλήση τά χείλη του, ποΰ ήσαν φλογισμένα 
σάν άπό Δάγγειο, στά δικά της.

— Καλά τό βρήκα πώς φορούσατε στό Τροκαντερό τό 
μαΰρο σας κοστούμι μέ τής γκρενά ρίγες’ είπε ή σιλουέττα 
πέφτοντας δίπλα του.

Ό Ζόρζ άνοιξε καλά τά μάτια του καί έμεινε κατά
πληκτος.

— Έσύ κυρά Λένη ! Τί θές έδώ;
— Σάς έφερα τά ρούχα τής μπουγάδας κύριε Ζόρζ.

ΔΗΜΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ 
* *

ΛΟΓΩ πληθώρας νλης τό τέλος τοΰ ιστορικού σημειώματος 

περί τής οικογένειας Μπόταση αναβάλλεται.



Ν. ΛΥΤΡΑ: ΤΟ ΤΤΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ Ν. ΛΥΤΡΑ: ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΥΤΡΑ G) Περί τά μέσα Μαΐου ήνοιξε είς τό
Ζάππειον ή έ'κθεσις έργων τοϋ αει

μνήστου ζωγράφου Νικολάου Λύτρα. ΦαντασΟήτε μέσα εις 
την μεγάλην αίθουσαν τοΰ καλλιμαρμάρου μεγάρου 296 
έργα του εκτεθειμένα. Καί ολα μαζύ αυτά τά έργα, διά 
πρώτην φοράν έτσι συλλογικώς εκτιθέμενα δημοσίφ, έδωκαν 
μίαν ιδέαν καί είς τόν άγνοήσαντα τυχόν άκόμη τόν έκλι- 
πόντα μεγάλον καλλιτέχνην, τοΰ έργου του, τό όποιον άνή- 
κει γνησιότατα καί αναμφι
σβήτητα είς τήν Ιιιπρεσσιο- 
νιστικήν σχολήν.

Παιδί 16 έτών ήτον — 
έγεννήθη τό 1884 — δταν 
άνέθορε, ή ακριβέστερου δταν 
έξεπήδησεν άπό μέσα του ή 
φλόγα τής Τέχνης, ή οποία, 
χωρίς καμμίαν έξέλιξιν, ήτο 
εκτυφλωτική.

Πράγματι ό Λύτρας δέν 
είχεν εξέλιξη·.

Έπρόβαλε ξαφνικά ώριμος, 
«έτοιμος», τελειοποιημένος 
είς τήν τελευταίαν του φάσιν 
καί άπό τά πρώτα του έργα 
έφάνη ένας μεγάλος ραψω
δός τής Ελληνικής Φύσεως, 
τοΰ 'Ελληνικού Χρώματος, 
τοΰ Ελληνικού φωτός, αλη
θινός συνθέτης τραγουδιών 
είς χρώματα, μέ μοτίβο πάντα 
τήν Ελληνικήν φυσιν καίάκ- 
κόρντα τοΰ ματιοΰ τήν μορ
φήν. τήν αϊσθησιν, τό βουνό, 
τήν θάλασσα, τήν βλάστησιν, 
τό δένδρον, τόν καρπόν, τό 
λουλούδι.

"Οσο προσεκτικά καί άν 
έξετάση κανείς τά έργα του, 
δέν θά εύρη έξέλιξιν. Δέν ήμ
πορεΐ κάνεις νά τά κατατάξη 
είς σειράν χρονολογικήν, ούτε 
κατά διαβάθμισιν έντελείας. Ν. ΛΥΤΡΑ: ΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΑΚΙ

Τό «Πορτραϊτο τής γυναίκας του», αίφνης, δίδει τή' 
έντΰπωσιν πίνακος τής Φλαμμανδικής σχολής. Φόντο σκούρο, 
σκοτεινό. Μέσα σ’αύτό μιά σιλουέττα καθιστή- Ζακέττα 
βελουδένια περασμένων χρόνων, μέ μακρυά μανίκια κσ 
κατάκλειστο λαιμό. Στή μέση τά κρινόλευκα δάκτυλα τών 
χεριών της καί παραπάνω αστράφτει τό πρόσωπο άπό τό 
Ελληνικό φώς, λές καί λαμποκοπά άπό μέσα ή ψυχή.

