
είκοσι πέντε έτη άπδ της ημέρας τω ν Γ ά μ ω ν Του. 

ωστος ποιητής πού έψαλεν εις την γέννησίν Τ ο υ : 

'Ρ ή γ ι σ σ α ς  π α ι δ ί ,  δ έ ν  είσαι Μ ά ν ν α ς  γ & - ν α ,  

ο ι  π ό & ο ι  η  f ¡  ε λ π ί δ ε ς  μ α ς  ¿ σ μ ίξ α ν ε  μ α ζ ί  

κ  ¿ γ έ ν ν η σ α ν  ¿ σ έ ν α ,

Έ τραγούδησε πάλιγ είς τούς Γ άμους Τ ου :

Σ τ έ φ α ν α  π ο ν  σ α ς  έ χ ο υ ν ε  

η  έ λ π ί δ ε ς  μ α ς  π λ ε γ μ έ ν α  

Κ α π ο ι α  χ α ρ ά  μ α ς  ά ς  σ α ς  β ρ ή
V »* . . .

μια ’ Μ έ ρ α  Α σ η μ ω μ έ ν α !

Κ α ί ή ευχή εκείνη ή μυστική, ώς προφητική ύπόσχεσις, έξεπληρώθη- 

τά στέφανα πού έπλεξαν νωπά αί ελπίδες τού Γένους τά ύποδέχεται 

σήμερον άργυρα ή ευτυχία τού Ε λλη νισ μ ο ύ . ”Α ν  επαλαιώθησαν τ ’ άνθη 

των, έγιναν ομω ς ωραιότερα, καί δ ν  ή  αυγή τω ν είναι μακρυνή είναι 

φω τεινότερον τό μεσουράνημά τ ω ν  δ ιότι πριν τά έορτάσωμεν άργυρα τά 

έχρΰσωσεν ή λάμψ ις τής Ν ίκης, καί τώ ν ηρώ ω ν τδ αίμα έδάνεισε την· 

πορφύραν του είς δσας τά έπλεξαν ελπίδας, διά νά γίνουν πράγματα.

"Α ς είναι ευλογημένα! Ό  Θ εδς τής Ε λ λ ά δ ο ς  ό όδηγήσας τάς 

σημαίας Τ η ς είς τήν Ν ίκην δς τούς χαρίζη ευτυχίαν καί άς τούς δίδη 

ά κ μ ή ν είναι σήμερον δμβω ν προσευχής πρδς τον Ύ ψ ισ τ ό ν  κάθε καρδία 

Έ λ λ η ν ο ς , καί κάθε παλμός τω ν είναι ευχή.

1 5  '  Ο κ τώ β ρ ιον 1914.

ΠΕΡΑΣΑΝ

Ό  δγν 

δ ε ν  ε ίσ α ι



ΠΡΟ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΩΝ

Ο ! γόμοι του Διαδόχου Κωνσταντίνου ειχον 
προκαλέσει ειλικρινή Ινθουσιασμόν Ιν Έ λ- 

λάδι. Ή  άγγελία, δτι ενυμφεύετο την θυγατέρα 
τοΰ αδτοκράτορος Φρειδερίκου, δστις ηΰλόγησε 
τούς μνηστήρας άπό τής επιθανάτιου του κλί
νης, και τήν άδελφήν τοΰ κραταιοΰ αύτοκρά- 
τορος τής Γερμανίας, Ινέπληοε την Ελλάδα 
ενθουσιασμού και έγέννήσε πολλάς Ιλπίδας περί 
καλλίτερου μέλλοντος τής χώρας. Ο ί οΐωνοσκόπο.ι 
της εποχής Ιξήγουν πολλά Ικ τής συμπτώσεως 
τω ν δνομάτων Κωνσταντίνου καί Σοφίας και 
άπέβλεπον μετά πεποιθήσεως, προσπαθοΰντες 
νά προσδώσωσι πολιτικήν σημασίαν είςτό  βασι
λικόν συνοιχέσιον.

Ε κείνο ι δμως, οιτινες δεν ίβλεπον πολιτικός 
συνεπείας Ικ γάμου, πρρελθόντος Ιξ  άμοιβαίας 
συμπαθείας καί οτοργής, ώς ελεγεν ό Τρικού- 
πης άνακρινών αΰτούς εϊς τήν Βουλήν, των 
δύο ήγεμόνοπαίδων, ίχαιρον μόνον διά τήν 
ευτυχίαν τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου καί διά 
τήν εδραίωσιν τής δυναστείας. Ή  τέλεσις μάλι
στα τω ν διαδοχικών γάμων έν Ά θ ή να ις  διέ
θρυπτε τήν εθνικήν φιλοτιμίαν καί έθεω.ρεΐτο 
όος Ιστορικόν γεγονός άξίοσήμείωτον. Ή σ α ν  
άλλως τε ο ί πρώτοι ηγεμονικοί γάμοι, οΕτινες 
έπρόκειτο .νά τελέσθώσιν έ ν  Άθήναις. Ό  Βασι
λεύς "Ο δών, ώς γνωστόν, Ιτέλεσε τούς γόμους 
του μακράν τής Ελλάδος, μή φροντίσας μάλι
στα νά εϊδοποιήση περί τούτου τήν Ελληνικήν 
Κυβέρνησιν, οί δέ ύπηκοοι αύτοϋ επληροφορή- 
θησαν τούς βασιλικούς γόμους πολύ μετά τήν 
τέλεσιν αύτών.

Οί γάμοι τού άοιδίμον Βασιλέως Γεωργίου 
ιίχον τελεσθή εις Πετρούπολιν, καί αΰτοί δέ οί 
γάμοι τής βασιλόπαιδος Αλεξάνδρας, τήν όποι
αν ό Ελληνικός λαός Ιλάτρ.ευεν, Ιτελέσθησαν 
εϊς τήν Ιδίαν πόλιν. Ή τ ο  έξαιρεηχής λοιπόν 
σημασίας γεγονός, οτι οί γάμοι τού Διαδόχου 
τού θρόνου Ιτελέσθησαν έν Άθήνα ις. Καί Ιτε 
λέσθησαν ουτοι, δπως τούς Ιπεθύμει ή ελληνική 
φυλή διά τον μέλλοντα βασιλέα αυτής.

Α ί ' Ά θ ή να ι άληθώς παρέστησαν μοναδικόν 
θέαμα. Έ π ί σειράν ήμερων κατέφθανον οί 
Ιστεμμένοι τής Εύρώπης, οί μέλλοντες βασιλείς 
καί αύιοκράτορες, καί ο ί βλαστοί ενδόξων δυνα
στειών, δπως παραστώοιν είς τούς γόμους τού 
Διαδόχου τής Ελλάδος. Ά π ό  τής Βυζαντινής 
εποχής ή έλληνική φυλή δέν είχεν ϊδη παρό
μοιον θέαμα καί δέν είχε τελέση παρομοίας 
Ιορτάς. Ο ί Ιρχόμενοι αΰτοκράτορες καί βασι

λείς, οί διάδοχοι θρόνων μεγάλων κρατών ήκο- 
λουθοΰντο ΰπό πολυ«ρίθμων πολεμικών σκα
φών, οδτω  δέ ό λιμήν τού Πειραιώς καί ο 
δρμος τοΰ Φαλήρου είχον πληρωθή ΰπό Ηιορη· 
κτών, είςτόύς ίστούς τω ν οποίων έκύμάτιζον αί 
οημαΐαι τω ν μεγάλων: δυνάμεων τής Εύρώπης.

’Ενθυμούμαι τάς θαυμασίας Ικείνας έορτάς, 
α ί όποίαι Ιγένοντο κατά τάς άφίξεις τώ ν θψη
λών ξένων. Εΐχον έλθη πρώτοι ο ί πρίγκιπες 
τής Ουαλίας, ό πρίγκιψ Αλβέρτος, δστις άνήλθε 

. τοΰ άγγλικοΰ θρόνου υπό τό δνομα Έδουάρ- 
δου τού Σ Τ ',  μετά τής πριγκιπίσσης Α λεξά ν
δρας, τής ωραιότατης ¿κείνης ήγεμονίδος, ή 
οποία συνεχώς επεσκέπτετο τάς Α θήνας, διότι 
έτρεφεν Ιδιαιτέραν στοργήν πρός. τον αδελφόν 
αυτής βασιλέα Γεώργιον. Ήκολουθοΰντο δε 
ΰπό τού επιδόξου διαδόχου τής Α γγλ ία ς Α λ 
βέρτου, τού τόσον προώρως εΰράντος τον θάνα
τον, τΟΰ πρίγκιπας Γεωργίου τού νυν Βασι- 
λέως τής Αγγλίας, καί τώ ν δύο θυγατέρων των.

“ Επειτα άφίκετο ό Τσάρεβιτς, ό νύν αύτο- 
κράτωρ τής Ρωσσίας, νεανίας τότε, δστις στενο
χωρημένος' εκ τής ζωής, ήν διήγεν Ιν  Ρωσίρ 
ΰπό τήν διαρκή επαγρύπνηση· τής αστυνομίας, 
εΰρέθη εϊς τήν Ιλευθέραν Ατμόσφαιραν τών 
Α θ η νώ ν , τήν άπηλλαγμένην τότε παντός αναρ
χικού μικροβίου καί άνέπνεε μέ 8λην τήν δυνα- 
μιν τώ ν πνευμόνων του τον ελεύθερον αέρα 
άύτής. Μόλις έφθασεν είς Α θή να ς  έσπευσε 
μετά τού διαδόχου Κωνσταντίνου νά κατέλθη 
εις τό  Παλαιόν Φάληρον καί νά ριφθή είς τά 
νερά αυτού, κατόπιν δέ είς τού Ξηροταγάρου 
εκάθισεν είς έν πένιχρόν τραπέζιου καί ¿προ
γευμάτισε μέ ολίγα αύγά και όλίγον τυρόν.

'Ο  Τσάρεβιτς δλην τήν ελευθερίαν, ήν τω 
παρεΐχον, ένόει νά -τήν άπολαύση. Συνέπεαε δέ 
νά διορισθή ώς υπασπιστής αύτού ό άλησμό- 
νητος εκείνος νεοελληνικός τύπος, ό Γεώργιος 
Μουρούζης, μεθ’  οΰ άγνωστοι καί, οδτως είπεΐν, 
μετημφιεσμένοι περιέτρεχον τά  διάφορα κέντρα 
τής πόλεως. *0 Τσάρεβιτς άδιάφορος πρός τάς 
συστάσεις τής άστυνομίας, άνεμιγνύετο μετά 
τού λαού είς τάς κεντρικάς συγκεντρώσεις καί 
παρέμενει· Ιπ ί μακρόν είς τάς οδούς. Ό  Βασι
λεύς Γεώργιος άνησυχών Ικάλεσε τόν Μουρού- 
ζην καί άπηγόρευσεν είς αύτόν νά περιάγη τόν 
διάδοχον τής Ρωσίας είς μέρή, δπου συνεκεν- 
τρούτο τό πλήθος, φοβούμενος μήπως παρεισ- 
δύσουν Ρώ σο ι μηδέν ισταί μέσφ τοΰ πλήθους 
καί άποπειραθώσι κάτ* αύτΟύ.
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—  Μ ήν Ανησυχείτε, Μεγαλειόταιε, άπήντα 6 
Μουρούζης, ούδείς Ρώ σος θά παρεισδύση Ικεΐ; 
δπου μεταβαίνη <5 Υψηλότατος, εχω λα'βη |γώ 
δλα τά  άσφαλιστικά μέτρα πρός τούτο. Α ί δια
βεβαιώσεις δμως αΰται πολύ ολίγον καθησύχα-
ζον τόν Βασιλέα.

ΕΙχον έλθη επίσης ο ί βασιλείς τής Δανίας, 
οί πρίγκιπες τού Σ ά ξ Μαΐνιγγεν.
Τοΰ πρίγκιπος τούτου ιήν μετά- 
φρασιν. τώ ν  Π ερσών.τοΰ  Αίσχύ- 

. λου-επαιξαν έραοιτέχναι άπό τής 
σκηνής τού Δημοτικού Θεάτρου, 
παρηκολούθει δέ Ιπ ί ήμέρας τάς 
δοκιμάς καί παρατηρών τό  δύσ- 
καμπτον τώ ν ΰποδυομένων τά 
αίσχύλεια πρόσωπα Έλληνίδων 
Ιλεγεν είς αύτάς, δμιλών πάντοτε 
Ιλληνιστί.

— Προσέχετε νά κινήσθε, διότι 
ΐστασθε, ώς τά  ξόανα.

Μ ετά τού πρίγκιπος τού Σάξ 
ΜάϊνιγγενεΙχενάφιχθή κα ίδΔούξ 
τοΰ Μεκλεμβούργοϋ Σβέρνιν.

• · *.
' Α ί Ά θ ή ν α ι Ιν  τούτοις παρε- 
σκευάζοντο, δπως ΰποδεχθώσι 
ιήν πριγκίπισσαν Σοφίαν, ερχο- 
μένην έκ Βενετίας μετά τής μη- 
τρός της ' αΰτοκρανείρας Β ικ τω -. 
ρίας καί τώ ν  δύο αδελφών αυτής 
,πριγκιπιοσών Βικτωρίας καί Μ αρ
γαρίτας, καί τούς αύτοκράτορας 
τής Γερμανίας, ους ήκολούθει 
μέγας γερμανικός στόλος ΰπό τήν 
διοίκησιν τού πρίγκιπος Ερρίκου 
τής Πρωσσίας.

. Ή  πριγκίπισσα Σοφ ία  επέ- 
βαινεν Ιπ ί τής θαλαμηγού «  Χοεν- 
τζόλερν». Ε ις  τήν Κέρκυραν είχε 
μεταβή δ «Ναύαρχος Μιαούλης» 
δπως συνοδέυση τήν θαλαμηγόν.
Ή  πριγκίπισσα1 παρέμεινεν. Ιπί 
τέσσαρας ώρας είς τήν Κέρκυραν 
οΰιε εξελθαύσα ούτε δεχθεϊσα άρ- 
χήν τινα επί τού πλοίου, τήν Ιπομένην δέ ή 
αύτοκράτειρα Φρειδερίκου είδοποίει tôv Διάδο
χον Κωνσταντίνον τά  τής άφίξεως αυτών είς 
Κόρινθον, δπου μετέβησαν ό .Βασιλεύς Γ εώ ρ 
γιος μετά τοΰ Διαδόχου, δπως δεχθώσι τήν 
μελλόνυμφον καί τήν σεπτήν αυτής μητέρα.

Ε ίς τήν Κόρινθον είχον παραιοχθή. τά  κορά
σια, δπως δεχθώσι τήν μέλλουσα,ν Βασίλισσαν. 
Ο  Βασιλεύς Γεώργιος προτού άναβή είς τήν

θαλαμηγόν ¿πλησίασε τήν διδαοκάλισσαν χα! 
τήν ήρώτησε πώς Ισκέπτοντο νά  δεχθούν τήν
πριγκίπισσαν.

— ’Έχομεν Μεγαλειότατε, Ινα. τραγουδάκι, τό 
όποιον θά εΐπουν αί μαθήτριαι. ΕΙνε τραγου
δάκι διά τήν περίστασιν, είπεν ή διδασκάλισσα. 

—  Καλόν δμως θά ήτο, πρσσέθεσεν ό  Βασι-

λεύς, διαστέλλων τά  χείλη εϊς ενδειξιν δισταγ- 
μον, νά  Ικάμνατε έμπρός μου μίαν πρόβα.

Ή  διδασκάλισσα εδωσεν Αμέσως τό σύνθημα 
καί ήκοΰσθησαν αίφνης σπαρακτικαί κραυγαί
κακοφωνίας.

—  Πολύ ώραϊα,. είπεν ο Βασιλεύς, άλλα εΐνε
καλλίτερα να μήν είποΰν τίποτε τά παιδιά.

Ή  πριγκίπισσα Σοφ ία  μςτά τής αύτοχρα-
τείρας καί τώ ν  πριγκιπισσών τής Πρωσσίας. Ιπε-

μ.νηοτδΙσν τ ^  Β ^ Ι ο ^  μ«.



βιβάσθησαν τής « ’Αμφιτρίτης» καί ϊφθασαν είς 
Π ειρα ί«. Τ ο  θέαμα ήτο αληθώς απερίγραπτοι1. 
Χιλιάδες ανθρώπων, πανταχύθεν τής Έλλίΐδος 
καί τής ’Ανατολής Αφιχθέντων, Ιπλήρωσαν τον 
λιμένα καί τόν προλιμένα επιβαίνοντες λέμβων 
σημαιοστόλιστων. *0 Ιταλικός στόλος είχε παρα- 
ταχθή είς δυο σειράς, Αμα δέ τη Ιμφανίσει τής 
« ’Αμφιτρίτης» αντήχησαν τά τηλεβόλα, αί.μου- 
ανκαι και αί επευφημίαι τού πλήθους. Ή  ήμερα 
ήτο λαμπρά. Ή  Ατμόσφαιρα διαυγής καί χλιαρά, 
ούδεμία πνοή Ανέμου διετάρασσε τήν θάλασ
σαν, τό δέ κομψόν πλοίον μέ τάς ωραίας του 
γραμμάς διέσχιζεν ύπερήφανον τά  ΰδατα τοΰ 
Σαρωνικοΰ. Μιχκρόθεν διεκρίνοντο Ιπ ’ αύτοΰ αί 
σκιαγραφίαι τής πριγκιπίσσης Σοφίας, τον Βασί
λειος Γεωργίου και τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου. 
. 'Η  εικών ήτο θαυμασία. Έ π ί τοΰ κυματο
θραύστου τοΰ πρασίνου φάρου τοΰ λιμένος Ανέ- 
μενενή Βασίλισσα Ό λ γ α  έχουσα περί αύτήντούς 
Βασιλείς της Δανίας, τούς πρίγκιπας τής. Ουα
λίας, τους υίούς α ίτώ ν  καί τάς «ριγκιπίσσας 
Βικτωρίαν καί Μώδ, τόν πρίγκιπα Βαλδεμάρ 
τής Δανίας, τόν διάδοχον τοΰ Ρωσικού θρόνου 
καί τά μέλη τής βασιλικής οικογένειας τής 'Ε λ 
λάδος. Α ι λαμπραί στολαί τω ν ΰψηλών ξένων, 
αί ώραΐαι Αμφιέσεις τω ν  δεσποινών, τω ν ΰπα- 
σπιστών καί τω ν Ακολούθων αυτών ίπαρουσία- 
ζον  εντός τής ώραίας Ικείνής θαλασσίας σκη
νογραφίας εικόνα, ή δποία παραμένει Αλησμό
νητος εις τήν μνήμην μου. "Επειτα 0 ήγεμονικός 
«ύτός Ισμός διελύθη καί άνήλθεν 4κί τής « ’Αμ 
φιτρίτης».

Ό τα ν  δέ ή πρι.γκίπισσα Σοφ ία  ενεφανίσθη 
Ι ν  μέσφ του ήγεμονικοΰ «ΰτοΰ ομίλου εις τήν 
Αποβάθραν τοΰ Πειραιώς, ή σκηνογραφία μετε- 
βλήθη. Α ί  . χιλιάδες τοΰ λαοΰ, δστις είχε πλημ
μυρίσει τάς Ακτάς τοΰ Πειραιώς Ιξεχύθη είς 
ζητωκραυγάς καί Ιπευφημίας Ατελεύτητους, εν φ 
τά τηλεβόλα Ικρότουν διηνεκώς καί επλήρούν 
τόν άϊθέρα ο ϊ ήχοι τώ ν κωδώνων τώ ν ναών, 
προσδίδοντες βυζαντινήν δλως χροιάν εΕς τήν 
ύποδοχήν τής ερχόμενης από τήν βορεινήν πα
τρίδα της νύμφης τοΰ Διαδόχου τής Ελλάδος.

Ούτως ¿πάτησε τό  πειραϊκόν έδαφος ή μέλ- 
λουσα τής Ελλάδος Βασίλισσα. Α ί  χαρμόσυνοι 
Ιαχαί τοΰ λαοΰ σννώδευσαν αύτήν μέχρι τών 
’Αθηνών, αΐτινες ανέμενον μετ’  Ανυπομονησίας 
αυτήν. Ή  πρώτη Ικείνη ή  μέρα, ήτο δντως Ιστο
ρική διά τήν πόλιν, διότι μέ τήν μορφήν ;τοΰ 
Διαδόχου είχε συ μπλεξη τήν Ικπλήρωσιν δλων 
τώ ν πόθων τής φυλής. Α ί  συνοικίαι τώ ν ’Α θη 
νών είχον Ιρημωθή και σύσσωμος ή πόλις εδρα- 
μεν είς υποδοχήν τής νύμφης τοΰ Διαδόχου. 
Ελληνικοί σημεΐαι μετά γερμανικών κολπούμε-
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ναι δπό έλαφράς πνοής Ανέμου έχαιρέιιζον τήν 
πριγκίπισσαν, τήν Ιρχομένην, οπωςκαταστή.σάρξ
καί αίμα .τής έλληνικής φυλής.

Ή  πριγκίπισσα Σοφ ία  είσήλθεν Ιν  θριάμβψ 
είς τήν πόλιν, τήν φέρουσαν τό ενδοξότερον 
όνομα. 50  Δήμαρχος Ύιμολέων Φιλήμων, δστις 
είχε τήν μορφήν Αρχαίου Α θη να ίου  πολίτου, 
αφήσας κατά μέρος τάς δημοκρατικός του «ρχάς, 
έπραξε παν δ,τι ήτο ανιάρωπίνως δυνατόν, δπώς 
ή υποδοχή γίνη δημοτελεστέρα, ’Αλλά τήν πριγ- 
χίπισσαν Σοφίαν, είσερχομένην εις τάς Α θ ή 
νας, περιεκύκλουν πολυάριθμοι βασιλείς καί βλα
στοί βασιλέων, ήτο δέ Αληθής Αποθέωσις καί 
σπανίως συνώδευσε τοιαύτη -ηγεμονική Ακο
λουθία πριγκίπισσαν νύμφην είς τήν νεαν της 
πατρίδα.: “Ολη ή λαμπρά Ικείνη συρροή τών 
έφιππων βασιλέων καί πριγκίπων ή κυκλουσα 
τήν τέθριπτον, !φ ’  ής επέβαινεν ούτη μετά τής 
βασιλίσσης Ό λγας, διήλθε τάς Από τοΰ παλαιού 
σταθμού τοΰ Θησείου μέχρι τών ανακτόρων 
οδούς Ιν  μέσφ εκφρονος ενθουσιασμού.

Α ί  Ιφημερίδες τής εποχής εξήντλησαν πασαν 
ποιητικήν εκφρασιν, δπως είκονίσωσι τήν πρώ- 
την εμφάνισιν τής πριγκιπίσσης Σοφίας εν μέσφ 
τώ ν μελλόντων υπηκόων της. ’ Ιδού πώς μία 
εξ αύτών περιέγραψε ΐήν βασιλόπαιδα. «Ξανθή, 
ξανθή, ώς νά είνε ή κόμη της π?ιεγμένη Από 
τάς Ακτίνας τοΰ Αττικοΰ ήλίου, χατοπτρίζουσα 
εντός τώ ν γλυκυτάτών οφθαλμών της τήν γλαυ- 
κότήτα τοΰ Αττικόν οδρανοΰ, λευκή ώς μάρμα- 
ρον τής Πεντέλης, δροσερά ώς ή αύρα τοΰ Φα
λήρου, φαίνεται ω ς νά  είνε αυτή ή βασιλοπούλα, 
εϊς τήν όποίαν είχον τάξει α ί Μοΐραι νά  βασι- 
λ.εύση μίαν ημέραν είς τάς Α θή να ς  καί είχον 
δώσει είς αύτήν δλ’ αύτά τά  χαρίσματα, δανει
σμένα Από τήν φύσιν τής μελλούσης πατρί- 
δος της».

'Ο  δέ Σουρής Αφήσας πρός στιγμήν τήν Αμεί- 
λικτον σάτυραν, «τόνισε ενθουσιώδη δμνον, δστις 
διεσπάρη είς μυριάδας Αντίτυπα τήν αύτήν έκεί- 
νην ώραν, καθ’ ήν παρήλαυνεν ή σεπτή νύμφη. 
Ένθυμοΰμαι Ακόμη τούς πρώτους στίχους του 
ύμνου εκείνου:

Τών Χοβντζόλλερν καύχημα καί ζηλευτό καμάρι 
Μέ κάθε μια παρθενικη καί τιμημένη χάρι,
Ό  ίσκιος τοΰ πατέρα σου χαρούμενος σέ βλέπει,
Πού σάν τόν ήλιο θάμπωνε τό στέμμα που έφόρει,
"Ο,τι καλό γιά σένα ποΟν ταιριάζει καί σοϋ πρέπει, 
Τέτοιον πατέρα γέννημα, τέτοιας μητέρας κόρη.

Ό τα ν  μετά τόσα ?τη τήν είδον Βασίλισσαν 
πλέον συνωδεύουσαν κατά τήν θριαμβευτικήν 
του είσοδον τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, επι- 
στρέφοντα νικηφόρον δύο ένδοξων πολέμων, είς 
τήν μορφήν τής βασιλίσσης ήμών, είδον καί

Αί ΑντΏΝ Μ ε γ α λ ε ιό τη τε ς
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ttdkv τήν αυτήν χαράν m l  τήν «ήτήν, avfisyv,
f}tiç περιεκάλυπτεν Ιπίσης αυτήν δτε είσήρχετο 
5iç τάς ’Αθήνας νύμφη του Διαδόχου Κωνσταν. 
τίνου, περί ού, νέοι ήμεΐς τότε ποιηταί καί δημο
σιογράφοι, προεψητεύομεν ότι αυτός θά ίξε- 
πλήρου την έντολήν τής Θείας Προνοίας μίαν 
ή μέραν καί flà obÔrjyeL νικηφόρα, τά ελληνικά 
στρατεύματα εις τάς κορυφάς τής Ροδόπης.

