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66 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1929

■Ρ-Α ΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΑΣ 6) 
~

Πολυτέλειες λοιπόν. Δύο άστυνομικά σώματα. Χωρο- 
φυλακή και ’Αστυνομία Πόλεων. Λυτά συμβαίνουν καί 
είς Παριοίους, όπου, ιός γνωστόν, υπάρχουν 3 αστυνο

μικά σώματα. Χωροφυλακή, Ιημοσία ’Ασφάλεια καί ίημοτική 
’Αστυνομία!Α λ/. έκεΐ καί χωρισμένη είναι ή δικαιοδοσία καί άρ- 
μοδιότης έκαστου έξ αυτών καί συνεργάζονται άρμονικιότατα.

’ Εδώ τό Κράτος τά έρριψε καί τιϊ δύο άστυνομικά σιό
ματα εις μίαν περιπέτειαν, πότε ίξαγγέλλον τήν κατάργηση· 
τοΰ ένός, καί πότε τοΰ άλλου, καί άλλοτε τήν συγχιόνευσίν 
των καί...πάει λέοντας.

ΟΡτω, χωρίς τά μέσα πρόσφορα, χωρίς επαρκή αριθμόν 
κατωτέρων οργάνων διά κάθε σώμα, πληθωρικόν δι καί διά 
τά δύο μαζί, ή δημοσία ασφάλεια είναι είς έκρυθμον σημεϊον.

*
Τώρα έχομεν ιός σώμα άοτυνομικόν έν Άθήναις τήν 

’Αστυνομίαν Πόλεων. Τής έδωκαν άρκετά όργανα;’Όχι.
Καί άλλαξε ό Μανωλιός.. . Εις τους δρόμους τό ψάρι τών 

■ >0 δρ. πωλείται πρός δρ. Ρ).' Μάτην στρέφετε ερευνητικόν 
τό μάτι σας πρός άνεύρεσιν οργάνου διωκτικού. ’ Απευθΰνεσθε 
είς χωροφύλακα καί σάς λέγει, ότι δέν έχει αρμοδιότητα. 
Άπευθϋνι σθε είς πόλισμαν καί σάς λέγει, ότι δέν είναι τής 

’Αγορανομίας. Ιιότι ό κ Κίνας, ό θαυμάσιος ίιοικητής τοΰ 
Τμήματος ’Αγορανομίας, δέν διαθέτει πλείονα τών 10 κατώ
τερα άγορανομικάι όργανα δι’ δλην τήν πρωτεύουσαν·

Καί πληριόνομεν είς τόν χασάπην μας τό στράτσο τοΰ 
περιτυλίγματος πρός δρ. 16 μαζί μέ τό κρέας. Καί ή μπα
λάντζες είναι πάντοτε λιποβαρεΐς. Καί ιός νέα σταθμά τών 
ρευστών, πετρελαίου, οινοπνεύματος, ελαίου, οίνου, κ.λ. τά 
όποια, ώς γνωστόν έχουν διάφορον πυκνότητα, καί άρα 
διάφορον βάρος, είναι έν χρήσει άκόμη τά παλαιό, είς τρόπον 
ώστε μέ έν καί τό αυτό μέτρον άγοράζομεν καί τό πετρέ
λαιο? καί τό γάλα καί τό οινόπνευμα.

Ψ
Λαΐ έκνιυριζόμεθα νύκτα καί ημέραν άπατούς μυκηθμούς 

τών αυτοκινήτων, τα όποια μέ ίλευθέραν εξαγωγήν, όπως 
λέγουν, τρέχουν σάν θηρία τής Άποκαλύψεως μέ άτμίζουσαν 
τήν μηχανήν, διότι οί σωφέρ βαρυώνται ν’ άινανεώνουν τό 
νερό τοΰ ψυγείου.

Καί εις τάς άφετηρίας τών αυτοκινήτων συγκοινωνίας, 
πάντοτε δι’ ανεπάρκειαν είς αριθμόν άστυνομικών οργάνων, 
συνάπτομεν ομηρικούς καυγάδες, διά νά πάμε είς τά σπίτια 
μας εκνευρισμένοι και ταλαιπωρημένοι άπό τήν βιοπάλην νά 
προγευματίσω μεν, πρώτοι οί νεώτεροι καί άλκιμώτεροι, τελευ
ταίοι αί. γυναίκες καί οί γέροντες και οί πρωταθληταί είς τήν 
άρσιν δι’ άμφοτέρων τών χειρών τών... οικογενειακών βαρών.

Στείλατε, άντί τόσων άλλων, ποΰ στέλλετε άσκόπως, τόν 
νέον ίιευθυντήν τής ’Αστυνομίας πόλεων κ. Νάσκον είς μίαν 
Ευρωπαϊκήν πρωτεύουσαν μέ αριθμόν τινα δργάνων ν’ άντι- 
ληφθή πώς κνλρ. έκεΐ ή ζωή. Άλλως σέ λίγο άκόμη θά 
παραφρονήσωμεν όλοι. Καί τότε. ..Τράβα κορδέ.λλα!

*
■‘“Ολα τάχει ή '/.αφειρίτσα, μόν’ό φερετζές τής λείπει.- Τόν 

προσεχή Όκτατβριον θά συνέλθη εις ’Αθήνας Διεθνές Συνέ
δριου Ειρήνης. Επρότεινε λοιπόν ό πριόην πρωθυπουργός 
κ. Παπαναστασίου νά τοποθετηθή έπί τής κορυφής τοΰ 
Αυκαβητοΰ φάρος, δστις νά άνάπτεται κάθε βράδυ κατά τήν 
διάρκειαν αύτοϋ καί νά καταυγάζη τιίς κεφαλάς τών συνέδρων.

Άν αί έργασίαι τοΰ Συνεδρίου αύτοϋ πρόκειται νά διεξά
γονται νύκτα, καί τό φώς τοΰ φάρου αύτοϋ νά συμβολίζη 
την έπιφοίτησιν τοΰΆγ. Πνεύματος, θά έπρότεινα νά τοποθε
τηθή έντός τής αιθούσης τής Βουλής ή δίκην κουασίδου Βυ
ζαντινού οπλίτου στίλβουσα κεφαλή τοΰ κ. Παπαναστασίου.

Άν ήμουν βέβαιος όμως ότι έχει, έστω καί κοινότατοι·, 
πνεύμα. Άλλά. ..δέν τό προτείνω.

Λαός καί έργα! Έργα·' "Εργα .' Μερκούραρος!
"Εχομεν δημαρχικός έκλογάς; Γιά θνμηθήτε οί παλαιό- 

τεροι, οί γηγενείς. ’ Ιαχάς, διαδηλώσεις, καυγαδάκια κ.λ.'Όλα 
άλλαξαν. "Άλλοτε ένδιεφέρετο ή κυβέρνησις υπέρ ένός υπο
ψηφίου έδώ καί έπροκαλοΰσε καί έξήπτε τόν φανατισμόν 
καί τό πείσμα τοΰ άντιπάλου στρατοπέδου μέ τιϊ μερολη
πτικά της μέτρα. Τιάρα αί διαδηλώσεις τών υποψηφίων 

έγιναν είς τάς .... έφημερίδας. Άλλά δέν έπιασαν τόπον.
Ό κοσμάκης έπωφελήθη τής ευκαιρίας, ποΰ ή κυβέρνησις 

δέν έτάχθη μέ κανένας υποψηφίου τό μέρος, καί αφανάτι
στος, σιωπηλός, έξεδήλωσε διά ψηφοδελτίου τήν έμπιστοσύ- 
νην του μέ απόλυτον πλειοψηφίαν πρός τόν κ. Μερκούρην.

Καί δταν είδε, ότι δέν έγινε καμμία απόπειρα νοθείας, 
καμμία έκ τών υστέρων μεροληπτική παρέμβασις, λαός καί 
δήμαρχος, καθένας -χωριστά, έπήγε είς τά.. ."Εργα του.

4-
Χέους πολυκέφαλους πλοκάμους έβλάστησε ή Ληστεία. 

Μετά τους Κουμπαίους, οί Ρεντζαΐοι, μετ’ αύτούς ό Φορφό- 
λιας, καί τώρα ό Μπαμπάνης. θά νά μή άναμνησθώμ;ν καί 
τοΰ Γιαγκούλα κ. λ. ών άληστος καί αιώνια έσεται ή μνήμη.

"Εξω ά,πό τά Τρίκκαλα ή συμμορία Μπαμπάνη συλλαμ
βάνει ολόκληρον καραβάνι παραθεριστών, έπανερχομένων είς 
την πόλιν, μεταξύ τών όποιων καί τον σεβαστόν Γερουσιαστήν 
κ. Σ. Χατζηγιίκην και τον.... αστυνόμον-υπενωμοτάρχην·

Έχω περιοδεύσει ολόκληρον σχεδόν τήν χώραν. "Εη θασα 
εως τά ορεινά καί απρόσιτα σημεία, επάνω στής χιονοσκέ- 
παστες καί κρημνιόδεις πλαγιές τής Γκούρας, είς τά ληστο- 
τρόφα, λεγάμενα, -χωρία. Είδα καί έμελέτησα καί άντελήφθην 
την κατάστασιν. Γίδα τό Ρεγγίνι, άπομονωμένον τοΰ λοιπού 
κόσμου, και φρουρούμενον άπό ενα χωροφύλακα, άνευ τη
λεφωνικής επικοινωνίας. Είδα τόν χωρικόν, αναγκαζόμενου 
— άν ήθελε άς μήν άνοιγε — ν’ άνοιξη τά μεσάνυκτα είς 
τόν κρούοντα τήν πόρτα του λήσταρχον καί νά τοΰ δίδη, 
ζητοΰντος, πρόθυμα καρβέλια καί τυρί·. Καί ήκουσα, ότι 
αιμοχαρής λήσταρχος έξηνάγκασε τό,· είς δίΐοξίν του μετα- 
βάντα άστυνομικόν, μέσα είς τό ξενίζον αύτόν σπίτι τού 
Προέδρου τής Κοινότητος, νά τοΰ μαδήση και τού ψήση ένα 
κοτόπουλο. Καί άντελήφθην τό σύστημα τής αστυνομίας τών 
ληστών, μέ. το'υς 'μεσίτας . ιπαρακολουθητάς κ.λ- Καί 
άντελήφθην άκόμη τήν παρέμβασιν τοΰ κομματάρχου καί 
τού πολιτευτού καί τήν άνεπάρκειαν είς άριθμόν, άλλά καί 
είς άντίληψιν. διωκτικών όργάνο»·· Καί φωνάζω στεντορείως : 
Ίο Κράτος είναι ό Μέγας Προαγωγής τής ληστείας.'Τό Κρά
τος ^δημιούργησε τον ληστήν, τό Κράτος τόν εκτρέφει, τό 
Κράτος τόν προάγει.

"Ε-χομεν λοιπόν καί Λύτόνομον ’ (έργανισμόν Τουρισμού. 
’Π συνταγή τών αύτονόμων οργανισμών κυρίως είναι Γερ
μανικής επίνοιας. Εις τήν Γερμανίαν είχαν κρίσιν μέ τήν 
παρασκευτ/ν τοϋ Κάλεως καί τοΰ’Αζιότου.’Επενόησαν λοιπόν 
τούς αυτονόμους οργανισμούς καί έλυσαν τό πρόβλημά των.

Είχαμε καί έδώ τό πρόβλημά μας. Τήν σταφίδα. ' Υπερ- 
παραγτογή καί κρίσις. Ού μήν άλλά καί Μπαρμπάσαινα,άρνη- 
σις φόροτν, στάσις καί ΙΊαπα - στασινός.

’Εκάμαμεν λοιπόν καί ήμεϊς τόν Αυτόνομον Σταφιδικόν 
'Οργανισμόν μας. Καί κατά τήν άνά τήν Πελοπόννησον περιο
δείαν μου άντελήφθην τόν σταφιδοπαραγωγόν, άπηλλαγμέ- 
νον άπό τά νύχια τού τοκογλύφου καί τοΰ μεσίτου, άνεπιρ- 
ρέαστον άπό τάς δελεαστικός προαγοράς τοΰ εμπόρου, έφο- 
διαζόμενον μέ τόν άναγκαι,οΰντα αύτιβ Θειεικόν Χαλκόν, με 
σταη·ιδόπανα καί τζιβιέρες, μέ άποθήκας καί δάνεια έπί ένε- 
γύρο.) καρπού, καί μ' ένα Σταφιδικόν ’ Ινστιτούτου είς τόν 
Πύργον διά μελετάς καλλιέργειας, ξηράυσεως, νόσα>ν κ. λ. 
υποδειγματικώς λειτουργούν καθ’ δλον τόν κόσμον. Είδα 
τόν παραγωγόν σωθέντα καί άντελήφθην τήν ιερότητα τής 
αποστολής τοΰ Α.Σ.Ο. Άλλά κάθε συγκρότησις άπαιτεΐ 
μερικάς προϋποθέσει·,, ίέν άρκεϊ ή συνταγή. Χρειάζονται 
καί τά έν αύτή άναγραφόμενα φάρμακα. Αγνά δέ.

Είχα γράψει άπό τό Λουτράκι, αφορμήν λαβών άπό τά 
ρεζίλικα χάλια τώ>ν λουτρών κ.λ. καί άπό τά χάλια τιΐ>ν λου
τρών τών (Θερμοπυλών καί τού Πλατύστομου καί τών Κομ
μένων Βούρλων, ποΰ είναι άνώτερα καί τών τοΰ Gastein, 
νά γίνη ένας Αύτόνομος οργανισμός Αουτροπόλεων καί Του
ρισμού. Άλλά μέ Αικτάτορα έπί κεφαλής. Δικτάτορα δικαιού
μενοι· ν’ άρπάξη άπό τό αυτί καί νά στείλη σπιτάκι του καί 
τμηματάρχας, άδρανοΰντας ή άντιδρώντας, Χομάρχας, άστυ- 
νόμους, λιμενάοχας καί ’Εφόρους Άρχαιοτήτοιι· όλιγωροΰν- 
τας ή άνεχομένους τούς είς τά πρόθυρα κάθε πόλεως ένε- 
δρεύοντας Προκρούστης — σωφέρ, αμαξάδες, ξενοδόχους κ.λ.

Έκάμαμεν λοιπόν καί τόν οργανισμόν Τουρισμού. Άλλά 
τού έδέσαμεν τά χέρια μέ 38 περίπου φρένα, δηλαδή 38 συμ
βούλους ..· έξω φρενίόν. Αΐ κύριοι καλήτερα διαλύστε τον.

ΙΟΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ TOV ΙΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΟΝ

ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟπΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝθιΟΝ

ΔΙΟΝ. Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΥΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ZAKYN6IQN

ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ - ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ : ΕΚΕΙ ΠΟΥ

22 Αύγουστου.—Έν λιμένι Πειραιώς, έπι τοΰ Πέτρου». 
— ’Έχει νυχτώσει πειά. Λαμπυρίζουν ολόγυρα τά λαμπιόνια 
τής στραλιέρας τών ίίλλων βαποριών και παρέκει τά φώτα 
τοϋ Πειραιώς. 'Ο σημαιοστολισμός τής εκδρομής έχει χαλα- 
σί)ή. Οί εκδρομείς, πολλοί, καί έκλεκτοί, έχουν καταλάβει επι
καίρους Πέσεις. ’Άλλοι διά τόν φόβον τής ναυτίας είς τής 
καμπίνες, άλλοι στήν κουβέρτα, επικαίρους, κατά τό δοκοΰν, 
μέ πλιάν.

Πο/Λοί γνωστοί: Ό σεβαστός φίλος μου κ. Παν. Καλο- 
γερόπουλος, ό σοφός Διευθυντής της Βιβλιοθήκης τής Βου
λής καί "Υπατος Ταξίαρχος τοϋ Ελληνικού Τεκτονισμού, 
οίκογενειακώς, τό ζεύγος Σακκά, ή κυρία Πεζάρη, ό γυμνα
σιάρχης κ. Γιαννουσόπουλος μετά τής θυγατρός του, ή οικογέ
νεια Κατραμή, ό κ. Καΐσαρ Μαρτζώκης, οίκογενειακώς, ό 
κ. Κ. Νομικός, ό Κ°’ καί ή Κ“ Καίνιχ, ή οικογένεια Δαμου- 
λιάνου, ό στρατηγός Καλομενόπουλος μετά τής θυγατρός 
του, ό συνταγματάρχης κ. Μπούκας, ό εύφραδής κομφε- 
ρανσιέ κ. Κουκουλές, ό καθηγητής κ. Γερογιάννης, οί δημο
σιογράφοι κ.κ. Γιοφύλλης καί Καββαδίας καί άλλοι. Είς τήν 
δευτέραν καί τρίτην θέσιν, ασφυξία άπό άθρόους προσκυ- 
νητάς μέ τό βαθύ καί ευλαβικόν αίσθημα. "Ολοι τρέχομε 
πρός τήν Ζάκυνθον, πρός τό Φιόρο τοΰ Αεβάντε, τό ’Άνθος 
τής ’Ανατολής, διά τήν έτησίαν λιτανείαν τού Άγ. Διονυσίου.

Τήν εκδρομήν αύτήν δργανώνει κατ’ έτος τό λαμπρόν 
σωματεϊον τών Ζακυνθίων. Άλλ’ όχι διά ταμιευτικούς 
λόγους. "Εχει μάλιστα ζημίας άπό αύτήν καί τάς καλύπτει 
δι’ άλλων εορτών, προσοδοφόρων. Διότι ή εκδρομή πρέπει 
πάντως νά γίνη κάθε χρόνο.

Επίτιμος Πρόεδρός του είναι ό κ. Παν. Καλογερόπου- 
λος, τακτικός ό συμπαθέστατος καί δραστικότατος κ. Ίω. 
Μάνδηλας, άντιπρόεδρος ό κ. Δ. Δαμουλιάνος, Γεν. Γραμ
ματεύς ό κ. Διον. Καλογερόπουλος, άνώτερος υπάλληλος τής 
Βιβλιοθήκης τής Βουλής, Διδάκτωρ δέ τής Φιλολογίας καί 
τής Νομικής, Ειδικός ό κ. Κασιανός, Ταμίας, ό κ. Άνδρ. 
Καταμπελήσης, καί Σύμβουλοι οί κ.κ. Δ. Γιατράς, Διον. 
Τζαμαρίας, Ν. Στρούζας, Ν. Κατραμής, Ε. Κεφαλληνός, Κ. 
Νομικός, Ν. Άκτύπης, Σ. Χαλικιάς, Άντ. Καψάσκης, καί 
Σ. Σωμερίτης.

8 Ακριβώς. Βιράρει ύ «Πέτρος» καί προχωρεί σιγά-σιγά. 
Ακούεται ό δούπος τής μηχανής, ποΰ δοκιμάζει, είς τό τρίτο, 
σφύριγμα. <Άπίκου ή καδένα' τώρα. Τεντωμένη «παρά 
κάθετον >, άπό τό γαλλικόν a pique.

'Ένα σφύριγμα τού λοστρόμου, ή άγκυρα άνασπάται, τσι- 
πώνεται, ή πρυμάτσες συσπειροΰνται στήν πρύμη καί δ 
τηλέγραφος τής μηχανής’ «πρόσω ήρέμα».

Κάλμα πέρα-πέρα. Τίποτε δέν σαλεύει ολόγυρα. Μόνον 
τά φώτα μικραίνουν ολοένα καί χάνονται σιγά - σιγά καί 
μένει μακρυά μιά ερυθρωπή άνταύγεια.

