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ΙΑ <’/'<'«« κ έναν καιρό ήτον ένας Βασιληάς καί είχε πολλά παιδιά.
'Όλα έπανδρεύθηκαν, ποιος μιά δυνατή και λατρευτή κόρη Αύτοκράτορα, ποιος μια 

πλούσια ΙΙριγκίπισσα, άλλιϊ ένα παιδί τού Βασιλ-ηά δεν παντρευότανε.
Τοϋ πήγαν πολλές νυφάδες, Βασιλοπούλες κόρες δυνατών Βασιλέων, πλούσιες, εύμορφες. 
Αλλά ’κείνο δεν παντρευότανε.
Έταξείδευε μεγάλα ταξείδια, άνδραγαθοϋσε, τον έκαμάρωνε δ κόσμος, μά παντρειά τίποτα- 
Σέ μιά μεγάλη Πολιτεία εύρήκε μιά Πριγκιποπούλα. Δέν ήταν τώρα σέ παλάτια βασι

λικά, γιατί, άλλοι βασιληάόες είδαν πώς δ πρόγονός της θά τούς ένικοΰσε και τδν 
έπιασαν καί τδν έστειλαν εις ένα νησί όπου έπέ&ανε.

Από τότε οί συγγενείς του δεν έβασίλευαν και ή Πριγκιπέσσα, έζουσε μακρυά άπδ τά παλάτια. 
Ήταν αγαθή, καλή, γραμματισμένη και εύμορφη.
Μέ μεγάλα μάτια, μέ ωραίο κυπαρισσένιο κορμί, μέ χείλια πού όταν έγελονσε έπεφταν τριαντάφυλλα καί. κρίνα.
Πού νά την ξέρη δ λαός τού Πατέρα τού Βασιλόπουλου την εύμορφη την κόρη;
«Μά δεν παντρεύεται;» έλεγε γιά. τδ Βασιλόπουλο.
Αυτό έταξείδευε καί έγύριζε την Γή δλη, άλλιϊ γιά γάμο δεν έλεγε τίποτα.

’Έπειτα ακούστηκε πώς θά πάρη μιά Πριγκιποπούλα άπδ μεγάλη γενεά, άδικημένη μά άγαπημένη.
Πώς θά τής χαρίση θέσι κοντά σέ Θρόνο, θέσι κοντά σέ βασιληάόες, τής άδικημένης μά εύμορφης Πριγκιποπούλας. 
Και αυτή θά τοϋ χάριζε τή Χαρά και την Ευτυχία.
Και δ λαδς έπήγε νά την ίδή.
Τί εύμορφη και τί λυγερέ]! Τί καλή και πώς έχαιρετοϋσε όλους με χαμόγελο !
Καί δ λαδς είδε δίπλα της τδ Βασιλόπουλο νά γυρίζη στδν τόπο τοΰ Πατέρα του ευτυχισμένο.
Καί τότε δ λαδς έτρεξε όλος ατούς γάμους καί όλοι, ευτυχισμένοι καί αυτοί, μέ μιά φωνή είπαν :
— Nil ζήσετε !
Και στδν Βασιληά καί στήν Βασίλισσα:
— Νά τούς χαίρεσθε Βασιληάόες μας.
Δέν σάς φαίνεται δ γάμος τού Πρίγκιπας Γεωργίου ώσάν γάμος θρυλλων και ωραίων παραμυθιών;
Γύρω άπδ τδν βωμόν προ τοΰ οποίου ήνώθησαν, δ ξανθός ωραίος I ιγας καί

ή Χάρις, τδ ’Έθνος νοερώς άνέπεμπεν εύχάς διά τήν ευτυχίαν των.
Τδ Έθνος εις τδν νυμφίον στηρίζει ελπίδας καί τδν αγαπά. Τδν ήθε/.εν εύτυ- 

γοΰντα καί τδν είδε.
ΊΙγάπα τδ ’Έθνος τδ ώραΐον Βασιλόπουλο καί τδ γενναϊον.
Θρΰλλος είχε γίνη τδ όνομά του, θρΰλλος ωσάν τά ονόματα μεμακρυσμένων 

εις τούς αιώνας ηρώων.
Καί ώσάν τδ Βασιλόπουλο των θρύλλων, δ Πρίγκιφ ήγάπησε τήν Πριγκιπισσαν 

τήν άδικημένην, τήν ώραίαν όμως, τήν μέ λεπτήν ψυχήν, τήν αγαθήν 
εις τάς σκέψεις.

Καί μάς τήν έφερε.
Καί ημείς, εκείνον τδν λευκόν θρίαμβον τδν έπευφημήσαμεν, έσύρθημεν όλοι 

όπισθεν του καί τήν ένωσίν του μέ τδν Πρίγκιπά μας τήν έωρτάσαμεν 
ώσάν γάμους παιδιών μας.

Μέ τόσην αγάπην, μέ τόσην συγκίνησιν!

>/// ,rsiBwr

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

ΓΙελοόριος, αθλητικό;, ρωμαλέος, αφελής, ρωμηός ό Πρίγκιψ 

Γειόργιος, μά γνησιιότατος.
Ή ομιλία του ειλικρινής, δεικνύουσα δ,τι έχει εις τήν ψυχήν 

Του δ Πρίγκιψ, ραγδαιοτάτη δέ μέ ευχέρειαν ή οποία αποκαλύ
πτει ταχύτητα άντιλήψεως, γνώσιν τών ζητημάτων, αποφα
σιστικότητα.

Αυτή ή αφέλεια και αυτή ή ρωμαιϊκότης εις δλα έκαμε νά 
Τον άγαπήση ύ λαός και νά Τον προσαγορεύη μέ τδ: ό Γιώργος.

"Οπως εις κάθε δυνατόν άνθρωπον, καί εις τόν πρίγκιπα 
Γεώργιον, συνέβη ν’ άποθεωθή καί συνέβη νά δυσαρεστήση 
τά πλήθη. Αυτός είνε ό κανών δΓ εκείνους όλους, οί. όποιοι 
έχοντες δυναμιν θελήσεως δέν εννοούν νά ρυμουλκηθοΰν αλλά 
νά ρυμουλκήσουν, δέν θέλουν νά υποταχθούν αλλά νά υποτά
ξουν εις δ,τι αυτοί ευρίσκουν έν τή ειλικρινεϊ των σκέ.ψει ορθόν.

Μένει όμως πάντοτε ό Πρίγκιψ προσφιλής.
Ό λαός, ό συνειθισμένος νά αγαπά τό ώραΐον καί τό επιβλη

τικόν, τό αφελές καί τό ειλικρινές δέν είμποροΰσε παρά νάγαπα 
πάντοτε τόν ναύτην τόν αληθινόν, τόλ· λαϊκόν, τόν σώσαντα 
μέ μίαν μαγκουριάν τόν έξάδελφόν Του από τόν θάνατον.

Ό λαό; θαυμάζει τήν ρώμην. 
Καί ή ρώμη τοΰ Πρίγκιπος καί ή 
σκληραγωγία του είνε εκπληκτικοί.

Άπ’ έκεΐ από τόν Ναύσταθ
μον όπου έζησεν εργαζόμενος ώς 
ό άπλούστερος των αξιωματικών 
τοΰ Ναυτικού ήρχοντο πάντοτε 
νεώτερα ενθουσιαστικά. Τώρα ό 
Πρίγκιψ έπάλαιε χάριν παιδιά; 
μέ τους αξιωματικούς καί τούς 
κατέβαλλε.’Έπειτα περιεπάτει ανυ
πόδητος επάνω εις τό τορπιλλο- 
βόλον, άντέχων επί ώρας εις τό 
καύμα καί είς τό ψύχος. ’Αργό
τερα έβρέχετο καί δέν ήλασσεν 
ενδύματα. Πάντοτε έζη αφελής, 
εργατικός, αλλά καί πονετικός διά 
τόν σκοπόν εις τόν όποιον έτάχθη.

Τό Ναυτικόν τόν ήσθάνθη. 
"Οταν ήτον εις τόν Ναύσταθμον 
καί διηύθυνε τήν υποβρύχιον 
"Αμυναν πρωί πρωί εύρίσκετο είς 
τήν θέσιν Του. Διεξήγε τήν υπη
ρεσίαν, έπέβλεπε τάς παραδόσεις 
των καθηγητών, έπεθεώρει τά τορ- 
πιλλοβόλλα, έπεστάτει είς πάσαν 
επισκευήν, έγίνωσκε κάθε ζήτημα 
καί δέν άνεπαύετο παρά μόνον 
τήν Κυριακήν.

Καί δέν είναι μόνον ή θέλησις 
καί ή αγάπη προς τό Ναυτικόν, 
ή οποία έθαυμάσθη.Έθαυμάσθη 
ακόμη καί ή επιστημονική τού 
Πρίγκιποςίκανότης,ή οποία εϊχεν 
ήδη προηγηθή τής έκ Δανίας, 
όπου είχε μεταβή νά σπουδάση, 
επανόδου Του.