ύ»

Ή  δφιξις τω ν αύτοκρατόρων της Γερμανίας 
την Ιπομένην εκράτησε τάς Α θ ή ν α ς  εις άνα- 
στάτωσιν. OÎ αύτοκράτορες έπέβαινον τοΰ θω- 
ρηκτοΰ «Κά'ίζερ». "Ο τε δέ είσήλθεν εΐς τον Σα- 
ρωνικόν τό γερμανικόν θωρηκτόν συνοδευόμε- 
νον άπό τά θωρήκτά «Γερμανία», «Π ρωσσ ία », 
»Φρειδερίκος δ Μ εγας», «Ευρώπη», «Βάχτ», 
»Φάΐλ» και τω ν θαλαμηγών «Χοεντξόλλερν» καί 
-Λορελάϋ», τό θέαμα ήτο ύπέροχον. 'Ολόκλη
ρος ό γερμανικός οτόλος είσήλθεν ε ίς τόν λιμένα 
τοΰ Πειραιώς. "Ενεκα όμως παρεξηγήσεώς τίνος 
ήναγκάαθη ό Κάΐζερ νά άναμείνηεπί ήμίσειαν 
ώραν τήν κάθοδον τού Βασιλέως Γεωργίου, Έ ν  
τώ μεταξύ διά Κορίνθου είχε φθάσει είς Α θ ή 
νας 6 τότε υπουργός τω ν Ε ξω τερικών τής Γ ερ 
μανίας Έ ρβέρτος Βίιτμαρκ, υιός ι ο ί  “Αρχικάγ- 
γελαρίου- Έ ν  Ά θήνα ις δμως άκούοντες το σνο- 
μα Βίσμαρκ καί άγνοοΰντες ότι υπήρχε καί 
άλλος τοιοΰτος Ιπίστευσαν πρός στιγμήν ότι 
ήτο δ πατήρ του, τον όποιοι· Ικάλουν σιδηροΰν 
Καγγελόριον.

Α ί  Ά θ ή να ι ύπεδέχθησαν μετ’ ειλικρινούς 
θαυμασμοί τόν Καίζερ. *Η το τότε μόλις τρια- 
κοντούτης. Π ρό ενός ξτους είχεν άνέλθη Ιπ ί 
τοΰ αδτΟκρατορικοΰ θρόνου, άλλ’  ή φήμη είχε 
διασπείρη είς δλον τόν κόσμον 8τι καί ώς αύτο- 
κράτωρ κα’ι όις άνθρωπος ήτο υπέροχος· Έ λέ- 

. γετο δτι είχεν άνατραφή υπό τάς Ιμπνεύσεις 
τοΰ Βίσμαρκ καί παρασκευασθή οΰτω διά τόν 
μέλλοντα άγων«, ώς έφαντάζετο αύτόν δ Β ί
σμαρκ, δστις ενασκών παμεγίστην έπιρροήν Ιπί 
τοΰ Γουλιέλμου Α / , είχε κατωρθώση νά παρα
μερίση «π ό  πάσης πολιτικής άναμίξεωςτόν διά
δοχον Φρειδερίκον, τον οποίου πολιτική ήτο 
ή τής ' προσεγγίσεως μετά τής Γαλλίας. Έ π ι- 
στεύετο δτι ή βασιλεία τοΰ αύτοκράτορος Γου
λιέλμου θά ήτσ συνέχεια τής βασιλείας τοΰ 
παππού του καί δτι δ Βίσμαρκ θά Ιξηκολούθη 
κυριαρχώ'·. ’Αλλά μετ’ όλίγον χρόνον δ Βίσμαρκ 
άντελήφθη δτι εύρεν άπέναντί του δύσκαμπτοι· 
ήγεμόνα, εχοντα ίδίας πολιτικός βλέψεις, καί 
ήναγκάσθη νά παραιτηθή τής άρχής καί νά 
άπέλθη. εις Ουγγαρίαν παρά τη νύμφη του 
κομήοη Χόγιος παρηγορούμενος εκ της ενθρυ-
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οιώδονς δεξιώσεως, ήν εκαμεν είς αύτόν δ γερ
μανικός λαός.

Ή  παρέλασις τοΰ αύτοκράτορος διά τής δδοΰ 
Σταδίου ήτο δλαις φαντασμαγορική. Αύτός δέ 
δ ίδιος Ιπεβάλλετο διά τοΰ άγερώχου παραστή
ματος αυτοΰ. "Εφερε λευκήν στολήν καί Άργυ- 
ροΰν κράνος, Ιπ ί ίου οποίου εκυμάτιζε λοφιά 
λευκή. Τό  βλέμμα, του ήτο διαπεραστικόν καί 
τό σώμα τοΰ ευθυτενές καί άλήγητον. Ούτως 
δέ Ιφθασεν είς τά  άνάκτορα καί τό πλήθος 
Ιπλήριοσειήν πλατείαν αυτών, δλοι τότε έξήλθον 
είς τό  ανδηρον τω ν άνακτόρων, δπως χαιρετί
σουν τόν Ιπευφημοΰντα λαόν. Πάντες βασιλείς 
καί πρίγκιπες ΐστάντο ασκεπείς, έν μέσφ δε 
αύτών μόνος αύτός φέρων τό άργυροΰν κρά- 
νος εχαιρέτισε στρατιωτικώς τόν ζητωκραυγά- 
ζοντα λαόν. Τήν στιγμήν ¿κείνην δ ήλιος εκλινε 
πρός τήν δύσιν καί προχέων είς τήν Άκρόπο* 
λιν ώς είδος φαποστεφάνου εν προφυρόχρυσον 
φως. Ό  πρίγκιψ τής Οΰαλίας άνατείνας τήν 
χεί,ρά του επέδειξεν είς τόν Καίζερ το άπαρά- 
μιλλον έκεΐνο θέαμα. Ό  αύτοχράτωρ εστράφη 
πρός τήν Άκρόπολιν, άσυναισθήτως δέ ήγειρε 
τήν χεΐρά του, έφερε τήν παλάμην πρός τό  κρά
νος του καί είς τοιαύτην θέσιν προσητένισε τό 
απερίγραπτοι· θέαμα, ώς νά έχαιρέτα τήν δόξαν 
εΐκοσιν αιώνων.

Ή  έντύπωσις, ήν επροξένησεν δ αύτοκράτωρ 
είς τα έκπληκτα δμματα τοΰ ελληνικοί λάοΰ, ήτο 
ιεραστία. Ό  Άχιλλεύς Παράσχος, δστις είς μίαν 
γωνίαν τής πλατείας τον συντάγματος είδε διερ- 
χόμενον τόν Καίζερ, είπενεΐς τινο, δστις τόνήρώ- 
τησε περί τής εντυπώσεως ήν τοΰ ¿προξένησε.

— Τόν είδον; τόν εϊδον καί ιρέμω  διά τήν 
πτωχήν μου Γαλλίαν.

Τήν Ιπομένην είς τάς 15 ’Οκτωβρίου Ιτελέ- 
σθησαν ο ί γάμοι είς τήν Μητρόπολιν. "Οταν 
ή γαμήλιος πομπή κατήλθε τώ ν άνακτόρων, ή 
πριγκίπισσα Σοφ ία  μετά τής Βασιλίσσης "Ολ
γας, εδρισκομένης τότε εις δλην τήν ακμήν τοΰ 
κάλλους της, επωχοΰντο χρυσής άμάξης, παρά τάς 
θυρίδας τής όποιας εφιποι έβαινον δ Βασιλεύς 
Γεώργιος, εύσταλής ίππεύς, δ κάλλιστος ϊππευς 
τοΰ βασιλείου του, καί δ Διάδοχος Κ ω νσταντί
νος, τούτους δέ ήκολούθουν έφιπποι οί ύπα- 
σπισταί τοΰ Βασιλέως καί πλήθος άλλων άξιω- 
ματικσ>ν, άποτελοΰντες τήν τιμητικήν φρουράν 
τής νύμφης.

'Η  πομπή εξελισσόμενη είς τήν όδόν Σ τα 
δίου προσελάμβανε τήν δψιν άληθοΰς θριάμ
βου. Ουδέποτε ενθυμούμαι, νά παρέστην είς 
παρόμοιον θέαμα λαοΰ, ίκφρονος έξ Ινθουσια- 
σμοΰ καί κραυγάζοντος: '

—  Καλλορίζικοι καί Σιδεροκέφαλοι.
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’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον προεκάλει καί «ά λ ιν  
§  Κάϊζερ με τήν λευκήν του στολήν καί τό  κρά
νος, οπερ δεν Ιφερε πλέον λευκήν λοφιάν, άλλα 
λευκόν αετόν, δστις Ιταπείνου τόν τράχηλον καί 
«νετεινε τάς πτέρυγας. Ό  νέος τότε άναξ, δέν 
είχε τήν δψιν θνητοΰ. Έ φα ίνετο  ώς μυθολογι
κόν πρόσωπον, κάποιος Αόεγγριν τής γερμανι

κής παραδόσεως.
'Ως άντίθεσις τής άνδρικής ταύτης Ισχύος, ή 

πριγκίπισσα τής Οΰαλίας, μέσα είς τήν λευκήν 
αυτής στολήν Ιφαίνετο 
ώς οπτασία. 'Ο  λαός έκ
θαμβος πρό τοΰ ένθεου 
ιώτής κάλλους εξερρη- 
γνύετο είς επεφημίας, 
οΰτω δέ 6 αύτοχράτωρ 
Γουλιέλμος καί ή  πριγκί- 
πισσα ’ Αλεξάνδρα Ιφ α ί- 

, νοη ο  ώ ς  ή άναπαρά- 
στασις τώ ν  δύο μεγάλων 
καί αιωνίων τοΰ κόσμου 
δυνάμεων, τής άνδρικής 
Ισχύος καί τοΰ γυναι
κείου κάλλους. .

Ή  είσοδος είς τήν 
Μητρόπολιν καί ή !ν «ρ -  
ξ ΐ ζ  τής τελετής τοΰ γά 
μου ήτο καταννκτικω- 
τάτη. Ο ί  νεαροί νυμφίοι 
ίσταντο σιγηλοί, άπότής 

| Α γ ία ς  δέ Τραπέζης τής 
^ άποτελουμένης, ώς γνω 

στόν, ίκ  τοΰ ιερό δ λίθου 
τής Κανά, Ιλαβεν δ μη
τροπολίτης δύο Ικ χρυ
σού στέμματα, ά ιινα  ηύ- 
λόγησεν. 'Ο  Τσάρεβιτς 
καί ό πρίγκιψ Ερρίκος 
τής Π ρωσσίας συνεκρά- 
τουν αΰτά δπεράνω τώ ν 
κεφαλών τώ ν νυμφίων.
Α Ι χεΐρες τώ ν κρατούν-
των τά στέμματα πριγκίπων %τρεμον. Τότε 

ί  έγράφη εις τάς εφημερίδας δτι εΐς δήμαρχος
είπε πρός δνα άλλον.

—  Γ ιά  £ές Ικεΐ πώς τρέμουν τά  χέρια τους.
—  Τρέμουν, γιατί είνε βαρειά τά  στέμματα 

ποΰ κρατούν. Ξεύρεις έχουνε μέσα τους τήν Κρή
την καί τήν Μακεδονίαν.

Αυτό, δπερ Ισημειώθη τότε ώς.ευφυολόγημα, 
Ιγένετο πράγμα μετά είκοσι τέοσαρα Ιτη.

Ούτως έν μέσφ τώ ν ευχών φυλής όλοκλήρυυ 
έληξεν ή τελετή τοΰ γάμου. Ε ίς τάς $ μ. μ. τό  
διαδοχικόν ζεύγος έπι τεθρίππου διέσχιζε τάς

οδούς τώ ν ’Αθηνών άκολουθούμενον ΰπό πλή
θους καί ραινόμενονθι’ άνθέων, έπόθεν διήρχετρ.

Κ ατά  τήν αύιήν ώραν έ  αύΐοκράτωρ Γου- 
λιελμος μετέβη είς τήν ’Ακρόπολιν καί έπιστρέ- 
φων άπηΰθυνε ποιητικά τηλεγραφήματα πρός 
τόν Βίσμαρκ περί τής άρχαίας Ελλάδος καί μή 
άφιερών ουδέ μίαν φράσιν περί τής νέας Ε λ 
λάδος, ή τ ι ;  μετά τοσούτου θαυμασμού ύπεδέ- 
χθη αυτόν. Μετά δύο ήμέρας άπήλθεν είς Κων- 
σταντινούπολιν δπως χαιρετίση τόν Σουλτάναν, 

πράξας παν δ,τι ήδυνή- 
01), οπως κατάδειξη εις 

; τόν Χαμήι, δτι ό  γάμος 
τής άδελφής του ουδε- 
μίαν εινε πολιτικήν ση
μασίαν. Ε ν  τούτοις τούς 
Τούρκους δυσηρέστηοεν 
ή μετάβασις τοΰ Κά'ίζερ 
είς τήν Κωνσταντινού- 
πολιν, δ ιότι ο ί μισθοί 
τώ ν  υπαλλήλων διετέ- 
θησαν πρός ΰποδοχήν 
αΰτοΰ καί έπείνασαν ου- 
το ι έπί δύο μήνας. ·

ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΑ

Τ ό  χαρακτηριστικού.
τερον και περιεργόχερον 
τώ ν Ιορ τών Ικείνων ήτο 
ο χορός τώ ν άνακτόρων. 
Ε ίς α&τόν Ιδωκαν λαϊ- 
κόν χαρακτήρα, άφήκαν 
δ’  ώς έκ τούτου τούς Αν
τιπροσώπους τώ ν κοινο
τήτων, τώ ν  συντεχνιών, 
τώ ν σωματείων, τούς δη
μάρχους καί δλους, δσοι 
παρεστάθησαν υπό οΐαν 
δήποτε Ιδιότητα είς τούς 
γάμους,νά παρασταθοΰν 
με ,οίανδήποτε ενδυμα
σίαν . ήθελον. Ο  un » ό 

συνωστισμός ήτο αφόρητος καί « t  ίνδυμασίαι 
ποικίλαυ ’Από τών γραφικών στολών τώ ν ηγε
μόνων μέχρι τής άφελοϋς πατατούχας πάσαι άν- 
τεπροσωπεύοντο εΐς τό ν  χορόν έκεΐνον. Ένόμ ιξέ 
τις ά τ ι  ή σαν |κεϊ ζώ ντα  μοδέλα καταστημάτων 
παλαιών Ινδνμάτοιν Ιξ  Ικείνων, χά όποια βρί
θουν εΐς τό  Παρίσι καί τό Λονδίνον.

Ή  πριγκίπισσα τής Οΰαλίας, παρερχομένη 
πρό ιώ ν  ’Οθωμανών δημάρχων καί όλου τοΰ 
πύργου Ικείνου τής Βαβέλ τώ ν Ινδυμασιών, 
ελεγε πρός τόν Τσάρεβιτς.

—  C  e s t  une v ra ie  fo ire.

1 8 8 9
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"Ενας δέ ζωγράφος άκολουί)ών τον Κάΐζερ
χαΐ θερμανθείς δπερβαλλόντως, βλέπίον δ ’  έζ 
άλλου οτι Ικαστος Ιφόρει ο,τι ήθελεν, Ιπρότεινε 
πρός τρύς παρισταμένους νά μείνουν μέ ιό  γε- 
λέκον διά νά δροσισθούν.

Ή  ζέστη Αληθώς ήτο αφόρητος και δ βασι
λεύς Γεώργιος βλέπων δνα δήμαρχον φούστα· 
νελλάν :μέ χονδρήν πάτατούκαν τού ε ίπ ε:

—  Δ εν  οχφς μ’  αύτό τό  ρούχο Ιδ ώ  μέσα, κύριε 
Δήμαρχε.

— "Ε ! τ ί  νά  γίνη Μεγαλειόταιε, μια φμρύ στή 
ζωή μας Ιτυχε κι’ αυτό, Οά κάνουμεν υπομονή.

-Γ- Καί πώς σοΟ φαίνεται, σ ’ αρέσει;
—  Π ώ ς  δεν μ’  Αρέσει.
—  Κ α ί τού Κάϊζερ τ '  άρέσει, εΐπεν <5 βασιλεύς 

γελαστής.
Τ ά  Ανέκδοτα τού χορού εκείνου έκυκλοφόρουν 

ά ς πεντάλεπτα είς τήν πόλιν. Ό  Έρβέρτος Βί- 
σμαρ'κ £λεγε τήν επομένην εις Ά θη να ία ν  δέσποι
ναν, δ ιε μετέβη νά Ιπισκεφθή αύτήν:

—  Δ ιά  νά βαδίσει τις είς αυτόν τον χορόν 
έχρειήζοντο δύο βαρύτητες, ή βαρύτης τής θέ- 
σεώς του «α ΐ ή σωματική του βαρύτης, διότι ή 
πρώτη δεν έφθανε.

Μ έ  ιό ν  χο ρ ό ν  το ύ το ν  είχε δ ο θ ή  πέρας εις 
τά ς έο ρ τά ς τ ω ν  γ ά μ ω ν , τ ά ;  ό π ο ια ς  δ ιά  π ρώ την 
φ ο ρ ά ν  Ιβλεπβν δ  ά δ η ν α ϊκ ό ς  λα ό ς κ α ί α ί δ π σΐα ι 
ή  σαν α λ η θ ώ ς  θ α υ μ ά σ ια ι, Ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι  τά ς  ή μ ε
ρ ο ς  εκ είνα ς κ α ί  ν ο μ ίζ ω  δ τ ι  ε ίν ε  χ δ έ ς , τόσον 
μ ο ΰ  φ α ίν ο ν τα ι ζ ω ν τ α ν ά  ο σ α  ε ίδ ο ν  τό τε . Κα( 
δ μ ω ς  Ιπ έρ α σ α ν  εϊκ ο σ ι πέντε χ ρ ό ν ο ι Ικ τ ο ιε . Τά 
π ά ν τ α  μ ε ιέ β λ ή θ η σ α ν  εκ το τε  εν  Έ λ λ α δ ι.  Τ ά  
κ ύ ρ ια  π ρ ό σ ω π α  τής επ ο χή ς σχεδόν π α ρήλθαν 
α π ό  τ ή ς  π ο λιτικ ή ς σ κηνής, κ α ί ο ί επιζώ ντες 
ά π εμ α κ ρ ύ νΛ η σ α ν σχεδόν τ ο ύ  ένεργοΰ β ίο υ . 'Η  
π ερ ίο δ ο ς δ μ ω ς  αΰτη έσ η μ είω σ ε τ ή ν  μεγαλειτέ- 
ραν ε θ ν ικ ή ν  π ρ ό ο δ ο ν . Έ ν  μ έσ ω  τ ω ν  π ο λ ιτ ι
κ ώ ν  ά γ ώ ν ω ν  κ α ί  τ ω ν  κ ο μ μ ά τ ω ν  ά ντιδρά σεω ν 
α ί ά ρχα ί, α ς εθ εσ εν  6 Τ ρ ικ ο ύ π η ς , δεν ή δ ν ν ή - 
θ η σ α ν  ν ά  έξα φ ιιν ισ θ ώ σ ιν , δ'ταν δέ ή λ θ ε ν  ή 
ώ ρ α , τ ό  “ Ε θ ν ο ς  εύ ρ έθ η  έτο ιμ ο ν , δ π ω ς Ικπ λη - 
ρ ώ σ η  τ ή ν  έντο λή ν το υ  εχιον έπ ι κεφ α λή ς τόν 
Β α σ ιλέα  το υ . Ο ί  ά ρ γ υ ρ ο ί γ ά μ ο ι τ ώ ν  Β α σ ι- 
λέισν μ α ς  Α π ο τελο ύν ο ύ τ ω ς ε θ ν ικ ό ν  σταθμόν. 
Τ ό  ελεύθ ερ ο ν έδ α φ ο ς η ύ ρ ύ ν θ η , Α π ’  α υ το ύ  δε 
λα μ β ά ν ο υ σ α  κ α ί π ά λιν  ή  ελληνική  φ υ λή  τήν 
κ ίν η σ ιν  θ ά  σ υ μ π λή ρ ω σ ή  8,τ ι ή  γενεά  μ α ς  ά φ ή- 
κεν η μ ιτελές. ισ τ ο ρ ικ ό ς

ΣΤΗ Ν  ΑΠ Α ΣΟΦ ΙΑ

Σ τό ’ πανηγύρι- τής χαράς έ^ιπρδς απ' δλονς εϊδα 
•ηλιόχαρη, χιλιόκαλη τή  γαλανή Πατρίδα.
Προσκυνητής, ξεφαντωτής, στή στράτα τη ς  διαβάτης 
άτολμα τήν έρώτησα γονατιστός μπροστά τη ς  :

—  Σ ε  ποια εκκλησία ενλογή&ηκαν τ '  άσημοοτέφανά Τον  ;  ·

—  Σ τή ν  Ε κκλησ ία  πον ώρ{λάνοιξε τής ·&νρες τής κλειοιάς 
κ ι’ άντήχησαν ο ί ύ·6Χοιτης τ ’  ά&άνατο όνομά Τον 
δοξάζοντας τής νίκες του τής κοσμοξαχονστές.

—  ¿ ε  ποιά Ικκληστά $« ε ν λ ο γ η & ο ν ν  τ ά  χ ρ υ σ ο σ τ έ φ α ν ά  Τ ο υ  ;

— Ε κ ε ί  πον σμίγουν άδελφες ή Δόξα  κ ' ή Ώμορφιά, 
εκεί πον ίΜ  δοξολογούν τ  ά&άνατο όνομά Τον 
γενεές αΐώνεον καϊ καιρών.

—  Π ον  ; '
—  Σ τή ν  ‘Α γ ια  Σόφιά.

1 0 Λ Ν Ν Η 5  Π Ο Λ Ε Μ Η 3

Ε Π  Ι Θ Α Λ Α Μ Ι Ο Σ *

’ Υμέναιε, πον ο’ Ιγέννηοεν ή δοξασμένη ' Αθήνα,
Θεέ, πον σ' έδροοόλονσαν τά κρύα νερά τον Εϋρώτα,

Υμέναιε, μέ.τά στέφανα, Υ μένα ιε με τά κρίνα, -
Γύρισε πάλι δλος χαρά και δόξα σαν και πρώτα.

-*
Υμέναιε ’ σαν ¿ταίριαζες τήν θεϊκήν ’Ελένη 
Με τό Μενέλαο, τό ξανθό τού Όμηρον παλληκάρι,
Δώδεκα νιαίς, ή καθεμιά λονλονδοστολιομένη 
Χόρευαν η έψελναν μαζί τών νιόννψανν τη χάρι.

*
Υμέναιε, νά !  σε καρτερούν ’ ς ένα παλάτι πάλε 
"Ερχεοαι, χρνσοστέψαναις άνάβεις ταΐς λαμπάδες,
Λαμποκοπούν ή λιγεραίς κ οί πλούσιοι κ’  οί μεγάλοι,
Κ '  είν όνειρα ή βααίλισες κι Αστέρια οί βαοιλιάδες'

φ
’ Υμέναιε, φτεροοκέπααε λαχταρισμένο ταϊρι, .
Τό νιό τό βασιλόπουλο μέ τή βασιλοπούλα. . .

ΆπΛνον ’ ς τήν Άκρόπολι γλνκοφνσάει τ άγέρι,
’ Σ  τόν κάμπο φούντωσε ή εληά' μοσχοβολά, ή μνρτονλά.

*

Τ ' άγέρι ' ς τήν Άκρόπολι γλνκοφνσάει καί φέρνει 
Τ ' ολόχαρο τό μήνυμα V  τον '  Ερεχθείον ταΐς κόραις.

‘ Υμέναιε, ζωντανεύουνε! ή μια τήν Άλλη πέρνει 
Καί τραγουδούν 'περήφανους, πανώρηαις, λαμπροφόραις.

*

’Ό μως, Υμέναιε !  τής χαράς τραγούδι άγνό δεν έίνε,
’ Εχει κ’  ίλπίδες μέσα του, πόθους, κανμονς κρυμμένους. . .  
‘ Υμέναιε, τής λαμπάδας σου τή φλόγα παντού χύ νε! .