ΚΓ έπειτα ξάπλωμα είς μίαν πλιάν καί. . .ύπνος. Δηλαδή 
τρόπος τοΰ λέγειν. Ποιος μπορούσε νά χάση εκείνο τό πανό
ραμα! Μόνον δταν περάσαμε τήν διώρυγα τής Κορίνθου οί 
περισσότεροι άπεσύρθησαν.

ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ

'<) Κορινθιακός! Σουροινει ό κόρφος καί δ καιρός φρε
σκάρει. Άπό τήν πλώρη άκούεται μιά Ζακυνθιανή καν
τάδα . . . «Στή Ζάκυνθο είναι τ’ αργαλειό . . . ». Μά άξα
φνα άκούονται φωνές άνάμικτες μέ γέλια. 'Ένα κύμα έσκασε 
στή μάσκα τής πλώρης, πήδησε ψηλά καί . . . ψυχρολου
σία. Καί κάτω άπό τής καμπίνες φωνές . . . «Καμαρώτο, 
φέρε τό δοχείο, γειά σου!»

Αληθινή γοητεία τό πανόραμα γύρω. Βογκμ ή θάλασσα 
σαν μυθικό θηρίο· 'Ολοσκότεινα. Δεξιά ή ανταύγεια τοϋ 
Λουτρακιού καί άπό πάνω του, σάν εφιάλτης, δ σκοτεινός 
όγκος τών Γερανείων. Παρέκει μακρυά, ένας φανός καί άρι- 
στερά ή άνταύγεια τής δυστυχισμένης Κορίνθου καί πάρα 
πέρα λαμπυρίζουν τά φώτα τών άλλων παραλίων.

Καί ξημερώνει. Ρίον, Πάτραι καί Κάβο - πάπας. Καί 
άντίκρυ, στό βάθος τό αγιασμένο νησί.

11 πρωί. ’Έξω άπό τόν λιμένα.Τά «σπίτια τά ψηλά κάτω 
στό περιγιάλι» καί στό πρανές, άμφιθεατρικώς, δ συνοικισμός 
τής πόλεως. Καί άπό πάνω δρθώνεται απότομο τό βουνό 
καί παραπάνω σάν κρεμαστό δάσος, μιά βλάστησις. ΊΙ 
Μπώχαλη. Αριστερά τό πυροβολεϊον. Τούφες δένδρων έδώ 
κ’ εκεί. Σπίτια υπερέχουν έπάνω άπό τό πράσινο. ΚΓ ένα 
φώς! Ώ έκεΐνο τό άπαλογάλανο φώς! 'Η ψυχή ξανοίγει καί 
μεταρσιούται.

Δεξιά δ μώλος μέ τήν ώραίαν προβλήτα του· Συνέχεια 
έπειτα ή Στράτα Μαρίνα, φαρδειά, έπιμήκης, άσφαλτωμένη, 
άστράπτουσα άπό καθαριότητα, καί. σημαίες, σήματα πολύ
χρωμα στούς φανοστάτας, σέ ιστούς, μπαλκόνια μυρτοστο- 
λισμένα, κόσμος, μάσκουλα, κανόνια ... Ή Ζάκυνθος 
καίεται!

Αριστερά δ «'Άγιος», λευκό οικοδόμημα, εκκλησία καί 
μοναστήρι, συνεχόμενα καί χωριστά πελώριο, ογκώδες τό 
«Καμπαναριό». Καί δ 'Άμμος, έκεΐ κοντά. Ό ιστορικός, 
«’Άμμος», «πού γιά νά ύπερασπίσωσι άφέντη τό Αομπάρδο 
οί Ζακυνθιανοί έκάμασι τό φονικό», κατά τήν παράδοσι 
καί τό τραγούδι. Καί «καμπαναρία» άπειρα. Μετρώ υπέρ τά 
εβδομήντα.

Αληθινά γοητευτικό νησί. Άνοικτόκαρδο, πρόσχαρο. ΚΓ 
ένα κλίμα, ποΰ δέν νοιώθεις καμμιά πίεσι, ανάλαφρο, σαν νά 
μήν είναι άπό πάνω σου ίλιγγιώδη εις ΰψος στρώματα τής 
άτμοσφαίρας.

Βάρκες έξορμοϋν άπ’ δλα τά σημεία τής παραλίας. Άλλ’ 
δ «Πέτρος,» πλευρίζει είς τήν άποβάθραν.

*

Δεξίωσις ύπό τών άρχών, μουσικές, φιλαρμονική, μάρς, 
καμπάνες, μάσκουλα, βαποριών διάτορα σφυρίγματα, περι
πτύξεις. Πανδαιμόνιου άληθινόν! Μάτι καί αυτί δέν ξεχω
ρίζει τίποτε.Ό φίλος μου κ. Μαρινέττη, δ ιδρυτής καί άρχη
γός τοϋ Φουτουρισμού θά έγραφε: Τζάν -τζάν-τζούν, 
ντάγκα - ντάγκα, μπάμ - μπούμ, μάτς - μούτς, ού ου ου ου, 
ού άϊ ου ου ου ... . Καταλάβατε;

Δεξίωσις έπειτα είς τό Δημαρχείου. Προσφωνεί δ Δήμαρ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ
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χος κ. Διον. Ίθακήπιος, εύγενέστατος άρχοντας καί πολύ 
μορφωμένος. ’Αντιφωνεί ό ’Επίτιμος Πρόεδρος κ. Παν. 
Καλογερόπουλος καί αρχίζει ή έπίσκεψις τών άξιοθεάτιον 
καί αί σχετικαί διαλέξεις.

Μά μήπως μας άφησαν καί ήσυχους! Έπήγα μέ τήν κόρη 
μου νά ύποβάλωμε τά σέβη μας στην εύγενεστάτην Κόμησ-

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ 

(Άπό τήν συλλογήν του κ Λ. Ζώη]

σαν Ρώμα. Είναι παλαιά καί στοργική φίλη τής “Εικονο
γραφημένης,» καί ή στοργή αυτή είναι παράδοσις διά τήν 
άρχοντικιά οικογένεια, άπό τότε, ποΰ έζοϋσε ό αλησμόνητος 
ευπατρίδης ’Αλέξανδρος Ρώμας.

Γυρίζοντας άπό τό αίωνόβιον μέγαρον, μέ τήν είς προσω
πογραφίας προγόνων μέχρι τής ναυμαχίας τής Ναύπακτού 
φθάνουσαν πινακοθήκην, συναντούμε τό «’Αμφίβιον». "Ο 
έστί: Ένα λαντολέ Φίατ επτά θέσεων καί σωφάροντα τόν 
άγαπημένον μου Πίπην Ρώμαν καί γραμμή .. . στον "Αγιο.

’Απέριττο τό οικοδόμημα καί ϊδιορρυθμότατον τό “Καμπα
ναριό». Δεξιά τοϋ δρόμου ό ναός καί τό μοναστήρι - μετόχι 
τής Μονής τών Στροφάδων, δπου είχε ταφεί ό ’Αρχιεπίσκο
πος Αίγίνης Διονύσιος καί ιερομόναχος κατόπιν Δανιήλ. Καί 
αριστερά ένας πύργος ολόκληρος, οικοδόμημα δγκώδες, σάν 
φάρος τεράστιος.Τό Καμπαναριό».

Τύχη! Είναι ή ώρα, ποΰ βγάζουν άπό τήν άργυρόν λάρ
νακα τό 'Ιερόν Σκήνωμα. Γύρω τό προσωπικόν τοϋ Μονα
στηριού. Θυμιατά, λιβανωτός, σύννεφα ό καπνός, ψαλμω
δίες, γονατίσματα.

Τό Σεπτόν Αείψανον ευρίσκεται μέσα είς μίαν δλόχρυσον 
θήκην μέ πλευράς άπό κρύσταλλον. Άπό μέσα διαφαίνεται 
ολόκληρος ό "Αγιος. Φέρει τά κατάχρυσα άμφια τοΰ ’Αρχιε
πισκόπου, εις τήν κεφαλήν δέ, ώς κάλυμμα, τό έπανωκαλύμ- 
μαυχον τών Αρχιερέων. Καί τό στήθος του κατάφορτο 
άπό εγκόλπια καί ενα μετάλλων ολόχρυσο.

‘Η μορφή του είναι μαυρισμένη καί σάν τσουρουφλι
σμένη άπό φλόγα μπαρουτιού, ή μύτη του δέ έχει κάποιο 
σημάδι, σάν ξέσμα- Τά βλέφαρά του είναι κλειστά, μά δια
φαίνονται άπό μέσα τά μάτια, σάν κάποια ζωή νά μένη 
μέσα στο σώμα, μιά ζωή ναρκωμένη, λανθάνουσα. Νομίζει 
κανείς, δτι κοιμάται. Ούτε γένεια έχει, ούτε μουστάκι, ούτε 
μαλλιά. Άλλ’ ούτε καί χέρια φαίνονται. Καί τά χείλη του 
διεσταλμένα, άφίνουν νά διαφαίνονται τά δόντια του, ελ
λιπή κατά δύο κοπτήρας τής άνω σιαγόνος.

Τό δέρμα τοΰ προσιόπου είναι τεντωμένο καί κολλημένο 

είς τά οστά. Μά είναι περίεργη ή γαλήνη, ποΰ διατηρεί 
’Ενώ έξ άλλοι· είς τόν κάτισχνον λαιμόν του ξεχωρίζει δ 
θυρεοειδής άδήν, όπως είναι προτεταμένοι· τό κεφάλι του, 
καί οί εκατέρωθεν αυτού δύο τένοντες-

*
'Υπέροχος ή ιεροτελεστία τής διά τήν λιτανείαν εξαγω

γής έκ τής άργυρός λάρνακας τοΰ Ιερού Λειψάνου- Είς τάς 
11 π. μ. γίνεται καί τό 'Ιερόν Σκήνωμα άποτίθεται παρά 
τήν Αγίαν Τράπεζαν, χοροσταντοΰντος τοΰ Μητροπολίτου 
μέ τά κατάχρυσα άμφια του, περιάγεται τρις εντός τοΰ ναού 
καί τοποθετείται όρθιον είς τήν δεξιάν πλευρικήν θύραν 
είς προσκύνημα.

Κύματα πιστών, διασπώντα τήν ζώνην τών άστυνομικών 
οργάνων, εισβάλλουν μέσα καί γονατίζουν. Παιδάκια, ταμένα, 
μέ μοναχικόν σχήμα, ξαπλώνονται στο δάπεδον νά πέραση 
τό "Αγιον Αείψανον άπό πάνω τους. Καί δ 'Ιεράρχης θυ- 
μιαίνει τόν Άγιον, ευλογών δεξιά καί άριστερά, καί ψαλμοί 
καί σταυροκοπήματα καί ύστερικαί κραυγαί καί σύννεφα δ 
καπνός. Καί εσπερινός καί δλονυκτία καί άπ’ έξω άπό τήν 
εκκλησίαν, φωταγωγημένην, πανηγύρι μέ κοκορέτσια, ψητά 
σούβλας, όργανα, καντάδες καί παιγνίδια διάφορα.

Έν τώ μεταξύ: ’Εκδρομή είς "Αγιον Ι’ειόργιον τών 
Λατίνων. Μία σειρά άπό αυτοκίνητα, άτέρμων, διά μέσου 
στενών, καί πλακόστρωτου. ΙΙρός τήν θέσιν Στράνη. Έκεϊ 
δ Σολωμός ένεπνεύσθη τούς στίχους του πρός τήν ’Ελευ
θερίαν. ενώ έβρέμοντο τά πυροβόλα τοΰ Μεσσολογγίου. 
Γραφικωτάτη τοποθεσία. Καί παρέκει σέ μιά συστάδα δέν
δρων δ Άγ. Γ ιώργης.

’Εθνικόν προσκύνημα. Ό εμπνευσμένος σύγχρονος ποιη
τής τής Ζακύνθου Άγγελος Σαλούτσης ονομάζει τόν ναόν 
αυτόν «Προσκυνητάρι Πάναγνο». Καί αλήθεια: ’Εδώ μέσα 
έκυοφορήθη ή Παλιγγενεσία τής Φυλής. ’Εδώ μέσα έμυή

θησαν είς τά τής Φιλικής Εταιρίας οί αρχηγοί τής Έπανα- 
στάσεως.

Είς τήν 'Οδησσόν, μέσα εις τό γραφεΐον τοΰ έξ Ίωαννί- 
νων Τσακάλωφ συνελήφθη ή Μεγάλη ’Ιδέα τής φυλετικής 
έξεγέρσεως. Άλλά εδώ μέσα έκυοφορήθη, διήνυσε τήν ενδο
μήτριου ζωήν της, ή Παλιγγενεσία. Έδώ μέσα έμυήθησαν 

εις τά τής Φιλικής 'Εταιρίας οί Αρχηγοί τής Έπαναστά- 
σεως. Έδώ ωρκίσθησαν δ Τσακάλωφ, δ Σκουφάς, ό 'Υψη- 
λάντης, δ Μουρούζης, ό Φαρμάκης, ό Κολοκοτρώνης. Σώζε
ται τό Τρίμορφοι· μέ τάς εικόνας τής Παναγίας, τοΰ Χριστού, 
τοΰ Άγ. Ιωάνναν καί τοΰ Άγ. Γεωργίου, έπί τοΰ οποίου 
ωρκίσθησαν. Σώζεται καί δ πίναξ τών κυριωτέρων μελών

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΟΝ ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ “ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ,, [Φωτ. Λέφα]

τής Φιλικής, ποΰ έμυήθησαν καί ώρκίσθησαν μετάξι· 1819 
καί 1821. Άλλά σώζεται και δ όρκος: 'Ορκίζομαι, ότι δέν 
θέλω προδιόσει τό μυστικόν. 'Ορκίζομαι είς τό γλυκύτατον 
όνομα τής Πατρίδος, είς τά χυθέντα αίματα τών φονευθέν- 
των καί θυσιασθέντων υπέρ τής άπελευθεροίσεως κ. λ. Αλη
θινόν εθνικόν μνημείου! Κατά τούς μεγάλους σεισμούς τής 
νήσου είχε πέσει δ ιστορικός αυτός ναός, άλλά προ πενταε
τίας άνωκοδομήθη δαπάνη τής έν Ζακύνθφ τεκτονικής 
Στοάς «Άστήρ τής Ανατολής».

*
Φιλική Εταιρία, Ελληνική Έπανάστασις καί Ελληνικός 

Τεκτονισμός είναι συνυφασμένα. ’Ολίγα λοιπόν τώρα περί 
Τεκτονισμού.

Σέ μιά όχι πολύ μακρυνή εποχή έδώ είς τόν μακά
ριον τόπον μας, έμυκτήριζαν, άπέφευγαν καί έλιθοβολοΰ- 
σαν τούς Μασσόνους. Ό τέκτων λέγε
ται, ώς γνωστόν, Γαλλιστί, μασάν. Διότι 
έπίστευαν, ότι οί Μασσόιοι είναι άθεοι, 
άνατροπεϊς, δολοφόνοι, άνθρωποι μέ δύο 
λέξεις έξώλεις.

Καί όμως αυτοί έκαμαν τήν Έπανά- 
στασιν. Ό Τεκτονισμός είναι μία δργά- 
νωσις άρχαιοτάτη, τής οποίας ή γένεσις, 
λέγουν, ανάγεται είς τήν εποχήν τοΰ Πυ
θαγόρα, έξαπλωμένη δέ είς δλον τόν 
κόσμον, άλληλοβοηθητική, ανθρωπιστι
κή, ευεργετική, μορφωτική πρός έξέλιξιν 
τής ψυχής.

Ή δργάνωσις αυτή έχει σύμβολα, 
συνθήματα καί σημεία άναγνωρίσεως, 
τά δποϊα ή τά πάντα θεοποιούσα ή 
δαιμονοποιοΰσα λαϊκή φαντασία παρε- 
ξήγησεν. Άλλ’ άκριβώς είς αυτήν τήν 
μυστικοφάνειάν του, τούς όρκους, τάς 
μυήσεις, καί τά σύμβολα ό Τεκτονισμός 
οφείλει τάς έθνικάς επιτυχίας του. Διότι 
πάντοτε δ Τεκτονισμός καί παντοΰ έπαιξε 
ρόλον άπελευθερωτικόν. Κάθε λαός πρός
άνάκτησιν καταπατηθέντων δικαίων του συνησπίζετο είς 
τεκτονικήν δύναμιν καί έν δνόματι τού Δικαίου εΰρισκεν 
άντίληψιν έκ μέρους άλλων Τεκτονικών Δυνάμεων.

Κάτι τέτοιο έγινε καί μέ τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν. 
Είχαν γίνει καί άλλαι προ αυτής άπόπειραι- Μία μάλιστα 
έστοίχισε καί τήν ζωήν του Βελεστινλή 'Ρήγα. Ότε κατά τό 
1813 δ εύγενής τής Ζακύνθου Άρχων κόμης Διονύσιος 

Ρώμας ίδρυσε τήν έν Κερκύριι Μεγάλην Ανατολήν τής 
'Ελλάδος, γενόμενος Μέγας Διδάσκαλος αυτής, στοάν εις τήν 
Ζάκυνθον καί άλλην εις τήν Λευκάδα μέ τόν σκοπόν νά 
παρασκευάση τούς Έπτανησίους είς τόν 'Ιερόν Αγώνα. Τήν 
εποχήν εκείνην φέρεται πρώτος μυηθείς δ Μανιόλης Ξάνθος 
είς τά Τεκτονικά καί είς τά τού Άγιονος.

Τήν 23 Μαΐου 1815 ίδρύθη ή στοά τής 
Ζακύνθου. Λά Φενίτσε ρισόρτα». «ΌΆνα- 
γεννώμενος Φοϊνιξ , έξηρτημένος άπό τήν Μεγ. 
Ανατολήν τής Κέρκυρας. 'Υπό τήν εθνικιστι
κήν πνοήν τοΰ Ρώμα αποστέλλει ενόπλους είς 
τάς άντικρυνάς άκτάς τής Στερεός καί εις τόν 
Μωρηά, καί χρήματα- Εκατόν χιλιάδες δίστηλα 
εισέφερε ό ίδιος. Άλλ’ είς τήν Κέρκυραν 'Αρ
μοστής ήτον δ Μαϊτλαντ. Θηρίον! Διατάσσει 
λοιπόν τόν ’Έπαρχον Ζακύνθου Ριόσσην νά 
συλλάβη τόν Ριόμαν καί τούς άλλους συνω- 
μότας κατά τής Τουρκίας, νά κατάσχη δέ χρή
ματα καί έγγραφα. Τέκτων όμως καί δ Ρώσσης. 
Καί ματαιιόνει τήν σύλληψιν. Μέχρι τού 1848 
έλειτούργησεν δ ■ Άναγεννώμενος Φοϊνιξ». Τό 
I860, ότε δέν ΰφίστατο Μεγ. Ανατολή έν Κερ- 
κύρμ, διότι άπό τοϋ 1848 είχεν ύπαχθή υπό 
τήν Μ. Ανατολήν τής Γαλλίας, άνεβίωσεν ή 
στοά τής Ζακύνθου υπό τό όνομα Άστήρ 
καί υπό τήν Μ. Ανατολήν τής Γαλλίας.