Και όταν ακόμη ήτον "Υπατος 
'Αρμοστής έν Κρήτη τό Ναυτι

Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΡΟΛΑΝΔΟΣ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ
[Φωτογραφία .ταραχωρηθεϊσα ήμϊν ύπό τής έφημερίδος «Monde Ilellenique»]

κόν τό έπόνει καί ερχόμενο; εδώ μετείχε φιλοπονώτατα των 
υπέρ αυτού εργασιών.

’’Εξω από τήν δράσιν τοΰ Πρίγκιπος εις τό Ναυτικόν οί 
πολλοί τόν γνωρίζουν ακόμη καί ώς φίλαθλον. Εϊ; τού; άγώ- 
ν“ς τ.0,'' Σταδίου, τούς λεμβοδρομικούς, τούς κολυμβητικούς, 
τόν βλέπει μέ καμάρι ό λαός, πρωτοστατούντα, ενδιαφερόμε
νον, πονοΰντα άληθινά.

Τώρα τελευταίως, μετά τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας τούς 
τελευταίους, ή γυμναστική τείνει ν’ άναγεννηθή έν Έλλάδι.

Ό Πρίγκιψ υπήρξεν είς έκ των γενναιότερων εργατών τής 
τάσεως τούτης.

Καί οί μάλλον έπιστημ.ονικώς κατηρτισμένοι γυμνασταί τόν 
έθαυμασαν διά τήν βαθεΐαν γνώσιν δλων των γυμναστικών 
ζητημάτων, διά τό ενδιαφέρον μέ τό όποιον παρακολουθεί τήν 
γυμναστικήν, έχωνκαί μελετήσας πλουσίαν σχετικήν βιβλιοθήκην.

'Ο λαός, ό όποιος θέλει νά βλέπη τούς Πρίγκιπάς του ένσαρ- 
κοΰντας τά ιδεώδη του, είς τόν Πρίγκιπα Γεώργιον εύρε νά 
ίκανοποιήση τόν πόθον του αυτόν καί διά τούτο τόν ήγάπησε 
καί τόν άγαπρ. Έδέχθη τήν σύζυγόν του μέ δλην του τήν ειλι

κρίνειαν καί αισθάνεται τήν ευτυ
χίαν τού Πρίγκιπος, τόν όποιον 
δέν έπαυσε νά θεωρή ώς τόν μέλ
λοντα αρχηγόν τοΰ Ναυτικού του, 
αρχηγόν ό όποιος θά πραγμα
τοποίηση δλας τάς είς τήν γαλα
νήν θάλασσαν στηριζομένας ελλη
νικά; έλπίδας.

«
οώπις καί αληθινά χαρίεσσα. 

’Αφελής. "Οταν ήλθε έθαυμάσθη 
διά τήν διαχυτικότητά Της.Έχαι- 
ρετοΰσε δεξιά καί άριστερά καί 
έμειδία, άφίνουσα δλην τήν χαράν 
Της νά φαίνεται, μή καταβάλ- 
λουσα καμμίαν προσπάθειαν νά 
δείξη ότι ήτο εκείνη τήΐ’ όποιαν 
έπειπρήμουν χιλιάδες λαού, απρο
σποίητος είς τήν χαράν Της διά 
τήν ευτυχίαν Της. Τά ίδια καί είς 
τήν Εκκλησίαν έως τήν στιγμήν 
κατά τήν οποίαν ήρχισε τό μυ
στήριον. Καί τότε προσήλωσε τά 
μάτια Της προς τήν ώραίαν Πύ
λην, ώσάν αφιερωμένη είς σκέψεις, 
μέ τήν συγκίνησιν προφανή, ένα 
κορίτσι πού άφίνεται είς τήν συγ
κίνηση' τήν όποιαν έμπνέει τό 
μέγα μυστήριον.

Αυτό μοΰ έκαμεν έντύπωσιν. 
Τό δτι εκείνο τό μέ τήν ναπο- 
λεόντειον ρίνα πρόσωπον καί τά 
μάτια τά μεγάλα ήσαν κατακάθα- 
ρος καθρέπτης τών αισθημάτων. 

Λέγουν δτι οί επίσημοι οφεί
λουν νά προσποιοΰνται.'Η Νύμφη 
μας άνταρτεί χαριτωμένα κατά τής 
αρχής αυτής. Είνε ή απροσποίητος.
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'Ωραίοι στιγμαί αι μετά τό μυστή
ριον. Ευλογεί ο Θεός. Γτ·ρω πλημ
μύρα έπισημότητος. Βασιλεύς, Ιΐριγ- 
κίπισσαι, Πρίγκιπες, Πρωθυπουργοί, 
'Υπουργοί, ΙΙρεσβευταί, αντιπρόσω
ποι .τάσης τάζεως παρακολουίΐοΰντες 
μετ’εΰλαβείας τήν τελετήν.

Νυμφεύεται εις Πρίγκιψ καί μία 
ΙΙριγκίπισσα. ’Έπειτα τό μυστήριον 
λήγει. Καί ή έπισημότης λύεται εις 
ενα ασπασμόν.

Δει· τήν κατήργησεν ό Πρίγκιψ. 
Εκείνος, άνήρ, Πρίγκιψ δι.οικήσας 
λαόν ολόκληρον, θά ήδύνατο νά 
σταδή Πρίγκιφ έως τέλους. Άλλ’ ή 
νύμφη ήτον ή γυνή ή απροσποίητος, 
όπως τήν είπα. Καί ήθελε ν’ άφίση 
διέξοδον εις τήν ευτυχίαν Της. Τήν 
στιγμήν εκείνην μέ κάποιαν άγνωστον δύναμιν, ή αφέλεια 
συνήρπασε καί τόν Πρίγκιπα. Δέν ήσαν πλέον οι έξ εύγενοΰς 
αίματος, οί νυμη ίοι. ΊΙσαν οί αγαπισμένοι. Ένας τρυφερός 
ασπασμός εκεί έπηκολούθησε, ασπασμός ό όποιος έπειτα έπα- 
νελήη θη πρός τήν νύμφην από τόν Βασιλέα, τήν Βασίλισσαν, 
τόν πατέρα Της.

ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΠΠΕΥΟΝΤΕΣ ΑΠΟ JA ΑΝΑΚΤΟΡΑ
[Φωτογρ. II. Σα|Ι|Ιί&ον]

γ1 Α. Μ. ή Βασίλισσα παράνυμφΟς. Επιβλητικότατα,φέρει 
τήν Ελληνικήν άμηίεσιν. Αυτό τό ένδυμα, τό όποιον ομοιό
μορφον καί άνυπότακτον εις μεταβολάς, είναι αφελές, επάνω 
εις τήν Βασίλισσάν μας γίνεται μεγαλοπρεπής στολή εστεμμένης.

ΊI Βασίλισσα σταυροκοπεϊται κατανυκτικώτατα καί συχνό
τατα, διαμένει σοβαρά όσον καί ευλαβής απ'αρχής μέχρι τέλους 
τών μυστηρίων, τελεί τά καθήκοντα τής παρανύμφου τυπικώτατα.

ΤΊ A. Β. Υ. ό Πρίγκιψ Βάλδεμαρ ό αδελφός τοΰ Βασιλέως 
μας, ό άλλος παράνυμιμος. Φαίνεται ότι δέν γνωρίζει τάς δια
τυπώσεις τής εκκλησιαστικής τελετής. ’Αλλά ταχύς τήν άντίλη- 
ψιν, μιμείται τήν Βασίλισσαν καί κατορθώνει νά φανή εμπει
ρότερος πολιτευτοΰ Έλληνος, στεφανώσαντος Εκατοντάδας 
συμπολιτών του. Συμπαθεστάτη μορφή' ήγαπήθη από τούς 
’Αθηναίους. Έκτος τών όίλλων τίτλων του, Καγγελαρίου τών 
Δανικών 'Ιπποτικών ταγμάτων, Μεγαλόσταυρου τής Λεγεώνας 
τής Τιμής κ.τ.λ. κ.τ.λ. εΐνε καί Διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας.

«
Υψηλός, σοβαρός, μέ διόπτρας, τέλειος τύπος ανθρώπου 

αφιερωμένου εις τήν Επιστήμην.
Υιός τοΰ Πέτρου ό Πρίγκιψ Ι’ολάνδος, Ναπολέων, Βονα- 

πάρτης εΐνε ήλικίας πεντήκοντα ετών.
Έσποΰδασεν εις τήν Σχολήν τοΰ Σαίν-Συρ καί έ'ξήλθεν έκεΐ- 

θεν ως άνθυπολοχαγός τοΰ πεζικοΰ, αλλά διεγράφη τών τάξεων 
τοΰ στρατού δυνάμει τού νόμου, ό οποίος απέκλεισε τά μέλη τής 
Ναπολεόντειου οικογένειας από τόν στρατόν καί τό ναυτικόν.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ.— Ο ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ

Ή έμφυτος εις κάθε μέλος τής 
οικογένειας Βοναπάρτου τάσις προς 
τά γράμματα ευρε τότε καιρόν νιι 
δημιουργήσω, κα'ι νά φέρη εις φώς 
πλεΐστα έργα τοΰ Ρολάνδου Βονα
πάρτου επί κοινωνικών, στατιστικών 
καί γεωγραφικών ζητημάτων.