"Ακου. .. μ έ σ '' ς τό τραγούδι τους λαλεϊ ή καρδιά τον Γένους.
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* Έγράψη εις τβνς γάμονς τών Baaúiiov καί λόημοοανΟη ίίς το σατυρικόν *Αοτντ. 
' Από δοα Ιρραναν τότε τovs νεοννμφονς Άνθη, είναι βεβαίως τό ώραιότερον.
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Νά είμαι μέλος της έταιρίας των έλλήνων θεα
τρικών συγγραφέων, έπί πλέον συγγραφείς ' 

δπερέττας, αί παραστάσεις τής όπυίας θά έχουν 
φθάσει πιθανώτατα κατά την δημοσίευσιν τού 
παρόντος άρθρου τάς εκατόν, και ν ’  άποφασίσω 
νά ομολογήσω δτι τό ελληνικόν θέατρον προ 
είκοσιπενταετίας εύρίσκετο είς καλλιτέραν ΰφ* 
δλας τάς Ιπόψεις κατάστασιν από τήν σημερινήν, 
δεν μοϋ φαίνεται δ τι είναι πραξις απαιτούσα 
δλιγωτέραν γενναιότητα και θάρρος άπό εκείνας 
τάς οποίας έχουν εις τό  ενεργητικόν των δσοι 
έλαβαν τά  μετάλλια τώ ν δυο πολέμων μέ τάς 
πολυώνυμους διεμβολάς τω ν ! Τ ί περισσότερον 
επραξαν αύτοι κατά τώ ν Τούρκων καί Βουλγά
ρων άπέναντι εμού, δστις θά  έχη ν ’  άντιμετω- 
πίση άπό τής σήμερον τάς δρδάς τώ ν σημερινών 
θιασαρχών, ήθοποιών, συγγραφέων, διασκευα- 
στον καί μεταφραστών, οιτινες άφευκτος θά 
συμμαχήσουν εναντίον μου διά την ασυλλόγι
στου αυτήν πράξίν μου, ήτις έρχεται νά δια- 
σκορπίση ώς φθινοπωρινά φύλλα είς τον άνεμον 
τάς περγαμηνάς τω ν  δς εκάστοτε προβάλλουν 
ζητοΰντες τήν άναγνώρισιν τών, κόπων των διά 
τάς προόδους, ας έκαμε τό σημερινόν θέατρον;

Απαντήσεις είς τό ίρώτημα αυτό δέν δέχομαι, 
άλλα σπεύδω νά έπαναλάβω δτι τό Ιλληνικόν 
θέατρον κατά τό 1889 ή μάλλον μέχρι τού 1889 
έδείκνυε τοιαΰτα σημεία ζωής, τά δπόϊα τό ση
μερινόν τοιοΰτον δεν φαίνεται νά εχη. Ε ίς τό 
ελληνικόν θέατρον δέν ΰπήρχον τότε ούτε Ιπι- 
θεωρήσεις ούτε όπερέτται οΰτε κωμφδίαι μετ' 
φσμάτων. Ή  μουσική, ή οποία σήμερον δολο
φονείται άνάνδρως Ιπ ί τής σκηνής, ήτο σχεδόν 
άγνωστος τήν Ιποχήν εκείνην. Μόλις κατά τό 
1869 άπετόλμησε νά  παρεμβάλη δύο - τρία φιμά- 
τια  είς τούς περιβόητους «Μυλωνάδες» δ τότε 
θιασάρχης Παντελής Σόότσας. Ή  επιτυχία τού 
νεωτερισμού αυτού έπεισε τον κ. "Αγγελον Βλά-

;ον νά παρεμβάλη καί αυτός κατά τό επόμενον 
τος είς την ώραίαν ήθογραφίαν του « Ή  κόρη 

τού παντοπώλου» μερικά άσμάτια τονισθέντα 
υπό τού Έλληνος μουσουργού Μιλτιάδου Λ. 
Σωτήρη.

*
* *

Ό λ ίγα  έτη ύστερον, τφ  18 77 , δ μακαρίτης Κ. 
Γ. £,ένος έγραψε τό πρώτον ελληνικόν κωμει- 
δύλλιον « 'Η  περί όνου σκιάς δίκη», τό δποϊον 
έπαιζε τότε ο θίασος τού Γ . Νικηφόρου χωρίς 
καί νά ενθουσιάση τον κόσμον. Μ ετ’  αυτόν δ 
μακαρίτης Π . Ζάνος Ιδοκίμασε κατά τό  ΐ 88ι 
το είδος αυτό τού κώμειδειλλίου εις τήν μικράν 
του κωμψδίαν « Ή  ανεψιά τού θείου της», ής δ 
τίτλος μόνον θά μείνη εν τή ίστορίφ τού νεο
ελληνικού θεάτρου, διότι κατά την παράστασιν 
αυτής Ινεφανίσθη τό πρώτον έπί σκήνής ή τότε 
δεσποινίς Εύαγγελία Ξανθοποΰλου καί νΰν κ. 
Παρασκευοπούλου. Τέλος τφ  ι 888 (22 ’Ιουλίου) 
Ινεφανίσθησαν καί πάλιν Ιπ ί σκηνής «ο ί Μυλω
νάδες» μετά «νέω ν Ασμάτων», τήν φοράν αύτήν 
«Ιπ ί τούτφ  συντεθέντων καί ψαλησομένων (όμι- 
λεΐ τό  πρόγραμμα, δπέρ έχω ΰπ’  δψει μου) υπό 
τώ ν  άποτελούντων τον δμιλον δέκα καλλιφώ
νων άοιδών, γνωστών τψ  Άθηνα ϊκψ  κοινφ Ικ 
προηγουμένων αυτών επιτυχιών». Κ ατά πόσον 
ήσαν καλλίφωνοι οί άοιδοί αύτοί δέν γνωρίζω; 
φαίνεται δμως δτι θά ΰπήρχον καί τοιοΰτοι, διότι 
μεταξύ αύτών συγκατελέγετο καί 6 διάσημος 
γενόμενος κατόπιν εν ’Ιταλία υψίφωνος ’ Ιω ά ν
νης ’Αποστόλου δστις τότε έκαμνε τήν πρώιην 
του επί σκηνής εμφάνισιν. Ε ίς τ ’  άνωτέρω, Ιάν 
προστεθούν ένα - δυο φσμάτια, τά  όποια Ιψάλ- 
λοντο κατά τάς παραστάσεις τού «Άρχοντοχωρι- 
ατου» και τρία-τέσσαρα άλλα τοιαΰτα, τά  όποΐα 
Ιπέμενον νά παρεμβάλλουν είς τάς παραοτάσεις 
τω ν δ Νικηφόρος καί ή κ. Ελένη  Χέλμη, έχο-

μεν πλήρες τό  μουσικόν ρεπερτουάρ τού Ελληνι
κού θεάτρου μέχρι τού 1889·

*
9 *

Ή  βραχεία αυτή Ιπισκόπησις τής άναμίξεως 
τού άσματος είς τάς έλληνικάς παραστάσεις μέ
χρι τού 1889 ήτο άναγκάία, διότι άπό τού έτους 
αύτοΰ τό ελληνικόν θέατρον εισέρχεται είς νέαν 
φάσιν, καθ’ ήν επικρατεί πλέον καθ’  δλήν τήν 
γραμμήν ή μουσική. Μέχρι τής εποχής αύτής οί 
ίλληνικοί θίασοι, έχοντες έπί κεφαλής ιόν Σόύ- 
τσαν, τόν Ά λεξιάδην καί τούς άδελφούς Ταβου- 
λάρη, απαρτιζόμενοι δε άπό ήθοποιούς άμφο* 
τέρων τώ ν φύλλων, <δν μόνη φροντίς δέν ήιο, 
δπως σήμερον, ή καθεσπερινή έκθεσ.ις τών κνη
μών των, κατεγίνετο είς παραστάσεις έργων, τά
όποια ήδύναντο νά  παρακολουθήσουν καί----
δεσποινίδες. Ή  σήμερον καθιερωθεϊσα φράσις 
τών προγραμμάτων «ακατάλληλον διά δεσποινί
δας» ήτο άγνωστος είς τό  τότε θέατρον. Ή  δι- 
εύθυνοις τής παρισινής Illu stration  δέν είχεν 
ακόμη φαντασθή νά εκδώση τό  περίφημον πα
ράρτημά της.. Τά  φορέματα τώ ν κυριών τής. 
σκηνής δέν είχον ακόμη ψαλιδισθή. Οί τότε 
μεταφρασταΐ δέν είχον άκόμη καμμίαν σχέ- 
σιν μέ τούς σημερινούς δραγουμάνους^ τών 
ξενοδοχείων.Οί ήθοποιοί δέν εγνώριζον τό πό- 
κερ καί επομένως προσήρχοντο είς τάς δοκιμάς 
των. Θιασάρχαι ήσαν οί άριστεΐς τώ ν ήθοποιών 
καί διενέμοντό μετά τώ ν ΰφιαταμένων τω ν τά 
κέρδη. Ο ί καφετζήδες δέν άνεμιγνύοντο είς τά τής 
σκηνής. Παράσιτοι τώ ν παρασκηνίων δέν ΰπήρ- 
χον, άλλ’ ούτε έρασταί. Τοιοΰτοι μόνον ύπήρ- 
χον τής σκηνής κατά τά τότε προγράμματα, τά 
όποΤα άνέφερον δτι θά δοθή τό τάδε εργον ^«χά- 
ριν τώ ν Ιραστών τής Ιλληνικής σκηνής!»  Ο ί πε- 
ριοδεύοντες θίασοι δέν έκλεπτον τά  ποσοστά των 
συγγραφέων καί διότι οί διευθύνοντες αυτους 
ήσαν έντιμοι άνθρωποι «α ί διότ ι .. .  δέν ΰπήρχον 
τότε ποσοστά. Ή  περίφημος Loca tion  δεν είχεν 
Ιφευρεθή ακόμη. Οΰτε τό χαράτσι τού πεντά
λεπτου. *Ή περιώνυμος συνομοταξία τών τζαμ
πατζήδων εύρίσκετο άκόμη είς τά  σπάργανα, οί 
Ιπί τώ ν δακτύλων τής μιας χειρός μετρούμενοι 
κριτικοί τής έποχής εκείνης ήσαν άνθρωποι γνω- 
ρίζοντες καί άνάγνωσιν καί τέλος τά δραματο
λόγια τώ ν θιάσων άπηρτίζοντο άπό έργα, τά 
όποια άπέθανον φ εύ ! διά τούς σημερινούς ήθο- 
ποιούς. Τήν «Κρυφήνκρεβαττοκάμαραν» άντικα- 
θίστα τότε ό «Κλαβίγιος» τού Γκαΐτε· «Τ ό  ροζ 
παντελόνι» ο! «Ληστ'αί» καί ή «Μ αρία Σ τούαρτ»

. τού Σίλλερ· τά  «Χάπ ια τού Η ρακλή » ή «Α ίμ ι- 
λία Γαλόττη» τού Λέσσιγκ' τόν «"Α νθρω πον μέ 
τά κομμένα αύτιά», ό « ’Οθέλλος», ο * Αμλετος»

κο» ό «Ιούλιος Καϊσαρ» τού Σιιίςσπηρ-το «Ξιεί»
φρούτο» ό «Κουρεύς τής Σεβίλλης» τόΰ Μπω- 
μάρσαί· τήν «Π ρώ τη ν νύκτα τού γάμου» δ « ’Αλ
κιβιάδης» τού Καβαλόττη' τό  «Δ έν  έχετε τίποτε 
νά  δηλώσετε» ή· «Δέσποινα τής Λ υ ώ ν» τού Λύτ- 
τ ω ν  τό  «Τ όν  νού σου σ’  τήν Ά μ έλ ια » ό «Τ α ρ 
τούφος» καί ό «Ε ξη ν τα β ελόνη ς» τού Μολιέ- 
ρου, αί έκλεκτότεραι κωμφδίαι τού Γολδόνη κτλ. 
Μεταφρασταί δέ αύτών ήσαν ό Οικονόμου ό Ιξ 
Οίκόνόμών, ό “Αγγελός Βλάχος, ό Ίσιδωρίδης 
Σκυλίτσης, ό Ίωάννη 'ς Καμπούρογλους καί λοι
ποί μή έχοντες ούθεμίαν σχέσιν μέ τήν μέθοδον 
τού Όλλενδόρφου!

Τ ά  ελληνικά πρωτότυπα έργα ήσαν σπάνια 
τότε, άλλ’ ή ποιότης αύτών ισοφάριζε τήν ποσό
τητα τώ ν σημερινών.Οί "Ελληνες συγγραφείς τού 
θεάτρου, έλάχιστοι είς άριθμόν, δέν θά ήδύναντο 
ουδέ προεδρείον συλλόγου Ε λλήνων θεατρικών 
συγγραφέων ν ’ άποτελέσουν. Ά λ λ ’  ούδε συνεν
τεύξεις περί θεάτρου Ιδιδόν ποτέ.

#
* «

Ά π ό  τοΰ 18 8 9 ,τά  πράγμαπι ήλλαξαν δψιν 
ό μακαρίτης Παντόπουλος, τού οποίου αί Ιργ«- 
σίαι λόγφ είσπράξεων δέν ήσαν Ικανοποιητικοί, 
εσκέφθη διά νά  προσέλκυση περισσότερον κό
σμον είς τάς παραστάσεις του νά  πρόσθεση με
ρικά άκόμη άσματα είς τούς «Μυλωνάδες». Η 
απόπειρα Ιπέτυχεν .ΰπέρ πάσαν προσδοκίαν^καί- 
τόσον ήρεσεν είς τόν κόσμον ώστε, παραιτήσας 
οΰιος ολα τά  αλλά θέατρα έτρεχετ- άθρόος είς 
τό τής ‘Ομονοίας, δπουνύν ή «Ν έα  Σκηνή» καί 
διεσκέδαζε μέ τήν χονδροκομμένην φάρσαν, έν 
ή δμολογουμένωςό Παντόπουλος έπαιζε μέ πολ
ίτην τέχνην τόν ερωτευμένον γερομυλωναν. Μέ 
αύτήν διεσκέδασαν όλόκλΐ|ρον τό  θέρος τοΰ 1889 
οί Αθηνα ίο ι. Προ τής τοιαύτης Ιπιτυχίας των 
άσμάτων ό μακαρίτης Κορομηλάς δέν άπηξίωσε 
καί αυτός νά χρησιμοποίηση τήν μουσικήν είς 
τήν κωμφδίαν του ή «Τύχη τής Μαρούλας»- καί. 
μετ’ όλίγας ήμέράς επαρουσίασεν είς τόν θίασον 

. Ταβουλάρη-Παντοπούλου τό ώραϊον έργον ίου, 
τό  όποΐο ε οί ήθοποιοί-κακοί κριτικοί πάντοτε- 
μετά δυσκολίας Ιδέχθησαν νά παίξουν! Ό  Παν- 
τόπουλος, δστις είς τόν Μπάρμπα - Λινάρδον 
ώφειλε τά πρώτα πραγματικά βήματα τής εν 
τή σκηνή επιτυχίας του, μή θέλων νά λησμο- 
νήση τόν Μπάρμά- Γ ιώργην τον μυλωνάν, τήν 
ΰπόκρισιν τού όποιου έθεώρει ώς τό άκρον αω- 
τον τής τέχνης, έμειδία κατα τας δοκηιάς τής 
Μαρούλας καί Ιχλεύαζε κρύφα τόν ωιακον συγ
γραφέα, δστις προσεπάθει νά έμπνευση θάρρος 
καί πεποίθησ.ν είς τούς άπροθύμους ήθοποιούς 
του, οί όποιοι μετά δυσκολίας έμάνθανον τούς
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ρόλους των και διηνεκώς εμουρμούριζον, διότι 
Ιχανον τόν πολύτιμον καιρόν τω ν δοχιμάζοντες 
έργον, του όποιου ή αποτυχία, έλεγον, ήτο βέβαια!

’Εν τούτόις,' Ote Ιδόθη ή παράστάσις τής «Τ ύ 
χης τής Μαρούλας» ( ΐ 6  Σεπτεμβρίου I S8<j), ό 
ενθουσιασμός τού κόσμου ύίιήρξεν Ακράτητος. 
Πάνχες ενόησαν ότι εΰρίσκοντο προ μιας τε
λειότατης ελληνικής κωμφδίας, όποίαν μέχρι τότε 
δεν είχεν ίδή ή έλληνική σκηνή.’Έ κτοτε ο ί περι
βόητοι Μυλωνάδες δπεχώρησαν-πρό τής Μα- 
ρούλάς, ήν περιεφερον ο ί ηθοποιοί μετά θριαμ
βευτικής Ιπιτυχίας είς πάσαν γης γωνίαν, δπου 
ήδύνατο νά  άκουσθή ή έλληνική φωνή.

Ή  πρωτοφανής αυτή Ιπιτυχία διά την έλλη- 
νικήν σκηνήν, ήν οί επιπόλαιοι απέδωσαν είς 
τήν μουσικήν καί μόνον ή· δποία, είρήσθω Ιν 
παρόδφ, Ιλάχιστα προσθέτει είς τό άρτιώτατον 
του Κορομηλά έργον, δεν άφήκεν ήσυχους ¡τούς 
τότε “Ελληνας συγγραφείς, οί όποιοι καί έπεσαν
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μέ τά  μοΰτρά εϊς παραγωγήν κωμειδυλλίων 1
Συστηματικώτερον δλων είργάσδη δ μακαρί
της Δ. Κόκκος, οστις καί πρώτος είσήγαγεν 
είς τά  κωμειδύλλια τά Ιλληνικά άσματα Ιλ α - . 
φρώς πεποικιλμένα διά 'ξένης μουσικής, τά 
οποία ευκόλως ήρπασεν ό  κοσμάκης καί ούτως 
•ήρξατο νά προσυικειοδται πρός' τούς εκπολιτι
στικούς ήχους καί ν’  άποβάλτ) τούς αμανέδες 
καί τά  λοιπά κακόηχα ξεφωνητά καί ξελαρυγ- 
γίσματα! Έ κ το τε  επεκράτησεν Ιπ ί τής έλλη- 
νικής σκηνής ή μουσική, ή όποία εκ τώ ν  κω- 
μειδυλλίων μεταφερθεΐσα είς τάς Ιπιθεωρήσεις 
άπεδίωξε τής σκηνής τήν τέχνην, ήτις περιο
ρίζεται νυν είς Ακαλαίσθητου έκθεσιν κνημών 
καί σπαρακτικός μελφδίας, αί όποϊαι δεν έχουν 
καμμίαν Απολύτως σχέσιν μέ τό  πεντάγραμμον 
τής μουσικής.

Δεν χρήζει σημειώσεως δτι ύπάρχουσι καί 
έντιμοι Ιξαιρέσεις.

Ν. 1. Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Ε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ - ΣΟΦΙΑ

εράααν χρ ό νια · —1 ά μ π οτε Αλλα τόσα νά περάσετε  

κ ι ' δσ-ην ή  Μ οίρα  έχει Χ α ρ ά , νά  σάς τή ν  δ ίνη  δλη. 

Γ ά μ ο ν ς  χ ρ ν σ ο ν ς  νά  κάνετε. Κ ι,’  α ντο ύς νά  τούς γιορτάσετε

Σ τ ή ν  Π ό λ ι. ..

Η Β Α Σ Ι Λ Ο Π Ο Υ Λ Α

Λ6ΥΚΗ τή ν  ά ν τσ< η ·«β ν . το δ  γαλανού Ά τ τ ω ο ΐ »  ή  Κόρη ΤοΟ Βασιλέας φαίνβται ώ ς Οπτασία

«άλλους H«t χά<μτος.‘ Από νά  ρόδινα χςώματα τή ς  δάφνης τοΟ "Ιλισσού, lífei 8«veio0f| τό  Χ£ΰμα τοΟ Λ^σσώπον Της, huí &πό 
τ ά ς  χ ζ ν ΰ ϋ ς  νο® -ijXw v ¿ »τίνης. τό  vecm «óv τή τ  ,<&<>αίας Τη ς κεφαλής διάδημα.

’ Ελούθάςον τό  μί ιδία μα, έντονον δβίγμα σχηίτΐούχων ·0τλ γή τ$ «ν , £υσμιζ*ι el? ένδ-έους έχφςάαβις τή ν

καλωαύνην ttal τή ν βΟγένεΐαν.’A n o  άστβίφρντον μαγικήν πηγήν, χρνπτομένην ιμέοα el? μυρωμένα λουλούδια» ή ΛαρΦτνίΜή ψυχή Της,
πλημμυρίζω τούς όφθαλμούς Τη? μέ λάμψίΐς ύηβρλάμπρους.

ΈνΦυμίζβι νους στίχους τού  ¿μπν*υσμ*νου ποιητοΰ.
« A e id o v ü t at· ιώ ι·  XvvXovót&v xaι της τό δσΐρο**

Κοντά  Λ ς τον ‘ Ελληνικόν Θρόνον, δπου Ο ζ  άλλα χρόνια ήν®ηατ άλλο ζηλβυτάν άνάος xa i ήκτινοβόληαβ 
άλλο . άστ^ον, tuá ζωή  πού διέρχεται μέ όπ^ρή φανόν άπλότητα, χαρακτη ρίζβι t é  ύψος τή ς  ψνχής κ«1 το  

(?ά·£ος rfjc  «αροίας Της.Γύρω Της σχορπίζβι τή ν φ<σταύγβι<*ν μιβς μορφής, πού κατακτά καί χαρίζει, ουμβολίζονοα τή ν ΰΛαρζνν 
τ©& αιωνίου lago?, τή ς  αύ-ϊυχιομένης ζωής.Ή  άγάπη, ή  ΰ ν μ κ ύ $ $ ια , ά  »Ο νος λοΟ χν^ιαρχοΟν etg τή ν Αγνήν ψυχήν Τ η ;» π ροβάροντα ι «ρά ς όσους 

* βτςέΦονν τά  μάτια τους πρός τό ν  Ινδο|ον θρόνον, πρός όσους τη ν  λατρβνονν, προς δσαυς όνβι$οηολοϋν διά 
τή ν  Έ λληνογέννητη  Βασιλοποβλα, άτβλβίατον τό ν  δρόμον τη ς  ευτυχίας*

Ka¿ αότοί «ϊνβ 6 ‘Ελληνισμός. Μ Ι Λ Τ .  Γ .  Λ 1 Δ Ω Ρ 1 Κ Η Σ



2 Ε Λ Ι Σ  « Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο ΓΙΟ Υ

1 Matov. -  Ή  
Ιξέλεξις της νε/>· 

I τητός μου ύπήρξε 
τραγική· τραγική 
ίσως δέν είναι ή  
λέξις, διότι ήίστο- 
ρία της είμπορβϊ 
νά φέρη είς τους 
άλλους τό μειδία- 

fy/ μα- εμένα όμως μέ 
μελαγχολεί ή άνά- 
μνησίς της.Έν πρώ- 
τοις μ* μελαγχολεί 
διότι Ιγινεν άνά- 
μνησις. Υπάρχει 
(ΐελαγχολικώτερον 
πράγμα άπό τήν 
νεότητα που γίνε
ται Ινα πρωί άνά- 
μνησις; Συλλογίζο
μαι ΚΛμμιΑ φορά, 
δλη ν αύτήν τήν συ
νέχειαν τώνή μερών 

καίτων νυκτών καί 
i  νοΰς μου σταματά πάντοτε μέ πικρίαν, οπου σταμα- 
τήοη. Κάθε χαρά περασμένη με ένοχλεί, καί κάθε 
παλαιό λύπη μένει λύπη πάντοτε.

*
10 Μαΐαν. — Είς τό περιβόλι μας, — έν πρώτοιςδέν 

ήτο περιβόλι άλλ’ άπλή μία μεγάλη αύλή, ή οποία είχε 
τριανταφυλλιές, τσουκνίδες, κόττες χολ οιοροϋς άχυρα, 
— εις τήν αύλή λοιπόν αύτή άπλώνετο μία πολύ μεγάλη 
καρυδιά. Ή  μητέρα μου ήτο ένθουσιασμένη γιατί 
εΧανε καλά καρύδια, πού Ιγίνοτο καί γλυκό, έγώ 
ήμουν ενθουσιασμένος διότι είχε ώραία σκιά, καί τό 
μεσημέρι, δταν ό ήλιος Ιφώτιζε ολη τήν αύλή μέ 
δυνατό φως ¿καθόμουν κάτω άπό τά φύλλα της, καί 
έκανα στίχους. Διέτρεχα τήν ποιητικήν εποχήν τής 
νεάτητος. Έκτένιζα τά  μαλλιά μου κατά τρόπον ώστε 
νά είναι αχτένιστα, ¿σήκωνα τό σακάκι.μου εις τόν 
λαιμόν καί ¿βίαζα τόν ¿αυτόν μου νό είναι μελαγχο- 
κός, δταν ολα γελούσαν γύρω μου. Έ τσ ι Ιχασα τά 
καλλίτερά μου χρόνια, διότι οί στίχοι μου ήσαν άθλιοι. 
Ενθυμούμαι κάποιον:

Ξ έ ρ ε ι ς  π ώ ς  ά γ α π α & μ α δ t e  ;  —  Σ α ν  σέ κ υ ι τ ώ  μ έ  π ό θ ο  

‘ « τ ό  κ ά β ε  σ ο υ  χ α μ ό γ ε λ ο  χ ί λ ι ε ς  φ ο ρ έ ς  τ ό  ν ο ι ώ θ ω . . .