Άλλά τό 1862 μεταξύ Ναπολέοντος Γ' καί 
Τεκτονισμού άνεφύησαν προστριβαί καί ή Μεγ. 
Ανατολή τής Γαλλίας διελύθη, έπαυσε δέ λει

τουργών καί δ έν Ζακύνθφ «Άστήρ».
Μετά τινα χρόνον πάλιν, υποκινήσει Άγγλων αξιωματι

κών τής φρουράς, άνασυνεστάθη ή στοά Ζακύνθου υπό τό 
όνομα “Άστήρ τής Ανατολής», προσαρτηθεισα εις τήν με
γάλην Στοάν τής ’Αγγλίας ύπ’ άρ. 880, ούτω δέ συνεχίζει 
τό εκπολιτιστικόν καί εθνικόν έργον της, διατηρούσα Νυκτε
ρινήν Σχολήν’Απόρων Παίδων, μέτέσσαρας τάξεις καί εκα
τόν φτωχά παιδιά, υπό τήν πεφωτισμενην διεύθυνσιν τοΰ 
μεγάλου άλτρουϊστοΰ κ. Γ. Σαρακίνη, καί Εφορίαν έκ τών 
κ.κ.Κ. Πολίτη,πρώηνδιευθυντοΰτοϋ Ά λικοϋΤηλεγράφου, 
Κ. Άναγνωστοπούλου, Διευθ. τών 'Γ.Ί.ι. Γ. Κομούτου, Δ. 
Μαρτινέγου, Γ. Μπίτα, Δ. Αναστασίου, Γ. Κοριανίτη κ. λ.

Υπέρ τοϋ σκοποΰ τοΰ ιδρύματος τούτου δ Σύλλογος τών 
έν Άθήναις Ζακυνθίων «"Αγιος Διονύσιος» εισέφερε τό 
ποσόν τών 4000 δρ. αντί στεφάνου διά τόν Χιώτην.

θ“ΑΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΟΥ ΥΨΩΜΑΤΟΣ,, ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΤΕΡΛΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ [*“>»· Αίφβ]

Καταντά απίστευτου. Αληθές όμως: όλη ή εκλεκτή τάξις, 
ή άνωτέρα, όλη ή διανοούμενη Ζάκυνθος, είναι τέκτονες καί 
μέλη τής ιστορικής αυτής στοάς, τής κατάφορτης άπό έθνικές 
δάφνες. Άλλά καί κάτι άλλο: Άν δέν είναι μέλη της, όλοι 
όμως οί Ζακύνθιοι έχουν ένστικτη ευγένεια ψυχής, όλοι έχουν 
άλτρουϊστικήν άντίληψιν, όλοι έχουν τεκτονικήν συνείδησιν.

[Ή συνέχεια είς τό προσεχές). ΔΗΜΟΣ
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Οι παλαιοί Πειραιεΐς και ’Αθηναίοι θά ενθυμούνται τήν 
«Σπηλιά τής Άρετούσας».’Ητο πράγματι ένα σπήλαιον 

παρά τήν βάσιν τοϋ λόφου τής Καστέλλας, ολίγον υπέρ τήν 
θάλασσαν και έκυκλοφόρουν διάφοροι γύρω του θρύλοι λαϊ
κοί. Πολλοί έπίστευον, δτι έπρόκειτο περί στομίου υπονόμου 
ή σήραγγος, διηκούσης κατά τήν αρχαιότητα μέχρι τής Άκρο- 
πόλεως. ΓΓροσετίθετο μάλιστα, δτι πολλοί είχαν είσδύσει είς 
αρκετόν βάθος διά νά τήν διερευνήσουν καί τέλος ήναγκά- 
σθησαν νά έξέλθουν άπρακτοι.

’Αλλά κατά τόν λόφον αυτόν τής Καστέλλας με τά Ιδιόρ
ρυθμα σύγχρονα σπίτια του ύπήρχον εις παλαιοτεραν επο
χήν καί άλλα κοιλώματα καί σπηλαιώδη ανοίγματα κατά 
τόν έκ τών παλαιοτέρων τοΰ Πειραιώς οικιστήν — ακρι
βέστεροι· γηγενή Πειραιέα — κ. ’Ιάκωβον Δραγάτσην, τόν 
άρχαϊον Γυμνασιάρχην καί Λυκειάρχην σήμερον έν Άθή- 
ναις σεβαστόν δέ καί προσφιλή συνεργάτην τής “Εικονογρα
φημένης ·, τόν δτρηρόν αρχαιολόγον.

Κατά τόν Στράβωνα ό λόφος αυτός ήτο «κοίλος καί υπό
νομος πολύ μέρος φύσει τε καί επίτηδες, ώστε οικήσεις 
δέχεσθαι».

Ύπήρχον έπ’ αυτού καί ορύγματα καί δεξαμεναί ακόμη. 
Άλλ’ δ Πανδαμάτωρ άφ’ ενός καί. τό μεγαθήριου —άνθρω
πος τά έξηφάνισε. Έκτίσθησαν σπίτια εις τάς κλιτεϊς τοΰ 
λόφου, τά σπήλαια καί αί δεςαμεναί έχρησιμοποιήθησαν ως 
βόθροι καί ούτω έχάθη παν ’ίχνος δυνάμενον νά διαφώτιση 
τους αρχαιολόγους.

Οί παλαιοί συγγραφείς αναφέρουν τό Σηράγγιον. Έκ τών 
ξένων συγγραφέων οί μέν τό έτοποθέτησαν πρός τήν ’Ακτήν, 
τήν χερσόννησον τοΰ Πειραιώς, ή δέ κατά τήν είσοδον τοΰ 
λιμένος, άλλοι είς τήν Φρεαττώ καί άλλοι αλλού. Μόνοι· δ 
Μιλσέφερ καί δ Χόρσφελτ δέχονται, δτι έκειτο είς τήν Μου- 
νυχίαν, χωρίς δμως νά καθορίσουν επακριβώς τήν θέσιν του-

Καί μόνον ένας επιχειρηματίας έπωφελήθη τής συγχύ- 
σεως αυτής εις παλαιοτεραν εποχήν καί καταλαβών αυτό, 
τήν «Σπηλιά τής Άρετούσας», τό μετέτρεψε εις ιδιόρρυ
θμον μπάρ, διαρρυθμίσας τό εσωτερικόν καί κατασκευά- 
σας καί λουτρά «Γυναικεία καί ανδρικά». ‘Ο έπιχειρημα- 
τίας εκείνος ωνομάζετο ΙΙαρασκευάς, έξ ού καί «Σπηλιά 
τοΰ Παρασκευα» ωνομάζετο υπό τοϋ λαού.

Χάρις είς τόν σοφόν τής «Εικονογραφημένης > φίλον 
κ.Ίάκ. Δραγάτσην ή «Σπηλιά τής Άρετούσας» διηρευνήθη καί 
άνεσκάφη, καθωρίσθη δέ ύπ’ αυτού επακριβώς καί ή τοπο
θεσία τοΰ Σηραγγίου, τό όποιοι· είναι αυτή αΰτη ή «Σπηλιά 
τής Άρετούσας» ή τοΰ ΙΙαρασκευά.

Είναι ανάγκη τώρα νά παρουσιάσωμεν είς τούς νεωτέ- 
ρους—είς τους παλαιούς είναι γνωστότατος άπό τήν συνερ
γασίαν του — συνδρομητάς καί άναγνιόστας τής «Εικονο
γραφημένης» τόν σοφόν της φίλον.

Κατάγεται έκ Σίφνου, άλλ’ έγεννήθη έν Πειραιεϊ τήν 31 
’Ιουλίου 1853. Διήκουσε τά πρώτα μαθήματα είς τήν 
Σίφνον. Μιά καλόγρηα εκεί τοΰ έμαθε τά πρώτα γράμματα 
μέ τό «Κτωήχι·. Κατόπιν ήλθε είς τάς Αθήνας κατά τό 
1862, δπου πλέον συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του καί διωρί- 
σθη—1878—καθηγητής είς τήν Κόρινθον. Τό 1879 μετετέθη 
εις τό Γυμνάσιου Πειραιώς, οπού έμεινε μέχρι τοΰ 1903, 
προαχθείς έν τφ μεταξύ είς γυμνασιάρχην, αλλά καί διδάξας 
ελληνοπρεπέστατα καί έθνικιστικώτατα γενεάς ολοκλήρους. 
Πολλοί τών μαθητών του διεκρίθησαν καί κατέλαβον ανώ
τατα υπουργήματα καί βαθμούς είς τόν στρατόν καί τό 
ναυτικόν.

Έκ παραλλήλου κατά τήν έν Πειραιεϊ μακροχρόνιοι· υπη
ρεσίαν του διετέλεσε καί Επόπτης τών Αρχαιοτήτων καί 
τοΰ Μουσείου.

Μετά ταΰτα ίδρυσε εις τόν Πειραιά τό Χραγάτσειον 
εκπαιδευτικόν ίδρυμα, τό όποιον τό 1910 μετέφερε εις 
Αθήνας, δπου λειτουργεί έκτοτε άψόγως.

'Ως επόπτης τών αρχαιοτήτων έν Πειραιεϊ ένήργησε σει
ράν άνασκαφών είς τήν γείτονα πόλι,ν, διέσωσε πολλά αρχαία 
μνημεία, έδημοσίευσε δέ καί πολλάς μελέτας του επί τούτων 
καί ανακοινώσεις του εις περιοδικά, ημερολόγια, έφη μερίδας, 
είς ιδίας εκδόσεις.

Διά τάς έπιστημονικάς τοί’ εργασίας καί τάς πρός τό 
Έθνος υπηρεσίας του έτιμήθη υπό τοΰ Κράτους διά τοΰ 
Αργυρού Σταυρού τοΰ Σωτήρος, διά χρυσοΰ παρασήμου 
τής Ακαδημίας ύπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, διά διπλω
μάτων τών Αρχαιολογικών ’Ινστιτούτων Βερολίνου, Ρώμης 
καί ’Αθηνών, καί μέ τόν Άνώτατον Ταξιάρχην τοϋ Πανα
γίου Τάφου ύπό τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων.

Είς παλαιάν εποχήν κάποτε, ολίγον 
πρό τοΰ σημείου, δπου ή πρός νότον 
χωρούσα κλιτύς τής χερσονήσου καί ή 
άρχή τής πρός άνατολάς παραλίας,— 
ακριβώς επί τής ανατολικής δψεως τής 
χερσονήσου,— κολποΰται, κατωλίσθησαν 
άπό τόν ύπερκείμενον βράχον δύο τερά
στιοι ογκόλιθοι, παρασύραντες καί μέ
ρος τοΰ άρχαίου τείχους τοϋ Πειραιώς 
καί έπεσαν εις τήν θάλασσαν. Έπεσαν 
καί χώματα μαζή καί τούς έκάλυψαν 
καί έσχη μάτισαν ένα άνοιγμα κατ’ αρ
γής, μέ δψιν σπηλαίου.

Ό επιχειρηματίας Παρασκευάς κατέ
λαβε αύτό τό άνοιγμά, τό διερρύθμισε 
καί τό έκαμε μαγειρεϊον, τό δποϊον 
κατ’άρχάς ήτο καταφύγιου αλητών τήν 
νύκτα καί άποδυτήριον τώνειςτό ύπαι
θρον λουσμένων, βραδύτεροι· δ’ έξειλί- 
χθη είς μπάρ μέ φρέσκα ψάρια καί 
μεζέδες, καλή ρετσίνα καί λουτρά.

’Έμαθε αυτά δ κ. Δραγάτσης, τά 
άνέφερε είς τόν Γενικόν Έφορον των 
Αρχαιοτήτων καί έλαβε τήν εντολήν νά 
καθορίση καί διερευνήση τό άπροσδό- 
κητον εκείνο κατασκεύασμα ένεργών 
άνασκαφήν. Κατά τάς έρευνας του δ 
κ. Δραγάτσης εύρέθη είς ένα πολυσχιδές υπόγειον όρυγμα 
μέ διάφορα διαμερίσματα. Ό επιχειρηματίας, σημειώσατε, 
είχε άνασκάψει αρκετόν μέρος έν τφ μεταξύ, καθ’ ον χρό
νον, άπουσίαζεν έκ Πειραιώς δ κ· Δραγάτσης.

Δώδεκα μέτρα περίπου κάτω άπό τόν πρός τό Φάληρον 
δρόμον κεϊται τό όρυγμα τούτο, άλλ’ ή είσοδός του είνα, 
φραγμένη άπό τούς κατολισθήσαντας βράχους καί άπό χώ_ 
ματα, τά οποία έπέστρωσεν δ καταλαβών αύτό επιχειρη
ματίας, είς τρόπον ώστε εισέρχεται κανείς διά τοϋ παρα
πήγματος του, διά νά εύρεθή εντός στενόμακρου εντός τοϋ 
βράχου διαδρόμου (A. Β.) τό δποϊον κατόπιν ευρύνεται 
(Ε. Ζ.) ήμικυκλικώς μέ δύο βαθμίδας καί καταλήγει είς δύο 
άλλα άνοίγματα τετραγωνικά (II. Θ.) μετά τέχνης επεξερ
γασμένα.

Πρό τών άνοιγμάτων τούτων υπάρχει ένα πηγάδι (I) 
βάθους πέντε μέτρων, εις τήν κορυφήν δέ τοΰ ήμικυκλικοΰ 
άνοίγματος μία οπή στρογγυλή (Κ) ή δποία φθάνει μέχρι 
τοΰ καταστρώματος τοϋ άνωθεν δρόμου, κατασκευασθεϊσα 
προφανώς'διά νά φωτίζεται καί αερίζεται τό διαμέρισμα.

Πράγματι. Ό κ. Δραγάτσης ήνοιξε τήν δπήν καί άπλετοι· 
φώς είσέδυσε κάτω·

Εις τό μέρος, δπου καθ’ύπόθεσιν ήτο ή είσοδος τοΰ σπη
λαίου σώζεται ένα μεγάλο ψηφιδωτόν (Λ) είκονίζον νεανίαν, 
έπιβαίνοντα τεθρίππου καί ήνιοχοϋντα τούς ζωηρούς ίππους, 
πρό τών ποδών τών όποιων διακρίνεται δελφίν, είς ύποδήλω- 
σιν, δτι ή παράστασις είναι θαλασσία.

’Ολίγον παρέκει, μετά τό ψηφιδωτόν, πρός τά μέσα άλλο 
πηγάδι καί τρεις κοιλότητες μέσα είς τόν βράχον, άνίσων δια
στάσεων είς σχήμα άνεστραμμένου κώνου (Μ), χρησιμεύου- 
σαι διά νά ύποδέχωνται πήλινα άγγεΐα.

Δεξιά τοΰ στενομάκρου διαδρόμου καί πέραν τοϋ ψηφι
δωτού υπάρχει είσοδος (Ν.) είς μίαν κυκλοτερή αίθουσαν 
(Ξ) ή οποία πρός τά άνω στενοϋται είς σχήμα δεξαμενής 
άρχαίας ύψους 9 μ· καί καταλήγει είς δπήν κατά τήν κορυ
φήν. Είς τό δάπεδόν της σώζονται ίχνη ψηφιδωτού, κατα- 
στραφέντος άπό άδεξίαν έκσκαφήν.

’Επί τοϋ βράχου ολόγυρα υπάρχουν 52 τετραγωνικοί 
κόγχαι, δπου έτοποθέτουν τά ενδύματα των οι λουσμένοι, 
μέ έπιμέλειαν έπεξειργασμεναι, μέ κοιλότητας έπιμήκεις άπό 
κάτω διά τά σχετικά τοϋ λουτρού.

Ή αίθουσα αυτή έχει καί άλλην έξοδον πρός τό Νοτια- 
νατολικόν μέρος, είς τό δάπεδον τής οποίας σιόζονται τά 
ίχνη άλλου ψηφιδωτού, είκονίζοντος τήν Σκύλλαν, μέ τό 
αριστερόν χέρι τεταμένοι· πρός τά εμπρός καί τό δεξιόν όπι
σθεν καί πρός τά άνω, ένφ δύο σκύλοι τρέχουν δεξιά καί 
αριστερά της καί ένα ψάρι προπορεύεται.

Μετά τήν παράστασιν αυτήν, άπ’ έξω, υπάρχει άλλη έξο

δος μέ χαμηλός βαθμίδας πρός τήν 
θάλασσαν, φραγμένη άπό τούς ογκολί
θους, τούς βράχους καί τά χώματα.

Υπάρχει καί μία άρχή διόδου παρά 
τό μέγα ψηφιδωτόν (Ρ) μή άνοιχθεϊσα, 
κατά τό σημεϊον δέ Σ τοΰ ήμικυκλι- 
κού διαμερίσματος, μία είσοδος μεγάλης 
υπόγειας διόδου μήκους περίπου 13 μέ
τρων, φραγμένη καί αυτή, μέ μικράς 
κοιλότητας δεξιά καί αριστερά πρός 
τοποθέτησιν λύχνων, οί όποιοι έφώτιζαν 
τό σκοτεινόν αύτό διαμέρισμα.

Εύρήκεν ό κ. Δραγάτσης ένα βωμόν 
πώρινον μέ μίαν επιγραφήν κατεστραμ- 
μένην καί αφού συνηρμολόγησε τά σω- 
ζόμενα γράμματά της κατιόρθωσε νά 
άναγνιόση :

ΑΠΟ ΛΛΩ ΝΟί 
Α Π ΟΤ ΡΟΠ ΑΙΟΥ

Μένουν ούτω σημασίαν έχοντα τά 
δύο ψηφιδωτά. ’Αλλά τό τής Σκύλλης 
σήμερον έχει έξαφανισθεϊ. Είς τό μέρος 
αύτό ό κατέχων τό διαμέρισμα επιχει
ρηματίας έχει έγκαταστήσει τήν βαρε- 
λοστοιχίαι του, καί, επειδή έφοβήθη 
κατάπτωσιν τοΰ υπερκειμένου βράχου, 
έκτισε ό άνήρ τοίχον πρός υποστήριξιν 

τοϋ θόλου καί τόν έβάσισε επί τοΰ ψηφιδωτού.
Ό κ. Δραγάτσης έν τελεί συμπεραίνει, δτι πρόκειται περί 

άρχαίου βαλανείου, τό όποιον δμως δέν είχε τήν διαρρύθμι
σα· αυτήν άρχικώς Τήν αρχήν αυτού μάλλον άνάγει εις τοί’ζ 
χρόνους τών Μινυών. Ό βωμός άφ’ ετέρου τοΰ Αποτρό
παιου Απόλλωνος διαπιστώνει, δτι υπήρχε καί ιερόν άσφα- 
λώς εκεί μέσα, τοϋ ήρωος Σήραγγος. έξ ού και τό όνομα 
Σηράγγιον, δπερ ΰπέστη διαρρυθμίσεις κατά τούς Ρωμαϊ
κούς χρόνους, όπως φαίνεται άπό τά ψηφιδωτά του.

Είς παλαιούς συγγραφείς ό κ. Δραγάτσης εύρήκε σχετικά 
περί αυτού. Ό Ίσαϊος αναφέρει καί τό Σηράγγιον καί τό 
βαλανεϊον του. Επίσης καί ό Άρποκρατίων καί ό Αριστο
φάνης τό μνημονεύουν καί ό Φώτιος καί ό Ησύχιος, δστις 
προσθέτει, δτι εκεί μέσα έκρύπτοντο οί κακούργοι, ιός καί 
ό Σουΐδας.