Ίο Γαλλικόν Ίνστιτοΰτον τοΰ 
ήνοιξε τάς πύλας του καί εις τούς 
γάμους υπερήφανα, όπως ειπεν εις 
τόν Πρόεδρον τοΰ Παρνασσού 
κ.Άργυρόπουλον, έφερε την μέ πρα
σίνους κλάδους δάφνης κεντημένην 
στολήν τοΰ 'Ινστιτούτου.

Εΐνε κάτοχος μεγάλης βιβλιοθήκης 
καί τό παρά την λεωφόρον Ίένας 
μέγαρόν του εΐνε κέντρου τών άνίίριό- 
πων τών’Επιστημών καί τών Γραμ

μάτων. Ενας φωτισμένος νοΰς είνε βέβαιον ότι θά ήγάπα τήν 
Ελλάδα καί ή Ύψηλότης του δέν παρέλειιρεν ευκαιρίαν νά τό 
εκδήλωσή. Καί τό περιβάλλον τό όποιον έδημιούργησε, βέβαια 
έπέδρασε εις την ανατροφήν τής Πριγκιπίσσης, βέβαια Τής 
μετέδωκε τήν αγάπην προς τό κλασσικόν καί τό ώραΐον, τήν 
αγάπην πρός τήν Ελλάδα.

«
Ν εανικώτατος ό Βασιλεύς επάνω εις τό άλογό του.
Διηύθυνε τό ΰπερήφανον ζώον μέ τήν αριστερόν του μόνον 

χείρα καί έχαιρετοΰσε μέ τήν δεξιάν διαρκώς.
\έν έφαίνετο εΐςτήν πομπήν μεταξύ τών Πριγκίπων ώς πατήρ 

Των. Έφαίνετο ώς μεγαλήτερος αδελφός. Εκεί εις τήν Μητρό- 
πολιν, όταν άφίππευσεν έπήδησεν εύσταλέστατα από τόν ίππον.

Καί ό λαός, ποϋ άγαπφ τήν λεβεντιά, τήν εύρήκεν εις τόν 
καβαλλάρην βασιλέα του καί ύπερηφανεύθη.

«
Είδα οφθαλμούς νά δακρύζουν καί έσκέφθην τήν μεγάλην 

λαϊκήν καρδίαν, ή όποια αγαπά, ή οποία συγκινείται, ή όποια, 
προκειμένου περί γεγονότος τής οικογένειας τού Βασιλέως, χαρ
μόσυνου, τό θεωρεί ίδικόν της.

—ΤΙ νύιρη μας! έλεγεν ό τελευταίος αστός ιός νά ήτο μέλος 
τής Β. Οικογένειας.

Εις τήν ψυχήν τού λαού άνέζησαν τά παραμύθια τοΰ Βασι
λόπουλου, τοΰ ωραίου, πού έπήρε τήν Βασιλοπούλα κ’ έκείνη 
ή χρυσή άμαξα, ή χρυσή πομπή, ό έφιππος Βασιλεύς καί οι 
Πρίγκιπες, ή Βασίλισσα καί αι Πριγκίπισσαι αι φέρουσαι τό 
ελληνικόν ένδυμα ικανοποιούν τήν λαϊκήν φαντασίαν, ή οποία 
έτσι βουτηγμένην σέ χρυσάφι ήθελε τήν τελετήν τών γόμων 
τού Βασιλόπουλου.

Έκαμάρωνε ό λαός, ωσάν νά ένυμφεύετο παιδί του. Δέν 
έβλεπε καλά τήν Πριγκίπισσαν μέσα εις τήν κλειστήν άμαξαν 
καί όμως έτσι τήν ήθελε. Μέσα έϊς τά χρυσάφια. Δ. δημερ

Ο ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

0 ΠΡΙΓΚΙΨ βΣ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΔΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥ

Η ζωή τοΰ ναύτου. "Οταν μας 
ήλθεν άπό τήν Δανίαν ποϋ 

έσποΰδασεν εις τήν έκεΐ. ναυτικήν 
σχολήν,— έκεϊ ποϋ έσπούδασε καί 
ό Σεπτός πατήρ Του — μέ τήν 
στολήν τοΰ ανθυποπλοιάρχου, έτο- 
ποθετήθη εις τήν έν ΙΙόρφ προ- 
παιδευτικήν Μοίραν. Ένας ματρό- 
ξαρος τέλειος. 'Υψηλός, κόκκινος, 
παχύς, καί αδέξιος καί σαν θαλασ
σινός γερόλυκος μέ ασταθές βήμα· 

’Αφελέστατος δέ καί δημοτικώ- 
τατος.Τόν ενθυμούνταιποϋπεριήρ- 
χετο τά καλντερίμια τής νησίδας 
καί έσταμάτα τούς γέρους θαλασ
σινούς καί συνδιελέγετο σαν σύν- 
τεχνός των.

Τοΰ είχαν διόσει διαμερίσματα 
εις τό Παλάτι τοΰ Προγυμναστη

ρίου. τό γνωστόν άνάκτορον τοΰ Όθωνος. Εις τήν υπηρεσίαν Του 
ακριβέστατος. Έξυπνούσε πολύ πρωί διά νά έποπτεύση τό γυμνιίσιον 
τής κωπηλασίας, ή τών αρμένων, ή τοΰ πυρο
βολικού, ή τής Οπλασκίας.

Κατά τάς ώρας τής σχολής Του έμαθε μαν- 
δολϊνο καί κιθάρα. Καί τόν ενθυμούνται νά 
περνμ τής ωραίες εκείνες βραδιές τοΰ Πόρου, 
επάνω εις τούς κάβους, μέ άλλους αξιωματι
κούς, παίζων μέ άκκομπανιαμέντο εκείνον 
τόν έρρυθμοι· φλοίσβον τού κύματος.

«
"Επειτα Τόν εύρίσκομεν εις τόν Ναύσταθ

μον, Διευθυντήν τής Υποβρυχίου Άμύνης, 
Πλωτάρχην. Μέ τά τΛρπιλλοβόλα τον τό προσ- 
ηιλές Του ίίπλον. Τό 12, τό ΰπ’ αυτόν τόν 
αριθμόν γερμανικής κατασκευής τορπιλλικόν 
σκάφος, είχε γίνει ή λατρεία Του.

’Εκεί εις τόν Ναύσταθμον είχε πολλά ανέκ
δοτα. Είχεν ένα σκύλλον, τόν φοβερόν καί 
τρομερόν Μπούλ. "Ενα μπουλντώκ, τετράπαχο 
από τήν πριγκιπικήν καλοπέραση·, λευκόν, μέ 
ένα άργυροΰν κολλάρο, έπάνιο εις τό όποιον 
ήτο χαραγμένοι· τό όνομά του.

'Ο φόβος καί ό τρόμος τών γάτων. Αλλοί
μονο» δε καί εις τήν αλεπού, ή οποία θά 
έτόλμα νιι διαπεραιωθή άπό τό Πέραμα ή 
ιέπό τού Σκαραμαγκά, έλκυομένη ιΐπίι τά έπί 
τών νησίδων Λέρας καί Κυρά κουνέλλια.

Κάποτε μία αλεπού παρεπλανήθη καί έφευγε 
πρός τόν όπισθεν τής Άμύνης λοφίσκον.

— ΙΊάρτο Μπούλ, φωνάξει, ό Πρίγκιψ.
Ό Μπούλ εις δύο λεπτά τήν είχεν αρπάξει 

καί τήν αλωποτίναξε. Ξεύρετε τί θά είπή 
άλωποτίναξε; Τήν ήρπασεν άπό τόν τράχηλον 
μέ τούς τρομερούς όδόντας του καί τήν έτί- 
ναξε δεξιά καί αριστερά καί τήν έκτυποΰσε 
κάτω σαν κταπόδι, έως δτου τήν έκομμάτιασε.