"Απέναντι ύψώνετο ύπερήφανα ένα μεγάλο νεόκτι- 
στον σπήτι, εις τού οποίου τό Ιπάνα» έκάθητο μία οικο
γένεια πλουσίων άνθρώπων. "Εννοείται ότι ή  οικογέ
νεια είχε κόρην, ότι ή κόρη ήταν ώραία, ότι παράθυ-

ρον τής κόρης έβλεπε πρός τήν αύλή μας, καί δτι είχα 
κολλήση τήν ΰπαρξίν μου είς τά μπερτεδάκια τοδ 
παραθύρου. "Ο Ιρώς έτσι κατεβηκε είς τήν αύλή μας 
άπό τό τρίτον πάτίομα καί καταλαβαίνετε πόσον επεσε 
βαρύς ¿πάνω μου. .Είχα, κυριολεκτικός ξετρελαθή. 
Ό ταν τό πρωί έβλεπα τήν υπηρέτριαν ν’ άνοίγει τά 
εξώφυλλα τού παραθύρου της, Ιννοιωθα έπειτα δτι 
όπίσω άπό έκεΐνα τά λευκά μπερντεδάκια "ντύνεται 
«"Εκείνη», έπαναστατοΰσα όλόκληρος. "Ελέγετο Μαρία, 
καί τά χείλη της —  τά ένθυμούμαι άκόμή —  ήσαν 
τόσον κόκκινα, ώστε ένόμιζες δ "Ύψιστος έκοψε Ινα 
πετροκέραοον τοΰ "Ιουλίου καί τής τό ¿κόλλησε έκεί·

ΙΙαρ" όλίγον νά τήν πάρω. Μ ’ έφύλλαξεν ό βεός; 
Ή  Μοίρα μου ή τόσον σκυθρωπή μου ¿στέρησε αύτήν 
τήν χαράν, Ποιος ξεόρει...  Ή  κόρη όμως αύτή με 
Ικαμεν άλλον άνθρωπον, καί ένφ πάντοτε νομίζω δτι 
ή μοναξιά, είς τήν όποιαν ¿ζοΰσα πριν ήτο ανόητος, έν 
τούτοις δέν τής συγχωρώ δτι μέ ¿τράβηξε τόσον εύθυ- 
μον άπό.τήν μελαγχολίαν μου.

Τό σηκωμένον σακάκι κατέβη μετά τήν πρώτην 
γνωριμίαν, καί μέ τήν δευτέραν συνάντησιν ¿κόπησσν 
τά πολλά μου μαλλιά. Ό  ατίθασος λαιμοδέτης άντικα- 
τεστάθη άπό μίαν γραβάτταν κομψήν. τήν άλλην Κυ
ριακήν, καί. κάθε ήμέρα τής επομένης Ιβδομάδος συν- 
επλήρωνε τόν έξωραϊσμόν μου ή αυγή τού Σαββάτου 
μέεύρηκε μέ μονόκλ.Άπολαύσατέ με:

«
Αύτή ή μεταμόρφωση μ" Ικαμεν, 

όπως 6 παλαιός ¿κείνος βασιλεύς τής 
Γαλλίας, ν’ αγαπήσω πολλά πράγ
ματα διά τά οποία ήσθανόμουν άλ
λοτε πολλήν περιφρόνησιν καί τά 
περιφρονήσω όσα είχα άγαπήοη' μαζί 
καί τήν γραίαν καρυδιάν πού άπλωνε 
πάντοτε μέ τήν Ιδίαν καλωσύνην τά 
φύλλα της είς τήν μεγάλην μας αύλή.

—  Δόξα τφ  Θεφ! ίγίναΐε κύριος 
τέλος πάντων, μού Ιλεγεν ή Μαρία, 
δταν συχνά τά βράδυα συναντώμεθα, είς κανένα σπίτι.

—  ΕΙσθε ¿νθουοίαάμένος άπό τά -έργα σας.. . 
— ’Αληθινά- Δέν εχω δίκη ο ; Πρωί, βράδυ σάς έβλεπα

κάτω άπό Ινα δέντρο οτήν αυλήν σας· ¿χαζεύατε τόν 
καιρόν σας,— άνόητα, δέν είναι έτσι;

—  "Ανόητα καί Ακίνδυνα. Διότι ή γρηά μας καρυ
διά δέν μέ ¿γελούσε, καί ή φιλία της ήτο Αληθινή, 
αΐωνία σχεδόν. Έπειτα ήτον τόσον ένθουσιασμένη 
μαζί μου, ώστε δέν είχε τήν άπαίιησιν νά βλέπω τά 
φύλλα της μέ μονόκλ.

— Ένφ εγώ ; . .  Μπά ! Μ" αρέσει, έπειδή σάς πάει...  
Αύτή ή τόσψ πεζή ύπαρξις ήτον ό πρώτος ό αληθι

νός έρως τής πρώτης μου ζωής. Μεταξύ τών δυό μας
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όμως είχεν τρυπώσει μία τρομακτική παρεξήγησις. με -νά προστατεύσω τό μέλλον μου άηό αδτόν τόν κίν-
Ή  περιουσία τοΰ πατέρα μου- Τόν ¿νόμιζαν δλοι δυνον. La vie n'est pas un roman, ίΐίστ&ψΕ ΤΟ· Πί-
πολύ εδπορον άνθρωπον, καί φαίνεται δτι ή αίσθη- στεψε μαζί δτι θά μού μείνουν Αλησμόνητη ή ώραία
μαηκή μου Μαρία έτρεφε πολλά άπό τά χρυσά της έποχή πού Ιζήσαμε μαζί.
δνειρα μέ τήν φήμην αύτήν έν τούτοις, δν ό πατέρα; "Αλλ" εστω πολύ Ιδεολόγος, πολύ ψεύτικος άνθρω-
¿κέρδιζε καί άν είχε κάτι, αύτό τό κάτι δέν Ιφθανε πος, πολύ ποιητής, πολύ άφηρη μένος. “Ολα αύτά τά
ώστε νά είμαι πλούσιος μία ήμερα. Δέν γνωρίζω πώς, πράγματα δέν άρχουν διά να κάμω μίαν διπλήν.ευτυ-
τϊ συνέβη, τί έγινε, ξεύρω μόνον δτι σάν χθές, είχαμε χίαν. 0 4  προσπαθήσω νά κάμω τήν ίδικήν μου. Κάμε
μίαν νυκτερινήν, Αληθινή ερωτικήν συνάντησιν. Έγύ· την καίού καίάκουσόν με: μη περιφρόνησης τό χρήμα. .
ρισα άργά τήν νύκτα σπίτι μέ χιλιάδες φιλιά. Τό Δέν υπάρχει τίποτε ποιητικώτερον άπό τό χρήμα,
άπλωσα ευτυχής είς τό μαξιλάρι μου καί έκοιμήθην. άφοϋ μέ τό χρήμα αγοράζεις Ινα ώραΐο μπουκέτο
Ό  γλυκύτερο; ύπνο;. σπάνια ρόδά. Ά ν  χαμμιά φορά συναντηθώμεν είς ιόν

Τό ξύπνημα ύπήρξε τραγικόν. Μετά δύο ημέρας μία δρόμο μή μέ άγριοκυττάξης. Θά, εχης άδικο· πρόσεξε
έφημερίς άνήγγελλε τούς άρραβώνας της. μόνον μή σέ πατήσω, γιατί θά περνώ μέ τό ώτομομπίλ.

Ή  άιτελπισία μ" έκτύπησε μέ όρμήν. Άρρώστησα, Μ αρία
έμεινα είς τό δωμάτιόν μου πολλές ήμέρες, σέ μιά Ά ξιζε  ν’ άγαπήση κανείς αύτήν τήν γυναίκα; Καί
πολυθρόνα, σκυμμένος καί έλβεινός.  ̂ όμως Ιπιασθηκα ωσάν ναυαγός ¿πάνω ε'ς rô γράμμα

"Ένα βράδυ ή "Αννέτα, υπηρέτρια μας, ή όποια έσταυ- σύτό, κα\ ¿ζήτησα νά εδρω είς κάθε του γραμμήν μίαν
ροκοπέίτο διαρκώς, ¿νόοφ μέ εβλβττβ είς αύτήν τήν ¿χπ^  κάθε του λέξιν μίαν κρυφήν καλωσύνην 
άκατανόητον κατάστασιν μου Ιφερε Ινα γράμμα. καί Ιζησα μαζί του χρόνια. Ξεχασμένες "ιστορίες!...

Μου έγραφε— αύτή; Γιατί; Χίλιες φορές είπα νά Ούτε τήν ξαναείδα πονά.
τής το Ιπιστρέψω Αμέσως, καί τόσον Ιπέμεινα είς τήν ^
σκέψιν αύτήν, ώστε τώρα μετά τόσα χρόνια τό κρατώ Μετά «ολύν καιρό. .
μέ στοργήν είς τό συρτάρι μου. 15 Λνγο·ύστον. — Γυρίζω, είς τό σπήτι μου. Ή  κα-

Μοΰ Ιγραφε: ρυδιά κουνεΤ τά φύλλα της μέ χαρά. Μία κόττα ερχε-
Φίλε μον, ■ ται νά μέ ύποδεχθή μέ Ινα σπυρί καλαμπρυκιοΰ είς τό

Έ χω  πεποίθησιν είς τόν χαρακτήρα σας, δι’ αύτό ράμφος. Ψυχαλίζει κάπως, διότι είναι έποχή όπου τά
άρραβωνιασμένη σάς γράφω τά λόγια αύτά. πρωτοβρόχιαποτίζουν τήν γήν. Χωρίς νά ¿ι-νοήσω πώς

Ή  ζωή είναι μεγάλη καί ή άγάπη είναι μικρή· άν εύρέθηκα πάλι κάτω άπό τό παληό μου δένδρο, ψηλά
ή άγάπη μου ¿περνούσε καί έμενεν επειτα δλη αύτή Απέναντι μου τό ίδιο παράθυρο μέ άλλα μπερντεδάκια.
ή μακρινή ζωή, \ ά τήν περάσωμε μαζί χωρίς κανένα Τί ζωή 1 τί κουραστική ιστορία !
έμπόδιον, καμμίαν χαράν, καμμίαν εύτυχίαν, δέν θά Γελάτε; Καί όμως ό επίλογος αύτός μέ ευρίσκει μέ

' ήρχετο ημέρα νά μετανοήσωμεν καί οί δυό; Άφησε άσπρα μαλλιά. . Β.

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι

"Οσο κι i 
δοο κι * «ν 
δηον αν εΐ 
πάντα ύίπλ

Π Ε Ρ Α Σ Τ ΙΚ Ο Σ

tv Ss μ’ ayants,
• Si με Ovfiâoai,
•tat δπον Sv π$ς, 
il μον Oi väoai. . ,

‘Αγαηιώμασιε ερελλά : 
με ξεχνάς — ίδιο κάνει, 
σ’ άγαπώ εγώ διπλά,
X ετοι καί . χιά ν.ίΐ·α ψϋάνει.



Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λ ο ι π ο ν  θ ά  τ ά  πάρχς ά φ ι , η ι χ ό ;  . . .  ο ι  π ι ρ ψ έ ν ω  8 ν ό  α,οες,

ηήγα °πίη ΜΑφονίημον, χ ίφερα ^  κάοαα ν& οέ „χηθώαα) ,

Α Τ Τ Ι Κ Α Ι

Σειμοί έγιναν είς δλην την ‘Αττικήν, οί όποιοι χατέ- 
στρβψαν πολλάς οικοδομάς καί κατέστησαν έτοιμό- 

ροπα πολλά ερείπια χωρίς ευτυχώς νά θίξουν τό κόρον 
τής Ελληνικής Όπερέττας· δμοιον σεισμόν καί οί 
πάλαιότεροι ’Αθηναίοι δέν ένθυμοΰνται· ή γή Ισίετο 
καί ¿κινούντο μαζί οικοδόμοι, δένδρα καί άνθρωποι' 
μόνον τό ώρολόγιον του Πανεπιστημίου δέν έκινήθη. 

*
ΕΓύτυχώς ό σεισμός παρ’ δλην του τήν δρμήν δέν 
I— εϊχεν .Ανθρώπινα θύματα. Οί ειδικοί λέγουν ότι 
τσΟτο οφείλεται εις τδ Αργιλώδες του εδάφους τό 
όποιον καθισιά Ασφαλή την πρωτεύουσαν. "Αλλοι 
όμως βεβαιοΰν ότι ό Ύψιστος άπεφάσίσε ν’ Ανάθεση 
τον κλάδον αυτόν τών έργασιών του είς τόν δέκτην 
Ιδιοκτήτην τοϋ ξενοδοχείου τής δδού Πανεπιστημίου 
ό όποιος σκάπτει τά θεμέλια τού ξενοδοχείου του καί 
καταβαραθρώνει τούς ένοικους. Είς αυτό δέν τόν εμπο
δίζει ούτε τό Αργιλώδες τοίί έδαφους ούτε τό ν α ρ γ ι 
λ έ δ ε ς  τής νομομηχανικής ύπηρεσίας.

*  .

Καθ’ ήν στιγμήν τό πάτωμα του ξενοδοχείου έπιπτε, 
μία γραία ύπηγόρευε είς τό κρεββάτι της γράμμα 

πρός τόν υπηρέτην το0 ξενοδοχείου. Καί έπεσε μεν ή 
γραία είς τάς Αγκόλας τοϋ ξενοδόχου, άλλ' έδω έφαρ- 
μόζεται τό ρητόν: «ΦοβοΟ τήν γραίαν... ου γάρ έρχεται 
μόνη»* διότι Αμέσως κατόπιν Ιφθασε καί τό ταβάνι. 

*

σ  Τούρκοι μετά πολύμηνον Αμηχανίαν έκηρύ^θησαν 
τέλος όριστικώς ύπέρ τού πολέμου καί ηρχισαν 

τούς βομβαρδισμούς* ¿βομβάρδισαν τήν Ρωοικήν φυ- 
λακίδα εις τήν ’Οδησσόν, ¿βομβάρδισαν τήν Σεβα- 
σιούπολιν καί ετοιμάζονται νά βομβαρδίσουν πάντα

Η Μ Ε Ρ Α Ι

τά ρωσικά παράλια. Φαίνεται λοιπόν ότι ή ό ρωοο- 
τονρκικός πόλεμος ήρχιοεν ή ότι τό Δημόσιον Ταμείον 
τής Τουρκίας έπανέλαβε τάς πληρωμάς του.

. *

Η νέα αυτή περιπλοκή παρουσιάζει μεγαλειτερας τάς 
πιθανότητας τής Ικρήξεως γενικού Βαλκανικού 

πολέμου. Ά ν  οί Τούρκοι πολεμήσουν, δέν θά τούς 
έπιτεθουν οί Βούλγαροι; Καί αν ούτως συμβούντά 
πράγματα δέν θά πολεμήοωμεν καί ήμεΐς; Και Αν πο- 
λεμήσοιμεν ήμείς δέν θά  φύγουν οί Βούλγαροι;.. 
Ουτω γινόμεθά πάλιν... Φ ύ γ η ν  μύγδην.

& .

Οί Βούλγαροι εν τούτοις προβλέπουν εύχαρίστως είς 
μίαν Ιλληνοβουλβαρικήν συνεννόησιν. Ό  Τσάρος 

των τοδλάχιστον, ώς εγνώσθη έδωσε φράγκα πεντακό
σια έκ τού Ιδιαιτέρου του ταμείου ύπέρ των Ελλήνων 
προσφύγων τοδ Δεδεαγάτς, βέβαιος ότι είς κανένα 
πρόσιρυγα δέν Αφησε χέρια ό στρατός Του .. διά νά 
τά παρη. ^

ι_ Ι δηιωσις τών τροφίμων έξακολουθεί. Ό  Διευθυν- 
* * τής τής ’Αστυνομίας έξακολουθεί καί αύτός νά 
Ικδίδη διαταγάς περί διατιμήοεως των, καί Αρτοποιοί 

. καί παντοπώλαι ¿ξακόλουθσύν νά Αδιαφορούν. Έν  
τούτοις όλα τά είδη ¿ξοδεύονται καί εξαντλούνται είς 
τοιοΰτον βαθμόν, ώστε φόβος ύπάρχει ότι θά φαγω
θούν όλα. Ή  μόνη που θά γλυτωση θά είναι ή 
«Μαίρη» τοδ κ. ΪΊικολοπούλου, ή οποία δέν τρώγεται.

*
Α  ιάλογοι τού δρόμου:

*-* —  Πώς λέγεται ή γυναίκα τοδ ψωμά;
—Ύ  . . .  ψωμού.

ΑΡΧΙΣΕ  ΧΕΙΜ ΩΝΑΣ

“Αρχισε χειμώνας, δ βορηάς αγριεύει 
τά νερά ’στους δρόμους τρέχοννε πατάμια 
κάηον, κάπου ή μττόρα κ&τι μάς γυρεύει 
καί άγριεμμένη μάς κτυπα τά τζάμια.

Κάθομαι μαζί οον— σου κρατώ τό χέρι 
κι* δταν δεν προφθάσης, σον φιλώ τό στόμα. 
Κ ’ έτσι ένφ βρέχει καί φυσάει τ’  αγέρι 
έχω στο τιίενρό σον άνοιξιν άκόμα.

ΤΤΑ Ρ Α Φ Ρ Λ Ν
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Τ ό πΰρ δπερ, λυμαίνεται την Δύσιν, ήχο έπό- 
μενον νά μεταδοθη και είς την ’Ανατολήν. 

’Αναπήδησαν έκ τής σφαίρας, ή ιις έπληξε τόν 
Αυστριακόν Αρχιδούκα εϊς τό Σεράγεβον, προ- 
κεχωρημένην σκοπιάν τοΰ Ίσλάμ  προς την Ευ
ρώπην, εν ή  τά  πάντα ύπενθυμίζουσι την διά- 
βασιν τω ν κατακτητικών του όρδών, ήτο φυσικόν 
αφου διέδραμε την Εύρώπην δλόκληρον, νά 
έπιατρέψη είς την ’Ανατολικήν κοιτίδα του. Ό  
Σορέλ ύπεστήριξε πάντοτε δτι, όταν κινδυνευση 
ή υπαρξις τής Αύστρίβς, είναι Αδύνατον νά μή 
τεθή Ιπ ί τοϋ τάπητος τό ’Ανατολικόν ζήτημα. 
Ή  προφητεία έξεπληρώθη μετ’  Ακρίβειας μα
θηματικής. Ο ί Τούρκοι έπετέβηααν αΐφνιδίως 
κατά 'των Ρωσικών λιμένων του Εύξείνου κάτε- 
βύθισαν Ρωσικά σκάφη, ¿βομβάρδισαν τήν 
’Οδησσόν καί τήν Σεβαστούπολιν. Α ί Δυνάμεις 
της Τριπλής Συνεννοήσεως προσεποιήθησαν 
δτι δεν Ινόησαν. Διέδωκαν δτι τήν επίθεσιν 
όιεξήγαγον τά Γερμανικά πληρώματα έν Αγνσίρ 
τής Τουκικής Κυβερνήσεως. Προσώτάθησαν νά 
αείσωσι τούς Τοΰρκους νά  έπαναλάβωσι τήν 
Αστείαν υπεκφυγήν. Τινές τώ ν Νεοτούρκων 
Υπουργών Ινέδωκαν άνεπισήμως εϊς τήν άβλαβή 
άξίωσιν, ήτις κατ’  ούσίαν δέν συνεπήγετο οΰδε- 
(ιίαν δι* αυτούς συνέπειαν. Ο ί άλλοι ¿σφράγι
σαν τά  χείλη των. Ο ί σύμμαχοι δεν ήρκέσθησαν 
είς^τά; άνευθυνους ταύτας διαβεβαιώσεις καϊ 
Απήτησαν τήν εκδίωξιν τώ ν Γερμανών καί τήν 
άφόπλισιν τώ ν  σκαφών, άτινα διεξήγαγον τήν 
έπιθεσιν, Ο ί Τούρκοι ούδ’ ήξίωσαν καν Απ«ν- 
τήσέως είς τήν Συνεννόησιν. Ε ϊς τό τελεσίγρα- 
φον της άντέταξαν σιγήν περιφρονητικήν. Ή  
θέσις τής Ά ν τά ν τ  άπέβαινε κωμική. Διέταξε 
τούς στόλους της νά βομβαρδίσωσι τά  Δαρδα- 
νέλλια. Ή  ‘ Ιστορία ¿πανέρχεται εις τον γνώρι
μον αύλακα, περί τόν όποιον παλαίει Απαύστως 
ή Είιρώπη παρά τό  άνοιγμα νέων χωρών, παρά 
τήν κατάκτησιν νέων άγορών, παρά τήν εύρυν- 
σιν τώ ν  Ανθρωπίνων οριζόντων, ήτις άντιτάσσει 
εϊς τούς Βοσπόρους και τούς Έλλησπόντους 
τής Μεσογείου, νέους Βοσπόρους και νέους 
Ελλησπόντους εϊς τ ’  Αρχιπελάγη τής κερασέας 

καί τώ ν χρυσανθέμων καί τά κίτρινα ύδατα τής 
γηραιας Σινικής . . .

*
Ο  ’Αγγλικός καί δ Γαλλικός τύπος χαρακτη- 

ρίζουσι τήν πολιτικήν τής Τουρκίας ώς παρα

φροσύνην Ακατανόητον. Επιμελής έρευνα τής 
νέας περιπλοκής άποδεικνύει δ τι ή  Νέα Τουρ
κία δέν είχε πρό αυτής άλλην διέξοδον. Ο ί δ ο  
γμαγισταί τού Νεοτουρκισμού, οί θαυμαστοί τού 
Αύγουστου Κόντ, οιτινες έθώπευσαν τό μεγα
λοπρεπές δνειρον τής Αναπλάσεως καί άναζωο- 
γονήσεως τής καταρρεόύσης πατρίδος των διά 
τής κοινωνικής μειαρρυθμίσεως, 'οι Άχμέτ Ριζα, 
ο ί Ναζήμ, οί Χουσείν Τζαχήτ, άπηρνήθησαν 
Από πολλοί τήν άρχαίαν τω ν  χίμαιραν, ήτις 
συνετέλεσεν, δπως συντριβώσιν ώς άθρησκοι. Ή  
κοινωνική μεταρρύθμισις, ήν επεδίωξαν προσέ- 
κρουσεν είς αύτό τό θρήσκευμα τού Ίσλάμ, 
δπερ Ιννοεϊ τήν ομάδα ούχί δργάνωσιν δημι
ουργούσαν καί παράγουσαν, άλλμ στρατόπεδον 
έχον ώς μόνον μέλημα καί ώς μόνην βιομηχα
νίαν τήν κατάκτησιν. "Οπως ή θεμελιώδης αίίτη 
βάσις τής Ίσλαμικής κοινότητος μεταβληθή, 
Απητείτο ριζική θρησκευτική μεταρρύθμισις,ήτις 
θά ώδήγει ή εις αιματηρόν εκκρηξιν τού λαϊ
κού φανατισμού ή  είς τή ν εξόμιοσιν. Ά λ λ α  καί 
Αν έτι συνετελειτο άκινδύνως ή μεταρρύθμισις 
τής Ίσλαμικής θεοκρατίας, τί θ ’ άπέμενεν έπειτα 
είς τον λαόν τούτον, δστίς στερείται Ιθνικού 
ιδεώδους, ούτινος τ ό  καθαρώς εθνικόν λεξιλό- 
γιον στερείται καί αύτής τής λέξεως «Πατρίς*, 
τ ί  θά  Ιγίνετο χωρίς τό κίνητρρν του θρησκευ
τικού τούτου φανατισμού, δστις ιό ν  ώδήγησε 
θριαμβεύοντα από τά  Ά λ τά ϊα  είς τά  κεντρικά 
οροπέδια τής Δύσεως. Π ώ ς θά συνεκράτει έπειτα 
τούς Κούρδους καί τούς "Αραβας, οιτινες ού
δ  ένα άλλον δεσμόν εχουσι μετ’  αυτού έκτος τού 
κοινού θρησκεύματος; Ούχί! Ούχί! Ό  Ίσλάμ  
ώφειλε νά πάραμείνη δτι ήτο πάντοτε: κολοσ
σιαία καί φοβερά μηχανή πολέμου, εν Απέραν- 
τον στρατόπεδον. Τ ό  κομιτδτον θά  έπαγίου τήν 
θέσιν του ούχί διά τής εσωτερικής αναπλάσεως, 
Αδυνάτου διά τόν τουρκικόν λαόν, άλλα διά 
τώ ν εξωτερικών επιτυχιών, ας δίδει νικηφόρος 
μάχαιρα. Ή  Τουρκία, δημισυργηθεϊσα διά τής 
κατακτήσεως, δέν ήδύνατο νά ζήση ή μόνον μέ 
τήν κατάκτησιν...