Έκ τής όλης μελέτης του ό κ. Δραγάτσης φρονεί, ότι ό 
ήρως Σήραγγος έπήλθεν είς τό σπήλαιον καί εγκατασταθείς 
εις αύτό, ώνομάσθη έκ τής σήραγγος, έκτισε δέ καί ήρώον. Δέν 
θεωρεί άπίθανον νά σχετίζεται δ ήρως αύτός μέ κάποιαν 
δύνάμιν, ύπό διάφορα ονόματα άπαντώσαν, άναλόγως τής 
διαμονής της, ίσως δέ καί μέ τόν πρωρέα τής ’Αργούς Εύ
φημον. Είναι γνωστόν περί τούτου άπό τήν Μυθολογίαν, 
δτι ό Τρίτων είς τήν όμώνυμον λίμνην τοΰ έδωκε βώλον 
γής, ή δέ Μήδεια τοϋ προεϊπε, ότι άν ρίψη αυτόν είς τό 
χάσμα τοΰ Ταινάρου, άλλην σήραγγα, πιστευομένην ως τήν 
είς Άδου κάθοδον, οί έξ αυτού άπόγονοι τετάρτης γενεάς 
θά έβασίλευον είς τήν Λιβύην.

Άλλ’ ό μυθολογικός βώλος έχάθη εις τήν νήσον Θέραν, 
καί διά τούτο ό Βάττος μετέβη έκεϊθεν είς Λιβύην καί 
έκτισε τήν Κυρήνην. Σχετίζεται ούτω δ βώλος αύτός μέ τόν 
Σήραγγον καί τό Σηράγγιον διά τής δμοιότητος τής Θηραϊ
κής γής μέ τά περί τό Σηράγγιον λευκάζοντα στρώματα καί 
συνεπώς πιθανόν νά κρύπτεται ύπό τό όνομα τοϋ Ευφήμου 
τό τοΰ Σηράγγου.

Ενδέχεται ή αυτή δύναμις νά συνδέεται καί μέ τόν Γλαύ
κον. τόν Άνθηδόνιον άλιευτήν ή θαλάσσιον δαίμονα, δ όποιος 
ώς λέγουν, ήγάπησε τήν Σκύλλαν καί μετέβη εις τό άντρον 
της, καί ούτω εμφανίζεται μετ’ αυτής είς διαφόρους τοιχο
γραφίας. Πιθανόν νά είναι αύτός ούτος ό επί τοΰ τεθρίπ
που νεανίας. Καί έξηγείται ούτω καί ή ύπαρξις βωμού τοϋ 
’Απόλλωνος είς τό Σηράγγιον. ΤΙ θαλασσία αυτή δύναμις, 
Σήραγγος, Γλαύκος, Εύφημος, ήτο άπεχθής εις τούς άλιεϊς καί 
τούς ναυσιπόρους, διότι τούς ήνώχλει τρομερά. Ήναγκάζοντο 
λοιπόν αυτοί νά φωνάζουν «έξω Γλαΰκε 1» καί νά ζητούν 
τήν άντίληψιν Θεού άποτρέποντος τό έξ αυτού κακόν, τοΰ 
Άποτροπαίου Απόλλωνος. Έξ ου έξηγείται καί ή ϊδρυσις 
τοΰ βωμού είς τόν Θεόν τούτον.
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ΠΕΡ. ΑΛ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΑΗΣΗι ο νέος υπουργός των εσώτερον

- — ------------ . ~ «>

Μαίνεται ή Αισχροκέρδεια. Σαν μυθικός δράκων ώρθώθη 
πελώριος και μάς περιέσφιγξεν.Άπ’ άκρου εις άκρον τής 

χώρας σφαδάζει ό λαός. Τό έπιχώριον νόμισμα έσταθερο- 
ποιήθη κατά λόγον 1 πρός 15, ή τιμή τής ’Αγγλικής λίρας 
ώρίσθη διά τήν συναλλαγήν μονίμως εις δρχ. 375, άλλά 
τών ειδών δλων, τροφίμων, ύποδήσεως, ιματισμού κ. λ· αί 
τιμαί κυμαίνονται μεταξύ δεκαοκταπλασίου και είκοσαπλα- 
σίου τών προπολεμικών καί. ό Τιμάριθμος τής ζωής έχει 
φθάσει μέ τήν δύναμιν τοΰ Θεού, εις τό εϊκοσαπλάσιον!

Μάτην αί κυβερνήσεις κατέβαλαν άπεγνωσμένας προσπά
θειας κατά τοϋ μυθικού θηρίου, έπιβάλλουσαι διατιμήσεις. 
Τοΰ κάκου ίδρύθησαν αίσχροδικεϊα. Μία κεφαλή τής Αερ- 
ναίας αυτής "Υδρας άπεκόπτετο καί δέκα άλλαι άνεπήδων.

"Ηρκει ν’ άνατιμηθή έν είδος, άς πούμε, ή ντομάτα, διά 
νά ζητηθή αΰξησις ημερομισθίων καί κατά συνέπειαν 
ν’ άκριβήνουν δλα τά λοιπά. Καί τότε κατ’ ανάγκην δλοι οί 
άλλοι έπαγγελματίαι, ευρισκόμενοι μέσα εις αυτήν τήν άπό 
ημέρας είς ήμέραν άλματικήν ύπερτίμησιν, άνετίμων καί 
αυτοί τήν απ’ αυτών προσφερομένην εργασίαν ή είδος, μέ 
τήν σειράν των.

Αυτά δλα, σημειώσατε, διότι δέν εϊχομεν ποτέ κανένα 
σύστημα. Διότι δέν εϊχομεν υπουρ
γούς επιστήμονας, άλλά κομπο- 
γιαννίτας. Διά νά μή προσθέσω- 
μεν, δτι εϊχομεν και υπουργούς 
Θότας τής Συναλλαγής. 'Υπουρ
γούς πού άπέβλεπον όχι εις τό 
< γενικόν όφελος», άλλά είς αριθ
μόν «κουκιών». Υπουργούς ασυ
νειδήτους·

’Ήρκει άπό τάς έκλογάς κά
ποιος δικηγορίσκος ν’ άναδειχθή 
βουλευτής, ακολουθούμενος άπό 
άλλους δύο ή τρεις άσημοτέρους 
του, διά νά έξυπνήση άνακηρυσ- 
σόμενος υπό τών δμοφρόνων 
εφημερίδων ώς δεινός οικονο
μολόγος. Καί ένθυμούμεθα τιόρα 
τό δόγμα τών «αιματηρών οικο
νομιών» τό τόσον κομπογιαννι- 
τικώς καί άμεθόδως έφαρμοσθέν 
κατά τήν περίοδον τής Οικουμενι
κής Κυβερνήσεως. Ένθυμούμεθα, 
δτι ήπειλεΐτο επιδρομή άκρίδων 
εις τήν Φθιώτιδα, δτι Νομάρχης, 
Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων

ΚΩΝΣΤ. ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΕΙΡΟΥΑΚΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΑΓΟ°ΑΝΟΜ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

I
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ΑΙ ΛΑΪΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙ
s—.-------- ------- -------- -

οργανώσεις έμπορικαί καί άγροτικαί έζήτουν πανικόβλητοι 
— δικαίως—πίστωσιν 1500000 δρχ. άπό τόν Υπουργόν τών 
Οικονομικών διά τήν καταπολέμηση’ αυτής Ένθυμούμεθα, 
δτι ό 'Υπουργός Καφαντάρης, έν όνόματι τοΰ δόγματός του, 
ήρνήθη τήν ζητουμένην πίστωσιν. Καί έξεκολάφθησαν, 
μόλις ή θερμοκρασία ύψάιθη, τά ώά τών άκρίδων καί σμήνη, 
σύννεφα, έπέδραμον καί έκάλυψαν τούς άγρούς καί κατέφα- 
γον τήν παραγωγήν πάσαν. Καί ή ζημία τής ’Εθνικής Οικο
νομίας άνήλθεν είς 200.000.000 δρχ. Καί δταν, άφοΰ έστα- 
μάτησαν τά νερά καί έπαυσαν νά εκχειλίζουν τά ποτάμια 
καί άποκατεστάθησαν αί συγκοινωνίας άπέστειλεν ό κ. 
Καφαντάρης τά όργανά του, είσπράκτορας καί χωροφύλα
κας, διά τούς φόρους, συνεκόμισεν υπέρ τοϋ Κράτους, μαγει
ρικά σκεύη, «τεντζερέδες καί «θυμιατά καί «παπλάίματα», 
προίκες ορφανών κοριτσιών. Καί τό Κράτος άντί τών 30 
έκ. τά οποία θά έπρεπε νά είσπραξη, έπραγματοποίησεν 
εισπράξεις μόνον 3 έκ. χάρις είς τήν «κομπογιαννιτικήν 
φειδώ πρός τόν Δημόσιον Πλούτον τοΰ 'Υπουργού.

Άλλ’ έκ παραλλήλου έπέτρεπε δαπάνην 3 έκ. δρχ. διά 
νά μετάσχη ή Ελλάς είς διάφορα συνέδρια έν Σουηδίφ καί 
Νέφ Ύόρκη διά τής αποστολής άνωτάτου λειτουργού έκ 

τών «ήμετέρων». Καί δέν εύρέθη 
ένας κδν βουλευτής υπό τήν στέ
γην τής’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας 
νά ζητιίση τήν παραπομπήν του 
είς ειδικόν δικαστήριον. Τουναν
τίον. Ή αλληλεγγύη παρέσχεν 
άφεσιν αμαρτιών αύτφ.

Καί αί «αίματηραί οικονομία·» 
έγιναν' οικονομικά! αίμορραγίαι».

Καί ή κυβερνητική μηχανή έξη- 
κολούθει νά κινήται καί θά κινή- 
ται κατά τόν αυτόν τρόπον.

*1»

Μέσα εις αυτό τό τέλμα τοϋ 
«Κομπογιαννιτισμοΰ» τοϋ «Ζε
μανφουτισμού», δπως είς τήν 

σαπίλαν καί τήν κόπρον άπό τάς 
ζυμώσεις γεννώνται οί σαπρομή- 
κητες, άνεπτύχθησαν νέα επαγ
γέλματα. Ό άεριτζής, δ μεταπρά
της κ.λ. χέρια ενδιάμεσα μεταξύ 
παραγωγής καί καταναλώσεως, 
έπαυξάνοντα τήν αισχροκέρδειαν. 
Κυρίως εις τά είδη τής πρώτης 

άνάγκης. ’Αχλάδια θαυμάσια, πωλούμενα χονδρικώς έν Πελο- 
ποννήσφ προς 8 δρχ. εφθασαν εις τήν έν Άθήναις κατανά
λωσα' πρός δρχ. 421

Τότε........  Tres faciunt collegium. Τρεις — άρ. 3 —
άνθρωποι, εύρέθησαν διά ν’ ανακουφίσουν τάς λαϊκάς 
τάξεις, νά χτυπήσουν τόν έπικινδύνως γιγαντωθέντα μετα- 
πρατισμόν.

Πέντε ολόκληρα χρόνια έπάλαισε, διά νά ϊδη έπί τέλους 
πραγματοποιούμενου ένα δνειρόν του ό Διευθυντής τής Αγο
ρανομίας κ. Σπύρος Δάσιος. '() έθνικιστής δημοσιολόγος, ό 
έντιμος δημοσιογράφος, δ πολύγνωτος καί βαθύπειρος άνώ- 
τατος Διοικητικός Λειτουργός, ό άφήσας παντού δθεν διήλθε 
ώς Νομάρχης φωτεινά καί ανεξίτηλα σημεία. Αυτός είναι δ 
συλλήπτωρ τής ιδέας. Καί έκτελεστής ό κ. I'. ΙΊειρουνάκης, δ 
ιδεώδης ανώτερος υπάλληλος τής Αστυνομίας Πόλεων, Γενι
κός ’Επόπτης τής’Αγορανομίας. 'Π ιδέα: Νά καθιεροϋντο 
Λαϊκαί Άγοραί κατά συνοικίας έβδομαδιαίως, δπου νά 
συγκεντρώνουν οί παραγωγοί τά προϊόντα των καί νά τά 
πωλοΰν μέ τό λογικόν κέρδος, πού τά έδιδον καί εις τόν 
μεταπράτην, άπ’ ευθείας είς τόν λαόν.

Άνεκοίνωσε τήν ιδέαν του είς τόν τότε προϊστάμενόν 

Ό 'Υπουργός τών Εσωτερικών κ. Κ. Ζαβιτσιάνος μετά τοϋ ΔιευΟυντοϋ τής 
’Αγορανομίας κ. Σπ. Δασίου καί τοϋ Γεν. ’Επόπτου της κ. Γ. Πειρουνάκης 

είς £να άπό τούς συχνούς αιφνιδιασμούς ποΰ ένήργουν είς τάς Λ. ’Αγοράς.

του Υπουργόν τών ’Εσωτερικών κ. Κ. Ζαβιτσιάνον, δ 
όποιος έπεκρότησεν τό μέτρον καί παρέσχεν είς αυτόν τά 
πρός πραγματοποίησιν μέσα, προθύμως.

Άμ’έπος καί τό έργον. Άλλά...Τί ύπέστησαν οί άνθρω
ποι αυτοί! Συνεννοήσεις, δυσπιστία, αντιδράσεις, κ. λ. κ. λ.

Κατ’ άρχάς, μόλις άνηγγέλθη τό μέτρον, πολλοί έχαμογέ- 
λασαν. Άλλ’ δταν είδαν τήν πρώτην λειτουργήσασαν είς τό 
Θησεΐον Λαϊκήν ’Αγοράν, τήν δποίαν εγκαινίασε αυτοπρο
σώπως δ Πρωθυπουργός, μέ ύπερδιακόσια είδη παρατεταγ- 
μένα μεθοδικώτατα, άπό τού μπακάλικου καί τής σαρδέλλας 
μέχρι τοΰ άνθοκόμου καί τοΰ σπανίου λουλουδιού, μέ τόν 
άγορανομικόν σταθμόν, διά νά ζυγίζουν οί. πελάται τά τρό
φιμά των, παρουσία οργάνων τής αγορανομίας, καί μέ τόν 
άστυΐατρον διά νά πέτα τά τυχόν σάπια ψάρια καί τόν χημι
κόν νά πέρνη λάδι, τυρί καί βούτυρον πρός έξέτασιν, δταν 
έψώνισαν φρεσκότατα φασολάκια πρός 6 δρχ. τήν δκάν, καί 
κοκκινογούλια τής ώρας πρός 1.50 δρχ. — τότε είς τήν αγο
ράν καί τούς δρόμους έπωλοΰντο πρός 9 τά πρώτα καί 4 τά 
δεύτερα — καί μακαρόνια πρός 12 καί δταν τήν Δευτέραν 
συνέβησαν τά ϊδια είς την πλατείαν Κολιάτσου (κατά τήν 
δδόν Πατησίων) καί τήν μεθεπομένην Τρίτην είς τό Παγ-

Ή έναντι τοΰ Σταθμού Λαρίσσης Λαϊκή ’Αγορά τής Παρασκενής.

κράτι, καί την Τετάρτην εις τήν Λεωφόρον Αλεξάνδρας καί 
τήν Πέμπτην είς τήν πλατείαν Βεΐκόυ καί τήν Παρασκευήν 
είς τόν σταθμόν Ααρίσσης, δταν είδαν τόν κόσμον νά τρέχη 
μέ δλα τά μεταγωγικά μέσα είς τά πέρατα τής πόλεως διά 
νά ψωνίση, νά μυρμηκιοϋν αί πλατεϊαι άπό αγοραστός, 
μεταξύ τών δποίων ή εύγενεστάτη Λαίδη Λώ, καί ή έρίτιμος 
δέσποινα Ανδρομάχη Μελά καί ή Κυρία Ζαβιτσιάνου, άγο- 
ράζουσαι λουλούδια, φασολάκια καί κολοκυθάκια, δν δχι διά 
τό εύθυνόν, άλλά διά τό πρόσφατον, δταν έψώνισαν καί 
αυτοί οί κατ’ άρχάς θεοιρήσαντες ώς άπραγματοποίητον τό 
μέτρον, τότε τό ειρωνικό χαμόγελο μετετράπη είς έκφραση’ 
έκπλήξεως κατ’ άρχάς καί κατόπιν θαυμασμού.

Άλλά τότε έξεμάνη ή άντίδρασις. Έκορυφώθη ούρανοϋ- 
ψής. Σωρεία διαμαρτυριών έκ μέρους δργανώσεων, ών 
περιωρίζοντο αί ληστρικοί διαθέσεις κατέκλυσε τό 'Υπουρ
γικόν γραφεΐον.

Άλλ’ έκ παραλλήλου έλάμβανον έγγραφα λαϊκών σωμα
τείων καί επαγγελματικών δργανώσεων, δι’ ών έζητεΐτο ή 
έπέκτασις τοΰ μέτρου καί εις τάς έπαρχίας. 'Ο Λαός Πει
ραιώς, τής Θεσσαλονίνης καί άλλων μερών ήθελε τά τρό
φιμά του εύθηνά.

’Εν τφ μεταξύ νέος 'Ηρακλής άποδύεται είς τόν στίβον. 
'Ο κ. ΓΙερ. Άλ. Άργυρόπουλος, ό νέος Υπουργός τών 
’Εσωτερικών. Νέος παραστάτης τοΰ κ. Δασίου καί τοΰ κ. 
Πειρουνάκη καί νέος, δραστικώτατος, άντιλήπτωρ τών Ανα
γκών τοΰ Λαού, ό οποίος υπερθεματίζει τόν προκάτοχόν του 
εις μέσα.

Καί τώρα πλήν τών έξ έν Άθήναις λειτουργουσών, 
τελούνται έκ περιτροπής εις τόν Πειραιά, πέντε λαϊκαί άγο
ραί, καί εις τό Ν. Φάληρον μία, καί εις τό Π. Φάληρον 
άλλη μία, καί είς τήν Κηφισσιάν, καί είς τό Άμαρούσιον 
και είς τό Χαλάνδρι καί εις τήν Ν. ’Ιωνίαν, καί εις τήν Ν. 
Φιλαδέλφειαν καί είς τό Ηράκλειον καί εις Νέαν Κοκκινιάν.

Καί ούτω αί Λαϊκαί Άγοραί έπεβλήθησαν καί ή συνεί- 
δησις τοϋ λαού έξαεροΰται εις μίαν ιαχήν ευγνωμοσύνης 
πρός τούς πρωτεργάτας.

Δόξα καί Τιμή είς αυτούς 1 Ή Αισχροκέρδεια, μέ τήν σει
ράν της, σφαδάζει υπό τό πέλμα τού Κράτους.

"Ενας άνθρωπος τό ήθέλησεν. δ. β.

Τό αύτοκίτητον πρατήριον τής Λαϊκής ’Αγοράς μέ είδη μπακαλικής.
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Η ΚΙ ^'ΗΛΙΑΤΟ ΓΡΑΦΙΙ A

Ασφαλώς θά φαντάζεσθε: Πέρνομε μια μηχανή, την^στή
νομε, γυρίζομε τή μανιβέλα καί πέρνομε ταινία. Ετσι 

φαντάζονται οί μισοί νεοέλληνες. Διότι οί άλλοι μισοί, συμ
περιλαμβανομένων καί όλων τών νεοελληνίδων, φαντάζονται, 
δτι ή Κινηματογραφία έπενοήθη μόνον δι’αύτούς καί αυτοί 
ήλθαν είς τόν κόσμον μόνον διά νά... πρωταγωνιστήσουν 
εις τήν οθόνην-

Νά γυρίση κανείς τή μανιβέλα τής σκηνοληπτικής συ
σκευής, δέν είναι τίποτε. Καθένας ήμπορεϊ νά συνειθίση τό 
χέρι του νά κάνη δυο στροφές στό δευτερόλεπτο. Αυτί) 
είναι ή κανονική ταχύτης τής λήψεως. Είκοσι μέτρα εις τό 
πρώτον λεπτόν τής ώρας. Καί επειδή εις ένα μέτρον άπο- 
τυποΰνται 50 φωτογραφίας έπεται, δτι είς ένα πρώτον 
λεπτόν πέρνομε χιλίας εικόνας.