Έξετιμήθη άντί εκατόν πενήντα χιλιάδων δραχμών, 
αύτό τό πορτραϊτο του, καί 
θά κοσμήση την Έθν. Πινα
κοθήκην. Λΐ λοιπόν αύτοϋ 
τοΰ κατ’ εξοχήν εντυπωσια
κού έργου δέν ευρίσκει κανείς 
κατώτερον μέσα εις τά έργα 
του. Δέν προηγήθη αύτοϋ 
άλλο, ποΰ νά τό προαναγ- 
γείλη. Άλλ’ ούτε καί άνώτε- 
ρον έπεται.

Καί ακολουθούν θέματα 
καί τοπεΐα σωρός- Τό «κα
θάρισμα τών κυδωνιών», ή 
«ήλιοθδράπεία», τό «ψάθινο 
καπέλλο», ή «έληές τής Τή
νου», «δυο κορίτσια στήν 
ταράτσα» τό «γαϊδουράκι», 
ό «κολυμπητής», ή «Κυρία 
μέ τό κόκκινο κολλιέ», κλ. κλ.

ο ΙΔΙΟΣ

Υ.Γ. Τώρα ή έκθεσις φυ
σικά, έχει κλείσει καί τά ύπο- 
λειφθέντα άριστοτεχνήματα 
μετεφέρθησαν καί πάλιν εις 
τό έπί τής οδού Ηπείρου 29 
άτελιέ τού καλλιτέχνου, δπου 
εξακολουθεί νά συρρέη σάν 
σέ προσκύνημα ό κόσμος καί 
άγοράζει. Τόν λόγον, νομίζο- 
μεν, τόν έχουν πλέον ή κυβέρ- 
νησις, ό Πρωθυπουργός, ό 
ύπουργός τής Παιδείας, κά
ποιος έπίσημος τέλος πάντων.

ΑΠΌ ΠΑΝΤΟΥ
ΝΑ ΜΗ ΒΑΣΚΑΘΟΥΝ !

Εΐναι πλέον ή ενθουσιώδη τά πρώτα αποτελέσματα τής διαδό- 
σεως τής ·Εικονογραφημένης». Ή 'Ελληνική Οικογένεια ήνοιξε 
πάλιν διάπλατα τήν αγκαλιά της, και τήν έσφιξε στοργικά. Νά 
έννοούμεθα δμως: ΊΙ 'Ελληνική, ή πατριαρχική, ή εθνική οικογέ
νεια, ή όποια έξετίμησε τήν εθνικιστικήν σφραγίδα τοϋ περιοδικού, 
οί επιστήμονες, οί διανοούμενοι, οί πουριτανοί της. Οί ψευτοαριστο- 
κράται, οί ψευτογραμματισμένοι, οί ψευτοέλληνες διεκρίθησαν είς 
γυφτιάν. Άλλά καί οί Σκουζέδες. οί Σερπιέρηδες, οί Ροΰσσοι, οί 
Καραπάνοι, οί Κουντουριώται, οί Καμάραι, οί Χαροκόποι κλ. μέσα 
εΐς τήν κοινωνικήν βδελυγμίαν, ποϋ ζοΰμε, έχασαν, φαίνεται, κάθε 
εθνικιστικόν αίσθημα.