Κάποιος θαυμαστής τού Πρίγκιπος Τού είχε χαρίσει μίαν αρκούδα 
μικρή, τήν όποιαν ή Λ. Υ. προσεπάθει νά έξημερώση. ’Αλλά μετά και
ρόν ή ιιρκοΰδα έτυφλώθη καί τήν έκλεισαν εις μίαν αποθήκην αχρή
στου υλικού. Ένας άλλος αξιωματικός τής Άμύνης είχε μαζή του μίαν 
σκύλλαν Νέας Ι’ής, μαύρην, μεγαλόσωμον και μαλλιαρήν. "Ενα βράδυ 
λοιπόν ακούονται φοβεροί όρυγμοί καί ούρλιάσματα άπό τήν άποθή
κην. πού άνεστάτωσαν όλους. Κάποιος είχε λησμονήσει τήν θύραν τής 
αποθήκης ανοικτήν καί ή σκύλλα είσελθοΰσα ήλθεν είς...............πόδας
μέ τήν αρκούδα. Έξυπνοΰν όλοι, έξυπνρ καί ό Πρίγκιψ καί τρέχουν 
είς τήν άποθήκην, όπου εΰρίσκονται πρό άγριωτατου θεάματος. Αρ
κούδα καί σκύλλα είς ένα φρικαλέον άγκάλιασμα, άλληλοεσπαράσσοντο 
καί είς τό φώς τών ναυτικών φανών, εκείνο τό ρέαν αίμα προσέδιδεν 
άπαισίαν όψιν. Πού δέ νά. τολμήση κανείς νά είσέλθη !

Τότε ό άθλητικιότατος Πρίγκιψ πηδά μέσα καί αρπάζει τήν αρκούδα 
μέ τό ένα χέρι άπό τόν τράχηλον και τί|ν σκύλλαν μέ τό άλλο, πετάει 
μακράν τήν αρκούδα είς μίαν γωνίαν καί, ένήι εκείνη έκυλίετο άκόμη. 
βγάζει έξω τήν σκύλλα.

«
Ό μακαρίτης Κουτσοϋκος, Διευθυντής τού Ναυστάθμου έλάτρευε 

κυριολεκτικώς τούς Πρίγκιπας. "Οταν καμμιά φορά ό Πρίγκιψ Γεώρ
γιος έφευγε τήν νύκτα άργά άπό τό Διευθυντήριον ό Κουτσοϋκος τόν 
συνώδι-υε έως κάτω είς τήν γέφυραν.

— Σήκω τό κολλάρο τοΰ μανδύου σου, παιδί μου- Τοΰ έλεγε.
"Ενα βράδυ Τοΰ είχε γεύμα- συχνά ό Πρίγκιψ έτρωγε είς τού Κου- 

τσούκου. Τό γεύμα θά ήρχιζε μέ σούπαν, άλλά είς τόν Ναύσταθμον δέν 
ύπήρχον λεμόντα νά κόψουν τό αυγό.

Μία τορπιλλοθέτις — «Ευκαιρία — ήτο κατά τύχην υπό άτμόν καί 
τήν διέταξε νιι μεταβή είς Πειραιά νά φέρη λεμόνια.

Καί σώζεται τό χαριτωμένοι· άνέκδοτον τοΰ Κουτσούκου. Μέχρις 
ότου έλθη ό Πρίγκιψ άπό τήν Άμυναν, αγωνιών άνέμενε τήν Ευκαι
ρίαν» άπό τόν Πειραιά. Είχε νυκτώσει πρό πολλοΰ. Τό ρολόι του — 

σατανική σύμπτωσις -- είχε σταματήοη. Εις τί> μέσον τοΰ προαυλίου 
τού Διευθυντηρίου υπάρχει ένα ηλιακόν ώρολόγιον. Κάπου παρέκει 
ΐστατσ ι'ι υπασπιστής τοΰ Ναυστάθμου.

— Δεν ανάβεις ένα σπίρτο, κύριε Ύπασπιστά, νά ίδοΰμε τί ώρα είναι;
Έπί τέλους ήλθε ή Ευκαιρία μέ τά λεμόνια καί ό Πρίγκιψ έφαγε.

«
Τά Κρητικά τού 97 έπειτα. Ό Πρίγκιψ μέ τήν τορπιλλικήν μοίραν 

έπιβαίνων τοΰ Κσνάρη, διατάσσεται νά καταπλεύση είς Χανιά. Τά τορ- 
πιλλοβόλα εμφανίζονται είς τά Κρητικά ΰδατα καί τά ξένα πολεμικά 
καταβιβάζουν τά προστατευτικά δίκτυα φοβούμενα τήν ελληνικήν τορ- 
πίλλην. Αυτό είναι έξηκριβωμένον.

Οί ναύαρχοι όμως Τόν διατάσσουν έν όνόματι τών Μ. Δυνάμεων νά 
εγκατάλειψη μέ τόν στολίσκον Του τά Κρητικά νερά. Καί αυτός φεύγει 
μεταβαϊνων είς Μήλον.

Τό 12, τό προσφιλές του σκάφος, υπό τόν — τέως— υποπλοίαρχον 
κ. Ι’αυτόπουλον συγκρούεται κατά τινα χειρισμόν μέ τό 15. παρ’ ολίγον 
δέ νά βυθισθή. Καί ό Πρίγκιψ δακρύζει.

Καί <ί πόλεμος. Ό Πρίγκιψ αρχηγός τής τορπιλλικής μοίρας παρα
κολουθεί τήν άνανολικήν μοίραν.

Δέν έδόθη ευκαιρία είς τό ναυτικόν μας νιι δράση, άλλά καθ' όλην 
τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου ή A. Υ. δέν ήτο Πρίγκιψ άλλ' ένας ανώτε

ρος αξιωματικός, ό όποιος όμως έκαμε τό 
καθήκον του. όπως καί ένας απλούς βαθ
μοφόρος.

Τήν παραμονήν τοΰ Άγιου Γεωργίου — 
είχε παραλάβει τήν αρχηγίαν τής ανατολικής 
μοίρας ό αείμνηστος υποναύαρχος Σταματέλ- 
λος — διατάσσεται ό Πρίγκιψ μέ τόν Κανά- 
ρην» καί τό 11 νά μεταβοΰν άπό τόν Αλμυρόν 
είς Τσάγεζι διά νά εκτοπίσουν στίφος Γκέγκη- 
δων. οί όποιοι έκακοποίουν τούς κατοίκους.

Φεύγει ό Πρίγκιψ καί τό 11, φθάνουν είς 
τόν Τσάγεζι, άλλά πού Γκέγκηδες; Έπί τή 
θέιι τών πολεμικών τρέπονται είς φυγήν. 
Υδρεύονται τά σκάφη καί φεύγουν. Νυκτώ- 
νουν παρά τό στόμιον τοΰ Θερμαϊκού καί 
αρχίζουν μίαν περιπολίαν μέ διάδρομός, ένα 
σωστό όργωμα τής θαλάσσης, όλην τήν νύκτα. 
Τρεις τέσσαρας φοράς συνηντήθησαν ό Κα- 
νάρης» καί τό 11 υπό τόν—τότε—υποπλοίαρ
χον κ. I. Βρατσάνον, μέ σβυσμένα τά φώτα. 
Ό Πρίγκιψ όλην τήν νύκτα είς τήν γέφυραν 
κουκουλωμένος μέ τόν μανδύαν του, μέσα 
είς τήν παγωνιά καί τήν υγρασίαν τής θαλάσ
σης, δέν έκλεισε μάτι.

Ένφ έπλεον μέσα είς τί» σκοτάδι τά δύο» 
σκάφη, άπό τό σελάγισμα τών άστρων διέ- 
κρινον άπό τό 11 ένα σκοτεινόν όγκον. Αμέ
σως παρουσίαζαν τά φανάρια τής σημαίας 
καί τότε ήκούετο η βαρεία φωνή τοΰ Πρίγκι
πας πρός τόν κυβερνήτην τοΰ τορπιλλικοΰ.

— Γιάννη, είδες τίποτα ;
— Όχι, Υψηλότατε.
— Βάστα τώρα γραμμή άπ’ τσι· κάβο τής 

Κασσάνδρας ίσα μ’ εδώ καί μεΐς θά βαστή- 
ξουμε άπ’ εδώ ίσα μέ τήν Κατερίνη.

Πρωί πρωί πριν άκόμη έξημεριίιση, τό ιχ έσταμάτησε μέ δύω βολάς 
πολυβόλου φεΰγουσαν τήν «Aurora τοΰ 
Lloyd, ή οποία γεμάτη άπό Εβραίους 
μετέβαινεν άπό τήν Σμύρνην είς Θεσσα
λονίκην. Μόλις έχάραζε, όταν ό αξιωμα
τικός τοΰ 11 άνήρχετο διά νά ένεργήση 
έπ’ αύτής νηοψίαν καί ό «Καναρης» 
εύρίσκετο κοντά είς τό 11.