Αυτή είναι καί τών μηχανών προβολής ή κανονική τα
χύτης. Είκοσι μέτρα 2ατά πρώτον λεπτόν. ’Εάν κατά τήν

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ 

λήψιν ό δπερατέρ γυρίση τό στρόφαλον ταχύτερα άπό τό 
κανονικόν, τότε είς τήν προβολήν, επειδή ή μηχανή γυρίζει 
αργότερα, αί κινήσεις επιβραδύνονται καί τάνάπαλιν.

Έδώ δμως συμβαίνει καί κάτι άλλο: "Οπως γνωρίζετε, 
ή κινηματογραφικέ) ταινία δέν είναι τίποτε άλλο, παρά μία 
σειρά μικροσκοπικών φωτογραφιών, αί όποίαι έλήφθησαν ή 
μία κατόπιν τής άλλης έν συνεχείμ, μέ μίαν ειδικήν φωτο
γραφικήν μηχανήν. ’Αντί νά αλλάζετε πλάκα, νά πιέζετε 
ελατήρια, ν’ανοιγοκλείνετε σασσι κλ. γυρίζετε τό στρόφαλοί’, 
ό φακός ανοιγοκλείνει αυτομάτως, ή ταινία γλυστρά καί 
αυτή αυτομάτως διά ν’ άλλάξη θέσιν διά συστήματος οδον
τωτών τροχών καί οδοντωτών τυμπάνων καί ούτω καθεξής.

Είναι προφανές, δτι δσον ταχύτερα γυρίζομεν κατά τήν 
λήψιν τόσον είναι πληρεστέρα ή κίνησις εις τήν προβολήν. 
Τό κινητόν άποτυποΰται κατά τήν κίνησίν του είς τήν ται
νίαν πιστότερα. Καί κατά την προβολήν, επειδή ή μηχανή 
γυρίζει αργότερα, αί κινήσεις επιβραδύνονται.

Διά τής μεθόδου αυτής, δηλαδή διά λήψεως δεκάκις τα- 
χυτέρας τής συνειθισμένης, έχουν επιτύχει τώρα χάριν μελε

τών, τήν επιβράδυνση· τών αλμάτων, τής πτησεως τοϋ που
λιού, τών κτυπημάτων τοΰ μποξ κλπ.

Άς ύποθέσωμεν τιάρα, δτι γυρίζομεν αργότερα. Ή κίνη- 
νις δέν αποδίδεται πλήρης. Είς κάθε άνοιγμα τοΰ φακού 
βραδύ, τό κινητόν, χέρι, πόδι, άλογο, τραίνο, κλπ. έχει αλ
λάξει θέσιν έπαισθητώς. Είς τήν μίαν φωτογραφία»· τό χέρι 
είναι κάτω καί εις τήν αμέσως έπομένην ό φακός τό συλ
λαμβάνει καί τό άποτυπώνει επάνω. Τί θά συμβή είς τήν 
προβολήν μέ τήν κανονικήν ταχύτητα, μεγαλειτέραν, φυ
σικά, τής λήψεως;

Είναι γνωστόν, δτι δλον τό μυστικόν τής κινηματογρα
φίας στηρίζεται είς μίαν φυσικήν ιδιότητα, πού έχει τό 
οπτικόν νεύρο»· μας, νά διατηρή μίαν έντύπωσιν, μίαν εικόνα, 
επί 3 5 τοϋ δευτερολέπτου. Θέλετε νά τό άντιληφθήτε; Κυττάξτε 
καλά τήν πρόσοψιν ενός σπιτιού ή μερικά φασόλια καί κα
τόπιν κλείστε τά μάτια σας. Ή εϊκών τοΰ σπιτιού καί τών 
φασολιών έχάθηκε πλέον, άλλ’ ή έντύπωσις καί τής μιας 
καί τής άλλης εϊκόνος μένει, σαν επάνω σέ μια φανταστική 
οθόνη, φωτισμένη άπό κάποιο μυστηριώδες φως, τό φώς 
πού είχε προσβάλει, προηγουμένως τό οπτικόν σας νεΰρον.

Είς τό μετάξι’ λοιπόν δύο ανοιγμάτων τού φακού, εις τό 
μεταξύ δύο εικόνων διάστημα, μέ τήν έντύπωσιν τοΰ χεριού 
κάτω άπό τήν πρώτην εικόνα, βλέποντας τό χέρι άποτόμως 
επάνω είς τήν δευτέραν εικόνα, θά νομίσωμεν δτι έκινήθη 
άκαριαίως τό χέρι.

Είς τούτο δφείλομεν τάς σπασμωδικάς κινήσεις, πού βλέ
πομε»· ενίοτε εις κωμικά; ταινίας. Κατά τά λοιπά ή κινη
ματογράφησή δέν είναι τίποτε άλλο, παρά μία κοινή φωτο- 
γράφησις, καί δ δπερατέρ ένας απλούς φωτογράφος.

’’Ερχεται τό παίξιμο τιάρα. Έν πρώτοις εις τό παίξιμο 
δέν χρειάζεται καμμιά τέχνη. 'Απλούστατα : Διότι δ ύποδυό- 
μενος έναν ρόλον, κατά τήν έκτέλεσιν, δέν έχει καμμίαν πρω
τοβουλίαν. "Οποιος παίζει είς τόν κινηματογράφον, δέν πρέ
πει νά λέγεται ηθοποιός, κατά τήν γνωστήν έννοιαν τής 
λέξεως. Αύτός είναι απλούς εκτελεστής. ’Ηθοποιός κυρίως 
διά τόν κινηματογράφον, ποΰ μιμείται ήθη καί διδάσκει 
καί σχεδόν παίζει, μεταγγίζων τήν ψυχήν του τούς έκτελεστάς 
είναι δ Σκηνοθέτης ή δ καί άλλως 'Ρεζισσέρ.

Εις τόν κινηματογράφον αύτός είναι τό παν. Μεταξύ 
σκηνοθέτου τού θεάτρου, καί σκηνοθέτου τού κινηματογρά
φου υπάρχει χαώδης διαφορά.

Εις τήν σκηνήν θά διασκευάση καί θά σκηνοθετήση 
πράγματι σκηνάς, θά μοντάρη ένα σαλόνι, θά όδηγή κατά 
τάς εξόδους καί εισόδους, θά διδάξη κατά τάς δοκιμάς καί... 
πλέον ού. Κατά τήν έκτέλεσιν πλέον δ ηθοποιός, μελετημέ
νος καλά καί μέ τόν ρόλον του αποκρυσταλλωμένο»· πλέον, 
δπως τόν έδημιούργησε, θά έμφανισθή νά παίξη, διερμη- 
νεύων δ,τι έμαθεν, δ,τι έμελέτησε κ.λ.π. κανείς δέ δέν μπορεί, 
νά τόν διόρθωση ή τόν συμβουλεύση πλέον τή»· ώραν 
ποΰ παίζει.

Είς τόν κινηματογράφον ο σκηνοθέτης έχει έτοιμα, πραγ
ματικά, τά σαλόνια, τά τοπεϊα κ.τ.λ. Τοΰ τά έχει έτοιμα ή δ 
ταπετσιέρης ή ή Φύσις, ή ή Τέχνη. Δέν έχει παρά νά έκλέξη. 
Αί έδώ είναι δ ρόλος του. Πώς θά φωτίση ένα σαλόνι, 
πότε είναι φωτισμένο καλά, άρτίστικα, ένα τοπεϊον. ’Αλλά 
καί θά μοντάρη ολόκληρον τό έργο»· καί θά τό διδάξη, 
παίζω»· δ ίδιος κάθε ρόλον έν ανάγκη, δ.ιευθύνων καί μάχας 
ακόμη, καί θά δδηγη, θά παραγγέλλη κινήσεις, δταν παίζουν 
ακόμη οί εκτελεστά!, διευθύνω»· τούς δπερατέρ, τούς ήλε- 
κτρολόγους, τούς έκτελεστάς, μαζύ μέ τούς βοηθούς του, τά 
πάντα καί τούς πάντας.

'Οπλισμένος δ σκηνοθέτης μέ πολύ μαύρα γυαλιά — εις 
τήν λήψιν εσωτερικών σκηνών — διά νά μή ένοχλήται άπό 
τό έντονον καί εκτυφλωτικό»· φώς τών λαμπών καί προβο
λέων, μ’ έναν τηλεβόαν διά ν’ ακούεται καί μέ μιά σφυρί- 
κτρα διά τούς ηλεκτρολόγους καί διακονούμενος άπό δυο 
τρεις βοηθούς, κινητοποιεί δλους. ιδία τούς έκτελεστάς, πρω
ταγωνίστριας καί πρωταγωνιστάς καί τά βοηθητικά πρό
σωπα, μέχρις εκείνων, ποΰ κρατούν τούς διακόπτας διά νά 
κόψουν τό ρεύμα, μόλις τελείωση ή πρίζα, σαν νευρόσπαστα 
μέ φανταστικά νήματα.

ι

Ό εκτελεστή; δέν μπορεί νά κινηθή, άν δέν τόν δδηγή 
δ σκηνοθέτης· Δέν έχει σχεδόν καμμίαν πρωτοβοΐ’λίαν.Ένφ 
έκτελεΐ μίαν σκηνή»· καί δ δπερατέρ γυρίζει, μέ τής λάμπες 
αναμμένες, δ σκηνοθέτης τόν οδηγεί, παρακολουθεί τό παί
ξιμό του καί τόν διορθώνει.

"Οσον καί άν είναι έμπειρος, δσον καί άν έ'χη ταλέντο ό 
πρωταγωνιστής ή ή πρωταγωνίστρια, δέν μπορεί νά έκτε- 
λέση άνευ σκηνοθέτοί·. Είναι μερικά πράγματα, δπως ή ελ- 
λειψις συνειδήσεω; τού παρερχομένου χρόνου ένιρ έκτελοϋν, 
τά μυστικά τών φωτισμοί»· κλπ. πού απαιτούν τήν ύπαρξι»· 
τοΰ σκηνοθέτου. 'Ο εκτελεστή; δέν μπορεί νά ξέρη πόσα 
δευτερόλεπτα — καί άρα πόσα μέτρα περνούν — πρέπει νά 
σκεφθή διά νά μην είναι κουραστικός. Εκτελώ»· δέν μπορεί 
νά μετρά τής στροφές τής μηχανής, — δύο σέ κάθε δευτερόλε
πτο—γιά νά ύπολογίζη πόσα καρέ καί πόσα μέτρα έπέρασαν, 
διότι τότε δέν θά έκτελή. Άλλ’ ούτε πόσο καί πώς πρέπει 
νά πλησιάση στή; λάμπες ή σ’ ένα πολύ φωτισμένο παρά
θυρο. Τό παραμικρό δέ, άναπαίσθητο»· στήν καθημερινή 
ζωή, ελάττωμα τοΰ προσώπου, μιά ελαφρά έξόγκωσις τών 
μήλων τών παρειών, μέ αδέξιο»· έκ τοΰ σύνεγγυς φωτισμόν, 
είς τήν δθόνην, δίνει τήν έντύπωσιν, δτι κάποια μέλισσα 
έτσίμπησε τόν εκτελεστήν καί τού έπριξε τό μάγουλο.

Φθάνομεν τώρα εις τάς σκηνοληψίας. Έχομε»· εσωτερι
κά; σκηνοληψίας καί εξωτερικά;. Αί τοΰ υπαίθρου δέν πα
ρουσιάζουν μεγάλα; δυσκολίας.Έκτος εάν πρόκειται περί συμ
μετοχή; πολλών προσώπων, μαχών, ναυμαχιών κλπ.

Έν τούτοι; καί αύταί παρουσιάζουν διά τόν σκηνοθέτην 
κοπιώδη προπαρασκευήν, ιδία δσον άφορμ τήν εκλογήν τών 
τοπείων καί έν συνδυασμψ πρός τούς φωτισμούς.

Είναι γνωστόν, δτι ένα τοπεϊον άναλόγως τοΰ φωτισμού 
του παρουσιάζει καί διάφορον δψιν. Άφ’ ετέρου διά πολ
λούς λόγους προσφεύγει ενίοτε ό σκηνοθέτη; είς τήν χρήσιν 
ανακλαστικών έπιπέδοιν. Όταν, παραδείγματος χάριν, πρό
κειται νά ληφθη ταινία κάτω άπό δένδρα, έναντι τών εκτε
λεστών τοποθετούν τελλάρα μέ σενδόνια διά τών οποίων 
ανακλάται πρό; τούς παίζοντας λευκή ανταύγεια έκ τοΰ ήλια- 
κού φωτός ή καί απλώς τού φωτός τή; ημέρας.

Διά τάς σκηνοληψίας είς κλειστούς χώρους δωμάτια κλπ. 
γίνεται χοήσις τεχνητού φωτισμού καί δή ηλεκτρικού. Οί 
λαμπτήρες κυρίως είναι μέ βολταϊκόν τόξο»· 220,—110 βολτ 
συνεχούς ή 350 έναλλασσομένου, μέ αυτόματον ήλεκτρομα- 
γΐ’ήτην ό όποιο; άπομακρύνει άλλήλων τά κάρβουνα·

Οί λαμπτήρες αυτοί καταναλίσκουν πολλά άμπέρ. Δι’ ένα 
δωμάτιον συνήθων διαστάσεων, χρειάζονται τέσσαρες περί

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ

που λαμπτήρες, ών δύο κάτω καί δύο άπό τής οροφή; (πλα
φονιέρες) μέ 80 τουλάχιστον φορτωνόμενοι άμπέρ.

Είς τής θερμάστρες, εννοείται, είς τής λάμπες τού σπιτιού 
κλπ. παντού τοποθετούν μικρούς τοξοειδείς λαμπτήρας.

Προτιμιόνται οί λαμπτήρες αυτοί, μέ ειδικά κάρβουνα, 
άποδίδοντα λευκοκύανον φώς, ώς καί λαμπτήρας δι’ ατμών 
υδραργύρου, διότι καί τό βολταϊκόν φώς καί οί ατμοί 
υδραργύρου άφθονου»· εις υπεριώδεις ακτίνας. Οί διά πυρα- 
κτιόσεως λαμπτήρες (αμπούλες) αποκλείονται, ώς μή πλού
σιοι είς υπεριώδεις ακτίνας.

Έδώ πρέπει νά εξηγήσω, κάτι, ποΰ λίγοι φωτογράφοι 
καί δπερατέρ γνωρίζουν, δπως έχω άντιληφθή. Δέν είναι τό 

φώς τοΰ ήλιοι’ καί τοΰ λαμπτήρος τό λευκόν, πού μάς χρη
σιμεύει διά τήν φωτογράφηση·, αλλά αί έν αύτώ ύπάρχου- 
σαι σκοτεινά! μέ χημικά; ή μάλλον ηλεκτρικά; ιδιότητας νά 
άλλοιιόνουν τά ευαίσθητα τοΰ άργύρου άλατα τής φωτ. πλα- 
κός ή ταινίας, ακτίνες, αϊτινες εις τό φάσμα τού ηλιακού 
φωτός εύρίσκονται πέραν τού ιώδους χρώματος. Αί ακτίνες 
αύταί, επαναλαμβάνω, δέν έχουν ούτε φώς, ούτε χρώμα, ακο
λουθούν όμως τούς αυτούς νόμοι·; μέ τάς άλλας, άνακλιίιμεναι 
κλπ. Αί άκτίνες αύταί, ηλεκτρικής φύσεως, υπάρχουν έν αφθο
νία είς τό φώς τής ημέρας, εκπορευόμενοι άπό τόν ήλιον, 
έχουν σχέση· δέ άμεσον μέ τάς επί τοΰ βασιλέως τοΰ πλα
νητικού μαζ συστήματος, λαμβανουσα; χώραν ηλεκτρικός

ΠΩΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΑ “ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ,, 

έκκενιόσεις, μέ τά μαγνητικά φαινόμενα ως καί μέ τό σέλας 
τοΰ βορείου πόλον. Διά τόν λόγον αυτόν έν ώρα ηλεκτρικού 
φόρτου τής ατμόσφαιρας, τόν όποιον συνοδεύουν μετεωρο
λογικά φαινόμενα, συννεφιά, χαλάζι κλπ. τό διάστημα είναι 
κεκορεσμένου άπό υπεριώδεις ακτίνας καί παρ’ δλην τήν έκ 
τής συννεφιάς σκοτεινιά, έχομεν φωτεινότερα»· φωτογραφίαν.

Αί σκηνοληψίαι τών έσωτερικώ»· έγίνοντο άλλοτε εις δια
μερίσματα τεχνητά. Κατ’ άρχάς τά άφιναν ασκεπή, είς τρό
πον ώστε νά φωτίζωνται διά τοΰ ηλιακού φωτός. Βραδύτερο»· 
μετεχειρίσθησαν τούς τεχνητού; φωτισμούς δι’ ηλεκτρικού. 
Εντεύθεν έδημιουργήθη ή ανάγκη τών στούντιο, δπου 
έγκαθίστων διά λόγους συντομίας χρόνου καί έξοικονομήσεως 
δαπανών, αναπαραστάσεις έσωτερικώ»· καί ιδία δι’έργα ιστο
ρικά καί δπου τέλος· έκαμα»· καί σκηνοθεσίας εξωτερικών.

Άλλ’ άφ’ δτου έτελειοποιήθησαν οί φωτισμοί, ήρχισαν 
νά καταργούνται τά στούντιο, τά όποια λόγιο τών δαπανών 
συντηρήσεως καί λειτουργίας είναι απαραίτητα διά χονδρι
κή»· παραγωγή»·, δπως αίφνης είς τό Χόλλυγουδ.

Είς πολλά μέρη τής Ευρώπης, αντί ν’ άναπαραστήσουν 
τεχνητώς μέγαρα, φαρμακεία, δικαστήρια κλπ. μέσα εις 
στούντιο, ζητοΰ»· άρμοδίως άδέιαν, έγκαθ ιστού»· τούς λαμ
πτήρας τω»· μέ ίδιας παρασκευής ρεύμα καί γυρίζουν. ’Έτσι 
έγυρίσθη είς τό Παρίσι ή ταινία «Μπελφεγκόρ» μέσα εις 
τό μέγαρο»· τής έφημερίδος Πτί Παριζιέ»”.

Ίΐ νέα αυτή μέθοδος έγινε αφορμή νά δημιουργηθοΰν 
ένας—δύο άλλοι κλάδοι βιοτεχνικοί. Στό Βερολίνο»·, αίφνης, 
δταν θέλετε νά γυρίσετε ταινίαν, τηλεφωνείτε στήν λέσχην 
τών δπερατέρ καί ζητείτε οποίο»· θέλετε, άν εννοείται εύ
καιρη. Θά έλθη αύτός μέ τή»· μηχανή»· του, σημειώσατε. 
Προετοιμάζετε έν τφ μεταξύ, τούς έκτελεστάς σας καί κάθε 
άλλη λεπτομέρεια, αγοράζετε ταινία»· αρνητικήν, κλείνετε 
συμφωνία»· μ’ ένα ατελιέ εμφανίσεων καί έκτυπιύσεω»·, καί 
ζητεί καί τό ρεύμα σας.