Τό περίεργον είναι, δτι τήν πατριωτικήν αύτήν έκφύλισιν δέν 
τήν ευρίσκει κανείς είς τάς κατώτερος τάξεις. 'Εχει κυρίως διη
θηθεί εΐς τάς άνωτέρας μάλλον καί εΐς τούς ιθύνοντας κύκλους 
Τά Επιτελεία Στρατού καί Ναυτικού αίφνης ούδέν προστατευτικόν 
μέτρον έλαβον υπέρ εύρυτέρας διαδόσεως τής «Εικονογραφημένης», 
άλλά καί ίσαγι ·γήι αυτής είς τάς στρατιωτικός λέσχας, βιβλιοθή- 
κας ,-ινταγμάτων, φρουρών, πολεμικών σκαφών κτλ. καί ανα
παύω- ι είς τήν δάφνην, δτι καταβάλλουν 500 χιλ. δρ. έτησίας τό 
πρώτι τί 120 χιλ. δρ. τό δεύτερον —«έκτός χαρτί· κατά τό κοινόν 
«έκτό-ι ασί» — .-ρός έκδοσιν προπαγανδιστικών φυλλάδων, διά νά 
ξεροκο. «..λίζονται τά χρήματα αϋτα μεταξύ τυπογραφείων, χαρτεμ- 
πό · ν ·, αί άλλων... παρσ- ’ ων.

Λπό S0 περίπου ίερά^. αντασθήτε, μόνον ό Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών κ. Χρυσόστομος, ό Ί. τροπολίτης Δημητριάδος κ. Γερμα
νός. ό Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Γερμανός, ό Νεαπόλεως ’Επίσκοπος 
κ. Πέτρος, ό Κρήτης κ. Διονύσιος, έξετίμησαν τήν «Είκονογραφη- 
μένην». Οί άλλοι δέν καταδέχονται νά τήν διαβάσουν. Είς αύτούς 
■θά άποστείλωμεν τήν «Δεκαήμερον» τοΰ Βοκακίου, τήν Πάπισσαν 
’Ιωάνναν, τήν Νανά τοϋ Ζολιϊ καί τήν Γκαρσόν τοΰ Μαργκερίτ.

Άπό ·ούς 35 Νομάρχας μόνον οί κ.κ. Η. Νοταράς Πατρών καί 
Α. .. ίρκελλος, Δράμας, ό γνωστός φιλόλογος. Άπό τούς_ 80 περί
που Δημάρχους, μόνον οί τής Λαμίας κ. I. Μακρόπουλος, Καβάλλας 
ι. Γ.όγ. Ίορδάνου, Δράμας κ. Ν. Παρμενίδης, Πατρών κ. Βλάχος, 
Πλωμαρίου κ. Μελανδινός.

Τά Υπουργεία; Ή Ακαδημία; Τό Γραφεϊον Τύπου; Ό Του
ρισμός; Αί Τράπεζαι; Τά σωματεία; Ό Εύαγγελισμός, ό Ερυθρός 
Σταυρός, τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα, τό Λύκειον Έλληνίδων; Μάς 
ιπέστρεψαν τό φύλλον.

Δύο άφ’ ετέρου νεαραί κρατικοί οργανώσεις έξεδήλωσαν πρός 
τήν «Εικονογραφημένην» πολλήν εχθρότητα.

Ο TEMPORA !...

ΑΛΕΞ. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

ό σοφός τής «Εικονογραφημένης, φίλος, 
μεταφραστής τοΰ Άνακρέοντος.

Ώ τί αηδής ή μεταπολεμική περίοδος! Τί πρόστυχη! ’Αποκαρ
διωτική ! Έχουν τήν ιδέαν, δτι ό κοσμάκης έσυνείθησε νά διαβάζη. 
Άπατώνται. Πώς είναι δυνατόν νά διαβάζη κόσμος, ποϋ εΐναι γιά 
διάβασμα;

Νά ΐδήτε άνθρώπους, ποΰ είναι δμολογουμένως πλούσιοι καί νά 
τούς συχαθήτε, άρνουμένους τήν ύπογραφήν των.

Νά ΐδήτε άνθρώπους, υποκρινομένους τόν εύγενή, άποκαλυπτο- 
μένους δέ χυδαιοτάτους.

Νά ΐδήτε αύτοτιτλοφο- 
ρουμένους«διανοουμένους» 
νά διαβάζουν τά φυλλάδια 
τοΰ Καραγκιόζη καί τοΰ 
Γιαγκούλα κλ.

Αύτά διαβάζουν οί νεο
έλληνες. Καί εΐς αυτά είχαν 
ανέκαθεν ροπήν. Φυλλάδες 
καί πάλιν φυλλάδες.

Πλάνη λοιπόν τό δτι δια
βάζουν περισσότερον τώρα 
οί ρωμηοί.