"Οταν έπέστρεψαν τά σκάφ η — μετά 
πενθήμερον περιπολίαν — τό πλήρωμα 
τού ιι δέν είχε καπνόν καί οί πλέον 
ϋ·εριακλήδες ναΰται έστέκοντο επάνω 
είς τήν κουβέρταν περιμένοντες νά πε- 
τάξη τό τσιγάρο του ό κυβερνήτης διά 
νά πάρουν τήν γόπα. Κάποιο εμπορι
κόν συνήντησαν μετ’ ολίγον και ό κυ
βερνήτης τοΰ 11 ήγόρασε δέκα πακέτα 
καπνόν, τόν όποϊ,ον ό οπλονόμος τούς 
έμοίρασε είς τσιγαρόχαρτα απλωμένα 
επάνω εις τής κασσόνες τοΰ τορπιλλο- 
στασίου. Ό Πρίγκιψ, όταν εϊδεν άπό 
τόν «Κανάρην» ν’ αγοράζουν καπί’όν 
καί, έμαθεν ότι τό πλήρωμα τοΰ 11 
επειδή έμισθοδοτεϊτο άπό τά Ψαρά» 
δέν είχε πάρει άκόμη μισθόν, διέταξε 
νά τούς άγοράσουν έξ ίδιων άλλα είκοσι 
πακέτα. Καί ένώ οί ναΰται μέ λαίμαρ- 
γον μάτι παρηκολούθουν τόν οπλονόμον 
Τζελάτην νά τούς μοιράζη σάν κινίνο 
τόν καπνόν, έκ τοΰ οποίου άνελόγουν 
πέντε σκονάκια είς καθένα, έφθασε καί 
ή πριγκιπική προμήθεια. δ. βρ. ΚΥΒΕΡΝβΝ ΤΟ 12
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τής κοσμογονίας τήν άληθινήν ψυχήν. Τήν άτακτο;·, τήν 
άρρυθμοι·. τήν μεγάλην. Διότι μεγάλοι· εϊνε κάθε τι τιι οποίον
δέν χωρογραφείτάι. Καί 
μία ψυχή ή όποια τώρα 
χύνεται είς όλους τούς 
ρυθμούς τής βιαιότητας 

μετ' όλίγον λούζεται εις όλακαί
τά χρώματα τής χαράς καί τής 
γαλήνης εϊνε ο,τι ό ωκεανός: Με
γάλη. Τό μέγα καμινευτήριον τό 
όποιον λέγεται Κοινωνία τήν έκύ- 
λισεν αδίκως έντι’ις του. Τήν έξέ- 
βρασεν όχι ιίιραίαν πλαγγόνα πανο
μοιότυποι' πρός τά εκατομμύρια 
τών πλαγγόνων τάς όποιας εξαπο
λύει καθημερινώς. Τήν έξετόξευ- 
σεν όπως τήν παρέλαβε: Ψυχήν 
άνθριόπου.Έχουσαν κύτταρα ίδικά 
της. ϊνας ίδικάς της. παλμούς επο
μένως ΐδικούς της καί αισθήματα 
ιδικά της.

Μοΰ φαίνεται πώς αύτήν τήν 
στιγμήν εύρίσκομαι έμπρός είς τόν 
Πρίγκιπα, τόν Αρμοστήν τής Κρή
της. Τό θέρισον πρό τριών ημε
ρών έγέμισε πάταγον καί πυρετόν 
τόν Ελληνισμόν. Είμαι είς τον διά
δρομον τών έν Χαλέπρ 'Ανακτόρων 
των — μιάς αθηναϊκής οικοδομής

Ο ΑΡΜΟΣΤΗΣ

λέχθη πώς τούς προχθεσινούς 
γόμους τούς ήνθοβόλησεν ένα αί
σθημα. Έάν αύτό είναι αλήθεια, 
πρέπει νά ήτο Οηρίον αύτό τό 
αίσθημα τό όποιον έστάθη επάνω 
εις τόν τρομερόν ωκεανόν ό όποιος 
λέγεται ψυχή τοϋ Πρίγκιπας Γεωρ
γίου. Ό Ράσκιν μας όμιλεϊ κάπου 
διά τάς ψυχάς αί ό.τοϊαι παλεύουν 
μεταξύ τρικυμίας καί γαλήνης, 
τώρα πασαδιδόμεναι είς τά λυσ
σαλέα κύματα καί μετά μίαν στιγ
μήν εις τας άγκάλας τής παιδικω- 
τέρας τρυφερότητας. Τούς θέλει 
μεγάλους αυτούς τούς άνθριόπους 
ό αισθητικός τών Νεωιέρων Ζω
γράφων».Κουβαλούν άπό τιϊ θάμβη

Καί ό Πρίγκιψ γελών :
— Όχι, νά κάνουμε ένα πράγμα. Νά γεϊνης έσύ Αρμοστής τής Κρή

της αύτή τήν ώρα καί έγώ δημοσιογράφος. Σάς ερωτώ λοιπόν: θά 
εϊοθε διατεθειμένος νά δώσητε άμνηστείαν καί λοιπά:.. Τί διστάζετε: 
θέλω νά μοΰ άπαντήσητε'. Όποιαδήποτε καί άν εϊνε ή άπάντησίς σας 
δέν θιι μέ δυσαρεστήση .. . Λέγετε.. .

Λοιπόν, Υψηλότατε, θά τούς έδιδα άμνηστείαν .. .
Είδα θαλασσών θύελλας, είδα γυναικών τοιαύτας, καί τί άλλο λέγει 

ό στίχος, άλλά φοβερωτέραν θύελλαν δέν είδα:
— Άμνηστείαν ; — Έγώ άμνηστείαν ; ... Άμνηστείαν ; Έγω άμνη

στείαν ...
Καί όψοισας τόν πόδα του τόν έπάτησε κάτω ώστε νά βροντήση ώς 

όγκο'ιδης σιδηρόσφαιρα άπολυθεϊσα έξ ΰψους :
— θά τούς πατήσω στό λαιμό —
'Ολίγα λεπτά διακοπή, τουτέστι βολταρίσματα άναστατώσαντα τήν 

Χαλέπαν.
-Υψηλότατε μοΰ έπετρέψατε νά εΐπώ ελεύθερα τήν γνώμην μου .. .

Καί ό I Ιρίγκιψ γελών:
—Όχι δέν μοΰ έκακοφάνη μέ αύτό ... Άλλά σκέπτομαι καί γελώ ότι 

αύτιί κάνετε έκεϊ κάτω καί πάτε κατά διαβόλου... Καί έγι» είμαι υπέρ 
τής επιείκειας... Άλλά όχι μέχρις αύτοΰ τοΰ σημείου ... Τώρα βέβαια 
οί έπαναστάται δέν πταίουν τίποτε ... Άλλοι τούς ί

ΑΠ© ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ

ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΗΣ

πέμπτης τάξεως — καί πηγαίνω 
πρός τόν Πρίγκιπα. "Οπως τόν 
βλέπω νά βηματίζ]) μοΰ φ αίνεται 
λέων εντός κλωβού. Εισέρχομαι 
καί ό λέων μετά τάς δύο - τρεις 
πρώτος τυπικός λέξεις, μέ έρωτρ:

— "Ωστε πιστεύετε δτι έγώ δέν 
είμαι Έλλην... οτι θέλω νά κάμω 
τήν Κρήτην κτήμα μου...

Έχει μίαν τόσην φαιδρότητα τό πρόσωπόν του ώστε περιμένετε νά 
έξακολουθήση πάντοτε χαμόγελών, νά όμιλή ώς Χριστός διά τούς έπα- 
ναστάτας. ’Ακούσατε τον μετά δύο δευτερόλεπτα :

— Έγώ, κύριε, δέν έκουβαλήθηκα εδώ παρά ώς εργάτης τής Ένώ- 
σεως. Τήν στιγμήν όπου Οά βεβαιωθώ δτι αύτό τό κατο’ιρθωσα, Οά 
πάρω τό καπέλο μου, θά πηδήσω στό καραβάκι μου καί θά ροφώ τή 
θαλασσινή ζωι’ι μου ήσύχως οτι έκαμα κάτι τι... Άλλ’ έφ' όσον δέν τό 
κατορθώνω αύτο δέν Οά επιτρέψω είς κανένα νά μοΰ στραπατσάρω τό 
ζήτημα δπως τοΰ καπνίζη...

Χειρονομία· όρμητικαί, φωναί, κραυγαί. κεραυνοί, καταιγίς τρομερά· 
ολίγα δευτερόλεπτα ησυχία καί έπειτα γαλήνη εαρινής αύγής :

— Καί τί χαμπέρια άπό τήν ’Αθήνα; Πώς τιι περνάτε έκεϊ πέρα: . . 
Πώς σάς φαίνονται τά Χανιά; Πρώτη φορά έρχεσθε στην Κρήτη ; . . . 
Πώς σάς φαίνεται ό κόσμος έδώ:

Άλλα πέντε — εξ δευτερόλεπτα· άλλη καταιγίς :
— Σείς οί δημοσιογράφοι είχατε μίαν υποχρέωση· όταν ήκούσατε 

πώς έγεινεν ή Έπανάστασις .... Νά έλθετε αμέσως κάτω καί όχι 
νά δένεσθε είς τάς εφημερίδας σας ο,τι σάς φουρνίζουν άπ’ έδώ .... 
Σείς έκρατήσατε τήν επανάστασιν διότι άπό τήν πρώτην ημέρα θά 
έσβυνε άν δέν έλάμβανον πληροφορίας άπό τάς ’Αθήνας ότι ό Τύπος 
τήν έπικροτεϊ .... Σάς πσρεπλάνησαν βέβαια αί άπ' έδώ πληροφο
ρία! .... άλλά σείς έπρεπε νά έλθετε αμέσως καί μόνον τιι μάτια σας 
νά πιστεύσητε . . . .