'Υπάρχου»· γραφεία διαθέτοντα μ’ ενοίκων καμμιόνια 
μέ ντυναμό παραγωγής ρεύματος, καί δλα τά σύνεργα, δια- 
κόπτας, ταμπλιίι διανομής μέ αντιστάσεις, καλώδια κ?Λ.

Γυρίζετε τό έργο»· σας, χωρίς νά έχετε ούτε εγκατάσταση·, 
ούτε μηχανήματα, ούτε προσωπικόν μόνιμο»·, ούτε έξοδα λει
τουργίας κλπ. Δίδετε νά σας έμφανίσουν τό θετικό»·, νά σάς 
τό εκτυπώσουν, σάς ετοιμάζουν τή; λεζάντ, τό συναρμολογείτε 
καί τό πλασάρετε, είτε άπ’ευθείας, αν έχετε γραφείο»· τοποθε- 
τήσεως ίδικόν σας ή διά μέσου ειδικού Bureau de location·
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΜΕΝ ΟΜΑΔΙΚΟΣ

ΗΆνθριοπόχης αύτοκτονεϊ δμαδικώς. Αύτό τό συμπέ
ρασμα έξάγεται άπό ένα πολύτιμο βιβλιαράκι τοϋ 

A®°\A. Συγκελάκη, ποϋ μάς έστειλε μαζί· μέ <ί)ύ.α ωφέ
λιμα’ βιβλία άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν ή ’Εκδοτική Εταιρία 

Γράμματα».
Τό πιστόλι, τό ξυράφι, ή άγχόνη, ή θάλασσα, οι άπόκρη- 

μνοι βράχοι, τό σουμπλιμέ καί άλλα δηλητήρια, μέ τά όποια 
έτερμάτιζεν, απότομα. άλλά καί πρόστυχα. τήν ζωήν του, μέ 
πόνους ένίοτε κλ. κάθε βαρυεστισμένος άπό τά εγκόσμια, 
καταργοϋνται όλονέν.

Ή Άνθρωπότης τώρα αύτοκτονεϊ collectivement», 
δπως λέγουν εΐς τήν γλώσσαν των οί διπλωμάται. Καί αύτο
κτονεϊ μέ εύγενέστατα μέσα, κατά δόσεις, αδειάζοντας μέχρι 
τρύγος τό ποτήρι τών ήδονών καί τών απολαύσεων.

Δέν μάς λέγει βέβαια ύ καλός καί έξυπηρετικώτατος της 
κοινωνίας συγγραφεύς τίποτε νέον, άπαριθμών τά έν χρήσει 
νεώτερα μέσα τής αυτοκτονίας. ’Αρχίζει άπό τά παλαιότατα, 
τό οινόπνευμα, γνωστόν άπό τοϋ Νώε, κυριολεκτικώς, τόν 
καπνόν, τόν καφέ, τό τσάι, διά νά φθάση εΐς τό χασίς, τό 
ό'πιον, τήν μορφίνη, τήν κοκαΐνη, τήν ήρωΐνη, τόν αιθέρα, 
τό χλωροφόρμιον, τήν Σκοπά, τήν Άτρό καί Ούαμπά·

Τά γνωρίζομεν. Έκεΐνο, ποϋ δέν γνωρίζει ό πολύς 
κόσμος, είνε ή καταστροφή, τήν δποίαν επιφέρουν αύτά δλα 
είς τήν ’Ανθρωπότητα. Καί άπό τής άπόψεως αυτής, τόσον 
ό συγγραφεύς, δσον καί ή Έκδότις Εταιρία 'Γράμματα, 
προσέφεραν πολύτιμον έκδούλευσιν εις τήν Ελληνικήν 
Οικογένειαν.

"Ας μάθωμε λοιπόν κάθε τι σχετικόν με τήν Μορφίνην: 
Εΐναι τό κυριώτερον συστατικόν, ένα ύπό τά αλκαλοειδή τοϋ 
’Οπίου. Είναι μία σκόνη άσπρη, πικρή καί χωρίς καμμία 
οσμή. Τήν άνεκάλυψαν μέσα στό δπιον οί Σεγγέν καί Σερ- 
τουέρνερ τό 1803.

'Ο Κλώντ Μπερνάρ μάς άπεκάλυψε τάς ολέθριας ιδιό
τητάς της πρώτος, άποδείξας, δτι δόσις, προκαλοϋσα είς τά 
σκυλιά καί τής γάτες ύπνον, διά τόν άνθρωπον εΐναι θανα
τηφόρος. Ό ίδιος άπέδειξε, δτι, δπως δι’δλα τά δηλητήρια, ή 
τοξική δόσις έζαρτάται άπό τήν ηλικίαν, τό φΰλον, τήν ατο
μικήν ευαισθησίαν καί τέλος άπό τήν έξοικείωσιν πρός τό 
δηλητήριον.

"Εχει παρατηρηθή, δτι παλαιοί μορφινομανεϊς έφθασαν 
είς ένεσιν ολοκλήρου γραμμαρίου, ποΰ άρκεϊ νά φονεύση 
εΐκοσιν άλλα άτομα, έντελώς άσυνείθιστα.

Ή χρήσίς της γίνεται καί διά τοϋ στόματος καί τοΰ 
οισοφάγου. Βραδύνει δμως ή άπορρόφησις άπό τόν πεπτι
κόν σωλήνα. Χρειάζεται μισή ώρα περίπου. Καί δι’ αύτόν 
τόν λόγον οί μορφινομανεϊς προτιμούν τήν ένεσιν, τής οποίας 
τό είς τόν οργανισμόν άποτέλεσμα εΐναι άκαριαϊον σχεδόν.

Είς μικράς δόσεις προκαλεΐ διέγερσιν, αϋπνίαν καί ένα 
αίσθημα εύχαριστήσεως. Αύτό τό αίσθημα επιζητούν οί μορ- 
φινομανεϊς. Άλλ’ είς μεγαλειτέραν δόσιν, δπου νομίζουν, πώς 
θά έχουν πλουσιώτερον τό αίσθημα τοΰτο, ή διέγερσις εΐναι 
μικρότερα καί τουναντίον επέρχεται υπνηλία καί τέλος βαθύς 
ύπνος.

Άκριβέστερον ή Μορφίνη δέν εΐναι ναρκωτικόν. Κατα
παύει δμως τούς πόνους. Καί είς αύτό ακριβώς δφείλεί τάς 
ύπνωτικάς ιδιότητάς της.

Ανθρωπος, ποΰ υποφέρει άπό δυσβαστάκτους πόνους καί 
μένει π<Μ.ΐς νύκτες άϋπνος, φυσικότατα, μέ μίαν ένεσιν 
Μορφίνης, ποϋ καταπαύει τούς πόνους, βυθίζεται, είς βαθύ- 
τατον ύπνον.

Εΐς μεγάλας δόσεις προκαλεΐ βαθυτάτην νάρκην, άλλά 
καί έμέτους. Καί τέλος είς μεγαλυτέρας άκόμη προκαλεΐ 
άσβυστη δίψα, παράλυσιν, άνασθησίαν καί τέλος ένα ύπνον, 
δ όποιος τελειώνει σάν κώμα.

Είς αυτήν τήν περίπτωσιν ή καρδία έχει μόλις 30-40 
παλμούς στό λεπτό, ή αναπνοή εΐναι αραιά καί επακολουθεί 

άναποτρέπτως δ θάνατος έν τώ μέσφ πλήρους έξαντλήσεως.
Αύτή είναι ή μορφή τής οξείας δηλητηριάσεων τήν · 

οποίαν βλέπομεν εις τάς διά Μορφίνης αυτοκτονίας.
Άλλά δεν είναι αύτή ή διά Μορφίνης ομαδική αύτοκτο- 

νία. Δηλαδή ή χρονία, ή προοδευτική δηλητηρίασις, μέ τόν 
θάνατον, έναν θάνατον άπαίσιον, είς τύ τέρμα, πρός τόν 
όποιον χωρεϊ ή Άνθρωπότης, σάν ύπό τό κράτος μιάς 
μαγγανείας.

Τήν μαγγανείαν της ή Μορφίνη ασκεί διά τής ιδιότητάς 
της νά καταπαύη τούς πόνους. Ή Επιστήμη δυστυχώς δέν 
έχει ά’λλο αμυντικόν μέσον, διά νά όπλίση τόν σφαδάζοντα 
είς τό κρεββάτι τοΰ πόνου άπό κωλικόν τοΰ νεφρού τοΰ 
ήπατος ή καί ένα καρκινοπαθή τοΰ τελευταίου σταδίου.

’Ιδού λοιπόν ή άρχή, ή άφορμή, τής Μορφινομανίας. Εις 
τήν Γερμανίαν παρετηρήθη τό πρώτον ή μανία πρός τήν 
Μορφίνην. Ό Αάεχρ τό 1872 καί δ Αέβινσταϊν, αργότερα δύο 
χρόνια, τήν περιέγραψαν καί τής έδωκαν όνομα καί δρισμόν.

«Μορφινομανία είναι, είπε δ Αεβινστάϊν, τό πάθος τό 
δποϊον αισθάνεται έν ατομον, νά καταναλίσκη Μορφίνην ώς 
διεγερτικόν τών. αισθήσεων του καί ή παθολογική κατάστα- 
σις, ποΰ έρχεται ώς συνέπεια εκ τής καταχρήσεως τής ούσίας 
αυτής».

Συμπτώματα : Κατ’ άρχάς, εγκεφαλική διέγερσις μέ 
αίσθημα εύχαριστήσεως καί ευεξίας. Ό μορφινομανής ύφί- 
σταται ένα είδος παρακρούσεως καί νομίζει, δτι μετηρσιώθη 
είς κάποιον ιδανικόν κόσμον. Είς μεγάλας δόσεις προκαλεΐ 
μέθην καί καταλήγει εΐς θάνατον.

‘Η χρονία έκ τής Μορφίνης δηλητηρίασις έκδηλοΰται 
με άπώλειαν τής δρέξεως καί άϋπνίαν. Αρχίζουν έπειτα 
πόνοι πλάνητες, περιπατητικοί, δπως κοινώς λέγουν, καί 
τρόμος τών μελών. Επακολουθεί αδυναμία, έξάντλησις καί 
καχεξία. "Επειτα μία άπάθεια καί αδιαφορία πρός δλα. Έν 
τφ μεταξύ ένα είδος δνειροπολήσεως καί έξάντλησις μεγάλη 
μετά πλήρους άνικανότητος.

Διά νά συνέλθη, δπως νομίζη, ό μορφινομανής, κατα
φεύγει είς μεγαλυτέραν δόσιν. Και άρχίζουν παραληρήματα, 
όνειρα φρικιαστικά μέ αυτομάτους παρορμήσεις κ?,.

Όπως είδατε, άφορμή κυριωτάτη τής μορφινομανίας 
εΐναι ή ΐδιότης τοΰ δηλητηρίου αύτοϋ νά παύη τούς πόνους. 
'Άμα άπαξ άνακουφισθή δ πάσχων άπό τούς πόνους, έμπλέ- 
κεται μέσα είς τήν σαγήνην τοΰ φαρμάκου, δελεάζεται καί 
ζητεί μόνον εις αύτό τήν ανακούφισή' του. Αί γυναίκες, ποΰ 
υποφέρουν άπό πόνους, καταφεύγουν άθρόως στήν Μορφίνη 
καί διά τόν λόγον αύτόν εΐναι εύρύτατα διαδεδομένοι' μεταξύ 
τών κοινών γυναικών τό δηλητήριον τούτο.

Έκεΐνο, ποΰ κάνει έντύπωσιν είναι, δτι ή Μορφίνη έχει 
τήν μεγαλυτέραν πελατείαν μεταξύ τών μορφωμένων τάξεων 
καί ίδίφ μεταξύ τών ιατρών. ΊΙ στατιστική υπολογίζει εις 
τρεις τούς ιατρούς έπί τεσσάρων μορφινομανών.

Καταντά φοβερόν πάθος ή μορφινομανία· Λύσσα! Τό 
μπουκαλάκι μέ. τό διάλυμα καί τήν σύριγγα τήν έχουν στό 
ζιλέ, ή δέ κυρίες στή τζαντίτσα... Μερικές και μερικοί κάνουν 
τήν ένεσι έπάνω άπό τά ρούχα, φόρεμα, πανταλόνι, διά νά 
μή σηκωθούν άπό τό πόκερ, χωρίς καμμιά ασηψία καί 
γεμίζουν αποστήματα.

Ίασις καμμία ! Ή θάνατος ή φρενοκομείου.
Ποΰ εΐναι τώρα αί φυλετικοί προπαγάνδαι; Γά 'Υπουρ

γεία Στρατιωτικών, Ναυτικών, Προνοίας, Υγιεινής, οί ’Ερυ
θροί Σταυροί (!) τά Πατριωτικά Ιδρύματα καί Σία νά τό 
αρπάξουν αύτό τό βιβλιαράκι, νά τό άνατυπώσουν, άποζη- 
μιώνοντας συγγραφέα καί έκδότριαν, εΐς χιλιάδας αντιτύπων 
καί νά τά σφενδονίσουν δωρεάν, διάτων Νομαρχιών, Δημαρ- 
χιών, Κοινοτήτων, Μητροπόλεων, Πρεσβειών, Προξενείων 
κλ. εΐς τά πέρατα τής Ύφηλίου, δπου υπάρχει "Ελλην;

Άλλά πρώτ’ άπ’ δλους τούς άλλους είνε χασισοποτισμένοι 
οί προϊστάμενοι δλων αύτών τών υπηρεσιών.

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

ΙΜ" Πρωτεύουσα ανέκτησε τόν 
λ Δήμαρχόν της. Διά τών 

καθ’ δλον τό Κράτος γενικών δη
μαιρεσιών τής 4 Αύγουστου έ.έ. 
έξελέγη Δήμαρχος Αθηναίων δ 
κ. Σπϋρος Μερκούρης, δ έπί μίαν 
εικοσαετίαν, κατά τήν μακαρίαν 
προπολεμικήν περίοδον, λαοπρό
βλητος Δημοτικός αρχών.

Ή « Εικονογραφημένη» δέν 
κάνει—τό έτόνισε κατ’ έπανάλη- 
ψιν — πολιτικήν. Δέν ανήκει εΐς 
καμμίαν πολιτικήν παράταξιν.

11αρακολουθει άνεπιρρεάστως 
τά γεγονότα, μέ τήν συνείδησιν 
τής ύπερτάτης ύποχρεώσεως, ποΰ 
έχει απέναντι τής Ιστορίας, τής 
όποιας είναι τό κάτοπτρον.

Προκειμένου δμως περί τής 
τελευταίας εκλογής δέν ίιμπορεϊ 
νά κρύψη τήν χαράν της έπί τή 
επανεκλογή τοΰ κ. Σπ.Μερκούρη. 
Χαιρετίζει τό γεγονός αύτό ώς 
απαρχήν άποκαταστάσεως τοϋ πο
λεμικού σάλου. Τί δέν έφερε εΐς 
τήν επιφάνειαν αύτός δ σάλος! 
Εΐς κάθε δίνην, είς κάθε κύμα 
άνήρχοντο παντός είδους ρυπαρά 
άγγεΐα, διά νά έκβρασθοΰν καί 
άποτιθέμενα κάπου νά αποτελό
σουν μολυσματικός εστίας.

Κανείς δέν δύναται νά ίσχυ- 
ρισθή, δτι τό καταλυθέν Δημαρ
χιακόν καθεστώς ήτο προϊόν έλευθέρας βουλήσεως τοΰ Λαού 
τών Αθηνών. Άπό τοϋ 1914 καί εντεύθεν δ Δημοτικός 
"Αρχών τής πρωτευούσης άνεδεικνύετο διά τής έπιστρατεύ- 
σεως δλων τών επιρροών τής έκάστοτε κυβερνήσεως ή έπε- 
βάλλετο βίρ. Καί τό μέν άποτέλεσμα εΐναι, δτι διά τοϋ 
τρόπου αύτοϋ ή «πρωτεύουσα έρήμαξε», δπως κοινώς λέγουν, 

ελεύθερος δ λαός, άνευ 
επιρροών, άνευ βίας, έξέ- 
λεξεν "Αρχοντα του Δη
μοτικόν τόν κ. Σπΰρον 
Μερκούρην. Εκείνον, ό 
όποιος — δέν μάς ενδια
φέρουν τώρα αί χρονο
λογία!. καί αί λεπτομέ- 
ρειαι - εις μίαν παλαιο- 
τέραν έποχήν, έπί μίαν 
περίπου δεκαπενταετίαν, 
διεχειρίσθη τά κοινά του 
μέ. συνείδησιν καί. μέ 
γλίσχρα μέσα, ποΰ διέ
θετε τότε ό Δήμος, έστό- 
λισε τό κλεινόν ά'στυ μέ 
δ,τι περισώζεται άκόμη.

Άπό τήν άνάλυσιν καί 
τήν διερεύνησιν τής λαϊ
κής νοοτροπίας, κατά τήν 
τελευταίαν δημαιρεσίαν, 
δέν συνάγομεν πολιτικόν 
συμπέρασμα. Δέν βλέ
πομεν πολιτικήν χροιάν. 
Μέσα είς τήν πολεμικήν 
καί. τήν επαναστατικήν 
ζάλην δ λαός δέν έβλεπε 
γύρω του. Δέν έβλεπε 
τά χάλια τών δρόμων, 
δέν άντελαμβάνετο τήν 

σκοτεινιά, δέν ήσθάνετο τήν ασφυ
ξίαν άπό τήν σκόνη, δέν ένοιωθε 
τήν βρώμαν καί τήν δυσωδίαν, 
ποΰ άπειλοΰσε καί ύπενόμευε τήν 
υγείαν του. Καί μέ κάθε συνεί- 
δησιν λανθάνουσαν, κοιμισμένην, 
άλλά καί κάθε αϊσθησιν ναρκω- 
μένην, έψήφιζε μηχανικώς.

Καί δταν ή έπιρροή έλειψεν, 
δταν ή βία έπαυσε, ένοστάλγησε. 
Τό υποσυνείδητόν του έξύπνησε 
καί τοΰ άναπαρέστησε έπάνω είς 
τήν φανταστικήν οθόνην τής σκέ- 
ψεως μέ τό έντονον τής μνήμης 
φώς, σάν ταινίαν κινηματογρά
φου, τήν παληά του ζωή, τήν 
ήσυχη, τήν νοικοκυρεμένη, μέ τόν 
δημοτικόν άρχοντα του, δχι σα
τράπην άλόγιστόν, εποχούμενοι· 
πολυτελούς λιμουζίνας καί ‘τσα- 
κίζοντα κάρτες» είςέπισήμων σπί
τια, έπαίροντα τάς δφρΰς είς τόν 
πολίτην καί κύπτοντα έδαφιαίως 
μέ έπαίσχυντον άλλοπροσαλλισμόν 
πρό τού έκάστοτε ισχυρού, άλλά 
μετά φειδοΰς καί συνειδήσεως 
διαχειριζόμενον καί σπαταλώντα 
εΐς έργα εξυγιαντικά καί έξοιραϊ- 
στικά τό Δημοτικόν χρήμα, σήμε
ρον ένεργοΰντα καταμέτρησιν αύ- 
τοπροσώπως τών δι’ δδοστρωσίαν 
σκίρων καί αΰριον κατερχόμενον 
είς τάς ερειπωμένος συλλεκτηρίους 

στοάς τοΰ Άδριανείου υδραγωγείου, διά νά τό ανακαίνιση 
καί νά ύδρευση, νά φωτίση, νά έξυγιάνη, νά έξωραΐση.