Φαίνεται, δτι διαβάζουν 
περισσότερον, διότι τώρα 
δλος σχεδόν ό 'Ελληνισμός 
είναι συγκεντρωμένος έδώ. 

Προσθέσατε τώρα καί 
τόν όσημέραι περιορισμόν 
τοΰ κύκλου τών εργασιών, 
διά νά έχετε τήν εξήγηση· 
τοΰ πώς επιστήμονες τής 
περιωπής τοΰ Έλευθερου- 
δάκη, τοΰ Κολινιάτη καί 
τής μοδίστας «Robes et 
Manteaux, Gatina Papa- 
stephanou, Angle Achar- 
non, Place Mavrocorda- 
tou Ν» ι» δέν έκράτησαν 
τό φύλλον.

. .. , .lr—. τά φύλλα μας κουρελιασμένα
η λαδωμένα καί μουντζουρωμένα, άρνουμένους δέ νά μάς άποζη- 
μιώσουν.. Διά τούς λόγους αύτούς εΐμεθα υποχρεωμένοι νά θέσω- 
μεν είς ενέργειαν τόν καί κατά τήν προπολεμικήν περίοδον έν 
χρήσει «Μαΰρον πίνακα» άπό τοΰ προσεχούς φύλλου.

Άφίνομεν τούς έπιστρέφοντας ήμϊν

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΑΜΑΡΑΝΤΕΣ ΔΑΦΝΕΣ

Τήν Ιστορίαν τών Βαλκανικών Πολέμων μόνος εΐς άνθρωπος 
ήτο εΐς θέσιν νά γράψη, τόσον άπό Ιστορικής, δσον καί άπό τεχνι
κής άπόψεως. Καί ήτον αύτός ό κατά τήν διάρκειαν αύτών Επιτε
λάρχης τοϋ Έλληνικοΰ Στρατού, ή ψυχή τής άνασυντάξεως τών 
κατά ξηρόν δυνάμεων τής Χώρας, δ όργανώσας. ό κινήσας τά 
πάντα μοχλός, ό αντιστράτηγος Βίκτωρ Δούσμανης. Καί τό σύγ
γραμμα του έμεινε μνημεϊον αληθινόν τής έποποιΐας έκείνης.

Ήδη, μετά μίαν δεκαπενταετίαν περίπου, μέ τήν άποκατάστασιν 
τής γαλήνης καί τήν περι
συλλογήν τών κατά τά Βαλ
κάνια λαών, έρχεται τό Έπι- 
τελεϊον τό Βουλγαρικόν καί 
ζητεί παρά τοΰ συγγρα- 
φέως, διά κολακευτικωτά- 
του εγγράφου, τήν άδειαν 
νά μετάφραση είς τήν Βουλ
γαρικήν γλώσσαν τό πολύ
τιμον διά πάντα στρατιωτι
κόν σύγγραμμά του.

ΊΙ «Εικονογραφημένη» 
δέν προσθέτει τίποτε εΐς 
αύτά καί άναφέρουσα ταΰτα 
χρονογραφικώς δράττεται 
τής ευκαιρίας νά παρου- 
σιάση εΐς τούς άναγνώστας 
της τήν εικόνα ένός έκ τών 
συντελεστών τών ένδοξων 
έκείνων πολέμων.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κώστα Κοφινιώτη. Συλ

λογή ωραίων ποιημάτων μέ 
τόν τίτλο «Στή γυναίκαποΰ 
ξέχασε» καί μέ πρόλογο τοΰ 
Στεφ. Δάφνη. Τά ώραιό- 
τερα θά σάς τά παρουσιά- 
σωμεν προσεχώς.

I. Δραγάση ΙΙαλαιο- 

λόγου. Τό έβδομον τεΰχος 
τής Προϊστορικής ’Ανθρω
πολογίας καί ’Εθνογραφίας 
τής Ελληνικής Μεσογείου.
’Αποσπάσματα τής έμβριβοΰς μελέτης τοΰ φίλου μας έπιστήμονος 
ήκούσαμεν είς σειράν διαλέξεών του έν τώ ΙΙαρνασσφ, καί είς ένα 
συνωστισμόν τής διανοούμενης τάξεως.