Νέα διακοπή τής ομιλίας, νέα γαλήνη :
—Έμαθα γιά σάς πώς κλέβετε τή λογοκρισία ... Τηλεγραφείτε γιά 

7Λ*ή| ι<«« καί μέ τά ποσιι ποΰ ζητείτε καί τό μέρος ποΰ ορίζετε νά σας 
τά στέλλουν στέλλετε στήν εφημερίδα σας ειδήσεις τής έπαναστάσεως... 
Μή ταράτεσθε—γελών—τή δουλειά σας κάνετε ...

Μοΰ έπέτρεψε νά Τοϋ υποβάλω μίαν απορίαν:
— θά εϊνε διατεθειμένη ή Α. Ύψηλότης νά δώση άμνηστείαν είς 

τούς έπαναστάτας Λν αυτοί θελήσουν νά καταθέσουν τά όπλα;

πρός τόν Πρίγκιπα. Όπως

Η Α. Β. Υ. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΣ ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

δέν πταίουν τίποτε ... "Αλλοι τούς ι
τους... Έγώ τά έχω 
Οί άλλοι εϊνε αθώα

I- . . . ι υ»ιαι ρι-ραια 
έπήραν στό λαιμό

με εναν.. 
θύματά τον

τών άντιθέ-Αύτή ή σύγκρουσις 
σεωνέντός τής ψυχής Του. θαρρεί 
κανείς πώς εκαμε καί τά πράγ
ματα νά συγκρούονται πέριξ Του 
μέ τάς άποτομωτέρας συμπτώσεις. 
Διηγούνται ότι μίαν ημέραν έπέ- 
στρεφεν εντός αγοραίας άμάξης 
είς τήν Χαλέπαν άπό τά Χανιά 
όπου έπήγε διά νά εγκαινίαση κά
ποιο φιλανθρωπικόν κατάστημα. 
"Οταν εύρίσκετο εμπρός είς τά 
’Ανάκτορά Του καί έπρόκειτο νά 
καταβή, ό Βενιζέλος βολταρίζων 
έμπρός είς τήνίδικήντου αύλήν— 
όλίγον μακρύτερα—-έφώναξε πρός 
τόν αμαξηλάτην ανύποπτος δτι τής 
άμάξης έπέβαινεν ό ΓΙρίγκιψ.

—’Αμαξά έχεις αγώγι;
Τόση δημοκρατικότης, τόση λι- 

τότης,τόση αφέλεια. Λύτη ή άρχι- 
κώς χαρακτηρίζουσατόν Πρίγκιπα 
αφέλεια. Ούτε ένα ακόλουθον δέν 
είχεν εις τό αμάξι του.

Αίφνης έκ τής άμάξης έπήδη- 
σεν ό Πρίγκιψ. Ό Βενιζέλος τόν 
έχαιρέτισε — πρώτην φοράν μετά 
τέσσαρα έτη — καί ό ΓΙρίγκιψ τού 
άνταπέδωκε τόν χαιρετισμόν βαδί- 
ζων πρός τήν είσοδον τών ’Ανα
κτόρων Του. ένιϊι ύ αμαξηλάτης 
έξεκίνησε πρός τόν πρώην πρωθυ
πουργόν Του. Ό Βενιζέλος είσήλ- 

θεν είς τήν άμαξαν δίδων διαταγήν νά σττιματήση είς τήν εκκλησίαν 
τών Μουρνιών. Έπήγαινεν είς τό θέρισον ... σ. γρανιτςας

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΗΝ Υ. ΝΥΜΦΗΝ ΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ 

(Φωτ. Γ. Γ(>ηγορο.τη<·;.ην|

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. 01 ΞΕΝΟ. ΠΡΟΞΕΝΟ. ΗΣΠΑΖΟΝΥΟ',ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΡ.ΓΚ.Π.ΣΣΗΣ 
|Φωτ. Γ.ζΓρηγοροπονλουΙ

*

ΤΟ ΕΝ ΧΑΛΕΠΑ, ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ TOT ΠΡΙΓΚΙΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΟ ΛΩΡΟΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΝ

(Τό ύώρον είνε Λμφορεύς έξ άργυρον, έργον τον 
εμπνευσμένου γλύπτου μας κ. Γ. Δημητριάδον. Φέρβι 
γλυφάς τήςέν Σσλαμίνι ναυμαχίας καί τής ναυμαχίας 
τον Μιαούλη παρά τόν Κάβο-ΓΙάπα τών Πατρών].

Μ ΔΕΗίΟΣΙΣ ΕΝ ΤΩ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ. ΣΤΑθΜΩ. ΑΘΗΝΩΝ
[ Κάτω έκεί είς τό λόγω τή; ώρας, σκοτεινόν Οπόοτεγον, μόνον ή φωτογραφική μηχανή 

τή; «Είχπνογροφηα^νη;- κπτώρδωσε νά λ<ί0η πλάκα|.-



^ΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ. - Η Α. Μ 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ 0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ
[Φωτ- Γ. I ρηγοροπούλον|

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ, Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ 0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΦωτ. Γ. Γρηγορο.τούλου]

ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΑΚΤΟΡΑ —Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΚΚΙΝΟΥΣΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ 
Ι*ωτ. Γ. Ι,οπούλον]

0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΕΣ 
ΤΗΝ ΓΑΜΗΛΙΟΝ ΠΟΜΠΗΝ

[Φωτ. Γ. Γρηροροπούλου)
Η ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΜΑΞΑ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΣΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΡΜΟΥ

[Φωτ. Κ. Μπέριγκερ]

ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ. - Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑΝ [φωτ. ΓρηγοροπούΣου]

Η ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ

Η ΧΡΥΣΗ ΑΜΑΞΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΤΗΝ 
(Φωτ.

ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ

Η ΥΨΗΛΗ ΜΝΗΣΤΗ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
[Φωτ. Έμ. Καρξή)

Η ΝΥΜΦΗ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

[Φωτ. Π. Σαββίδου]

ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ. - 0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ "ΔΑΓΜΑΡ..
ΔΙΑΠΕΡΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ "ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ,. (Φωτ. Γοηγορο.τούλον]



(Φωτ. Ji. Πιλαβ(ου)

ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ.—Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ

Ζί . hit L *■  ■> · ·’;! 1 -λ ■

ρφα || c=n=S^

(Φωτ. Ν. Πιλαβίον]

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ.—ΟΙ ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
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Ο ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΩΝ
[’Έργον τοϋ κ. Φρ. Άριστέιος[

Ο ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ

αθΰ αίσθημα θαυμασμού υπάρχει εις 
τήν παγκόσμιον ψμχήν διά τόν Μεγά
λοι· Γενάρχην τής Ναπολεόντειου οικο
γένειας και τό αίσθημα αυτό παρ’ όλα 
τά ιστορικά συμβάντα δέν έσβέσθη. 
Κληροδοτείται εις τους απογόνους του 
μεταξύ τών οποίων κα'ι ή νύμφη μας, 
ή οποία κατάγεται από σημαντικόν κλά
δοι· τής γενεάς τοΰ κατακτητοΐι.

’Αδελφός του ήτο ό πάππος τοΰ Πρίγ
κιπας Ρολιίνδου, πατρός τής νύμφης, 
Λουκιανός Βοναπάρτης.

"Αν ό Ναπολέων ήτο Μέγας, άλλ’ εις
τόν άδελφόν του, κατορθώσαντα διά τής πνευματικής του επι
βολής νά γίνη Πρόεδρος τής Βουλής τών Πεντακοσίων, οφεί
λει τό αξίωμα τοΰ 'Υπάτου από 
τοΰ οποίου άνήλθεν είς τό τοΰ 
Αΰτοκράτορος.

ΦιλελευίΙερώτατος τάς ιδέας ό 
Λουκιανός Βοναπάρτης έχρημά- 
τισε 'Υπουργός τών Εσωτερικών 
καί εΐτα Πρεσβευτής έν Μαδρίτη, 
έγραψε δέ ’Απομνημονεύματα.

Αυτή ή κλίσις προς τά γράμ
ματα, ή οποία έκορυφώθη έν τφ 
προσώπφ τοΰ πατρός τής νύμφης 
μας Μαρίας, υπάρχει ανέκαθεν 
μεταξύ τών Βοναπαρτών.