Αύτό ένοστάλγησε δ Αθηναίος πολίτης. "Εναν δήμαρ
χον νοικοκύρην, σπάταλον είς έργα δέ. Ένοστάλγησε τόν 
παλαιόν του Δήμαρχον, δ όποιος μέ τιποτένια μέσα, τοΰ 
είχε κάμει τόσα πολλά. Καί δ όποιος μέ άφθονα τώρα τά 
υλικά μέσα καί ύπεσχημένην κυβερνητικήν βοήθειαν—δλοι 
εΐμεθα περί τούτου βέ
βαιοι — θά κάμη πολλα
πλάσια.

’Ιδού τά αγαθά τής 
άνεπιδράστου έκλογής. 
Άξιος πάσης εύγνωμο- 
σύνης έκ μέρους τής πρω
τευούσης δ ύποσχεθείς 
καί τηρήσας απόλυτον 
ούδετερότητα κατά τήν 
εκλογήν Κυβερνήτης.

*
Άντ. Παπαγεωργίου- 

Ό παλαίμαχος μέσα είς 
τό Δημοτικόν Συμβού
λιον υπέρ τών συμφε
ρόντων τοΰ Δήμου. Εΐναι 
ό νομομαθής, περιωπής 
μαιτρ, δ εμβριθής επι
στήμων, δ θέτων έπί τής 
επιστημονικής βάσεωςτά 
κατά καιρούς άναφυό- 
μενα έν τφ Δημ. Συμ- 
βουλίφ ζητήματα. Παρί- 
σταται μέσα έκεΐ συνεχώς 
έπί μίαν τριακονταετίαν 
περίπου, προχθές μέλος 
τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου 
άπλοΰν, χθές Πρόεδρος
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αυτού κατά τρεις περιόδους, βραδύτερου ήγούμενος ακέφαλου 
μειοψηφίας. Κέρβερος αληθινός δέ διά τούς λυμαινομενους 
τόν Δημοτικόν θησαυρόν. Έχρημάτισε καί Πληρεξούσιος 
Μεσσηνίας εις τήν Λ'’Αναθεωρητικήν Βουλήν τώ 1910. 
’Επιτυχών ώς Σύμβουλος διά μεγάλης πλειοψηφίας, έ'ςελέγη 
καί αΰθις Πρόεδρος τοΰ Δημ. Συμβουλίου κατά τήν είς 
σώμα συγκρότησιν αυτού.

Ή «Εικονογραφημένη κατά τήν δεύτερον ταύτην ζωήν 
της, τον παρουσιάζει μέ χαράν είς τους συνδρομητάς της, 
παλαιούς καί νέους, ώς επίλεκτου άρχοντα τής Πρωτευούσης.

*
Γ. Παρασκευόπουλος. Πλάϊ στον Δήμαρχον καί τόν 

Πρόεδρον τοΰ Δημ. Συμβουλίου εξέχει μέσα εις τό σώμα καί 
άλλη μία φυσιογνωμία, ανάγλυφος. Τοΰ Γεωργίου Παρα- 
σκευοπούλου, δημοσιογράφοι' αρχαίου, δημοσιολόγου εμπεί
ρου, συγγραφέως. Άλλά καί. άνωτάτου δημοσίου λειτουργού.

Άφοΰ έδημοσιογράφησε καί έκαμε τήν καρριέρα του εις 
τήν ακαδημίαν τοΰ Τύπου, τήν «Άκρόπολιν» καί εις ά'λλας 
εγκρίτους εφημερίδας, ώς τό «Άστυ», κατέγινεν είς δημοσιο
νομικός καί ιστορικός μελετάς, έγραψε δέ καί τήν 'Ιστορίαν 
τοΰ Δήμου τών Αθηνών. Κατόπιν διωρίσθη Γενικός Γραμ

ματείς τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, διετέλεσε δέ κατ’έπανάληψιν 
καί Νομάρχης Κυκλάδων καί Θεσσαλονίκης, άσκησα; τά 
καθήκοντα του μέ πλήρη ανεξαρτησίαν, άντιπροσωπεύων 
όχι κόμμα, άλλά τό Κράτος τής πατρίδος.

Κατά τήν πρόσφατον δημαιρεσίαν έξελέγη Δημοτικός 
Σύμβουλος, πρόκειται δέ νά άνατεθή είς αυτόν ή Γενική 
Διεύθυνσις τοΰ Δημοτικού Νοσομείου ή «Ελπίς».

Μεταβολή λοιπόν καί εις αυτό τό ίδρυμα. Ή αποστολή 
τοΰ Δημ. Νοσοκομείου, ιδρύματος κατ’ εξοχήν φιλανθρωπικού· 
καί επιστημονικού, είχε παρεξηγηθή καί ή θέσις τοΰ Διευ- 
θυντοΰ έθεωρεϊτο ιός θέσις κομματική.’Αλλά .... \έν κάνει 
ή θέσις τόν άνθρωπον, ό άνθρωπος κάνει τήν θέσιν», λέγει 
μία παροιμία· 'Υπό τήν διεύθυνσιν τήν έμπειρον καί στιβα- 
ράν τοϋ κ. ΙΙαρασκευοπούλου ή «’Ελπίς» θά άνέλθη εις 
τήν έμπρέπουσαν θέσιν καί θά γνωρίση ημέρας λαμπρός, 
καθιστάμενη ίδρυμα επιστημονικόν καί φιλανθρωπικόν, διά 
νά χωρήση πλέον πρός τόν υψηλόν σκοπόν της.

Γράφει ταΰτα ή < Εικονογραφημένη > μέ πεποίθησιν, διότι 
γνωρίζει τόν άνδρα καλά καί τά διαλαλεΐ, έπιφυλασσομένη 
νά τόν παρακολούθηση έκ τοΰ σύνεγγυς καί νά παρουσιάζη 
κάθε πρός τά πρόσω βήμα του.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΧΠΟ ΙΊΧΝ'ΓΟγ ΚΧΙ XII’ ΟΧΧ
ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΟ ΤΤΕΙΑ

"&1ν εχης εύχη διάβαινε...
[Ό εκλεκτός καί κατά τό παρελ
θόν συνεργάτης ήμών κ. Ν. Λάσκα- 
ρης, ό πρύτανις τών συγγραφέων 
τοΰ Έλλην. Θεάτρου καί Πρόεδρος 
τής «Εταιρίας 'Ελλήνων θεατρι
κών Συγγραφέων’ είχε τήν εύγενή 
καλωσύνην νά τιμήοη τάς σελίδας 
τής «Εικονογραφημένης» διά τής 
συνεργασίας του].

Πόσα καί πόσα μεγάλα 
καί τρανά πνεύματα 

έμειναν άφανή καί άγνω
στα, διότι δέν είχαν τύ
χην! Πόσοι καί πόσοι 
ήρωες έλησμονήθησαν, 
διότι καί είς αυτούς δέν 
είχε μειδιάση ποτέ ή 
Τύχη ! Πόσοι καί πόσοι 
άλλο ι παρεγνωρ ί σθη σαν 
καί έπλαστογραφήθη- 
σαν ή μάλλον... έπλαστο- 

ζωγραφήθησαν, διότι έτσι τώθελεν ή Τύχη τους, ή δυσμενής! 
Κάτι τέτοιο συνέβη καί μέ τόν εκπορθητήν τοΰ Παλαμη

δίου, τόν ήρωα Στάϊκον Σταϊκόπουλον.
Έδώ καί κάμποσα χρόνια — τριάντα καί πλέον, αν δέν 

άπατώμαι — παρεκλήθην άπό τόν φίλον Μπάμπην Αννι- 
νον, διευθύνοντα τότε τό περιοδικόν «’Ολύμπια», νά γράψιο 
κάτι έπί τή εύκαιρίφ τής επετείου τής άλώσεως τοΰ Παλα
μηδίου, διότι είχα μάθει, δτι ή προσφιλής μου σύζυγος είχε 
τό εύτύχημα νά είναι άπόγονος τής ήρωϊκής τών Σταϊκο
πούλων οικογένειας καί δτι επομένως εγώ, τό ήμισύ της, θά 
είχα τά σχετικά διά τήν περίστασιν ντοκουμέντα.

Καί πράγματι ή οικογένεια τής συζύγου μου είχε πολλά 
τοιαΰτα, χειρόγραφα, εικόνας καί άλλα αντικείμενα. Έζήτησα 
λοιπόν άπό τήν μακαρίτισσαν πενθεράν μου, ή οποία ήτο 
καί ή κληρονόμος δλων αυτών, μεταξύ άλλων καί τήν εικόνα 
τοΰ Σταΐκου Σταϊκοπούλου. 'Η πενθερά μου έπροθυμο- 
ποιήθη νά μοΰ τήν δώση καί μετ’ δλίγας ημέρας τό άρθρον 
μου έφιγουράριζεν είς τό περιοδικόν τοΰ Μπάμπη στολισμέ
νου μέ διαφόρους εικόνας, μεταξύ τών οποίων τήν πρώτην 
θέσιν κατεΐχεν ή τοΰ ήρωος τής άλιόσεως τοΰ Παλαμηδίου.

Φυσικόν ήτο νά προσφέρω ένα άντίτυπον τοΰ περιοδικού 
καί εις τήν πενθεράν μου, ή οποία δμως, μόλις τό άνοιξε 
καί είδε τό άρθρον μου, έβαλε τής φωνές:

— Καλέ, τ’ εΐν’ αυτό, πού έκανες;
— Ποιό;
— Αυτός έδώ, πού δημοσίευσες, δέν είναι ό Στάϊκος Σταϊ

κόπουλος.
— ’Αλλά;...

— Είναι δ άδελφός του δ Θανάσης!
— Μά σείς μοΰ τόν
—’Έκαμα λάθος...
— Μπράβο σας!
— Καί τώρα;
— Τώρα...; Τώρα, 

σουρο... Τό πράγμα θά πέραση άπαρατήρητο, γιατί ένα 
περιοδικό χάνεται εύκολα... "Υστερα άπό λίγο καιρό δέν 
θά ΰπάρχη ούτε φυλλαράκι... κ’ έτσι τό πράγμα δέν θά λάβη 
διαστάσεις... Νά μείνετε ήσυχη.

Δυστυχώς διά τόν άμοιρου τόν Στάϊκον, τά πράγματα 
έλαβον άλλην τροπήν, χάρις είς τήν έπιπολαιότητα μεθ’ ής 

------- ------ ’ ί...τ.. $-----ή ακριβώς είπεΐν, διά νά

δώσατε... 
Δέν πρόσεξα...

δέν είναι ανάγκη νά κάνουμε σού-

γράφονται παρ’ ήμΐν αι ίστορίαι, ή 
εΐμεθα δίκαιοι έπί τοΰ προ- 
κειμένου, χάρις εις τήν έπι- 
πολαιότητα μεθ’ ής εικονο
γραφούνται.

Ό αείμνηστος Μιχαήλ 
Ααμπρινίδης,καταγινόμενος 
ποτέ περί τήν συγγραφήν 
τής ιστορίας της Ναυπλίας 
καί συλλέ',ων παν σχετικόν 
μέ αυτήν, εΰρε καί τό περί" 
φημον άρθρον μου, έξ οΰ, 
παραλαβών άνεξετάστως, ώς 
κελεπούρι, τήν εικόνα τοΰ 
’Αθανασίου Σταϊκοπούλου, 
τήν έδημοσίευσεν ώς τοιαύ- 
την τοΰ Σταΐκου Σταϊκο
πούλου έν τή κατά τό 1898 
έκδ’οθείση ίστορίρ του!

’Έπειτα δ ατυχής Στάϊκος 
Σταϊκόπουλος έφιγουράρι- 
ζε... πλαστογραφημένος υπό 
τήν μορφήν τοΰ αδελφού 
του ’Αθανασίου. Ευτυχώς 
άπό τής σήμερον, χάρις είς 
τήν «Είκονογραφημένην», ή οποία καί αυτή συνδέεται διά 
δεσμών συγγένειας πρός τήν οικογένειαν τών Σταϊκοπούλων, 
τά πράγματα άποκαθίστανται, κ’ έτσι οί βλέποντες έφεξής 
άπεικονιζόμενον τόν ήρωα τοΰ Παλαμηδίου, δέν θά τόν 
έρωτοΰν πλέον:

— Έσ’ είσαι ή δ αδελφός σου;!

Υ. Γ. Ή είς τήν πρώτην σελίδα τοϋ προηγουμένου τής «Εικονο
γραφημένης’ ύπ’ άρ. 199 - 200 δημοσιευθεΐσα ολοσέλιδος είκών, 
άναπαριστφ τόν Στάϊκον Σταϊκόπουλον άναρριχώμενον εις τάς 
επάλξεις τοΰ Παλαμηδίου, μετά τοΰ άδελφοΰ του 'Αθανασίου.

Ή πρωτεύουσα θρηνεί τόν θάνατον εκλεκτού τέκνου της, τοΰ 
ναυάρχου Ίω. Δ. Καλλιφρονά. Γέννημα καί θρέμμα τοΰ ’Αττικού 
εδάφους δ ’Ιωάννης Δ. Καλλιφρονάς, τής μεγάλης καί εύγενοΰς οι
κογένειας τών ’Αθηνών, υιός τοΰ άλησμονήτου πολιτευτοΰ ’Αττικής, 
ό όποιος μεθ' υπερηφάνειας έφερε μέχρι τάφου τήν πολύπτυχον 
καί βαρύτιμον φουστανέλλαν. μέ τά χρυσοκέντητα γιορτάνια καί 
τουσλούκια, τοΰ έκ τών πρω
τεργατών τής έξώσεως τοΰ 
Όθωνος, άδελφός δέ τοΰ 
πολυκλαύστου Νικ. Δ. Καλ- 
λιφρονά. πολιτευτοΰ ωσαύτως 
’Αττικής, τοΰ κ. Λάμπρου Δ. 
Καλλιφρονά, τοΰ ευπατρίδου 
άλλοτε Δημάρχου ’Αθηναίων 
καί Βουλευτοΰ, τής κυρίας 
χήρας Γ. Κρεστενίτου καί τής 
Δ°5 'Ελένης Δ. Καλλιφρονά.

Ό μεταστάς είχε ε’.σαχθεϊ 
είς τήν σχολήν τών Εϋελπί- 
δων, έξ ής έξήλθε μέ τόν βαθ
μόν τοΰ δοκίμου πρώτης τά- 
ξεως είς τό Πολεμικόν Ναυ
τικόν. Ώς ανθυποπλοίαρχος 
ύπηρέτησεν είς τήν άπό τοΰ 
1884 ίδρυθεΐσαν Σχολήν τών 
Ναυτικών Δοκίμων ώς αξιω
ματικός τής φυλακής, υπό τόν 
αείμνηστον ιδρυτήν καί διοι
κητήν της Ήλ. Κανελλόπου- 
λον. Προαχθείς εϊτα άλληλο- 
διαδόχως μέχρι τοΰ βαθμοΰ 
τοΰ Πλοιάρχου, ώδήγησε τό 
εύδρομον «Μιαούλην». ώς κυ
βερνήτης του, μέ ύπαρχον 
τόν επίσης έν αποστρατεία 
ναύαρχον κ. Άνδρ. Δ. Μιαού
λην, πλωτάρχην τότε, — τό 
1904— είς μακράν εκπαιδευ
τικόν πλοΰν, πλέον ή επι
τυχή, άνά τήν λεκάνην τής 
Μεσογείου.

Προσηνής καί εύγενέστα- 
τος ήγαπάτο υπό κατωτέρων 
καί άνωτέρων, μολονότι ήτο

Τό 1903 πρωτοβουλία τοΰ ήμετέρου Διευθυντοΰ κ. Λήμου Βρα- 
τσάνου. εργαζομένου είς καθημερινός εφημερίδας ώς συντάκτου, 
εϊχεν ιδρυθεί δ «Σύνδεσμος Συντακτών», ό όποιος ουριοδρόμησε 
μέχρι τοΰ 1913, δτε λόγιο τών βουλευτικών καθηκόντων του ό άπό 
τής ίδρύσεώς τοι· τακτικός Πρόεδρος καί πρωθιδρυτής αΰτοΰ έκω- 
λύετο νά διευθύνη τούτον καί διελύθη, διά νά έπανιδρυθή υπό τόν 
τίτλον: «"Ενωσις Συντακτών.

Τό νέον τοΰτο σωματεϊον έσταδιοδρόμησε μέχρι σήμερον, χωρίς 
νά κατορθώση νά περιλάβη εις τους κόλπους του όλους τούς έργά- 
τας τοΰ καλάμου, περιορισθέν. μέ έλαχίστας έξαιρέσεις. εις τόν 
κύκλον τών ρεπόρτερ;. Καί ούτω οί άλλοι δημοσιογράφοι, οί 
αρχαίοι, οί μοχθήσαντες σαράντα καί πενήντα χρόνια τώρα νά 
προαγάγουν τόν Ελληνικόν Τύπον καί νά τόν αναβιβάσουν είς τήν 
σημερινήν του περιωπήν, ίδρυσαν πρό τίνος τήν «Ένωσιν τών Δη
μοσιογράφων».

Τό άρτιπαγές αυτό σωματεϊον έκαμε εσχάτως τάς αρχαιρεσίας 
του καί έξέλεξε πρόεδρόν του τόν Διευθυντήν τής «Εικονογραφημέ
νης· κ. Δήμον Βρατσάνον, μέ μέλι) τής Διοικήσεως τούς κ. κ. Άνδρ. 
Πουρνάραν, πρώην διευθυντήν Έφημερίδος, ώς Γραμματέα, καί 
Δημ. I. Καλογερόπουλον.άλλοτε διευθυντήν τής 'Πινακοθήκης·, ώς 
Ταμίαν. Τό Λιοικ. Συμβούλιου του άφ’ ετέρου ΰπό πρόεδρον τόν κ. 
Θεόδ. Βελιανίτην, κατά καιρούς Διευί) ντήν τών T.T.T. Βουλευτήν, 
Υπουργόν τής Παιδείας κλπ. περιέλαβε τόν ’Ακαδημαϊκόν Δημ. 

Καμπούρογλουν, τόν κ. Μπάμπην Άννινον. τόν Πρύτανιν τών λογο
γράφων, τόν ύπέροχον λογογράφον Σπ. ΙΙαγανέλλην, τόν άλλοτε 
Διευθυντήν τής Έφημερίδος «Άθήναι» βουλευτήν καί Υπουργόν 
Γ. ΙΙώπ, τόν Διευθυντήν τής Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου κ. 
Θ. Συνοδινόν, τόν κ. Άριστοτ. Βουτυράν, τόν Φραγ. Βιρβίλην, τόν 
δεινόν άρθρογράφον, τόν Κων. Χαιρόπουλον, τόν άλλοτε Διευθυν
τήν τοΰ «Χρόνου· καί άφθαστον ούιιοριστήν, μέ ειδικόν Γραμματέα 
τόν αρχισυντάκτην τοΰ «Σκρίπ» κ. Δαυίδ.