Φ

Κ αί π «ρέστη μεν τό τε είς τόν πυρετώδη πο
λεμικόν οργασμόν, δστις άπερρόφα τάς Αγω
νιώδεις, τάς άγρυπνους νύκτας τού Μαχμούτ 
Σεφκέτ, καί δστις κατεβρόχθιζεν Ιτησίως Ιπτά 
εκατομμύρια λιρών. Ή  Τουρκία παρεσκευάζετο

I

δια νέους θριάμβους πολεμικούς. Ο ί Απεσταλ- 
μένοι της προήγγελλον νέας εποπτείας εϊς τόν 
Ίσλάμ τοΰ Νείλου, τού Γάγγου, Καυκάσου, ιής 
Κριμαίας, τών Τουρκομανικών στεππών, τών 
Ύμαριτικών όροπεδίων καί τού σκυθρωπού 
Μηγρέβ. Ε π έσ τη  τό  πλήρωμα τού χρόνον, δπως 
ό Καλίφης Ικδιώξη τούς άπιστους Ικ τώ ν πλου
σίων χωρών, ας ήρπασαν παρ’ αύτοΰ! Μυστη
ριώδης δργασμός έσημειοΰτο είς τάς τάσεις τών 
Ξενοΰσοι, εϊς τό Νετζέδ, ύπό τάς σκιεράς στοάς 
τοΰ Έ λ  - Ά ζχά ρ . Καί αΐφνιδίως, τάς ήχούς τής 
Μουσουλμανικής διασποράς διέσεισεν ό κρότος
τοΰ τηλεβόλου, δστις άνεμένετο  ’Αλλά δέν
άνήγγειλλε τόν θρίαμβον τοΰ ενός, τοΰ μεγάλου, 
του έξολοθρευτοϋ ’Αλλάχ, τώ ν  πιστών. Ά νή γ -  
γειλλε τήν νίκην τώ ν  άπιστων, τήν ταπείνωσιν 
ιών υίών τόύ Όσμάν, νέον άκροτηριασμόν τού 
εδάφους των. Τ ις ήτο ό έργάτης τής νέας τού
της σταυροφορίας, ήτις συνήνωσε ιούς άλληλο- 
σπαρασσομένους υίούς τού ωχρού Ναζωραίου, 
εϊς τήν εκπληκτικήν προσπάθειαν, ήτις συνε- 
τριψε τάς φάλαγγας τοΰ Πατισάχ; Ή  ’Ο ρθό
δοξος Ρωσία, έκδικουμένη τάς προδοσίας καί 
τάς επιτυχίας τοΰ Α ίρενταλ καί α ί Δυτικαί Δυ
νάμεις, Ακάματοι προστάτιδες τώ ν Βαλκανικών 
λαών. Καί δ Ίσλάμ  Ιστράφη πλήρης ευγνωμο
σύνης προς τόν Μέγαν Αύτοκράτορα, δστις άν 
δέν εξιφούλκισεν ύπέρ αύτοΰ, δέν συνωμοτεί τού- 
λάχιστογ κατ’  αύτοΰ. Καί. τόν φυσικόν τούτον 
προσανατολισμόν ήκολούίίησε καί ή Τουρκία 

V  μετά τήν ήττάν της. Ο ί Νεότουρκοι ίσχυρίσθη- 
. σαν οτι ό Βαλκανικός πόλεμος τήν προέδωκεν, 

διότι τήν κατέλαβεν |ν πλήρει στρατιωτική Ανα
διοργανώσει, έρίζουσαν Αποθνήσκουσαν ¿κ γή
ρατος, είς τάς τρεμούσας χείρας γερόντων άνευ 
φλογός, άνευ Ινθουσιασμού, τού Γαζή Μου- 
χτάρ, τού Κιαμήλ. Α ί τύχαι του πολέμου είναι 
ευμετάβλητοι. Κ α ί είναι μέγας ό ’Αλλάχ: Α ϊ 
συμφοραί τής Αύτοκρατορίας θά φορτωθώσιν 
Ιπί τής ράχεως τοΰ «'Υπουργείου τώ ν  Γερόν
των», τό ύπουργείον τούτο θ ’  Ανατροπή ύπό 
τοΰ Κομιτάτου, δπερ έξεδίωξε τής Αρχής κατ’ 
’Ιούνιον τού 19 12  ή επανάστασις τώ ν  «Σ ω τή - 

f  ρα>ν Αξιωματικών» καί τά ηνία τού κράτους 
θ’  άναλάβωσιν αί νεανικοί καί ισχυραί χείρες, 
αΐτινες θ ’  Αποπλύνωσι τήν αίσχΰνην τής ήττης, 
αϊτινες θά  δδηγήσωσι τήν Τουρκίαν πρός τά 
ένδοξα πεπρωμένα της.

Καί τήν ro Ίανουαρίου 1913  ή Κυβέρνησις 
Γαζή Μουχτάρ, ήτις θιά τού Κιαμήλ ενρίσκετο 
ύπό τήν κηδεμονίαν τοΰ Ά γγ λο υ  πρεσβευτον, 
δνατρέπεται. Μ ία αϊφνιδία συνάθροισις μετημ- 
φιεσμένων «φεδαή», μία πυρίνη προσφώνησις 
τού τηλεβόα Νατζή, μία εισβολή είς τήν αΐθου-

f

σαν τώ ν συνεδριάσεων τής Π όλης ολίγαι σφαΐ· 
ραι πολύκροτου καί δλίγα κτυπήματα εγχειρι
δίου κατά τοΰ ίηιελοϋς καί μύωπος, άλλ’  Αν
δρείου Ναζήμ, τοϋ ΰπουργοϋ τώ ν στρατιωτικών 
καί ή «"Ε νω σ ις καί Πρόοδος» άποκαθτστα πά
λιν τήν δικτατωρίαν της. Θά δυνηθή νά παρα- 
σκευάση την «επανόρθωσιν», νά όδηγήση τήν 
Τουρκίαν είς νέας νίκας, ν ’ άποπλύνη τάς ήττας 
ιώ ν  Ιχθρών πρός τό Κομιτδτον στρατηγών. 
Κ ’ ένφ είς τά  προπύλαια τής Πύλης προέβαλ- 
λεν 0 Έ μβέρ κάτωχρος έκ τώ ν τύψεων, δπο>ς 
προσφώνηση τόν συγκεντρωθέντα δχλον, Από 
πολυτελές αύτοκίνητον, κρυπτόμενου είς τήν 
καμπήν τοΰ  πρώτον δρομίσκου, έκινήθη σπα- 
σμωδικώς !ν  κίτρινον χειρόκτιον κ’ ήκούσθη Ιν 
ένθουσιώδες «ούρρά !»: Ή τ ο  6 νέος Γερμανός 
πρεσβευτής, ό διάδοχος τοΰ Μαρσάλ, ό βαρώνος 
Φόν Βαγκεχάΐμ, 6 πρωταγωνιστής τής τραγικής 
συνωμοσίας, χειροκροτών τό έργον του.

*

Καί αΐφνιδίως τό έγκλημα τού Σεραγέβου, 
Απέλυσε τόν πόλεμον τώ ν εθνών. Ή  Τουρκία 
συνησθάνετο συγκεχυμένος, δτι ώφειλε νά πο- 
λεμήση, δ τι ώφειλε νά  εΰρεθή μετά τώ ν νικη
τών, διότι άλλως, ώς συνέβη στερεοτύπως μέχρι 
τοΰδε, κατά τήν χάραξιν τοΰ όριστικού' χάρτου 
τής Εύρώπης, τό  τίμημα τού πολέμου θά Ιπλή. 
ρωνεν αύτή.

Ή  θέσις της ήτο ένδεδειγμένη εϊς τό  πλευ- 
ρόν τοΰ Κάϊζερ. Χάρις εϊς τόν Αντιπρόσωπόν 
του καί είς τό χρήμά του οί Νεότουρκοι Ανέ
κτησαν καί πάλιν τήν Αρχήν. Χάρις εϊς Αυτόν, 
είχον παρά τήν Βαλκανικήν λαφυραγώγησιν 
τηλεβόλα, πολεμεφόδια, στρατόν, χρήματα. Χ ά 
ρις εϊς Αύτόν εϊχον θαυμάσια σκάφη, όίτινα τούς 
έθάμβουν, ώ ς τά  πτωχά παιδία τά  πολυτελή καί 
πολύπλοκα Αθύρματα. Έπετρέποντο δισταγμοί, 
δπως ,θέσωσιν είς τήν θιάθεσίν του τήν σπά
θην τω ν ; Ή τ ο  δυνατόν άλλως τε νά μή νικήοτ] 
Αύιός, οΰτινος τήν Ακαταμάχητον ϊσχύν διεκή- 
ρυσσον πάντες οί αξιωματικοί των, πάντες οί 
στρατιωτικοί συγγραφείς καί διδάσκαλοι των, 
εΐτε φίλοι εϊτε Ιχθροί της «Έ νώ σ εω ς »; Καί 
αφού θά  ένίκα δέν ώφειλον νά ταχθώσι μετ’ 
αότον, άνακαταλαμβάνονιες τί|ν Αίγυπτον, ιό  
Σουδάν, τήν Τριπολίτιδα, τήν Τύνώα, τό Ά λ -  
γέριον, τόν Καύκασον, ίδρύοντες νέαν Μου
σουλμανικήν Αυτοκρατορίαν, έκτετνομένην Από 
τής Κριμαίας τώ ν Τατάρων, μέχρι τοΰ Μαρο
κινού Ά τλα ν το ς ; Τ ί  θά Ικέρδαινον κηρυσσόμε- 
νο ι ύπέρ τής Τριπλής Συνεννοήεως, ήτις ούδέν 
Αλλο ιο ϊς  ύπεσχετο διά ιώ ν  πρεσβευτών της ή 
τήν Ακεραιότητα τοΰ εδάφους των, Αμφίβολον
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μετά τήν Ρωσικήν νίκην και ούτην; Ή τ ο  δυ
νατόν Ρωσία  νικήτρια νά μή έπιβάλη τό 
άνοιγμα τω ν Πορθμών, δπερ Απήτει διαρκώ? δ 
Τσαρικώφ καί δπερ θ ’  Απετέλει Απώλειαν τής 
Κων/πόλεως; Κ α ί ήτο δυνατόν Μουσουλμανικά 
κράτη, ών τό  κυριώιερον, ή ’Αγγλία, επεδίωξε 
ιήν παρά τώ ν Τούρκων Αρπαγήν τού Καλιφά- 
του, οπως τό μεταψέρη ύπό την αιγίδα της είς 
Κάϊρον καθισταμένη ουιω  κυρία τής σκέψεως 
καί διαιτήτρια τω ν τυχών όλοκλήρου του Ίσλάμ, 
καί ώ ν  τά  υπολειπόμενα ή Γαλλία καί ή Ρ ω 
σία είχον τά αυτά συμφέροντα, ήτο δυνατόν 
ν ’  Ανεχθώσι την ένίσχυσιν τού Χαλίφου, την 
νέαν δόξαν του, ήτις θά εΐχεν Ισχυρόν Αντίκτυ
πον μεταξύ τώ ν Μωαμεθανικών τω ν πληθυ
σμών; Ποίαν άλλως τε Μουσουλμανικήν χώραν 
θά  ήδύναντο νά διεκδικήσωσιν ο ί Τούρκοι τασ
σόμενοι μετά τής Συνεννοήσεις, Αφού τάς κατ
έχει δλας αυτή; Οίιχί! Τό  καθήκον, τό αίσθημα, 
τό  πολιτικόν συμφέρον των, τους ώθει είς τάς 
Αγίιάλας τής «Τευτονικής μητρος», ήτις έδιδε 
Αφειδώς τά δπλα, τούς Αξιωματικούς, τήν πο
λεμικήν επιστήμην της, ήτις Ιπλήρου τά  κενά 
ταμεία τω ν χρυσού. Ο ί Τούρκοι, οί παλαιοί Τού- 
Κιοΰ τής Κίτρινης πεδιάδος, άρχίσαντες τόστά- 
διόν τω ν ως μισθοφόροι τώ ν  Σ ινώ ν Αύτοκρα-

τόρων καί τώ ν ’Αράβων Καλιφών, ήτο πεπρ«- 
μενον νά  τό τελειώσωσιν ώς μισθοφόροι τών 
Γερμανών.

*
Καί ό πόλεμος. εκτείνεται τώρα προς τήτ 

’Ανατολήν, ώς Ατελεύτητος διαδρομή Αναφλε
γόμενης πυρίτιδος. Ή  ’Οδησσός, ή Σεβαστού-' 
πόλις έβομβαρδίσθησαν, Τά  Δαρδανέλλια καί· 
ονται. Τ ό  προσεχές δίρ&ρον μου θά σάς ε’όη] 
τήν διπλωματικήν έποποιίαν τής στενής ταύτης 
ύδατίνης ταινίας, περί τήν οποίαν ΰφαίνεται 
από αίώνων όλόκληρος ή Ιστορία τής ’Ανατο
λής. Θά κατορθώσωσιν οι σύμμαχοι νά έκβιά- 
σωσι τήν φοβέραν τω ν είσοδον, νά Ιμφανισθώσι 
προ τής Σταμπαύλ ταύτης, ήτις ρεμβάζει είς τούς 
μυχούς τώ ν  κλειστών θαλασσών της, ώς είς τον 
μυχόν τοΰ βαθέως όστράκου, δ μέλος μαργαρί
της τού Περσικού; Ε ίνα ι πιθανώτατον. Ά λλ ° ή 
έκβίασις αύιη τώ ν Πορθμών, δσον καί πιθαναί 
νίκαι τώ ν  Τούρκων εν τφ  Εύξείνω ώς κατά τό 
1 877» θά Ιχωσι σημασίαν καθαρώς τοπικήν, 
τάς δέ τύχας τής ’Ανατολής θά καθορίοη ούχι 
δ Αγών τώ ν ’Οθωμανικών λιμνοθαλάσσων, άλλ’ 
ή έκβασις της γιγαντομαχίας, ήτις Ιξελίσσεται 
μεγαλοπρεπής καί Αδυσώπητος είς τάς ΰγράς 
πεδιάδας τής Πολωνίας καί τώ ν Φλανδρών.

P O L IT IC O S

0 ά  ήτο βεβαίως πρόωρον είσειι, νά  θελήση 
τις σήμερον νά έξενέγκη κρίσιν έπί τού 

Γαλλογερμανικοΰ πολέμου, Αφού ουτε τά  κεί
μενα τώ ν έπισήμων διαταγών δπάρχουσιν ούτε 
οί προκαλέσάντες αΰτάς λόγοι είνε γνωστοί. 
Έ ν  τούτοις εκ τώ ν ήδη έκτελεσθεισών στρατη
γικών κινήσεων έγένετο, έν ταΐς γενικαϊς αύτής 
γραμμαΐς τουλάχιστον, κατάδηλος ή πρόθεσις 
έκατέρου τώ ν Αντιστράτηγων. Είνε λοιπόν γενι
κώς δυνατή ή συνολιακή διερεύνησις τώ ν αί
τ ιω ν  τής έπιτυχίας ή Αποτυχίας έκατέρου τών 
πολεμικών σχεδίων.

Ή  Γερμανική παράταξις ήτο γραμμική κατά 
μήκος τώ ν συνόρων έχουσα τό κέντρον βάρους 
αύτής πρός βορράν, ήτοι έναντι τών ουδετέρων 
χωρών Λουξεμβούργου καί Βελγίου, καί δύνα- 
ταΓ επομένως νά  παραβληθή πρός σφυράν, 
8Γ  ής έπεζητείτο νά κατενεχθή Αποφασιστικόν 
κατά τής Γαλλίας κτύπημα. Ή  τοιαύιη διάθε-

Τ Α  Σ Χ Ε Δ Ι Α  T Û N  Ε Μ Π Ο Λ Ε Μ Ω Ν

σις τώ ν δυνάμεων, Απλή έν τή συλλήψει της, 
δύναιαι, τηρούμενων τώ ν Αναλογιών, νά παρα
βληθή πρός τήν λοξήν φάλαγγα τού Έπάμει- 
νώνδου ή τήν Ιξ  αύτής παραχθεϊσαν Μακεδο
νικήν τού Μ. ’Αλεξάνδρου. ’ Εν Αμφοτέραις, ώς 
γνωστόν, ταΐς ψάλαγξιν εκειναις, πλειοτέρα δύ- 
ναμις καί Ικλεκτοτέρα διετίθετο συσιηματικώς 
πρός τό έτερον τώ ν πλευρών τής παρατάξεως 
δι’  οΰ καί έπεζητείτο κάτά πρώτον ή  έπίθεσις, 
τοΰ έτέρου χρησιμεύοντος ώς Αμυντικού ή έφε- 
δρικοΰ τοιοΰιου.

Ά λ λ ’, έάν προκειμένου περί μικρών σχετικώς 
μονάδων, Απηλλαγμένων τώ ν παντοειδών τής 
σήμερον δυσκινήτων υλικών, έάν προκειμένου 
περί περιορισμένων σχετικώς κινήσεων καί Ιν 
Ιδάφεσιν όμαλοΐς καί κατά τό πλεΐστον έκ τών 
προτέρων έκλελεγμένοις, Ιάν, λέγομεν, ύπό τάς 
περιστάσεις εκείνος ήτο δυνατόν νά  τηρηθή 
μυστική ή Ιπιθετική πτέρυξ, έχει άλλως δλως

I

τό πράγμα μέ τούς πολυσυνθέτους στρατούς 
τής σήμερον. Πάσα χοι,αύχη έπιχείρησις, ϊνα 
έχΐ) έλπίδας τινάς επιτυχίας, δέον προ πολλοϋ 
δπό τοΰ καιρού τής εΙρήνης καί νά Αποφασι- 
σθή καί νά  προετοιμασθή· καί τό  τοιοντον 
πράγμα έγνώρίζον, κάλλιον παντός ίσω ς άλλου, 
οί Γερμανοί. Δ ι ’  δ καί Ιφρόντισαν Από τίνος 
χρόνου καί εφεξής θεωρούντες Ασύμφορου τήν 
έκβίασιν τής ίσχυράς γραμμής τώ ν Γαλλικών 
φρουρίων Μπελφόρ -Έ πινάλ - Τούλ - Verdun, 
καί τάς γραμμάς συγκοινωνίας τω ν  νά  πληθύ- 
νωσι πρός τάς ούδετέρας χώρας Λουξεμβοΰρ- 
γον και Βέλγων καί μετασταθμεύσεις φρουρών 
πρός τά εν λόγψ σύνορα νά  έκτελέσωσι^ καί 
Αποθήκας πρός αύτά έν συνδυασμφ μετ’  δχυ- 
ρώσεων νά κατασκευάοωσιν.

Ά λ λ ’  αύιός ήτο Ακριβώς όμως καί <5 λόγος 
3Τ δν ή το  πρό ύπερδεκαετία; έν Γαλλία γνω 
στόν 8τι Ικεΐθεν κατά πάσαν πιθανότητα έδει 
ν’  άναιιένεται ή Γερμανική είσβολή. Κ α ί Ιν- 
τηϋθα μία παρένθεσις είνε Αναγκαία, διότι είνε 
φυσικώτατον νά  τεθή ή έξης λογικωτάτη έριό- 
τησις. Ά φ ο δ  οί Γάλλοι εθεώρονν πιθανωτέραν 
τήν διά τώ ν  ουδετέρων .χωρών εισβολήν, διατί 
δεν κατεσκεύασαν πρός τά  έν λόγφ σύνορα 
φρούρια όμοια πρός τά  τού Ανατολικού μετώ
που, καί περισσότερα μάλιστα ή ’ είς τό  τελευ- 
τανον τούτο, Αλλά «εριωρίσθησαν είς τά  ήσσο- 
νος Αξίας M o titm éd y -M a u b e u g e -L il le ;  Έ ν  
πρώτοιζ πρέπει νά γίνή ή έξης παρατήρησις.
'Η  ύπόθεσις της διά τού Βορειοανατολικού 
μετώπου εισβολής ήρχισε νά  καθίσταται πι
θανή, Αφού είχον ήδη κατασκευασθή, τά  Α ν α το 
λικά φρούρια. Τ ό  ζήτημα δθεν προεβάλλετο ώς 
εξής: Ν ά  δαπανηθώσι πολλά είσέτι δυσεκατομ- 
μύρια, όπως κατασκευασθώσι καί άλλα φρού
ρια, τά οποία θάάπήτουν, στρατιάν ίσω ς ολόκλη
ρον, όπως τά  Αμυνθή. Έ ν  τούτοις^ τό  ζήτημα 
Ιτέθη, έσχολιάοθη ποικιλοτρόπως καί συνεζη- 
τηθη εύρέως. Καί Ισχηματίσθησαν τό τε δύο 
ρεύματα ιδ εώ ν  οί |»έν έστηρίζοντο έπί τών έξης 
περίπου σκέψεων.

«Τ ά  φρούρια είνε τά μόνα μέσα, δι’  ώ ν  δύνα- 
tai τις νά  έπιβραδύνη, παρενοχλήση καί Ι ξ « -  
σθενήση τόν νικητήν Αντίπαλον». ναπολεων

« Έ ν  Αμυνηκψ πολέμφ, τά φρούρια, καλώς 
υπερασπιζόμενα, ισοδυναμούσι πρός στράτευμα 
καί ή Αντίστασις, ήν παρουσιάζομαι, παρέχει εάν 
άναγκάίον χρόνον όπως Αποκρουσθή 6 εχθρός, 
ού Άνέκοψαν τήν όρμήν ή τοΰ όποιου κατέστη
σαν τήν προελασιν ενδοιαστικήν καί πλήρη 
προφυλάξεων». m o r a m j j

Ο ί άντιφρονουντες προεβαλλον τάς εξής:

« Έ ν  αύτφ  τούτφ  τφ ίσυμφερονπ  τής αμννης 
της είνε προτιμότερον χώρα τις νά Ιχη στρα
τόν ενεργητικόν πολυαριθμότερον καί όλιγω- 
τερα φρούρια· Αλλά τά τελευταία ταΰτα, περιο- 
ριζόμενα εις τά Απολύτως Αναγκαία, δέον νά 
κατασκευάζωνται όσον οίόν τε Ισχυρά»..

5 -·τ β α ιη γ * ς  B B R X H A 1 7 L T

«Τ ά  φρούρια είνε χρήσιμα κτλ Έ ν  τού-
το ις δεν πρέπει έκ τούτου νά  συμπεράνη τις 
δει πρέπει νά  κατασκευάζωνται πολλά. Δ ιότι τά 
φρούρια δεν έμποδίζουσι τήν ύπό τού εχθρού 
έκβίασιν ή  μόνον τώ ν  σημείων, έφ ’  ώ ν  είνε και. 
εοκευασμενα. Ά π ’  εναντίας στράτευμα Ισχυρόν 
δύναται εί'θετώτερον νά χρησιμοποιηθή, διότι 
καί Ιπιβάλλεται καί δύναται εις οίονδήποτε ■ 
σημεΐον ¡,θελομεό νά παρουσίαση Αντίστασιν».

V A U B A H

O U  δεύτεροι ύπερίσχυσαν, κυρίως, διότι Ιν 
Γαλλίρ διά λόγους η θ ι κ ο ύ  ιδίρ, επροτίμησαν 
νά  δαπανηθή τό διαθέσι μον χρήμα πρός καταρ
τισμόν ίσχυροτέρου^στρατοΰ, ϊνα  ο ί ιω  καταστή 
δυνατή ή όσον τό  δυνατόν ταχυτέρα καί Ασφα
λέστερα εφαρμογή τού επιθετικού τω ν  σχεδίου 
ή είς τήν συμπλήρωσιν τής όρρώσεως, ή τις θά 
Ιδικαιολογείτο πλειότερον, δ ν  έπρόκειτο νά τη- 
ρηθή στάσις καθαρώς αμυντική.

Ά λ λ ’  ας έπανελθωμεν επί τού πολεμικού 
σχεδίου τώ ν  Γερμανών,

Τ ό  Γερμανικόν έπιτελεΐον παρεΐδεν Αριθμόν 
τινα Αρχών τής Στρατηγικής καί είς τήν τοιαύ- 
την παράβλεψιν πιθανόν άποδοτέαι α ί μέχρι 
τούδε Αποτυχίαι του. Α ί Αρχαί αδται είνε έξης: 
—  Έ ν  οχέσει μέ τήν Αρχικήν δίάθΐσιν τών 
στρατευμάτων καί τήν ύπ° αυτών έκτέλεσιν με
γάλων κυκλωτικών κινήσεων.

« Ή  κατάτμησις τώ ν  δυνάμεων έν τή Ιπιθέσει, 
είτε αΰτη προέρχεται έκ τού καταρτισμού πλειό- 
νων στρατιών, έπί ένός και τοΰ α ίιού  Ιχθρικοΐ 
μετώπου, ε ίτε  τής χρήσεως πλειόνων γραμμών 
επιχειρήσεων, Αποτελεί αιτίαν Αδυναμίας καί 
έπομενως δημιουργεί κίνδυνον».

Ν ΑΠ Ο ΛΕΩ Ν  { ’ Ano|*vtjμον^ύμαΐα)

«  At έν τή Αρχή εκστρατείας τίνος στρατηγι
κά« κινήσεις δέον νά  συνδυασθώσι κατά τρό
πον τοιοΰιον, ώστε νά έξαπατηθή ό Αντίπαλος 
καί νά  Ιξαναγκασθή νά Αποκάλυψη καί διαι- 
ρέση τας δυνάμεις του».

Συνταγμ. KBNRY · ¡894
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«Δ έν  πρέπει νά δίδεται μεγα μήκος εις τάς 
γραμμάς τώ ν  έπιχειρήσεων έν σχέσει πρός τάς 
βάσεις αυτών και νά εκτελώνται μεγάλοι πλευ
ρικοί κινήσεις». .‘ΟίΚος

«Κυκλωτικά! κινήσεις έκ 200,000 άνδρών,ώς 
εκείνη, ήν εξετέλεσαν οί Γερμανοί κατά τό 187°  
βν Ο ϊ& νβ1ο^β , παρουσιάζυυσι μϊγάλιις δυσκο
λίας εν τη πβάξει. ’ Ενώπιον στρατού συγκεν
τρωμένου καί διοικουμένου υπό άρχηγοί ικανού 
καί διορατικού άποτελοΰσιν ένα τω ν  μεγαλητέ- 
ρων κίνδυνων». νΑΝΟΕνείοΕ

« ‘Ο  ελιγμός διά νά  είνε άποτελεσματικός, 
πρέπει νά εϊνβ αιφνίδιος (τακτική τοΰ Ναπο-

ίοη^χΛ*. ■

*Ο  άοΟβνών βαφέας ‘Α ρχη γός τοϋ Γβρμίΐν. * Ε π ιτελείου.