“Ερευνα. "Εκδοσις μηνιαία τού έν Αλεξάνδρειά άνθρωπιστικοΰ 
περιοδικού τού κ. Αγγέλου Κασιγόνη μέ άρθρο’ν τής Κυρίας Άννης 
Κατσίγρα, ίατροΰ, ύπό τόν τίτλον «Αίτια καί Αποτελέσματα τής 
έξωσπιτικής έργασίας τής γυναίκας».

Ή Σύγχρονη Σκέψη. —- «Πανελλήνια λογοτεχνική καί καλλιτε
χνική ’Επιθεώρηση» ύπό τήν διεύθυνσίν τού Γιάννη Βουβάκη καί 
Μ. Βυσάνθη άπό τό Σικάγο, μέ πολλών σελίδων συνεργασίαν τών 
έπιφανεστέρων συγχρόνων λογογράφων καί καλλιτεχνών.

Δελτίον Καρκινολογίας. — Επιστημονικόν περιοδικόν ύπό τήν 
Διεύθυνσίν τού ραδιολόγου Δρος Α. Λαμπαδαρίδου, είδικώς άφιε- 
ρωμένον είς τά περί Καρκίνου.

’Ακαδημαϊκή ’Ιατρική. — Τεΰχος β'. Δεκαπενθήμερος Επιστη
μονική Έπιθεώρησις ύπό τήν διεύθυνση· τού κ. Μάνου Καρζή.

Τά" Απαντα τοϋ Ρούπερτ Μπρούκ. — Μετάφρασις τοΰ Γλαύ
κου Άλιθέρση, έκδοσις τής έν Άλεξανδρείφ ’Εκδοτικής Εταιρίας 
«Γράμματα· καί «Ανακρέων» τοΰ κ. Άλεξ. Κασδάγλη, «Ή Τέχνη 
της ομορφιάς (’Εκλαϊκευμένη ’Επιστήμη), ύπό τοΰ Δρος Α. Συγκε- 
λάκη. Μαθήματα μικροβιολογίας, τής Ίατροΰ Αγγελικής Παναγιω- 
τάτου, «Μεγάλα Κοινωνικά Δηλητήρια» τοΰ Δρος. Λ. Συγκελάκη 
καί ό «Γάαρς παρά τοΐς Ρωμαίοις», ύπό Φοίβου Φαρμά, δικηγόρου. 
"Ολα εκδόσεις πολύτιμοι τής αύτής έν ’Αλεξάνδρειά ’Εκδοτικής 
Εταιρίας «Γράμματα».

Δεν υπάρχει θάνατος. — Florence Marryat, κατά διασκευήν 
Ελένης Φωτίου.

•Πόρνων. — Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις.

ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Μ’ ένα πρώτης τάξεως καλλιτεχνικόν έργαστήριον έστολίσθη ή 

πρωτεύουσα. Ό γνωστός καλλιτέχνης - φωτογράφος κ. Πλάτων 
Πίτλιγκερ μας τό έμοντάρησε έκεΐ είς τήν οδόν Κολοκοτρώνη, άρ. 
11α. Φωτογραφεϊον είνε αύτό ή βωμός; Τέμενος τέχνης αληθινόν! 
Φαντασθήτε έναν νεόδμητου όροφον άπό 9-10 διαμερίσματα. Έδώ 
τό σαλονάκι τής άναμονής, έκεΐ τό γραφεϊον, παρέκει τό κομωτή- 
ριον, τό στούντιο του, τό έργαστήριον, καί ό σκοτεινός θάλαμος. 
"Ολα βαλμένα μέ τήν κοκέτικη αισθητική, τήν άρτίστικη καλαισθη
σία τοΰ Ρέμπραντ αύτοϋ τής φωτογραφίας. Φαντάζεσθε τιόρα, μέ 
τήν έμπνευσιν τοΰ περιβάλλοντος, τί συνδυασμοί ματιοΰ, φωτισμών, 
φακών γίνονται μέσα έκεΐ. Αληθινά έργα τέχνης είνε τά προϊόντα 
τοϋ έργαστηρίου Πίτλιγκερ.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ Γ. ΚΙΤΑΝΤΗ