'Ο κατακτητής, άσημος ακόμη, 
έγραψε διάλογον περί έρωτος και

Σκέψεις περί τής φυσικής κατα- 
στάσεως» έμπνευσθείσας από τή ν 
άνάγνωσιν τοΰ Ρουσσιό. ’Αργό
τερα, ώς ύπολοχαγός, έγραψε και 
ΰπέβαλεν εις τήν ’Ακαδημίαν τής 
Λυών μελέτην περί τοΰ ζητήμα
τος: «Ποια είνε τά αισθήματα 
τά οποία πρέπει νά διδάσκωμεν 
τούς άΐ'θριόπους διά τήν εί'τυ- 
χίαν των . To Souper de Beau- 
cair είνε άλλο του έργον, τά

Άπομνημονεύματα » επίσης, είνε 
δέ γνωστόν δτι έδημοσιογράφει 
συχνότατα.

Άλλ’ ας έπανέλθωμεν εις τόν 
Λουκιανόν. Ήδΰνατο οΰτος καί 
Βασιλεύς νά γίνη αν δέν ήρχετο 
εις σύγκρουσιν μέ τόν άδελφόν 
του, από τά φιλελεύθερά του 
αισθήματα. Ήγάπα τρυφερότατα 
τήν δευτέραν του σύζυγον καί ό αδελφός του άπήτει δίαζύγιον 
άπ’ αυτής. Ό Λουκιανός δέν έδέχθη και ό κατακτητής τόν 
άπεκήρυξε. Τό λάθος τούτο ήναγκάσθη νά επανόρθωση ό Ναπο
λέων όταν είς δυσχερείς περιστάσεις του ό Λουκιανός έθεσεν εις 
τήν διάθεσίν του γνώσεις και χρήμα. Άνεγνωρίσθη τότε οΰτος 
καί πάλιν ώς μέλος τής Αύτοκρατορικής οικογένειας Λύτοκρατο- 
ρικί| Ύψηλότης καί εισήλθεν αυτοδικαίως είς την Γερουσίαν.

Ό υιός τοΰ Λουκιανού Πέτρος Βοναπάρτης φιλελευθερώτα- 
τος ιός ό πατήρ του εύρέθη αντιμέτωπος Ναπολέοντος τοΰ Γ’ 
όταν διά πραξικοπήματος άνηγορεύθη οΰτος Αΰτοκράτωρ.

Αυτό τοΰ έστοίχισε τό ν’ άφαιρεθή από τήν οικογένειαν τοΰ 
Λουκιανού ό τίτλος τής Αύτοκρατορικής 'Υψηλότητας» καί νά 
μείνουν τά μέλη της μόνον ■ ^Υψηλότητες .

Κατά τής άφαιρέσεως τού τίτλου τής '‘Αύτοκρατορικής 
Υψηλότητας» διεμαρτυρήθη πάντοτε ό οίκος τής νύμφης μας, 
ό όποιος άλλως δια. μεταγενεστέρου νόμου τής Δημοκρατίας 
άνεγνωρίσθη ώς συμπεριλαμβανόμενος είς τήν Αΰτοκρατορικήν 
οικογένειαν, άπαγορευθέντος είς τά μέλη της νιι υπηρετούν είς 
τόν στρατόν καί τό ναυτικόν.

’Από τόν ίδιον γάμον άπό τόν όποιον ό Λουκιανός Βονα
πάρτης έγέννησε τόν Πέτρον Βοναπάρτην, τέταρτον τέκνον 

έγεννήθη ό Παύλος - Μαρίας Βοναπάρτης, γεννηθείς έν Ρώμη 
τό ι8θ8 καί άποθανών τό 1827 έξωθι τοΰ Ναυπλίου επί τής 
φρεγάτας < Ελλάς». Κατετάχθη οΰτος εις τό αγγλικόν ναυτικόν 
διά νά έλθη μετά τού Κόχραν είς τήν Ελλάδα. ’Έλαβε μέρος 
εις πολλάς μάχας καί έγένετο καί ύπαρχος τής Ελλάδος 
η ονευθείς ένώ ΰπηρέτει ώς τοιοΰτος τόν 'Ιερόν μας Αγώνα.

Τού Πέτρου υιός είνε ό πενθερός τοΰ Πρίγκιπος μας Ρο- 
λ< ίνδος-Ναπολέων Βοναπάρτ η ς.

*

ΟΙ ΒΟΝΑΠΑΡΤΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Περνούν αιώνες καί μέσα εις τάς ψυχάς άναγεννώνται ιδέαι παλαιοί, ιάς 
φυγμις τον αυτού γένους,

"Αν είς τό μεταξύ διεκόπη ή συνέχεια, «ι’τό δέν έχει σημασίαν. Αί Ιδέαι 
φαίνονται όταν λέγωνται, δίαν γράφωνται, δίαν έκτελοϋνιαι. Είνε λοιπόν 
ζήτημα περιστάσεων καί ζήτημα δυναμεως εξιοτερικεύσεως ή μη συνεχεία 
τών ιδεών. Δέν άναγεννώνται, όπως είπομεν. ’Ανακύπτουν.

Είς τά εν τή νήσφ τής Άγιας 'Ελένης γραφέντα απομνημονεύματα u 
Μέγας κατάδικος έγραφεν :

„Ή 'Ελλάς περιμένει ένα ελευθερω
τήν. Ιδού είς ωραίος στέφανος Δόξης! 
'() ελευθερωτής αυτός θά έγραφε ιό 
όνομα τον παραπλεΰρως τοΰ ονόματος 
τοϋ 'Ομήρου, τον Πλάτωνος, τον ’Επα
μεινώνδα. 'Ισως εγώ δέν ευρέθην 
πολύ μακράν τοΰ σημείου αΰτοΰ·.

Άλλ' ό Μέγας Ναπολέων δέν έγραφε 
πλέον παρα απομνημονεύματα.

Ιέν εξέφραζε παρά ένα πόθον εΰγεί'ή, 
αυτός ό όποιος δέν έσκέφ.Οη ποτέ νά 
έλευθερώση λαούς, αλλά νά κατακτήαρ.

Ετη μετά τούτο, άλλος Βοναπάρτης 
έκ τον αυτού κλάδου έκ τον όποιου καί 
ό πενθερός τον Πρίγκιπας Γεωργίου και 
θείος αυτού, ό ΙΙανλος - Μαρίας Βονα
πάρτης έφονεύετο έν Ναυπλΐφ.

Νεώτατος, μόλις δέκα έννέα ετών, 
κατειάχθη είς τό*Αγγλικόν  ναυτικόν δια 
>·<ϊ αποστολή είς τήν 'Ελλάδα. Άνελάμ- 
βανε τόιε τό αξίωμα τον Άρχινανάρχον 
τον έλ.ληνικού στόλου ό Κόγραν καί 
εναυπηγοϋντο έν Αγγλία τά πρώτα πλοΐά 
μας. Ό Παύλος Βοναπάρτης έπέβη ενός 

τούτων, τής 'Ελλάδος, ώς ύπαρχος.
"Εδειξε γενναιότητα κατά τάς διαφό

ρους μάχας πρός τους Τούρκους καί 
άπόδειξις είνε τό βεβαιούμενον, δτι τόν 
θάνατόν του ίκλανσε τό Πανελλήνιον, 
το οννειθιομενον είς τοιούτους θανάτους, 
ώς γράφει ό κ. J. Κάμπου ρογλους.

’Αλλ*  ένώ έθεοιρεϊτο βεβαιωμένοι- διι 
ύ Παύλος Βοναπάρτης έφονεύθή έξωθι 
τού Ναυπλίου, συγχρόνως μέ τήν παρα
τήρησα- του, ό άνω άναφερόμενος ιστο
ρικός βέβαιοί ότι ούτος έφονεύθή έν 
Σπέισαις έκπυρσοκοοτήοανιος τοΰ πιστο
λιού του ένψ τό έκρέμα. Ό υιός τοΰ

Ναπολέοντος, ό Βασιλεύς τής Ρώμης, ό 'Αετιδενς, όπως βέβαιοί ό Πρόκες 
Όστεν, έπροτάθη ώς Βασιλεύς τής 'Ελλάδος. Άν δέν είνε ασφαλές τίποτε 
άλλο εις τήν ύπόθεσιν αυτήν, άλλί είνε βέβαιον δτι ό νέος εκείνος, ό όποιος 
είδεν εαυτόν δέσμιου διά νά μή όνειροπολήοη τήν δόξαν τού πατρός, εΰρεν 
ώς αρκετόν άντιοτάθμιομα τόν πτωχόν άλλά δοξαομένον θρόνον τής 'Ελλάδος. 