λέοντος) καί προς τούτο άπαττοΰνται δυο παρά
γοντες, ή μυστικότης καί ή ταχύτης. Ή  μυστι- 
κότης καί ή ταχυτης, είνε κατά τήν ώραίαν 
έ’κφρασιν τοΰ C lausew itz αί δύο ίοχυραί πτέ
ρυγες τοΰ δετοΰ, δοτις πρόκειται νά έπιπέση 
ίπί τής λείας του. "Ο ταν ή μυστικότης διά τινα 
οίονδήποτε λόγον έκλειψη, δέον ν’  άναπληρωθή, 
διά τής Ιπαυξήσεως της ταχύτητος, διά τοΰ με
γίστου δυνατού δρίου τής ταχύτητος».

. Σ τ ρ α τ η γ ό ς  Ο Α Κ Β Ο Τ

Κ αί έφ ’  όσον |ΐέν εύρίσκεταί τις έν τή Ιδία 
χώρα δΰναται την πλείονα ταχύτητα, προκειμέ- 
νρυ περί τώ ν μονάδων τής σήμερον, νά έπιτύχη 
διά τώ ν σιδηροδρόμων, άλλ’  έν χώρρ εχθρική,

θά καταφυγή μοιραίιος εΐξ τάς εσπευσμένα?
πορείας.

Έ ν  σχέσει ήδη μέ την Αρχικήν κατεύθυνσιν
τώ ν δυνάμεων τοΰ δεξιοί, εναντίον τώ ν Παρι- 
σ ίων καί τήν ύπ’ αύτών Ικτέλεσιν Ισπευσμένων 
πορειών.

«Ο ίοσδήποτε καί δν είνε ό τελικός σκοπός 
Ινός πολέμου, εν τή αρχή προ πάσης Ιπιχειρή- 
οεως δέον νά κατευθύνωνται τά φίλια στρατεύ
ματα κατά τώ ν κυρίων εχθρικών δυνάμεων μέ 
τήν εντολήν ϊνα  άναζητήσωσιν αύτάς καί τάς 
καταπολεμήσωσιν οπουδήποτε καί δν ήθελον 
μετ’  αυτών συναντηθή».

Χννταγμ&τάφχης ΜΑΓΙΊ/ΑΚΕ

«Α ί  εσπευσμένοι πορεΐαι, ένίοτε απαραίτη
τοι, προξενοϋοι τοσοΰτον μεγάλα? άπωλεία? 
ώστε δυνατόν νά θβωρηθώσιν εξίσου καταστρε
πτικοί,. δσον καί αύταί αί μάχαι». -ο αύτ4?

Έ ν  άντιθέσει ο ί Γάλλοι φαίνονται τελείως 
συμμορφωθέντες προς τάς στρατηγικός άρχάς 
καί ίδ ίρ  τάς Ναπολεόντειους. Ίδοΰ  αυται:

«Μ ή  άποφασίζετε ν ’  άμυνθήτε ή δταν σάς 
είνε αδύνατον νά κάμετε άλλως. ’Εάν Ιξαναγ- 
κασθήτε, θέλετε μείνη |ν τή μειονεκτική ταύτη 
καταστάσει, δσον απαιτείται, δπως κερδίσητεχρό
νον, δπως άναμείνητε ενισχύσεις, δπως άνασυν- 
τάξητε τούς στρατιώ ιας σας καί άπομακρύνητε 
τον εχθρόν άπό τής βάσεως τώ ν Ιπιχβιρήσεών 
του. Ή  άνάληψις τής Ιπιθέσεως έστω  άδιαλεί- 
πτως ό σκοπός πάσης σας πράξεως. Μή κατα- 
νείμετε προς τούτο τά στρατεύματα σας είς 
πολλάς θέσεις· α ι κινήσεις σας δς έ’χωσι απε
ναντίας ώ ς σκοπόν τήν ουγκέντρωσιν τώ ν δυ
νάμεων σας». ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Έ ν  τούτοις δ ίδιος αλλαχού όμολογεΤ πόσον 
ιό  πράγμα εϊνβ δυσκατόρθωτον.

« Έ ν  τή στρατηγική ή μετάβασις άπό τής 
άμύνης εϊς τήν επίθέσιν αποτελεί μίαν τών 
δυσκολωτέρων τού πολέμου, επιχειρήσεων».

Ν ΑΠ Ο Λ Ε Ω Ν  (ΆΛΟμνημονίύμΛ'Το)

Κ α τ ' άρχήν, δίαν στρατός κράτους τίνος δέν 
δύναται νά είνε, αυτός πρώτος έτοιμος, δέν 
πρέπει νά σκέπτεται, νύ διευθύνη τον πόλεμον, 
άλλα πρέπει άπλώς νά  παραδεχθή, νά  τόν (ιπο- 
μείνη. ’Από τής στιγμής τούτης δέον νά παρα- 
σκευάση μετ’  άρκούσης Ινεργητιχότητος τήν 
άμυναν, ώστε κατισχύων έν τελεί τής επιθέσεως, 
νά  δυνηθή ν ’ άναλάβη ταύτην δ ’ίδιος».

« Έ ξ  όλων το»ν μορφών άς, ίκφνλκζ&έΐαα, 
ελαβεν επ'» των ήμερων μας ή Ναπολεόντειος 
άποφασις, ή κύκλωσις, παραμένει ώρισμένως, 
τό άσφαλέστερον είσέτι μέσον, δι* ου δυνάμεθα 
νά επι,ιύχωμεν τήν τελείαν κατατρόπωσίν τοΰ 
άντιπάλου1. Άποκόπτουσα τάς γραμμάς ίποχω- 
ρήσεως τοΰ έχθρσΰ, κλείουσα αντψ τάς πύλας 
τής σωτηρίας τον, ενεργεί Ιπ ΐ του ηθικού του 
καί ενσπείρει τόν τρόμον, περισσότερον ή οία- 
δήποτε άλλη μέθοδος. Ά λ λ ’  άπαιτεΐ τοσούτφ 
μεγάλην άριθμητίκήν υπεροχήν, τοσαύτην εμμο- 
νον θέλησιν, τοσοΰτφ μεγάλην ίδία ήθικήν δύ- 
ναμνν, ώ σ τε σπανιώτατα θά  δυνηθή τελείως νά  
έπιτύχη. Έ ξ  άλλου παρουσιάζει τό  μέγα μειο
νέκτημα δτι ή  άμυνα δύναται μετατοπιζόμενη 
συνεχώς κατά τήν διεύθιτνσιν τής κυκλώσεως 
καί διανύουσα δλιγώτερον ή  <5 επιτιθέμενος 
δρόμον ν «  άναλάβη |ν τέλει αθτή τήν έπίθεσιν 
και έπενέγκη οΰτω, σχεδόν !κ  το ν  άσφαλοΰς, κτύ
πημα καί.ριον, κατά τώ ν  κατακεπονημένων καί 
ίσως αποσυντεθειμένων τού Ιχθροΰ δυνάμεων. 
Καί αυτός είνε ακριβώς δ λόγος, δι’ δν τά  πλέον 
τολμηρά πνεύματα — πλέον τολμηρά ακόμη καί 
άπό εκείνα, τά  δποία κηρύσσονται θπέρ τής 
Ιπιθέσεως —  δοξάίουσι τό  σύστημα τής άμΰ-
νης- Ιπ ιθέσεως».

Συν ιαγμαιάοχης ΜΟΝΤΑΙΟΤΤΕ (Μβλέται 
ίη ΐ  τοϋ π ο ίέ μ ο ν  ι$ ιι).

"Ωστε κατά τόν. συνταγματάρχην M otιta ígue 
τό μόνον σφάλμα τώ ν Γερμανών συνίσταται 
είς τό ότι κακώς ύπελόγισαν τάς ήθικάς ιδιότη- 

* τας τώ ν  άντιπάλων τω ν  και δ τι α ί .έπιτυχίαι 
τών Γάλλων δφείλονται είς τήν υπεροχήν τοΰ 
ήθικοΰ των, .άφοΰ ο ίτο ι κατώρθωσαν νά.Ιφαρ- 
μόσωσιν επιτυχώς τό σύστημα τής άμύνης-Ιπ ι- 
θέσεως. Τ ί  πλειότερον απαιτεί; .

Κ α ί δλη ίσω ς ή άλήθεκ* είνε αύτή καί μόνη. 
Θέλετε ήδη καί τήν γνώμην τοΰ μεγάλου Στρα
τηλάτου διά τήν εν γενει διαγωγήν τώ ν Γερμα
νών πρό τής επισήμου κηρύξεως τοΰ πολέμου 
καί μετ’  αυτήν ; τήν καταστροφήν τώ ν  μνημείων 
τέχνης, τούς φόνους άοπλων πολιτών κτλ. κτλ.

Ίδ ο υ  αί/τη:

« Έ ν  τφ  ποίεμφ, όπως καί !ν  τή  πολιτική,

τό  διαπραττάμενον κακόν, £ατο> καί ουμφώνο^?
προς τούς ισχυοντας κανόνας, δέν είνε συγγνω
στόν παρά μόνον Ιφ ’  όσον είνε απολύτως 
άναγκαίον. Π αν δ,τι υπερβαίνει τό οριον τούτο, 

είνε έγκλημα». ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Καί ταΰτα μέν έπί τοΰ παρόντος. Έ φ *  3σσν 
ήδη θά  συμπληρώνται, «1 Ιπ ί τώ ν  πολεμικών

1 Οί Γερμανοί ίΐνε, ιί>ς γνωστόν, οί κατ' εξοχήν Θω- 
σιδτοι τής Ναπολεόντειου τακτικής. Οί μεγάλοι των 
στρατιίοτικο'ι δνδρες Οίβιιεεινιΐζ καί Μόλικε, ύπήρξαν 
οί κυρίως ουντελέσαντες είς τοΰτο.

Μ ιΑ  Π Ο Λ Ϊ  ε » Κ Μ Ε ? θ ε  Φ ΙΑ ίΑ

‘ Ο  Β β σ ι λ ί ΐ ΐ ς  « ο ®  Κ β Χ γ ία υ  μ έ  τ ύ ν  π ο α ^ η τ τ , ν  τ ή ;  Λ ι έ γ η ς  

Στςστηγόν φον "Βμμνχ Ον»θι»Λι>13·,τ«η Ος τά πΕςυίινά 
γυμνάσια τον Γ8ζμ*ι\»ΐού

Ιπίχειρήσεων πληροφορίαι, Ιπ ί τοσοΰτον θά 
καθίσταται δυνατή και των λεπτομερειών ή έπι- 
σκόπησιςί παρουσιαζουσών ίσον, αν μή πλείον 
ϊσω ς τώ ν γενικοτήτων Ινδιαφέρρν,



ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ

Ή  οικογένεια, τά έναπομείναντα ^ λ α  Κα; ή ^ ^ θ ο τ ο ς  χΜοέΚα 
μενουν άστεγοι Ιξοί άπό τό έρειπωθέν οπή«.

Ο }  Σ Ε Ι Σ Μ Ο Γ Ρ  Α Φ Ο Ι

ΔΙΑ τήν αναγραφή ν!. τών αεισ^ιων εχουσίν εφευρεθή κόν ούστημα σύτών μετέχει Γης κινήσεωςτοδ εδάφους, 
πολυάριθμα όργανα καλούμενα αιιομογράφοι. Τά Έ ν  τφ Σεισμρλογικφ Σταθμφ τού 'Εθν. Άστερο- 

δργανα ταϋτα παρέχουαιν, 4ν γίνει τό μέσον τής σπου- σκοπείου λειτουργούσι δύο σεισμογράφοι, ό εις συστή-
δής όλων τών φ.ασεων τής έκ ιών σεισμών κινήσεως . ματος Μβϊπΐϋ και ό έτερος συστήματος Agatne^ntlone.
τού έδάφους και δύνανται νά οημει<όνωσιγ ρχι μόνον ΔιπΙσν$ σβτσμο/̂ άφος Μβίηά«, Ό  σειβμογράψος ,
τάς σεισμικός δονήσεις τών πλησίον αύιοίς κειμένων οδτος (Σχ. ι) σύγκειται έκ δύο έντελώς όμοιων όργά-

να»ν, έκαστον τ&ν όποίιον άποτίλεΐται έξ ισχυρού χυ
τοσίδηροί σκελετόδ, εκ τού Απ' αύτού άνηρτημένυυ 
εκκρεμούς. εκ συστήματος έξασθενοΰντος τάς κινήσεις 
αότοϋ, εύθύς ώς παύση ή κινούσα δύναμις, και Ικ 
τού γραφικού συστήματος τών κινήσεων του.

Ό  σκελετός εχει ύψος ι,μ.8ο περίπου καί στηρί
ζεται ίπι στερεού εδάφους. ΈπΙ τού σκελετού τούτου 
είναι άνηρτημένον τό βάρος τού Ικκρεμοΰς, τό σπου- 
δαιότερον μέρος τού όλου όργάνου, κατά τόν άκόλου- 
•θον τρόπον: Λεπτόν χαλύβδινου σύρμα 3° ¿κ. περίπου 
μήκους, συνδέεται πρός σιδηράν λαβίδα ιοποθετημέ- 
νην εις τήν κορυφήν τού σκελετού' τό έτερον άκρον 
τού σύρματος τούτου συνδέεται πρός έτέραν όμσίαν 
λαβίδα στερεωμένων είς σιδηροΰν πλϊιίσιον φέρον τό 
βάρος τού έκχρεμοΰς, δπερ ζυγίζει ί$6 χιλιόγραμμα.

Τό βάρος τού έκκρεμοΡς συνδέεται Ιπίσης όπισθεν 
καί εις τό ύψος τού κέντρου, βάρους του £ΐ*τά τού 
σκελετού διά λεπτού χαλύβδινου έλάσματος, οπερ συγ
χρόνως άθεΐ τούτο πρός τά Ιμπρός. Οδτω θύνάται .τό 
βάρος νά στρέφηται περί δύο σημεία, τό σύρμα έξαρ- 
τήσεως καί τό έλασμα.

Διά τήν έζασθένησιν τών κινήσεων τού εκκρεμούς, 
υπάρχει μεταλλικόν ορθογώνιον κιβώτιον, Ιντός τοΰ 
όποιου εθρίσκεται κατακόρυφος πλά| έξ άργιλλίου, 
ήτις συνδέεται πρός τά κάτω μέν διά καταλλήλων 
αρθρωτών μοχλών μέ τό κέντρον βάρους τού εκκρε
μούς, πρός τά άνω δε μετά τού γραφικού,συστήματος. 
Διά τούτου επιτυγχάνεται ώστε τό έκκρεμές τοΰ όργά- 

χχημα 1, νου νά κινήται, έφ’άσον ένεργεϊ επ’ αυτού ή κινούσα
δύναμις, όταν όμως παύση αντη, ό ευρισκόμενος άήρ 

τόπων, άλλά καί τάς συμβαινούσας εις πολύ μεγαλει- τών πλευρών τού κιβωτίου καί τής εντός αότοϋ
τέρας άάοστάσεις- χοσούτον δέ μεγάλη είναι ή εύαι- πλο,κος συμπιεζόμενος άναγκαζει τούτο να έπανελθη
σθησία τών νεωτέρων όργάνων, ώστε νά τίθενται είς βραδέως είς την θεσιν Ισορροπίας,
κίνησιν ύπό τήν επίδρασιν καί τών ελάχιστων κραδα· Τέλος τό γραφικόν σύστημα τών κινήσεων τού έκ- 
σμών τοΰ-γηίνου φλοιού· κρεμούς άποτελεΐται έκ λεπτότατου έπιμήκους έλά-

Ώ ς  6 άπλούστερος τών σεισμογράφων, διά τήν όρι- . σματός άργιλλίου φέροντρς εις τό μέσον άξονα περι- 
ξοντίαν κίνησιν τοΰ εδάφους, δύναται νά θεωρηθή στροφής καί τοποθετημένου εις χό άκρον όριζοντίου
άπλοΰν Ικκρεμές, άνηρχημένον άπό Ισχυρού στήριγμα- βραχίονος, έχοντος σχήμα δικράνου καί δυναμένου
τος στερεωμένου. επί τού έδάφους· τό έκκρεμές φέρει νά στρέφηται έλευθέρακ καί όριζοντίως περί έξέχον
είς -τό άκρον αύτοδ γραφίδα, δυναμένην νά γράφρ οημεΐον τού σκελετού. Ό  βραχίων οδτος συνδέεται
έπί φύλλου χάρτου κρατουμέ
νου όριζοντίως κάτωθεν αύτής, 
οΰτω δέ σημειούται ή κίνησις 
τού εκκρεμούς, όταν τό έδαφος 
κινήται. Επειδή δμως τό πλά
τος τής κινήσεως τού εδάφους 
είναι μικρόν, ίνα 6 σεισμαγρά- 
φος έχη 4ν τβ Ιφαρμογή άξίαν, 
πρέπει νά μεγεθύνη κατά πολύ 
την γηΐνην κίνησιν, προσέτι δέ 
νά παρουσιάζεις τά κινούμενα 
μέρη αθτοΰ οσον τό δυνατόν 
μικροτέραν τριβήν.

Εις όλους τους σεισμογρά-

Ϊους ή σημειουμένη κίνησις 
έν είναι ή-πραγματικη κίνησις, 

άλλά σχετική, διότι ΤΟ, ,γραφΐ- .·. χχΗμλ 2 . ~  Πώ; τόν αβιομύν έ Σ8>0|Κ>γ{*φΐις μος.



2εισμογράφσς Agamemnone. Ό  έτερος σει· 
σμογράφ04 Agamemtione εΧναι κατά ίτολύ 
άπλούστερος. Τό έκκρεμές αύτοΰ άποτελεΐται 
Ικ κυλίνδρου μολυβδίνου βάρους 2θο χιλιόγραμ
μων, άνηρτήμένου άπό τής οροφής διά λεπτής 
σιδηράς ράβδου μήκους 8 περίπου μέτρων. Πλη
σίον τού βάρους ή ξίάβδος περιβάλλεται ύπο 
δύο μεταλλικόν πετάλων σχηματιζόντιον δρδ-ήν 
γωνίαν καί στερεωμένων είς τούς άξονας στρο
φής δύο μακρών βραχιόνων.Οί βραχίονες ούτοι 
είναι παράλληλοι καί άπολήγαυο» κατά τί> £ν 
άκρον αυτών εις ακίδας Ικ λευκόχρυσου, εις 
τό έτερον δέ άκρον φέρουσι γραφίδας, μικρά 
τριγωνικά δοχεία πλήρη μελάνης, στηριξομένας 
έλαφρώς έπ'ι χάρτινης ταινίας, ήτις εκτυλίσσε
ται βραδέως ΰπό ωρολογιακού μηχανισμού.

"Οταν το εκκρεμές ήρεμη, αΐ γραφίδες γρά- 
φουσιν, ώς καί είς τον σεισμογράφον Maiaka, 
γραμμάς εόθείας· κατά τήν κίνησιν όμως αότοΟ, 
¿φια τή Ινάρξει ΐού σεισμού, ή ράβδος τού εκ
κρεμούς ώθεϊ τα περιβάλλοντα αθιήν πέταλα 
καί άνογκάζει τους βραχίονας νά στραφώσι. 
Τότε ά ί μεν ακίδες αυτών εφαπτόμεναι τών είς 
μικρόν άπόστασιν εόρισκομενων όμοιων ακίδων 
τών στελεχών άποκαθιστώσι στιγμιαίως τήν 
κυκλοφορίαν ήλεκτρικοΰ ρεύματος εις μικρόν 
ηλεκτρομαγνήτην, όστις Ιλκει μοχλόν τινα τού 
ωρολογιακού μηχανισμού καί ή  ταινία άρχεται 
έκτυλισσομένη μετά μεγάλης ταχύτητος, ένφ 

οι σεισμοί Meut τήν καταστροφήν. συγχρόνως τά στελέχη όπο.κλίνουσιν, "να μή προσ-
τηκ ©η  bon κρούωσιν έπ’ αύιών α ί  ακίδες τών βραχιόνων αί δέ

. ίαταλλήλιος μετά τού ανώτερου άκρου τής πλακός γραφίδες γράφουσι κυματοειδή γραμμήν, ήτοι τό σει-
έξασθενήσεως. ' · σμογράφημα.

Τό έξ άργιλλίου λεπτόν έλασμα άποτελεΧ τήν γρα- Έ ν τφ σεισμογράφφ w iw ç  η_τ«λάντωσις τοΰ έχ-
φίδα τού όργάνου καί φέρει είς τό πρός τά έξω άκρον κρεμούς δωδεκαπλασιάζεταν εν^τή ταινίρ.
αυτού άκίδα χαλυβδίνην, ήτις χαράσσει γραμμήν Ιπί Διά τόν προσδιορισμόν τής ωρας τής ένάρ|ειος_τοΟ
ήδαλωμένης χάρτινης ταινίας μετακινουμένης ΰπό δύο σεισμού υπάρχει καί εις τόν σεισμογράφον τούτον
κιλίνδρων στρεφόμενων διά καταλλήλου ωρολογιακού χρονογραφικόν σύατημα κατάλληλον,
μηχανισμού.

"Οιαν τό έκκρεμές τού οργάνου ήρεμη, ή άκίς τής 
γραφίδος ξέουσα τήν έπί τής ταινίας αίθάλην χαράσ- 
οει_ εύθείαν γραμμήν· είς περίπτωσιν δμως σεισμού 
τό εκκρεμές τίθεται είς κίνησιν καί αναγκάζει τούτην 
νά γράψη Ιπί τής ταινίας κυματοειδή γραμμήν καλού- 
μένήν σεισμογράφημα (Σχ. a). "Iva δέ γνωρίξωμεν τόν 
άκριβή χρόνον τής έναρξεαις τού σεισμού, είδικόν χρο- 
νόμετρον άποκαθιοτ§ άνά «αν πρώτον λεπτόν τήν 
κυκλοφορίαν, ηλεκτρικού ¿εύματος στήλης είς μι
κρόν ήλεκτρομαγνήτην τσποθετημένον παρά τήν γρα
φίδα, όστις, λειτουργών στιγμιαίως, άννψοί τούτην 
καί διακόπτει in ολίγον τήν ύπ’ αύτης γραφομένην 
γραμμήν (Σχ. 2). Οδτω τό μεταξύ δύο διακοπών τμήμα 
τής γραμμής Αντιστοιχεί είς χρόνον ένός λεπτού καί 
παν. κλάσμα αύτού είς ώρισμένον αριθμόν δευτερολέ
πτων. Κατά τήν άλλαγήν δέ τών ταινιών τού όργάνου 
σημειούται επι τής ταινίας «ορισμένη διακοπή, ήτις 
χρησιμεύει ώς άφετηρία ορός ε^ρεσιν τού ακριβούς 
χρόνου τής Ινάρξεως τοΰ σεισμού.

Έ ν τφ οργάνφ τούτφ επιτυγχάνεται ή μεγέθυνσις 
τών κινήσεων τού εκκρεμούς είς τό  έκατονταπλάοίον 
περίπου επί τής ταινίας.

Διά τήν πλήρη σπουδήν τής κινήοεως καί τόν προσ
διόρισαν τής διευθύνσεως, ί% ής έρχεται δ  σεισμός, 
άταιτοΟνται δύο τοιοΰτοι σεισμογράφοι, οι δποΐόι 
τοποθετούνται πλησίον άλλήλων.και ούτως, ώστε αί 
γραφίδες αύτών νά Ιχωσιν ώρισμένσς διευθύνσεις καί 
να σχηματίξωσι γωνίαν δρθήν. .

219

Σεισμογραφήματα. — Είς έκαστον σεισμογράφημα μείου έπί τής έπιφανείας τής γής πρός τό  κέντρον.τοϋ . 
(Σχ. 2) μικρού ή μεγάλου σεισμού καί εχοντος τήν σεισμόύ.
άρχήν είς πλησίον κείμενον τόπον ,ή άπομεμακρυσμέ- Τό όιαρρεϋααν χρονικόν διάστημα, άφ ής στιγμής
νον διακρίνομεν κυρίως έν άρχή μέν πολύθλαστον ήρχισεν ή πρώτη κίνησις. μέχρι τήξ άρχης τών μ*-
γραμμήν μικρού πλάτους, προεισαγωγικήν, άντιστοι- γάλων κυματώσεων, μετρηθέν είς τόν σεισμογράφον
χοΰσαν εις λίαν βραχείας αιωρήσεις τοΰ Ικκρεμοΰς είναι τοοοΰτον μεγαλείτερον δσον άπώχερόν εύρίσχε-
αύτοΰ, ακολούθως δέ μεγάλας κυματώσεις. ται ή αίτια τού σεισμού, επιτρέπει δέ νά ύπολογίσω-

Παραδεχόμεθα γενικώς, ότι αί πρώται ασθενείς μεν τήν άπό τού ρεισμογράφου άπόστασιν τοΰ αγνώ-
κυμάνσεις προκύπτουσιν Ικ τής μεταδόσεως τής σει- στου επικέντρου τού σεισμουμε Αρκετήν πρσσ^γγκην.
σμικής κινήσεως άπό τού κέντρου τού σεισμού κατ’ Τέλος ή διεύθυνσις, εξ ής προήλθεν ή σεισμική δό- 
εΰθεΐαν είς τόν σεισμογράφον διά μέσου τής γηινης νησις, ν&ρίσκεται έκ τής διευθύνσεως τής άρχικής
μάζης, αί δέ άλλαι έκ κινήσεων όριζοντίων καί κατα- άποκλίσεως τών γραφίδων τού σεισμογράφου, ή δέ
κορύφων έρχομένων με ταχύτητα πολύ μικροτέραν Ικ Ισχύς αύτού έκ τού πλάτους τών γραφόμενων κυ-
τού έπικέντρον τού σεισμού, ήτοι τού άντιστοίχου ση- ματώσεων.