Ένα νέον άπόκτημα. πού ή Φύσις τό έπροίκησε μέ σπάνιο 
ταλέντο φωνής, έχει νά παρουσιάση εις τούς άναγνώστας της ή 
«Εικονογραφημένη· : Την Λί’“ Εύθυμίαν Κιτάντη, τοΰ καλλιτέχνου 
άνθοκόμου καί άνθοδέτου κ. Γ. Κιτάντη. καλλιτέχνιδα τοϋ άσματος.

Ή Λ'’1; Κιτάντη 
είνε ακόμη μαθήτρια 
τοΰ’ΕΟνικοϋ Ωδείου 
τής τάξεως τής Δ8°5 
Γενάδη, ενωρίς δ’έ£- 
εδηλώθη ε!ςτ<ϊς χορ- 
δάς τοΰ λάρυγγός της 
τό θειον δωρον.

Η φωνή της είναι 
ηωνή δραματικής 
υψιφώνου καί ευθύς 
άπό τός πρώτας εμ
φανίσεις της εϊλκυσε 
τήν προσοχήν τοΰ 
κόσμου των ειδημό
νων. Τήν 21 ■Απρι
λίου 192S ένεφανί- 
σθη μέ μίαν συναυ
λίαν άπό τής σκη
νής τοΰ Κεντρικόν, 
τή συμπράξει τοΰ 
δραματικού τενόρου 
κ. Πετροπούλου. τής 
αδελφής της Δ0? Μα
ρίας Κιτάντη (απαγ
γελία) καί τοΰ κ. Στ- 
Βαλτετσιώτη (κλει- 
δοκύμβαλον.)

Επίσης τήν 17 'Ιανουάριου έ.έ. ένεφανίσθη άπό τοΰ ’Εθνικού 
θεάτρου εις μίαν εσπερίδα υπέρ τής άνεγέρσεως τοΰ Αγίου Μελε
τίου. τή συμπράςει τοΰ κ. Βαλτετσιώτου. καθώς καί εις διαφόρους 
μαθητικός επιδείξεις τής Δ°ϊ Γενάδη καί τοΰ Έθνικοΰ Ωδείου.

Ή Δ1? Κιτάντη, κατά τήν κριτικήν, έχει φωνήν ώραίαν καί 
δυνατήν, μέ τέμπρο· όπως λέγουν, μέ μέγεθος καί ύψος.

•Δέν τής λείπει, λέγει ό κορυφαίος των κριτικών μας, κ. I. 
Ψαρούδας, οΰτε αϊσθησις. ούτε διαίσθησις».

Τί τής λείπει λοιπόν: Τελειοποίησις. Πρέπει νά πάη έξω. 'Ομό
φωνος ή γνώμη των ειδικών.

κ.

Η ΕΛΛΒΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώτης τάξεως επιτυχία επιστέφει τήν «'Ελληνικήν Βιβλιογρα

φίαν». Πρόκειται περί, δεκαπενθημέρου έπιθεωρήσεως τοΰ βιβλίου- 
Τήν συντάσσει επιτροπή συγγραφέων καί κριτικών. 'Λπό τά φύλ
λα της, πού έχομεν ΰπ’ όψει, κρίνομεν δτι είναι μία πρωτότυπος μέν 
καί σπανιοφανής, εύσυνειδητοτάτη δ’ έργασία διά τόν τόπον μας, 
ή όποια εξελίσσεται όλονέν εις Πρύτανιν τής Κριτικής.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Τά σκήπτρα καί εφέτος τής άποδόσεως εις καρπούς τά είχαν 

δύο εκπαιδευτήρια, ή Έλληνογαλλική Σχολή «Ανατολή», τοΰ κ· Άλ. 
Νικολοπούλου καί τό Άχίλλειον» τοϋ κ. Λ Άρνέλλου Είχαν καί 
πέρυσι τά σκήπτρα. ’Εντός βραδύτατου χρόνου έξειλίχθησαν εις 
δύο πρώτης τάξεως, μέ έπιμελημένην κατάρτιση· καί ενδελεχή πα
τρικήν αυτόχρημα άντίληψιν, εκπαιδευτικά φυτώρια.