Ή «"Ενωσις Δημοσιογράφων» θά έμφανισθή προσεχώς μέ μίαν 
σειράν διαλέξεων εβδομαδιαίων, μέ τά «Φιλολογικά δειλινά», δπως 
τά ώνόμασε, μέ τά όποια θά παρελάσουν αί κορυφαίοι μας κομ- 
φερανσιέ.

Η ΑΡ ΑΧΩΒ1ΤΙ1ΧΕΙ

7' άκοΰτ Άραχωβίτισσες 
κι’ Άραχιοβιτοποΰλες;

Τό Μάη κρασί μην πίνετε 

κι’ όξω μην κοιμηθήτε 

Γιατί περνούν μπαμπέσηδες

περνούνε παληομάγκες, 

πώχουν τό υπνοβότανο

κ’ ύπνώνουν τά κορίτσια-

ΚΤ ό νπνος είναι θάνατος
και τό κρασί ναι πλάνη.

Ο ΣΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΪΚΟΤΤΟΥΛΟΣ

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

υπογραμμός είς εύπείθειαν
πρός τούς δευτέρους καί πει- ο ναύαρχοι ια. δ. καλλιφρονας 
θσρχίαν πρός τούς πρώτους.

Ή «Εικονογραφημένη» συνεδέετο μέ τόν πολύκλαυστον ναύτην 
διά τών δεσμών τής ναυτικής οικογένειας καί τόν θρηνεί είλικρινώς, 
συμμεριζομένη όλοψύχως τήν όδύνην τής εύγενοΰς οικογένειας.

ΚΑΤΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
Αί έγγραφοί είς μίαν εφημερίδα ή Περιοδικόν ή Σύγγραμμα, 

αί. καί άλλως συνδρομαί, ώς κακώς έπεκράτησε νά λέγωνται, 
δέον άπαραιτήτως κατ’ έθος, άφ’ής ίσως ό Γουτεμβέργιος παρέ- 
δωκε είς κοινήν χρήσιν τήν έφεύρεσιν τής τυπογραφίας, νά συνο- 
δεϋωνται ΰπό τοϋ ισοτίμου.

Ό έπιθυμών νά λαμβάνη εις τήν κατοικίαν του έν έντυπον 
πρέπει νά προπληρώνη τό ισότιμον δι' έξ μήνας ή έν έτος.

Ή προπληρωμή τής εγγραφής έφαρμόζεται είς δλα τά μέρη 
τοϋ κόσμου ύφ'δλων τών έντυπων. Ή «Εικονογραφημένη· έκαμε 
έξαίρεσιν τοΰ μέτρου τούτου καί άπέστειλε πρός τούς καθ' δλον 
τόν κόσμον φίλους της τρία τεύχη μέχρι τοϋδε.

Τί τής κοστίζουν τά τεύχη ταϋτα είς χάρτην, έκτύπωσιν, εικό
νας, φωτογραφίας, συσκευασίαν, ταχυδρομικά τέλη, μισθούς κ.λ. 
τό φωνάζουν αύτά ταΰτα τά φύλλα της.

Παρακαλεί λοιπόν ή Διεύθυνσις τής «Εικονογραφημένης· τούς 
άπανταχοϋ φίλους της, δπως, έάν εκτιμούν τάς δαπάνας της καί 
τάς προσπάθειας της, δι' ών έστόλισε τόν τόπον μ’ ένα μνη
μειώδες έργον, εύαρεστηθοϋν νά έμβάσουν τό ισότιμον τής έγ- 
γραφής των.

Είς δσους, μέχρις δτου έκδοθή τό προσεχές τεύχος της ύπ’ άρ. 
203, δέν έχουν έιιβάσει τά δικαιώματα τού περιοδικού, θά διακοπή 
ή άποστολή τοΰ φύλλου.

"Ανευ έξαιρέσεων δέ.

ΚΑΡΔΙΑ »

Κοιμάται δ Νους καί δεν στοχάζεται 

την ωρα,ποΰ ή καρδια αγρυπναει, 

καί τό τρελλό τής νειότης όνειρο 

τον ξεγελά καί τον πλανάει!

: α ι ν ο υ X!
Ξυπνάει δ Νους δ βαθυστόχαστος, 

τήν ώρα ποΰ ή καρδιά κοιμάται, 

κ.Τ άναζητάει τοΰ κάκου τ’ όνειρο 

καί κλαίει καί κλαίει σαν τό θυμάται

Γ. Θ. ΚΕΛΕΤΤΟΥΡΗΣ

ΟΙ LOVERDO

(Μ«ς έστώλη ύπό τοΰ γνωστοϋ φιλολόγου 
κ. Γ’εωργ. Κελεπούρη)

Είς τό προσεχές τεΰχος μας θά δημοσιεύσωμεν ιστορικόν ση
μείωμα περί τϋς εύγενοΰς έκ Κεφαλληνίας οικογένειας τών Αοβέρ- 
δων ώς καί τών κατιόντων. αύθεντικώς, κλάδων αυτής.

Τό σημείωμα τοΰτο όφείλομεν είς διανοούμενον Κεφαλλήνα. δστις 
θέτει δι’ αύτοΰ τά πράγματα είς τήν θέσιν των.

ΣΑΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Άπό τήν είς τό γοητευτικό νησί τοΰ Ίονίου, τήν Ζάκυνθον, τήν 

δικαίως έπικληθεΐσαν «Φιόρο τοΰ Λεβάντε», ώραίαν εκδρομήν, μάς 
έλειψε εφέτος ό έκ τών 
συμβούλων άλλοτε τοΰ λαμ
πρού σωματείου τών εν 
Άθήναις Ζακυνθίων Κώ
στας Μπετίνης. Άπεβίωσεν 
δ συμπαθέστατος φίλος, 
κατά τήν περυσινήν επιδη
μίαν τοΰ Δάγκειου.

Εύγενής, καλοκάγαθος, 
ανυπόκριτος, δραστήριος, 
άγαπώμενος άπ’ όλους όσοι 
τόν έγνώριζαν, στήριγμα δέ 
ηθικόν μητέρας καί πέντε 
αδελφών, αί όποίαι τόν 
έλάτρευαν.

Φτωχέ Κώστα! ’Αλησμό
νητος θά μάς μείνης άπό 
τά χαρίσματά σου.

Ή «Εικονογραφημένη», 
ποΰ σ’ έγνώρισε παλληκα- 
τοίρα, σάν σέ μνημόσυνο, 
σοΰ εύχεται μιά επιβίωσι

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΕΤΙΝΗΧ

ράκι, δταν πρωτοεξεδόθη. σοΰ ραίνει 
τόν τάφο μέ ’Αττικά λουλούδια καί 
γαλήνια μέ κάθε ψυχική άπόλαυσι, μακάρια, απαλή, σάν τήν ψυχή 
σου, ποΰ γνωρίσαμε οί υλικοί φίλοι σου.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ
Σάς παρουσιάζομεν τόν μικρότερου "Ελληνα ποιητήν. Είναι υιός 

τοΰ φιλτάτου μας κ. Ν. Νικολοπούλου, υίοΰ τοΰ σεβαστού πρεσβύ
του κ. Όδυσσέως Νικολοπούλου, μαθητής δέ, άπό τούς καλούς τοΰ 
Κολλεγίου ’Αθηνών.

Τρία χρόνια έκεϊ μέσα έλαξεύθη Έλληνοπρεπώς καί ή τρυφερή 
ψυχοΰλα του έξέχυσε τήν πριότη πνοή της γιά τήν πατρίδα
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σέ στίχους. Οί διδάσκαλοί του λέγουν πολλά καί οί παρακολουθοΰν- 
τες αύτόν περιμένομεν πολλά. Ακολουθεί τά δαιμόνια βήματα τού 
γεννήτορος, άλλοτε δημοσιο
γράφου, άργότερα δικηγόρου, 
κατόπιν φαρμακοποιού, διά νά 
έξελιχθή έσχάτως είς τόν έμψυ- 
χωτήν τής πρώτης Ελληνικής 
λουτροπόλεως. τού Λουτρα
κιού, διά τής ίδρύσεώς μεγά
λης ξενοδοχειακής επιχειρή
σεων, Καζίνου κλπ. Διαβάστε 
τώρα καί τό «πριμαρόλι» τού 
μικροσκοπικοΰ ποιητού:

ΣΙΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
Τήν 'Ελλάδα την ώραία 

άφησες καί πας μακρυά 

έκεΐ κάτω, είς τά ξένα, 

πέρα ’κεί σ«ή>· ξενητειά

πάντα έκεΐ καίωΠρέπει ......... ....................................

'στήν σκληρή τή>· ξενητειά 
νά θυμάσαι τήν 'Ελλάδα, 

τήν πατρίδα τήν γλυκεία.

Β. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

I έν σε / ώραγε ή ' Κίλάδα : 
"II σοΰ φαίνονταν μικρή, 
καί προτίιεηοες νά φύγης 

δώΰε πονχεις γεννηθεί;

ΠΑΡΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Βάζει καί ή Κόσκινού τόν άνδρα της μέ τούς «πραμματευτάδες». 

Φωταγωγοΰμεν καί ήμεϊς κατά τάς έορτάς τά Δημόσια Γραφεία 
καί ιδρύματα. Μιά σειρά άπό πυγολαμπίδες 
- άνάγνωθι: «ήλεκτρικά λαμπιόνια»- κι’ δξω 
άπ’ τήν πόρτα.

Νά λοιπόν φωταγώγησις μιά φορά!
Ίδέτε τήν εικόνα μας. Είναι ή Εθνική 

Πινακοθήκη τοΰ Βερολίνου, φωταγωγημένη. 
Δέν μοιάζει μέ τό Στρατιωτικόν Έπιτελεϊον, 
μέ τό «Πατριωτικόν ίδρυμα», μέ τόν «’Ερυ
θρόν Σταυρόν· δταν μοιράζη «κωνωποφάγα 
ψαράκια»;(!!!)

ΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ! ΜΑΣ
Έν Καβάλλα άνεγνωρίσθη ώς άντιπρό- 

σωπος τοϋ Περιοδικού ό κ. Κυριάκος Βα- 
φείδης, κατά τήν οδόν Όμονοίας άρ. 275, 
έν Ζακύνθω ό κ. Α. Αποστολής, έναντι 
ναοΰ 'Αγίων Πάντων, έν Καΐριρ δι’ δλην 
τήν Αίγυπτον ό κ. Λουκάς Χριστοφίί ς, 
όδός Κουμπρί Κάσρ - ελ - Νίλ άριθ. 1 
έν Λευκωσίφ, δι’ δλην τήν Κύπρον δ κ. · 
Ύψηλάντης, Βιβλιοχαρτοπωλεϊον «Αί Μού- 
σαι» Ρ. Ο. Box 140.

Άφ’ ετέρου έχουν εύγενώς άναλάβει 
ύπό τήν προστασίαν των τά συμφέροντα 
τής «Εικονογραφημένης» έν Πύργφ ό συμ
παθής φίλος μας κ. Έπ. Λάμπρου, Διευ
θυντής τού Σιδηροδρόμου Πύργου-Κατα
κώλου, έν Καλάμαις ό άγαπητός συμπο
λίτης μας κ. Άλ. Παγκάρας, διευθυντής 
Οίνων καί Οινοπνευμάτων, έν Καλαβρύ- 
τοις ό συμπαθέστατος μας κ. "Αγγελος 
Δημητρίου, Διπλωματούχος τής Φαρμα
κευτικής - Φαρμακοποιός, έν Κορίνθω ό 
κ. Κ. Άδάμης, Γραμματεύς τού Πρωτοδικείου, έν ’Άργει ό αρχαίος 
συνάδελφος έν καλάμφ» καί δικηγόρος κ. Κων. ‘Ολύμπιος.

ΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
Ποΰ είναι ή «Τζουμχουριέτ» καί ή «Βακήτ», καί αί άλλαι Τουρ

κικά! έφημερίδες, ποΰ υψώνουν φωνήν υπέρ τών δεινοπαθούντων 
ύπό τήν σκιάν τής Ελληνικής Δημοκρατίας όμαιμόνων άδελφών 
των καί οί κοπτόμενοι ύπέρ τών μειονοτήτων; Ίδέτε αύτήν τήν...

Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

μειονότητα τής έν Έλλάδι ύπολειφθείσης Τουρκικής μειονότητος. 
Είναι τά Τουρκόπουλα τής Ξάνθης, άτινα δχι μόνον δέν δεινοπαθοΰν 
άλλ’ άνδρίζονται έν άθλητικαϊς παιδιαΐς διά τήν ρεβάνς πιθανώς.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Μάς έπέστρεψαν τά φύλλα οί κ.κ. θεόδ. Ρόδης καί Χρ. Μιχαλό- 

πουλος, γραμματείς τής οικονομικής Εφορίας Καλαβρύτων. Τάκης 
Μερκάτης έκ Ζακύνθου. Νικ. Καραγιάννης. έκ Στροφυλίου Κηφισ- 
σίας. ό οδοντίατρος τής Κορίνθου κ. Σ. Παπαδημητρίου, Λ. Ζερ- 
βούδης έκ Μανσούρας. καί ό μεγαλόσχημος πρόεδρος τοϋ 'Ελληνι
κού Ερυθρού Σταυρού. "Ολους αύτούς. μάς τούς είχον εγγράφει 
γνώριμοί των, πλήν τοΰ «Μαϊντανού·.

Σημειώσατε, δτι πλήν τοΰ οδοντιάτρου, καί τοΰ «Μαϊντανού·, οί 
άλλοι δλοι μάς έπέστρεψαν τό τρίτον μόνον τεύχος. Τύ πρώτον καί 
δεύτερον έκριναν καλόν νά τά άναγνώσουν καί νά. . . . τιϊ χάσουν.

Άφ1 ετέρου ένεγράφησαν ό στρατηγός κ. Κ. Πετμεζάς καί δι’αύ- 
τοΰ οί κ. κ. ΓΙαπαντωνίου καί Άναγνωστόπουλος, έμποροι. ’Επίσης 
οί κ.κ. Γεώργ. Α. Δροσόπουλος Διευθυντής τής Εταιρίας Διατηρημέ
νων τροφών «’Αττικής·. Παπακωνσταντίνου ιατρός, τέως δήμαρχος 
Άμαλιάδος. Έμ. Βενετάκης, Διευθυντής τών Γραφείων τής Βουλής, 
Φώτ. Μοσχούλας, ιατρός κ.λ. Γ. Παπασχοινάς, πρόεδρος τοΰ έν 
ΙΙύργιρ Δικηγ. Συλλόγου, τής Φιλαρμονικής, καί Πρόξενος έκεΐσε 
τής Ιταλίας, Γ. Χρ. Στεφανόπουλος, Έπ. Λάμπρου, λιευθ. τοΰ 
Σιδ. Πύργου - Κατακώλου, Σωκρ. Καββαδίας, Πρωτόδικης. Σωκρ. 
Τσάκωνας, ό διακεκριμένος χειροΰργος μας, Λουκάς Ροΰφος, ό πο- 
λιτευτής IΙατρών, Άνδρ. Χατζηκυριάκος. ό γνωστός βιομήχανος 
καί πρώην ύπουργός. Β. Ροΰφος. ό ναύαρχος κ. Άλ. Χατζηκυριά
κος, ό Σεβ. Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών κ. Χρυσόστομος, οί ναύαρχοι 
κ. κ. Ίω. Δημητριάδης, Δημ. Δημόπουλος, Γ. Πανας, ή Άτμοπλοΐα 
Ποταμιάνου, διά τά τέσσαρα σκάφη της «Πόπη», «Έλβίρα», «Τά
σος» καί «Πέτρος·, ό πλοίαρχος κ.Δεμέστιχας, οί Βουλευταί κ.κ. Κ. 
Βουδούρης καί Β. Κυρέλλος, ό Γερουσιαστής κ. Εύθ. Χριστοδού

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΦΟΤΑΓΟΓΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ

λου, ό στρατηγός κ. Βασ. Μελάς, ή Στρ. Λέσχη Αθηνών, ό Φιλ. 
Σύλλογος «Παρνασσός», ό ’Εμπορικός Σύλλογος καί τό ’Εμπορικόν 
Επιμελητήριου. Καί τέλος ή A. Β.Υ. ό Πρίγκηψ Χριστόφορος καί 
ό ναύαρχος κ. Περ. Ίωαννίδης, έκ Ρώμης.

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΙΝΑΞ
Τό νά μή θέλη κανείς νά λαμβάνη ένα φύλλον, έστω καί σάν τήν 

• Εικονογραφημένη ν», είναι δικαίωμά του Απόλυτον. Δικαίωμα τοΰ 
καθενός έπίσης είναι νά μήν πληρώση δικαίωμα έγγραφής, τήν 
συνδρομήν του δηλαδή, άν τοΰ είχαν σταλή φύλλα. Άρκεϊ νά τά 
έπιστρέψμ εγκαίρως καί εΐς άνθρωπινήν κατάστασιν.

Έτσι έκαμαν δσοι ξέρουν άπό κόσμον, ή δσοι σέ κάποια μακρυνή 
εποχή είχαν διαβάσει τό «Savoir vivre·, τής αειμνήστου Βαρώνης 
Στάη, καί τό «Savoir faire» Οί κ.κ. I. Σερπιέρης, έξαφνα, Α.Σκ.ου- 
ζές, Δ. ’Ασημής. Α. Περάκης, Ιατροί, Έμ. Καμάρας, Σ. Αγαπητός, 
Σ. Χαροκόπος, Λ. καί Π. Καραπάνοι. Μ.Έλευθερουδάκης, γυναικο
λόγος, Σ. Κολινιάτης, άρχιτέκτων κλπ. μάς τά έπέστρεψαν καί δέν 
έχομεν κανένα παράπονου έναντίον τους. Δικαίωμά τους. ’Απ’ εναν
τίας τούς εύχαριστοΰμεν, διότι δέν εΐχομεν φύλλα νά στείλωμεν εΐς 
τό έξωτερικόν δπου ραγδαίως καί καταπληκτικώς έξαπλοΰται ή 
•Εικονογραφημένη», άντί δέ τών διακοσίων «σπασοδραχμών» τους, 
είσπράττομεν άθρόως λίρας καί δολλάρια. Τό νά επιστρέφουν δμως 
τά φύλλα μας, τά φύλλα τής «Εικονογραφημένης·, τά παρθενικά, 
ποΰ μόνον μέ γάντι πρέπει νά τά πιάνη κανείς στό χέρι του καί 
διά τήν αποστολήν τών οποίων, μόνον καί μόνον διά νά φθάνουν 
είς τόν πρός ον δρον ανέπαφα, δπως μάς έρχονται άπό τό βιβλιοδε- 
τεϊον, πληρώνομεν είς ταχυδρομικά τέλη, τέλη συστάσεως, συσκευα- 
σίαν καί διανομείς τά μαλλοκέφαλά μας, στραπατσαρισμένα. βρεγ
μένα μέ νερά, μέ λάδια καί βούτυρα, είναι ίδιον «μπακαλογάτων», 
αίσθανόμεθα δέ έντροπήν, πού τούς έστείλαμεν φύλλον, άγνοοϋντες 
τήν προέλευσίν των καί τήν κατ’ οίκον καθαριότητά των.

■Εν Άθήναις, Τυπογραφείον «’Εστία» — 4521