Δ *  Μ. Α . Κ Ρ Η Τ ΙΚ Ο Σ ' 
Βοηθός έν τφ  γβ<οδυνοιμ4κφ τμήματι 

ΐαΐ» ΈΠΗ». Ά6Τ€£06ΧΟΛ$10ύ.

Κ Ν Ο Υ Τ  Α Μ ΣΟ Υ Ν

Α Λ Η Τ Ε Ι Α
ΔΙΗ ΓΗ Μ Α

«  Σηκωθήτε, παιδιά ! » φωνάζει δ ¿πιστάτης 
τού τμήματος ’ Οράνζ Φλάτ. Αεί' ή μπορούμε νά 
τδν δονμε, ΐϊνε άχόμη πίσσα σκοτάδι, ή τρίτη 
πραχνή ώρα, άΧΧά πηδονμεν άμέοως άπό ιά 
κρεδβάτια κα\ φορονμε πανταλόνι και μ.πλονζα.

Εινε ή Ιποχή τον θεριομον, δονλεύομεν σαν 
τά οκνλιά, ίχομεν λιγοστόν τόν ϋπνον κ ΐ όλοι 
οι άνδρες. καταπονοννται κατ άφύοικον τρόπον. 
Μαλώνομεν μεταξύ μας για τό παραμικρόν είς 
τήν έλαχίοτην δυσχέρειαν, που παρουσιάζεται 
κατά τήν ίργασίαν καθ’  δλην τήν ημέραν, μετα- 
χειριζόμεθα βίαν και οπάζομεν τα σκεύη.

Κ ι’  αυτός δ έπιστάτης εγινεν αδύνατος καί 
σκληρός σάν.κόνταρόξνλον. Αίας διηγείται, δτι 
τό γειτονικόν τμήμα ϊχει προχωρήρη σημαντικά 
στη δουλειά και θά τελειώση τόν θερισμόν μερι- 
κάς ήμέρας πρότήτερα άπό μας. ·«■ ^υτό δεν θά 
γίνη ποτέ !  »  άπαντώμεν με σφιγμένα δόντια. Τό 
βάλαμε ατό νον μας νά προφθάστομεν τό γειτο
νικόν τμήμα, ναί, νά τό προσπεράσωμεν θριαμ
βευτικά' κανείς άέν μπορεί νά μας κρατήση 
σ' αυτό: Διά τοντο δ ¿πιστάτης μας I φώναζε 
κατά τάς δύο τελευταίας ¿βδομάδας τώρα στής 
τρεις τό πρώϊ στά κρεββάτια μας καί τήν κραυ
γήν τον «’ Εμπρός παιδιά!» θά τήν άκούγαμε 
και αύρισν πάλιν καί μεθανριον πάλιν είς τάς 
τρεις τήν νύχτα. Αεν βλίπαμεν κανέν τέλος β  αυ
τήν τήν άγγάρεια.

Ώρμήσαμεν είς τό τραπέζι τον φαγητού κι άρ· 
χίσσμεν νά καιαπίνωμεν βιαστικά δτι άναγκαιό- 
τερον άπό ψεομί και βονζνρον, κρέας καί καφέ, 
Τό φαγητόν εϊνε καλόν, άλλά τήν δρε'ξιν δεν τήν 
γνωρίζομεν πλέον. Μετά δέκα ίεπτά βρισκόμα
στε ήδη είς τό άμάξι μας καί μεταφερόμεθα είς 
τόν τόπον τής έργασίας εξω.

Και εργαζόμεθα σάν τρελλά πλάσματα Ιγκα- 
ταλειφθέντα άπό τόν θεόν. Γνωρίζομεν πολν 
καλά,. δτι μάς αναμένει μεγάλος έπαινος καί 
έπιδοκιμασία, άν τελειώσωμεν τόν θερισμόν μο
νάχα μίαν ή μέραν προτήτερα άπό τό γειτονικόν 
τμήμα καί αυτό καταβάλλει επίσης τάς μεγαλητέ- 
ρας προσπάθειας. Καθένας εχει τήν φιλοδοξίαν 
τον έίς αντόν τόν κόσμον κ1 έμεϊς έχομεί' την 
ιδικήν μας:

Φωτίζει, δ ήλιος βγαίνει κι άρχίζει νά καίη' 
πετονμε τής μπλούζες μας. Εκατοντάδες άνδρών 
εϊνε διασκορπισμένοι είς τόν άπέραντον άγρόν, 
τόν φντεμμένον μέ σιτάρι' Ικεϊ θά γνρίζοιμεν 
εοις άπόψε που νά νυχτώοη.

«Αϊν ήξεύριο, δν θά μπορέσω ν άνθέξω περισ
σότερον, Νούτμ είπεν δ "Ωντλεν, δ 'Ιρλανδός.

Κ αι δ Νοντ ήμουνα εγώ.
Κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας Ακούω τόν' 

"Ωντλεϋ νά λέγη τό ίδιον πρός τόν άΑ^την Γ!έςς· 
δτι δεν μπορούσε νά βαστάξη πλέον.

Τόν ίπέπληξα όιά τήν μεγάλην ελευθεροστο-
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μίαν τον καί τον ¿μάλωσα, διότι elm  τέτοια 
πράγματα els era περιπλανώμενον τυχοδιώκτην.

‘ 0  "Ωντλεν f¿ ίννοεϊ πολν καλά κ ετοι μέ 
πλησιάζει μίαν νύχτα καί μοϋ ξνπνά τον καϋμόν. 
’ Εκφράζεται άπροκαλυπτότερσ, λέγει ξάστερα :

«Δέν άντέχω περισσότερον, άπόψε τή? νύχτα θά 
τραβήξω τόν δρόμον μου. θέλεις νάρθής μαζί, 
θά μέ βρής στής δώδεκα εις την βορεινή γωνία 
τον σταύλον». « J¿v θέλω νάρθώ μαζί'», είπα.

’ Εδούλεγ’«  όλψ> την ήμέρα? κ  Ιοκέφθην το 
πράγμα' κ ί δταν ίννχτωσεν, είχα Χάβει τήν άπό- 
φασίν. μου νά μήν Ακολουθήσω τον "Ωντλεν. 
Παρετήρησα, δτι ήθελε νά μιλήση μαζί μου, και 
κατά την ώραν τον φαγητού, και ύστερα, ένφ 
έπηγαίναμεν είς τά κρεββάτια μας, άλλά τον 
πκέφνγα κ ήμουνα ευχαριστημένος με τον ¿αυ
τόν μου, που μπόρεσα καί τον ά'ντεστάθην.

Το βράδυ ¿γδυθήκαμε? καί ¿πήγαμε? εις τά 
κρεββάτια μας. Ή τα ν  σκοτεινά. Μεβ δλίγας ώρας 
θά ίξσναφώναζεν ό επιστάτης: «Σηκωθείτε παι
διά» !  χ  ήμερα θά περνονσεν, δπως ή χθεσινή 
κ ή προχθεσινή. Έ νφ  εις ολίγων ήμερων πο
ρείαν άπ εδώ θά εύρίσκετο ϊνα κτήμα ή μία 
πόλις, δπον μπορούσα νά έβρισκα άλλην εργα
σίαν καί νά ¿κέρδιζα χρήμα. Κ '  εκεί θά μπορούσα 
ϊσως νά εϋρισκα ολίγον περισσότερον ύπνον.

Έβγήκα κρυφά έξω άπό το δωμάτιον κ’ tπήγα 
προς τήν βορεινήν γωνίαν τον στανλον.

’  Ο  "Ωντλεν εύρίσκετ ο ήδη έκεΐ. ’  Εστέκετο μα- 
ζεμμένος, με τήν πλάτην πρός τόν τοίχον καί 
τα χέρια στής τσέπες. %Ητο παγωμένος■ "Υστερα 
άπό ολίγον ήλθε καί δ άλήτης Γέςς.

’ Ηρώτησα:
«Θάρθβ καί Ó Γέςς μαζί» ;
«Φυσικά», άπήντησεν δ"Ω?τλεϋ. «Λύτός άκρι- 

6ά>ς θάρθή μαζί. Τί, δέν ήθελες'«;
«Και βέβαια θέλω», είπα και επήρα άμέσως 

τήν άπόψααίν μου.
<Λοιπόν, eTve πολύ άργά» ,ΙδήΙωσεν 6"Ωντλεύ.

¿Έχω μόνον γιό μας τους δύο τρόφιμα».
Μαινόμενος είπα :
« lo t e  θά ιό  π ώ  στον ίπιστάτην».
Τότε ¿ξεκινήσαμε? πάλιν πρός βορράν. Δεξιά 

μας ήταν ώσάν νά ήρχιζεν δ ούρανός νά φωτί
ζεται, κι όλιχος νπνος μας είχε κόμη καλό, ώστε 
¿μεγάλωσε κομμάτι τό θάρρος μας' κι αντός ό 
Γέςς, 6 όποιος δέν είχε κοιμηθή, έφαίνετο νά 
είχε περιοσοτέρας δυνάμεις, επορεύετο εύθυτενης 
καί έακόνταπτε. σπανιότερα είς τό άνώμαλον 
χλοερόν λειβάδι.

«Τιάρα θά ξυπνούν στό κτήμα», είπεν δ Γέςς. 
Τό έίπεν αυτό, αφού ¿κύταξε τον ουρανόν. Μετά 
μίαν στιγμήν είπε: «Τώραπρογενματίζονν. Τώρα- 
ρωτούν χιά μάς».

’ Ε β α δ ίσ α μ ε ν  ά θ ε λ α  κ α ί  ο ϊ  τ ρ ε ις  γ λ η γ ω ρ ό τ ε ρ α .

« Τώρα είνε ϊξω  καί κοπάζουν για μάς», 
ξαναέϊπε κατόπιν ό Γέςς.

"Ακονγα τήν καρδιά μου νά χτνπφ
« Σώτταινε» !  ίνέκραξεν ό "Ωντλεν. «Δέν μπο

ρείς λοιπόν, νά περιορίσης'τήν φλυαρίαν οον καί 
καλλίτερα.νά σιιοπήσης διόλου»;

«Πρέπει νά τρεξη πολν με το άλογό τον, δν 
θέλη νά μάς φθάαη τώρα», είπα διά νά δείξω 
θάρρος.

<Ναι- έχεις δίκηο», είπε κ ί δ '“Ωντλΐν, «Δέν 
θά μας φθάαη ποτέ».

‘ Η  πβποίθησις τοΰ "Ωντλευ εμεγάλωσε πολν 
καί σε λιγάκι άκονσαμεν, δτι είχεν άρχίση νά 
τρώγη κρυφά άπό τά τρόφιμα, που εφερεν.

Έφώτιζεν όλοέν περισσότερον κι & ήλιος άνέ- 
τειλεν. ' 0  Γέςς ίστάθη κ’  έκύτταξε γύρω' τίποτε 
δεν ίφαίνετο, κανείς ίππενς, καμμία ζωσα ψυχή- 
’ Επίσης κανέν σπίτι καί κανέν δένδρον δεν ενρί- 
σκέτο εις τήν άπέραντον αυτήν θάλασσαν των 
λειβαδιών.

*Ο  Γεςς είπε:
«Τώρα ας άλλάξωμεν δρόμον καί &ς κάμωμε 

μερικά βήματα πρός άνατολάς. Ό  ήλιος θά 
λνώση γλήγωρα αρκετά τά ίχνη μας' άλλ' δν 
άκολουθήσωμεν τήν Ιδίαν διενθννσιν δπως τώρα, 
μπορεί δ επιστάτης νά μας φθάση πάντα».

«"Εχεις δίκηο», είπεν ό "Ωντλεϋ πάλιν. «Μπο
ρεί τότε νά προχωρήση με τό άλογό τον πρός 
βορράν —  δέν θά μας βρή».

Έβαδίσαμεν μίαν ώραν άκόμη καί δλοι δέν 
μπορούσαμε νά κρατηθώμεν είς τά πόδια μας. 
’ Εν δσω άνέάαινεν <5 ήλιος, έγίνετο δλονεν θερ
μότερος καί τέλος έστέχνωσεν δλην τήν πάχνην 
είς τήν χλόην. Ή  ώρα θά ήταν ίπτά ή δκτά> της 
πρωίας καί δλοι ¿ξαπλωθήκαμε ν άναπανθοϋμε.

"Ημουνα κατακουρασμένος και δεν μπορούσα 
νά κοιμηθώ, ϊστεκόμουνα δρθιος κ’  εκντταζα 
τούς δυο ονναδέλφονς μου. Ό  άλήτης Γεςς 
ήταν ισχνός καί τό χρώμα τον προσώπου τον 
ήτο μαύρο, είχε άδύνατσ καί εύκίνητα χέρια καί 
ώμους. * Ο  θεός ξέρει, είχεν ίσως δοκιμάση δλας 

«  θ ά  τό κάμης αύτό» ; είπεν ό "Ωντλεϋ μαλακά, 
παραπολν μαλακά. «Αλήθεια θα τό κάμης αυτό», 
είπεν, «ύπό κανένα δρον δέν θά τό κάμης».

Καί μ’ έπλησίασε τόσον, ώστε ξνοιωσα τήν 
άναπνοήν του.

«  Σχάσου »  !  ¿ψιθνρισεν ό άλήτης. «  θέλεις, 
Νοντ, νάρθής μαζί, τότε θά προμηθενθώ περισ
σότερον φαγητόν. Ξέρω που έχει βάλλη δ μάγει
ρος τό κρέας».

Έ νφ  ό. άλήτης Γέςς άπεμακρύνθη, έστεκο- 
μεθα δ "Ωντλεϋ κ’  €y0> κοντά είς τούς στανλους 
κ ¿φ ιλονικούσαμεν, διότι ή θέλησα νά τόν κατα
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δώσω κι’  δταν δ Γεςς ¿πέστρεγιε με τό κρέας, 
δ "Ωντλεν ήταν τόσον έξωργισμένος ώστε είπε :

«Δέν μπόρεσες να βρής περισσότερον κρέας, 
¡κατεργάρη: Τι άνδρας, λοιπόν είσαι.' Καλά, νά τό 
κρέας οον Νοντ», μου είπε καί μου τό ίπέταξε.

Καί τότε ¿φύγαμε κρυφά άπό τό ’ Ορανζ Φλάτ.

II
Έπορεύθημεν πρός βορράν, άιά νά ψθάσωμεν 

τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν καί έβαδίσαμεν 
/ιερικάς ώρας. Τότε δ Γέςς εδήλωαεν δτι έπρεπε 
νά ίκοιμ&το κομμάτι. Ημείς οί δύο άλλοι Θά 
μπορούσαμε νά ¿προχωρούσαμε? άκόμη.

Ενρισκόμεθα είς τό μέσον τοΰ λειόαόιοΰ κι’ 
άκόμα δέν έάΧέπαμεν καμμίαν ίνδειξιν, δτι ίπλη- 
σίαζεν ή αυγή. Καθώς Ικανεν άρκετήν παγωνιά, 
¿περάσαμεν τά χωράφια τών σιτηρών καί τά 
άπέραντα λειβάδια, χωρίς νά βραχονμεν. Έ οια- 
ματήσαμεν, λοιπόν, κ ¿ψάχναμε μέ τά πόδια 
γύρω μας για νά βρούμε μίαν καλήν θέοιν νά 
ξαπλωθούμε- έπεσα χάμσν, άκούμπηοα είς τόν 
αγκώνα μου κ’  άποκοιμήθηχα.

"Εξαφνα μάς ξνπνφ ό Γέςς. Κατά τάς τελευ
ταίας ¿βδομάδας είχε κοιμηθή τόσον ολίγον καί 
τώρα δέν είμπορεί νά κοιμηθή-

«Εμπρός, παιδιά» / έφώναξε.
Σαστισμένοι άπό τόν ύπνον καί ταραγμένοι 

έπεταχθήκαμεν επάνω' δέν υπάρχει κανείς κίν
δυνος άπό τήν χρονοτριβήν, δλόγνρά μας εξα- 
πλοΰται μονάχα σκοτεινή ειρήνη. Ό  "Ωντλεν 
βλάσφημη, καί δηλώνει πώς δεν ήταν όνάγκη νά 
μάς ξυπνούσαν άπό τώρα.

‘ 0  Γεςς άπήντησε; '
«Πρέπει νά τον δίνομεν &π ίδώ. "Επεσε παν

τού παραπολλή πάχνη. *0  ίπιατάτης μπορεί 
ν’  άκολουθήση τά ίχνη μας άπό τούς στανλους 
καί καθώς καδαλλικεύει ένα καλό άλογάκι, μπο
ρεί νά μάς φθάση».

«"Ε, καί νοτερά»; εϊπεν δ "Ωντλεϋ. θά  τόν 
στείλωμεν άπ έκεΐ πού ήρθε».

«Κι’  αΰτός μπορεί νά μάς τονφεκίοη προτή- 
τερα», άπήντησεν δ Γέςς.
είχεν άρχίση νά κατεβαίνη καί ύπελογίσαμεν τήν 
ώραν έως τέσσαρες, τέσσαρες καί μιοή, δταν 
άρχίααμεν τόν δρόμον μας. Κ αί πάλιν διηνθνν- 
θημεν πρός βορράν, διά νά φθάσωμεν τήν σιδη
ροδρομικήν γραμμήν.

’ Εβαδίσαμεν δως άργά τήν νύχτα και πάλιν 
¿ξαπλωθήκαμε? είς τό λειβάδι νά κοιμηθούμε- 
προτήτερα <5 "Ωντλεν ϊφαγεν δλόκληρα τά τρό
φιμά του καί ήταν άρκετά χόρτασμένος, οταν 
άπεκοιμήθη. Τήν νύχτα εξνπνήοαμεν καί οί τρεις 
κατά διαλείμματα άπό τό τσουχτερό κρύο, έπειτα 
¿πηδήααμεν μερικές φορές μπροστά καί πίσω,

εως δτ ον ¿πέσαμεν κ’ ίνοιώσαμεν τήν πάχνην 
τής χλόης ατό πρόσωπον. Καί τότε ¿κουβάρια- 
σθήκαμεν δ ενας κοντά στον άλλον, μισοαπο- 
κοιμηθήκαμεν, ένφ έτριβαν τά δόντια μας. Ό  
"Ωντλεϋ ¿κρύωνε κάπως δλιγώτερον άπό μάς, 
ήταν καταχορτασμένος.

Τέλος εϊπεν ό Γέςς, ένφ  ίαηκώθη συγχρόνως:
• Μπορούσαμε μιά χαρά νά προχωρούσαμε? 

εως τήν. ώρα, πον θά Ιβγαινεν δ ήλιος' τότε 
μπορούσαμε νά κοιμώμαστέ».

Ά λ λ ’  δταν ¿ξεκινήσαμε?, δ "Ωντλεν ήθελε νά 
¿πηγαίναμε? άτι αυτόν τόν δρόμον κι δ Γέςς 
άπό τόν άλλον. ¿Ιέν ήταν κανέν φώς καί κανέν 
άοτέρι στόν ουρανό, πού νά μπορούσαμε νά 
δκυθννόμεθα.

« θ ά  πάω με τόν Γέςς», είπα καί ιόν άκο- 
λονθησα.

Κ ι’ δ "Ωντλεϋ ήρθεν άποπίσω μας κ’ ¿βλασφη- 
μοϋσε καί ϋβριζεν ιδιαιτέρως έμένα καί μ  έλεγε 
παληόπαιδο καί άνθρωπον, πού δέν ήξερεν, οντε 
καταλάβαινε τί τού έγίνετο.

"Οταν εφώτιοεν, άρχίσαμε νά γευμαιίζωμεν, 
ένφ έπερπατονσαμεν. Ό "Ω ντλεϋ, δ όποιος δεν 
είχε πλέον νά φάγη τίποτε, μάς άκολονθούσε 
σιωπηλώς. Κατά τό διάστημα τής ήμέρας άρχί
σαμε νά νοιώθωμε δίψαν κι’  ό  Γέςς είπε: «Δέν 
θά βρούμε Ισως νερό δλην τήν ημέραν, καί 
κάνετε οικονομίαν οτό καπνό, παιδιά, παίρνετε 
λιγάκι κάθε φορά».

’ .άλλ* δ " ί2ντλεΰ είχε καπνίση καί τόν καπνό 
του, είς τρόπον ώστε έχρειάσΘ»; νά 70ν μοίρα- 
αθονμε μαζί του.

Τό βράδυ είς τό σκοτάδι, δταν δέν ήμπορον- 
σαμε νά δούμε πλέον, άκονσαμεν μακρυά άπό 
μας νά πέρνα συνταρακτικά ένα τραίνο. ’ Αντή
χησε? είς τ’  αυτιά μας ώς τρυφερή μουσική 
κ’  έξακολονθήσαμεν τόν δρόμον μας μέ νέας 
δυνάμεις. Τέλος τά πόδια μας ¿σκόνταψαν είς 
τήν σιδι/ροδρομικήν γραμμήν. Ά λλ ’  ούτε πρός 
άνατολάς, οΰτε πρός δύσιν μπορούσε νά tSfj κα
νείς τίποτε άλλο άπό τά σίδερα τής γραμμής 
καί έχρειΛσθη νά πέσωμεν έκεί, πού βρεθήκαμε 
τάς δυνατάς θέσεις καί τάς έχκατέλειψε διά νά 
περιπλαν^Θή, άδιάκοπα νά περιπλανηθή καί νά 
ζήση τήν περιπετειώδη ζωήν άλήτον. Ά π ό  τήν 
εποχήν, δπον ήτο ναύτης είς τους ποταμούς 
άπέκτησε γνώσεις περί τών κινήσεων τής πνξί- 
δος, καταλάβαινε? από έμπορεύματα καί θά 
είρχάσθι; ίσως σ’  Ινα μαγαζί πόλεως.τΗταν πρό
θυμος είς βοήθειαν συνάδελφος· δταν έπροφα- 
σίζετο τόν κουρασμένο? τήν νύχτα, τό Ικανέ 
διά νά μάς ¿χάριζε? όλίγον ΰ’πνον. Έ ν φ  αυτός 
άγρνπνούσεν.

’  Ο  "Ωντλεϋ ήταν πολύ μεγαλήτερος καί σώμα-
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τοοόέστβρο«· ή τύχη έφαίνετο, δτι τόν είχε πλήξη 
πολύ. ΕΙς μίαν συζήτησιν.είς την άγροικίαν μίαν 
βροχερήν ήμέραν, κατηγόρησε ζωηρ&ς τον Αν
δρα, που έχει άτηστην γυναίκα. «Ά ν  δέν την 
αγαπάς, τότε σκότωσε την» !  εϊπεν, «άλλ’ Αν την 
Αγαπάς, τότε πένθησε πρός χάριν της δλόκληρην 
τήν ζωήν σου καί γίνου ίνα νανάγων >έ ένα 
κάθαρμα* 'Ο "Ωντλεϋ εφαίνετο, δτι εΐχεν ΐδη 
καλλιτέρας ήμέρας, άλλ’ άναμφιβόλοος ήτο μέθυ
σος και εις τάς Ιδέας τον είχε γίνη ποταπή <3Αε- 
ποΰ. Είχε πράα,, ψρικτά, μάτια, που ήταν αηδία 
νά τά έβλεπε κανείς. "Υπό την καμιζόλα τον. 
¿φορούσε πάντα ¿να παληό μεταξωτόν νποκάμι- 
σον, το όποιον είχε γίνη σκούρο σάν τήν Ιπιδερ· 
μίδα τον, καί ένα μαζί τον. Την πρώτην στιγμήν 
ϊφαίνετο ώσάν νά ήτο γυμνός |ως την ζώνην. 
Καθώς μας νπερέδαινεν δλονς εις ρώμην, τον 
είχαμε μεγάλην έκτίμησιν.

‘Ο ήλιος έκαμε τέλος την ¿πίδρασίν τον σέ 
μένα καί // άπεκοίμισε. Καί είς την ύψηλήν 
χλόην ¿βομβοναε τό Αεράκι.

Π Ι

Τίτο πολύ Ανήσυχος ύπνος, μερικός φοράς 
άνετινάχθηκα τ ί ¿φώναξα, ά λλά  ξαναξαπλώϋηκα 
ήσυχότερος, δταν είδα, που ήμουνα. "Ο  Γεςς 
έλεγε κάθε φορά: *Κοιμήσου, λοιπόν, Κονι».

*Οται■ έξύπνησα άργότερα την ήμέραν., οί δυο 
συνάδελφοί μου ίκάθηντο έκεΐ ¡έ έτρωγαν. Μ ι
λούσαν για τον μισθόν μας, που εϊχαμεν αφήση, 
δια τάς τεοσαρας ¿βδομάδας, που. εδονλέψα- 
μεν είς τήν άγροικίαν, χωρίς να πάρωρων τήν 
Αμοιβήν μας.

«"Οταν τό σκέπτομαι αύτό,μποροϋσα νά ξανα- 
γνριζα και νά έκαια το κτήμα», εϊπεν 6 ‘Όντλεϋ.

Κατεβρόχθιζε μεγάλας μερίδας άπό τά  τρό
φιμά τού  κ α ί όέν Ικ α νεν ο ικ ο ν ο μ ία ς δ ιά  βραδύ
τερα. *Επειδή είχα τό κρέας μου διά τόν ¿αυτόν 
μον, ίχρειαζόμην μονάχα δλίγον ψωμί, τό όποιον 
καί έπήρα άπό. τόν Γέςς. 'Α π ' ¿κείνην τήν στι
γμήν έκαστος είχε τήν προμήθειαν τον.