Εφέτος τό «Άχίλλειον» εις τό 'Εθνικόν θέατρον καί ή «Ανα
τολή» εις τό μέγαρόν της μάς παρουσίασαν εκπλήξεις εις μίαν ημε
ρίδα μαθητικής έπιδείξεως-

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΛΟΒΕΡΝΤΟ
Έλάβομεν σωρείαν επιστολών, σχετικών μέ τήν έν τώ προηγου- 

μένφ τεύχ.ει μας δημοσίευση· περί τής οικογένειας Ντέ Λοβερντό. 
Οί μέν— όσοι άνέγνωσαν τό φύλλον του «Figaro en Grece» —μάς 
κακίζουν, διότι ύπεβιβάσαμεν τόν Μέραρχον-Στρατηγόν, πρόγονον 
τοΰ κ. Διονυσίου Λοβέρδου, Γεν. Διευθυντοΰ τής Λαϊκής Ί'ραπέζης 

εις άπλοΰν λοχαγόν, μετα- 
φράσαντες κακώς τόν βαθμόν 
Lieutenant-Gen6ral».

Καί οί άλλοι; Ώ αυτοί οί 
άλλοι! Αληθινές Έρινύες !

'Ακούσατε νοοτροπίαν καί 
φρασεολογίαν : · Δέν έχομε 
ορεξι νά διαβάζομε τέτοιες 
αηδίες...» Τί σάς χρεωστοΰιιε 

Γ. ΚΕΛΕΤΤΟΥΡΗΣ
ό γλνκόλαλος τραγουδιάτής Ρουμελιώτης 
καί συνεργάτης τής -Εικονογραφημένης».

επί τέλους, διά νά μάς σερβί
ρετε τέτοια πράγματα;» κλ.κλ.

'Υπήρξε καί ένας μεταξύ 
αύτών, ό όποιος μάς ερωτά, 
διατί τό έν λόγιο δημοσίευμα 
κατεχωρήθη εις τήν Τετάρτην 
σελίδα τοΰ εξωφύλλου μαζύ μέ 
τής ρεκλάμες τής «Kodak», 
τοΰ παρασιτοκτόνου FAF- 
LAT-AS καί τοΰ Γάλακτος 
«Τροφός» καί όχι εις τάς σελί
δας τοΰ κειμένου.

Πρός όλους λοιπόν άπαντώ- 
μεν συλλήβδην καί συλλογι- 

κώς: Τί> έν λόγιο δημοσίευμα προσεκομίσθη ήμϊν υπό’τρίτου 
καί παρεπέμφθη εις τό λογιστήριον τοΰ Περιοδικού ή διεύθυν- 
σι; τοΰ όποιου έκανόνισε καί τήν θ σιν του καί τήν τιμήν του, 
ώ; δημοσιεύσεως ξένης, επί πληρωμή. Δημοσιεύσεις επί πληρωμή 
δέν έχουν ένδυμα γάμου καί εισόδου εις τάς σελίδας τοΰ κειμένου. 
Άλλ’ ούτε και θέσιν έχουν πλησίον ιστορικών σημειωμάτων ι >■ 
οικογενειών τοΰ’Λγώνος, έστω καί άν λαμπρύνωνται άπό τήν · :.λ- 
βηδόνα καί τήν λάμψη· βουνών έκ χρυσοΰ.

ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Όταν ό Διευθυντής τής Εικονογραφημένης· κ. Δήμος Βρατσά- 
νος. περιοδεύσας άνά τήν 'Ελλάδα εξέθετε διά των καθημερινών 
εφημερίδων έντυπώσεις καί σιιμπεράσματάτου καί κατεδιίκνυε τήν 
χρεοκοπίαν τοΰ θεσμού τών Νομαρχών καί τοΰ τών Ιερατικών 
Σχολών καί τήν ανάγκην ίδρύσεως αυτονόμου οργανισμού διά το 
Λουτράκι, τήν πρώτην λουτρύπολιν τής Ελλάδος, υπήρξαν ι »κ 
ολίγοι οί ξαφνιασθέντες.