"Οταν εφάγαμεν, ίξεχτνήσαμεν πάλιν. '  Ο  ήλιος

καί ν' άναμείνωμεν τήν πρωίαν. 01 συνάδελφοί 
μου ΐξηπλώθηααν ¿πάνω είς τήν γραμμήν, με 
τό κεφάλι ατά σίδερα, άλ£ έγώ δέν ¿τόλμησα νά 
τό κάμω αύτό, δεν είχα τό θάρρος καί ξαπλώ
θηκα πάλιν είς τήν χλόην. Κι αυτή ή νύχτα 
¿πέρααεν, αν καί κάθε στιγμή έπηδοϋσα κατά 
μήκος τής γραμμής διά νά I ζεσταινόμουνα.

"Οταν ίφώτισεν ή αυγή, ό Γεςς ίσηκώθη έξα
φνα και είπε .·.

«Τό  νοΰ σας, παιδιά, έρχεται ένα τραίνο». 
Καθώς ήταν ξαπλωμένος μέ τό κεφάλι στά 

σίδερα, ένοιωσε τό ασθενές τρεμούλιασμα μα- 
κρνά. Και οί τρεις βρεθήκαμε, όρθιοι κ’  ¿κά
μαμε νεύματα είς τόν δδηγόν τής Ατμομηχανής, 
καίτοι δεν είχαμε χρήματα' δ "Ωντλεν, ή άλεπον, 
¿γονάτισε καί επρότεινε συνεπτυγμένα τά χέρια. 
’ Αλλά τό τραίνο προσπέρασήν δρμητικόν. τΗτο 
τραίνο σιτηρών θά μπορούσε βέβαια νά μας 
έπαιρνε. Δνό καταμαυρωμένοι Ανθρωποι ίστέ- 
κοντο είς τήν ατμομηχανήν κ’ ¿γελούσαν μαζί μας. 

Ό"Ωντλεν ¿σηκώθη ήταν έξω φρενοον.Είπε: 
«Μια φορά είχα ένα ρεβόλβερ, είνε κρίμα, δτι 

δέν τό έχω τώρα».
Έπροχωρήσαμεν κατά μήκος τής.σιδηροδρο

μικής γραμμής πρός τήν δνσιν ήταν ίπιπονω- 
τάτη πορεία έν μέσοι χιλίων τραβερσών, ένας 
δρόμος ώσάν αέ μιά σκάλα κάτω είς τό έδαφος. 
'Ο  Γέςς κ εγώ ¿βάζαμε κάποια μπουκιά σιό 
στόμα' δ "Ωντλεϋ div έντράπη, μας παρεκάλεσε 
γιά τόσο δά, άλλά δεν τον εδόσαμε τίποτε. Καί διά 
νά μήν έπεφτε στά χέρια τον "Ωντλεν δ,τι άπέμει- 
νεν από τό φαγητόν μου, τό έφαγα ένώπιόν τόν

εΝομίζεις, πώς ήταν καλή αύτή ή πράξις 
σου»; εϊπεν ό "Ωντλεϋ γεμάτος μίσος.

Κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας άκούσαμεν 
έρχάμενον νέον τραίνο σιτηρών. * 0  Γεςς άπεφά
σισε νά τοποθετηθώμεν έπΐ τής γραμμής δ ένας 
είς άπόστασιν δλίγον ίκατοντάδών μέτρων άπό 
τόν άλλον καί νά,προσπαθούσαμε* ν’ Αν&δαίνα- 
μεν είς τό τραίνο. Μακρνά πέραν κυμαίνεται 
είς τόν άερα μία γραμμή καπνόν· ολόκληρον τό 
τραίνο φαίνεται τόσον μικρόν, μοιάζει σαν ένα 
κασελάκι. Μεγίστη είνε ή ανησυχία μας.

( " E x e z u i  βυνέχεια) Mitd<pQ. ΔΗ Μ . ΧΑΤΖΟ Π Ο ΥΛΟ Υ
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Λ Ο Γ Ο Ι ΚΑΙ Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι
Μακάβριος Χορός.

(Διάλογοι τον X. Άοόφον μΐ τόν μαθητήν τον).
Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ. — ’Εννοιώσατε τόν σεισμόν ;
Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ. —  Κάτι περισσότερον ! Τόν άπέλαν- 

σα ... “Ήμουν ακόμη ατό κρεβάτι μου κ' Ιπερπατούσα, 
μέσα σ’ ένα φωτεινόν' δνειρον, όπως είναι τά προνο
μιούχα πρωινά όνειρα, πού «άμνουν τόσον ελαφρόν 
ιό σωμά μας, ώσέε σχεδόν νά τό εξατμίζουν- Επερ- 
πατούσα μέσα σ' ενα φανταστικόν δάσος, κατοικουμε- 
νον άπό Σατύρούς και νύμφας καί ήμουν κ’ εγω ενας 
Σάτυρος, μέ ώραΐα, υπερήφανα κέρατα στό μέτωπον 
καί με φλόγας κολλάς, κάτω άπό τό λάσιον μου στη- 
θος. Εϊχαμεν. παίξει πολύ. έκεΐνο ιό πρωΐ, κάτω άπο 
τά δένδρα καί, καθώς ήμουν κουρασμένος άπό τήν 
όπερβολικήν χαράν, όταν ό Ή λιος εδρέθη είς το κεν- 
τρον τοδ Στερεώματος καί ήρχιζε νά ΰιγχίζΐΐ τήν νεό
τητά μας, άνάμεσα άπό τά φυλλώματα, έξέφυγα κρυφά 
άπό τους συντρόφους μου, κατέβηκα σέ κάποιαν πη
γήν νά δροσίσω τά χείλη μου καί δστερα έκ^ύφθιμια 
στό πλέον σόσκιον μέρος τού δάσους νά πάρω §να 
βαθύν, ήδονικόν ΰπνον, Ιπάνω στήν νέαν χλόην...

Ό  ΜΔΘ. —  Εξακολουθεί τό όνειρον ;
Ό  κ. Α20Φ. —  ’Ανόητε ! Μήπως αΰτά ποϋ σου διη

γούμαι όμοιάζουν καθόλου μέ ζωήν;
Ό  ΜΑΘ. —  ’Αλήθεια 1 Λεν ομοιάζουν καθολου I ,
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Έξαφνα λοιπόν, έκεΐ πού βϊχα έκμη- 

δδνιοθή κ’ ένοιωθα, είς τά έγκατα τής ίιπάρξεώς μου, 
τήν ήδονήν τής έκμηδενίσεως, αΐσθάνθηκα ενα χερι 
νά μοδ ααλεύη επίμονα καί βιαστικά όλόκληρσν τό 
σώμά μου. «"Αχ 1 Δάφνη 1 είπα μέσα μου. Δέν έχορτα- 
σες άκόμη άπό φιλήματα; Ή θελα  νά ήξευρα ποιον 
πονηρόν πνεύμα σέ ωθήγησεν εως τό καταφύγιον μου ; 
Έλα !  Πήγαινε! Θέλω νά κοιμηθώ, καί, μά τον Πάνα, 
θά κακοπέρασης πολύ, αν μείνης άκόμη ολίγες στιγ
μές κοντά μου !» Μάταια τήν Ιφοβέρισα. Με είχε πια· 
ση άπό τής δύο μου πλάτες κ- έξακολουθούσε να με 
τραντάζη, μ’ ένα πείσμα, τού οποίου δέν Ιχει τήν πα- 
ραμικράν Ιδέαν, δποιος ¿γνώρισε μόνον τό πείσμα των 
θνητών γυναικών. Τό άποτέλεσμα ήτον...

Ό  ΜΑΘ. —  Ό τ ι  εξυπνήσατε.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Άλλοίμονον! Έξύπνι^σα στό έρημον, 

γεροντικόν μου κρεββάτι, τό όποιον έπάλευεν άκόμη, 
κατά τρόπον πεζόν καί άσχημον. Τό δνειρον με παρε- 
δωκεν είς τήν ζωήν. Τί άπογοήτευσις ! Ή  Δάφνη δέν 
ήτο πλέον σιμά μου. Τριγύρω μου έχόρευαν ίνα άσχη
μον χορόν δλα τά πεζά πράγματα τού δωματίου μου, 
τά παλαιά σαρακοφαγωμέ να έπιπλα, τά θαμπα γυα
λικά, ή καπνισμένες λάμπες καί οί ετοιμόρροποι σοβά
δες τής όροφής. Καί έ\φ τό παν έχόρευεν ενα δαιμο- 
νισμένον χορόν όλόγυρα μου κ’ ¿χόρευα κ’ Ιγω μαζί, 
τιροσηυχήθην είς τόν ’Εγκέλαδον, καί τόν παρεκάλ^σα 
νά έξακολουθήσυ τούς στεναγμούς του, μέχρις οτου 
καταπλακωθώ κατω άπό τά ερείπια καί συνεχισω το 
δνειρόν μου πού μού τό διέκοψεν ή ζωή, είς τον ύπνον 
τόν αιώνιον.

Ό  ΜΑΘ. —  Ό  Εγκέλαδος δμως δέν είσηκουσε την 
προσευχήν σας. _ ,

Ό  κ. ΑΣΟΦ. Αύτή είναι ή Μοίρα ολων των ωραίων
προσευχών. Δέν εισακούεται ποτέ καμμία, άπό κανένα

Θεόν... ’Αλλά τί επαθες, & νέε; Τά ρόδα τής νεότη
τάς σου έμαράθησαν έξαφνα ε\ς τό πρόσωπόν σου,. ,

Ό  ΜΑΘ. —  Δέν αίσθανεσθε λοιπόν;
Ό * .  ΑΣΟΦ. —  Τ ί;
Ό  ΜΑΘ. —  Ή  μεγάλη καί στερεά γή σαλεύεται κάτο 

άπό τά πόδια μάς.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Αλήθεια! Καί είναι γιά γέλια!
Ό  ΜΑΘ. — Διά γέλια;
*0 κ. ΑΣΟΦ. —  Φυσικά! Είδες ποτέ κωμικώτερον 

πράγμα άίιό τό σάλευμα αυτό; Θά ίλεγε κανείς δτι εχει 
έμπρός του Ινά υστερικόν γύναιον, πού σπαράσσεται 
άπό απρεπείς σπασμούς, είς μίαν ακατάλληλον ήλικίαν!

Ό  ΜΑΘ. —  "Εχετε δρεξιν νά έξασκήτε άκόμη τήν 
ειρωνείαν σας;

Ό  κ- ΑΣΟΦ.—Γελώ άπλώς συλλογιζόμενος πού ¿πάνω 
κατοικοΟμενκαίπόύ επάνω θεμελιώνομεν τήν Ιστορίαν 
καί τήν δόξαν τής Άνθρωπότητος! Καί ένφ σαλεύεται 
ή μεγάλη καί στερεά Γή κάτω άπό τά πόδια μας, έγώ 
χάνω καί τό τελευταΤον ίχνος τού σεβασμού, πού 
έτρεφα πρός τήν Ιλεεινήν αύτήν γραίαν. Χαϊρε, νεανία!

Ό  ΜΑΘ. — Πού πηγαίνετε;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Είς τόν δημόσιον χορόν.
Ό  ΜΑΘ. — Θά χορεύοετε είς τήν ήλικίαν σας;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — kA άφσδ, φίλε μου, χορεύει ή Γή 

καί χορεύει τόσον άσχημα! Θέλεις νά γίνω σοβαρότε
ρος καί αξιοπρεπέστερος άπό ένα Πλανήτην ; Μετα
βαίνω χορεύων είς τόν τάφον μου, όπως καμνει δλό- 
κληρον τό Ηλιακόν Σύστημα-

Ό  ΜΑΘ. —  Μακάβριος χορός.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Άδιάφορον!

'  Π Α ΥΛ Ο Σ  Ν ΙΡΒΑΝΑΣ

■ »

ΩΣ τραγικός πρόλογοςτονφοβεροϋοεκηιοδ,όόποΐος 
αννεκλόνιαε τήν Αττικήν, 'έΠεσεν ίνα σπίτι ε!ς 

τήν όδόν Πανεπιστημίου. Ό  Ιδιοκτήτης χωρίς νά έριο· 
τήση κανένα έσκαψε τά θεμέλια καί φυσικά κάποιος 
τοίχος έπεσε καί μαζί τό πάτωμα ιού πρώτου j ii τήν 
όροφήν τού ισογείου. Ένφ συνέβαιναν αότά τα πρά
γματα, μία γραϊα ίπηγόρευεν έπιστολήν είς τόν ύπη- 
ρέιην τού ξενοδοχείου ~ εις ιό ¿πάνω—καί ενας γέρων 
έτρωγε σούπαν εις τό κάτω. Ή  Μοίρα τούς ήνάγκαοε 
νά έναγκαλισθοϋν μεταξύ όλίγου φιδέ, 4νός πάτερού καί 
«φθόνου βροχής σοβά. -ί ■;

Κάτω άπό τό ξενοδοχεΐον ύπάρχει νεοελληνικές 
Ναός: καφενείο*. Μή νομίσετε δτι εχαοεν ό καφεΐ'ές 
αΰιός μέ τήν κλονιξομένην οροφήν Ιστω καί ένα 
πελάτην· πρωζ πρωί ήσαν όλοι έκεΐ, καί τό επικίν
δυνον καφενεΐον έγέμιοε. Φαντάζεσθε τίθά,έγίνετσ 
δν ήτο ¿ργοσιάαιον; Τ ί άπεργίαι; τί άναφοραί; t 
¿πανάσταΟις;'

«  ■

ΤΟ πρώτον τεύχος της νέας Γίεριόδον τών Παναθη- 
ναίων έξηντλήθη ολόκληρον, συνεπώς ά&υνατοΰ- 

μεν νά Ικτελέσωμεν τάς αιτήσεις τών άνα- 
γνωστών μας, οι όποιοι τό ζητούν. Θ ’  άνοί- 
^είνωμεν έν τούτοις νέας αιτήσεις, καί 4φ’ 
οσον ή.ζήτησις του γίνη Ιπιτακτική, θά 
προβώμεν είς τήν άνατύπωσίν του. Θά είμεθα 
εύτΐιχεΐς τότε νά φανώμεν ευχάριστοι είς 
δσους μάς φαίνονται τόσον ένθουσιωδώς 
χρήσιμοι.



Η Διεύθυνσις τών Παναθηναίων δέν έχει τήν διά- 
θεβιν νά δημιουργή άσπονδους Ιχθόούς μεταξύ 

ιού κόσμου των φιλολογούνεων νέων το εργον μας 
τούς Ινδιαφέρει, όπως ένοιαφέρει καί ημάς τό ίδιχόν 
τους. Α λλά  έν τή έπιθυμίφ να επιδιώξωμεν τήν φιλίαν 
των, φοβούμενα ότι θά γίνωμεν άσπονδοι έχθροί μέ 
τούς αναγνώστας μας. ’Ανάγκη λοιπόν νά γίνη κάποιος 
συμβιβασμός. "Ας μάς στέλλουν όλιγώτερα ποιήματα 
χαι τά καλλίτερα των. Πρό παντός όχι Μαγνάδια και 
Μιράντες- άπό δλον τό έπιτβλεϊον των «Παναθηναίων» 
μόνον τό καλάθι μαλλιαρίζει, καί μόνον αύτό συνεν
νοείται μέ τούς ουμπαθεστάτους μας μαλλιαρούς.

*  '

Ο κ. Σπόρος Σαμάρας ετοιράξει, νέαν όπεραν. Ύπο- 
σχόμεθα βΐς τούς Αναγνώστας μας νά τούς διόσω- 

μεν πρώτοι εκλεκτά μέρη της, όταν τελειώοη.Ή δπερα 
θά δοθή εις τό Δημοτικόν κατά τήν χειμερινήν περίο
δον. Λέγεται ότι τό νέον Ιργον τού συνθέτου τής 
ι Mademoiselle Beîisle » προσθέτει μίαν άχόμη δά
φνην είς δσας βχει. ^

ΖΕ Μ ΕΡ ΙΚ Ο ΥΣ  ΒΟ ΥΛΕΥ ΤΑΣ
Τόσο καιρό πον ßovXevtai Ôsv tüaaoie... τι κρίμα! 
ιϊ  ΐχββί ιόβο καιρό τό άτυχο τό βήμα, 
τι μουσική τά λόγια aas, —  σαν άνεβήί επάνω,

''Etat μον φαίνεαιι.. Σωπεν και κάτι παραπάνω /
*  . Σ Κ Ν ΙΠ Α

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ . ·
Έπανήλθεν εκ τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδος δ φίλ- 

ιατος βουλευτής κ. Σχέφανος Γρανίταας, φέρων εις 
ιόν ταξειδιωτικόν του σάκκον, πεντήκοντα υποθέσεις 
δραμάτων, δώδεκα χιλιάδας παροιμίας, πεντακόσια 
ζεύγη μύθων, μίαντρίτην πρδξιν καΐεναίπισκεπτήριον.

*  .
ΤΟ  Π ΡΟ ΣΩ Π Ο  ΣΟ Υ
Πίοχο άπ τά κουρτινάκια «ου, μικρούλα μον σέ είδα, 

μέ τήν ξανθιιά αον τήν πλεξίδα,. 
κι’ ίστάθηκα καί κόλλησα εις τό παράθυρό σον 

νά lâcû τό πρόσωπό σου
Κι’ όταν τό είδα τ' άχαοα τό κντταξα ’ ξιπάστιχα 

μον ’φάνη πως γελάστηκα, 
καί τό έξαναχύτιαξα απ’ τήν κορφή ώς τον ωμο, 

καί . . πήρα· όρόμο.
«  Ο Ρ Ε Σ Ι Β Ι Ο Σ

Θ Ε Α Τ ΡΟ Ν  ■ ..
Φραντξέσκα Ntà Ρίμινι. — Τάς τελευταίας 

. ¿βδομάδας τής θερινής περιόδου έχρησιμοποίη- 
οεν ή ΔΙς Κοτοπούλη, διά ν’ Ανάκτηση όσην 
τυχόν όπόλη-ψιν εχασε καθ' όλους τους παρελ- 

\ θοντας μήνας· δν εΐναι Αληθινόν τό ρητόν 
. τώνάρχαίων, δτι άπό τά τελευταϊά του Ιργακρί- 

νεται ό. Ανθρωπος, τότε ή θεατρική αύτή περίοδος μέ 
δλα τά «Παναθήναιά» της καί τάς επιθεωρήσεις της, 
εξιλεώνεται άπό τήν τελευταίαν.της πράξιν. Ή  Φραν
τξέσκα νεά Ρίμινι έδόθη μέ δλην τήν δυνατήν εντέ
λειαν άπό τόν θίασον τής Δ<>ς Κοτοπούλη* καί ή Ιδία 
εδωσεν δσην τή άφήχαν δραματικήν πνοήν oî ̂ οροί των 
Παναθηναίων, διά νά Ιμψυχώση τήν τραγικήν κόρην 
τού Ρίμινι. Τήν συγχωροϋμεν καί τήν εύχαριστούμεν, 

θεσμοφοριάξονσαι. Πληρέστατα σύμφωνοι μέ τόν 
Διευθυντήν τής Αστυνομίας πού άπηγόρευσε τήν χα- 
ράστασίν των καί έ* διαμέτρου Αντίθετοι πρός τόν κ. 
Εισαγγελέα, δ όποιος, μετά τινας συγκαταβάσεις τού 
μεταφραστοΰ— ουγγραφέως, έπέτρεψε τήν Ιπανάληψιν.

Έάν είναι ανάγκη νά γραφή κρίσις, τήν γράφομεν μέ
γράμματα χονδρά : ΤΒτο &έαμα οΐχτρόν. ΟΙκτρόν διά 
τόν πλειοδοτήσανε« είς αισχρολογίαν μεταφραστήν, 
οίκτρόν διά τούς Απεκδυθέντας κάθε αιδώ ηθοποιούς, 
όΐκτρόν διά τό κοινόν πού έλερώθη τόσην (δραν, βλε* 
πον, άκου ον καί ποτιζόμενον Από τήν.πλέον άηδή καί 
όχληράν καί έκνευριστικήν πορνολογίαν. Είναι 'Αριστο
φάνης θά μάς είπή ό κ. Δημητρακόπουλος;
Καί ;...Άπό τήν εποχήν όπου δ κορυφαίος των 
κωμικών έγραφε τάς Θέσμοφοριάζούσας, τήν 
μ&λλον έλευθεριάξουσαν κωμωδίαν του, με- 
¡jqi τής σήμερον,έπέρασαν ¿τη καί αιώνες· 
ο,τι ήτο τοτε είς άλλην γλώσσαν, μέ άλλην 
χάρινκαί σύγχρονα σατυρίζον πράγματα Ανε
κτόν, είναι δια τό σημερινόν πολύ; αίσθητι- 
κότερον, πολύ Ασθενέστερου ίσως κοινόν, 
αυθαδες καί Ιταμόν. Καί δν διά τους' δυνα- 
μένους ν' άναγνώοωσι τό πρωτότυπον, είναι 
πολλή ή αισχρολογία, φαντασθήτε τί είναι 
δι' όσους ύπεχρεώθησαν νά τό Ακούσουν μέ 
όσα τά ένέδυσε κουρέλια ό μεταφραστής.

Παραστάσεις Κυβέλης. Ή  κ. Κυβέλη θ£0- 
δωρίδον μετά πολύμηνου Απουσίαν ένειρανί- 
σθη παρά ποτε χαρίεσσα, παρά ποτε ωραία καί πάν
τοτε καλλιτέχνις άπό τής σκηνής τού άτυχούς, μα; 
Βασιλικού θεάτρου.

ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ
Κυρίαν “Αγνωστον ενταν&α. Ή  ανωνυμογραφία σα; 

μάς συγκινεί καί μάς τρομάζει· ή προσωπίς σας τί 
κρύπτει Αραγε; σοφήν Ασχήμιαν ή φιλάρεσκον καλ
λονήν; Ένας Θεός τό Ίεύρέι. Θυσιάσατε τήν προσω
πίδα σας καί γςάψατέ μας σ' αύτό τό ζήτημα μέ τήν 
ύπογραφήν σας.— Κυρίαν Άνόρονίκην Μπ. Κιον 
ατανζιναύπολιν. Γράφετε πρός τόν κ. "Αγγελον Βλά- 
χον ό ιδιοκτήτης των ΙΧαναθηναίων είναι Γεώρχιο; 
Αγγέλ; Βλάχος. Γράφουν και άποστέλλομεν τεύχη 
δώδεκα. —  Γεώλαν Θεσσαλονίκην. Συνήθεις εΰχαρι- 
στίαι θά ήσάν δλίγαι·· Αποστέίλατέ μας, δνύπάρχη: 
La prochaine guerre e. c. t. -Serigny. — θά  στείλω- 
μεν. —  Ταγματάρχην Πετρ. θεσααλ. Εύχαριστοϋμεν 
θερμότατα.—Ε. Συνέσιον Χίον. Άναμένομεν εύγενώς 
προσπάθειας σας· εΰχαριστούμεν δι’ Ινθάρρυνσιν. —  
Στ. Ένταϋ&α. Έλάβομεν, εύχαριστοϋμεν.—  Α. Μ. 
Όάός Χάριτος- Ευχαριστώ θερμότατα. —  JV. I. Στα&. 
Μή πιστεύσετε ότι οφείλεται είς αδιαφορίαν, αν δεν 
δημοσιευθή είς προσεχές τεύχος. Προτίμώμεν νά έβλέ- 
πομεν τήν ποιητικήν σας φλέβα όλιγώτερον συγγενεύ- 
ουσαν μέ τήν άσθένειαν τού μαλλιαρισμού· δημοτικήν 
γράφετε; Γράψατέ μας. —  ’Ιωσήφ Ρ. Ο ά  δημοσιεύ- 
όωμεν κατι παλαιότερόν σας. Τό προτίμώμεν· ένθυ- 
μίζουν παλαιούς ωραίους δημοτικούς στίχους. —  Κύ
ριον Ίωάννην &. Περ. Αίγυπτον. Δέν σάς θέλομεν 
συνδρομητήν. Μή πρός Θεού νομίσετε ότι άποοτέλλον- 
τες πρός ή μάς είκοσι φράγκα δικαιούσθε νά συνο
δεύετε τήν Αποστολήν οας μέ αύθάδεις άμφιβολίας 
περί τής τύχης των. Σάς έπιστ^εφσμεν τήν συνδρομήν 
σας, καί έπαναλαμβάνομεν: δεν σάς χρειαζόμεθα.— 
Κ°ν X. Γραμμάτικαν Τάβορα ’Αφρικής. Έμετρήσαμεν 
είς ενταύθα Αντιπρόσωπόν σας, .ύπόλοιπον συνδρομής 
τρέχοντος Ιτους καί παύομεν αποστολήν. Τό αύτό πράτ- 
τομεν καί διά πάντα μή.ευχαριστημένου έκ της έπελ- 
θούσης μεταλλαγής. Είναι ύποχρέωσις τιμής ή εντελής 
έξόφλησις πάσης προηγούμενης ύπι^ρεώσεως.— Ποιη
τήν ενταύθα. Τό ποίημά σας εϊναι' εμμετρος μετάφρα- 
σιςτοΰ γαλλικού λογίου: Les amis sont comme les voi
tures ; quand il pleut on en. trouve pas. Δέν είναι έτσι;
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