Καί ό μέν θεσμός τοΰ Νομάρχου μι •■•ρυθμίσθη. άντιστάσε: ·ς 
μή οδσης. Μεταρρυθμίζουν τώρα καί εσ'· .· τών Ιερατικών
Σχολών. Αλλά διά τό Λουτράκι άντ'στι· * *ις  ϋπήρχεν. Αντίστασις 
μικροπολιτικής, μικροσυμφερόντίον κλ.

Πηγαίνετε λοιπόν τώρα στό Λουτράκι νά ίδήτε πώς άνεβίωσε 
μέ εντελώς νέον σφρίγος. "Ολοι εϊχομεν πιστεύσει μετά τήν θεομη
νίαν, ότι είχε σβύσει. "Οτι είχεν έκλεήρει. άπό προσώπου τής γής.

Άμα όμως ήρχισε ή λειτουργία τοϋ Αυτονόμου ’Οργανισμού 
ήρχισε καί κίνησις απερίγραπτος. ’Επί τή προβλέψει μιας νέας 
διά τήν πρώτην λουτρόπολίν μας ζωής έγιναν νέοι συνδυασμοί Αί
• Πηγαΐ» καί τό «Πάλλας». ποΰ είχαν πάντα τά σκήπτρα, συνεδυά- 
σθησαν- "Ολα τά κέντρα άνεκαινίσθησαν.

Τό Καζίνο έγκατεστάθη εις τήν μεγαλοπρεπεστάτην έπαυλιν 
Λοβέρδου, Γεν. Διευθυντοΰ τής Λαϊκής Τραπέζης. Είναι ή μόνη 
άπό τά κτίρια τοΰ Λουτρακιού, πού παρ’ δλας τάς σεισμιχΐις επιθέσεις 

δέν έπαθε τίποτε. Ενώ γύρω της έσωριάζοντο εις ερείπια τά άλλα 
κτίσματα, μόνη αΰτη, κραδαινομένη, έστεκεν όρθια, υπερήφανη καί 
αδιατάραχτη.

Έστοίχισε, φαντασθήτε, δεκαπέντε χιλιάδες λίρες. Περίπου 
πεντέμισυ εκατομμύρια.... μόνον. Άπό τήν τιμήν αυτήν ή μπο
ρείτε νά συμπεράνετε, όσοι δέν τήν έχετε ΐδεΐ, τί είναι καί ή 
έπίπλωσίς της.

Τήν ένοικίασεν ή διεύθυνσις τοϋ Καζίνου, όπως έστί καί εύρί- 
σκεται, άντί 350 χιλ. δρ. έτησίως.

Μέσα εις αύτό τό παλάτι, μέ τόν ώραΐον κήπον, τής γοητευτικές 
βεράντες καί μέ τό πανόραμα τοΰ Κορινθιακού κόλπου, λειτουργεί 
τό Καζίνο υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ φιλτάτου κ. Ν. Νικολοπούλου, 
ό όποιος μέ τήν πολυσχιδή έξέλιξίν του άναδεικνύεται πρώτης 
τάξεως έκπολιτιστικός παράγων.

Καί έδέησε νά έξαπολυθή κατά τής . :·ας .... . ύου ή μ· ις 
τοΰ Θείου, διά νά καταφύγουν οί Ιθύνι ,, ι · τήν συνταγήν οϋ 
Αυτονόμου’Οργανισμού, Σεισμοπλήκτων Εί-τί,ν . :ιο-
δοσίαν τοΰ οργανισμού τούτου ύτήχθη \·ιί το εξ .σου ύπ< ι υπο
χθονίου τέρατος πληγέν Λουτράκι φυσικά, έπειρά.. · · ·>υρ-
γήση. εις αυτό καί τό Καζίνο, πρός έπαύξηοιν ιών < ···» ί

ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Έν ΆΦήναις, Τνπογραφειον «Εστία» — 43H1