Αυτά κατά τό 1831. *Ενοτριτερα τό 1822 ό Ναπολέων Γ' ό τελευταίος 
Αΰτοκράτωρ τίΰν Γάλλων έν ήλικίτ,ι δέκα ιεοοάροιν έτών ουνεκινήθη τόσον 
διά τόν 'Ελληνικόν αγώνα, ώστε βτβαιοΰται διι άπέστελλε καθ’ εβδομάδα 
τάς μικρός ιου οικονομίας είς τό φιλελληνικόν κομιτάιον τό όποιον ίδρύθη 
έν ' Ελβετία υπό τόν Φιλέλληνα Έϋνάρδον, όπως βεβαιουται δτι καί κατά 

τό /.S’67 προοεφέρθη είς τήν 'Ελληνικήν Κνβίρνηοιν ν άναλάβη τήν προ>- 
τοβουλίαν ιιπελευθερώοεως τής Κρήτης διδόμενης εις αυτήν αυτονομίας.

Όταν έξεθρονίοθη όΌθοτν καί έγένετο tj ηιηφοφορία προς εκλογήν νέου 
Βαοιλέως ό Πρίγκιηι Ναπολέων 
ήτο μεταξύ τών υποιμηφίων.

“Ηδη, μετά τόοα έιη, μία κόρη 

τής μεγάλης Οικογένειας έρχεται 
σύζυγος ένός τών προσφιλεστέ- 

ρων Πριγκίπων μας, αυτή τυ- 
χούσιι τοϋ κλήρου νά ουνδέση 
τήν 'Ελλάδα μέ τούς Βοναπάρ- 
τας, νά πλήρωσή τό καθ’ έαυτήν 
ένα πόθον των.

'Όλον τό παρεΐ.ί'ύν τής Ρώμης έκαΐετο . . .

ΕΡΡΙΚΟΥ Χ1ΕΓΓΕΒΙΤΧ

QUO VADIS?
(Συνέχεια άπό τό προηγοΰμτνον)

— Μετανοείτε διότι έλήλυΟετ· ή ι'όρα! Έπϊ τής Πόλεως τοΰ εγκλή
ματος. επί τής νέας Βαβυλώνος, ό Κύριος έξαπέλυσε πΰρ.ΊΙλίΙεν ή ι'όρα 
τής Κρίοεως.Ό Κύριος ΰπεσχέδη νά έλΌη καί μετ’ ιιλίγον θά τόν ιδετε. 
’Αλλά δέν Οά είνε τό Άρνιον, τό όποιον έχυσε τό αήιά του διά τάς 
αμαρτίας σας . . . Θά είνε ό φοβερός Κριτής. Δυστυχία εις τόν κόσμον 
καί δυστυχία εις τούς αμαρτωλούς! Διότι δέν υπάρχει έλεος δι’ αυτούς... 
Χριστέ οέ βλέπω...Έρχεσαι έν ήχοις σαλπίγγων έν φωνή αρχαγγέλων...

’Λντήχουν εις τήν κατακόμβην τρομεροί ήχοι τής πιπτούσης υπό τάς 
φλόγας πόλεως. Λί ιίπηχήσεις των έφάνησαν σημεία οριστικά τής φρι- 
κτής Κρίσεως. Καί τότε έκραύγασαν ίίλοι: -ΊΙ ημέρα τής Κρίσεως.’Αλή
θεια ! ’Ιδού αύτή! Ένηγκαλίζοντο ιίλλήλους οί μέν. έκρυπτον τά πρό
σωπα άλλοι, έκλαιον δλοι καί έτυπτον τά στήθη των. Μετ’ όλίγον ή 
φωνή τοΰ Κρίσπου έκυριάρχησε πάλιν.

—‘ΑπαρνηΟήτε τά επίγεια διότι ή γή Οά ολίσθηση υπό τούς πόδας 
σας! Άρνηθήτε τούς έρωτός σας διότι ό Κύριος Οά τιμωρήση τόν 
άγαπώντα τήν γυναίκα του καί τό τέκνον του περισσότερον τοΰ Πλάστου! 
Ούαί εις τούς πλουσίους! Ούαί εις τούς ματαιόδοξους! Οΰαί είς τήν 
γυναίκα, είς τόν άνδρα, είς τόν παΐδα!

Νέος δοΰπος έσεισε τήν κατακόμβην. "Ολοι έπεσαν κατά γής. Εις τήν 
σιγήν δέν ήκούοντο παρά οί ψιθυρισμοί: Ό ’Ιησούς, ό ’Ιησούς! Τά 
παιδία έκλαιον. "Εξαιρνα μία ήρεμος φιονή ήκούσθη :

— Ειρήνη ήμϊν!
Ήτο ό ’Απόστολος Πέτρος, ό όποιος πρό μιας στιγμής εϋρίσκετο 

είς τό λατομεϊον. ΊΙ γενική φρίκη έξηφανίσθη όπως ό φόβος άπό τοϋ 
ποιμνίου όταν έρχεται ό ποιμήν. ’Εκείνος έτεινε τάς χεΐρας πρός τό 
αγωνιών πλήθος:

— Διατί ταράσσονται αί καρδίαι υμών ; Τις δύναται νά μαντεύση τί 
δύναται νιι τώ συιιβή πριν έλθη ή ι'όρα; Ό Κύριος έτιμιόρησε διά τοΰ 
πυράς τήν Βαβυλώνα, άλλ’ έφ’ ύμυιν. τούς όποιους ήγνισε τό Βάπτισμα 
θά έκτείνη τήν εύσπλαγχνίαν του. Καί θά ιίποθάνετε μέ τό όνομά του 
είς τά χείλη. Ειρήνη ύμΐν.

’Ανεκουφίσθησαν όλοι. Ό Βινίκιος έπλησίασε τόν ’Απόστολον:
Σώσε ιιε αύθέντα. Τήν έζήτησα είς τήν πυρκαϊάν καί τό πλήθος. 

Δέν ήδυνήθην νά τήν εϋρω πουθενά. Γνωρίζω ότι δύνασαι νά μοΰ τήν 
άποδιόσης.

— Πίστευε καί έρχου. jy

ΊΙ πυρκα’ίά έπλησίαζε τό ΙΙαλατΐνον. Ό Τιγγελϊνος, συλλέξας όλους 
τούς πραιτωριανούς. έστελλε, τόν ένα κατόπιν τοΰ άλλου, ταχυδρόμους 
διά νιι άναγγείλουν είς τόν Καίσαρα ότι δέν θά έχανε τίποτε άπό τήν 
μεγαλοπρέπειαν τοΰ θεάματος διότι ή πυρκα’ίά ηϋξανεν. Άλλ’ ό Νέρων, 
πορευόιιενος ήδη πρός τήν πόλιν, δέν ήθελε νά φθάση είμή τήν νύκτα 
διά νά θέλξη περισσότερον τούς οφθαλμούς του. Είχε σταματήση καί 
είχε καλέση τόν ηθοποιόν Άλίτουριν διά νά μελετήοη μετ’ αυτού τό 
ζήτημα εάν έπρεπεν, όταν θά έίχγεν : Ώ Ιερά πόλις! νά νφκόοη πρός 
τούς ουρανούς τάς δύο του χεΐρας ή, κρατών μέ τήν μίαν τήν φόρμιγγα, 
νά τήν άφίση νά πέο>| κατά μήκος τοΰ σώματος καί νά ύήιώση τήν 
ιϊλλην. Είς τό ποίημα τό άφ ιερωμένον εις τήν καταστροφήν ώφειλε — 
συνεζήτησε τό πράγμα μέ τόν Πετρώνιον — νά παρεμβάλη μερικάς 
βλασφημίας κατι’ι τών θεών; Άπό καθαρώς τεχνικής άπόψεως δέν ένε- 
δείκνυτο, ότι τοιαΰται βλασφημίαι θά έξέφ ευγον πιθανώς τών χειλέων 
Ανθρώπου χάνοντος τήν πατρίδα του; ’Επί τέλους περί τό ιιεσονύκτιον 
έφθαοε πρό τών τειχών, αυτός καί ή κολοσσαία ακολουθία του άπό 
αύλικούς, γερουσιαστάς, ιππείς, ιϊπελευθέρους, δούλους, γυναίκας καί 
παϊδας. Δέκα εξ χιλιάδες πραιτωριανών παρατεταγμένοι κατά μήκος τής 
όδοΰ έπηγρύπνουν κατά τήν δίοδόν του. Καί ό λαός έξέφερεν ύβρεις, 
έσύριζεν, οϋρλιαζεν αλλά δέν έτόλμα τί βίαιον. Άπό καιρού είς καιρόν 
έξεροήγνυντο καί έπευφημίαι έκ μέρους εκείνων, οί όποιοι μή έχοντες 
τίποτε νά χάσουν, προεβλψτον διανομήν σίτου, έλαίου, ενδυμάτων καί 
χρημάτων, γενναιοτέραν τοΰ συνήθους. Αί κραυγαί όμως καί οί συριγμοί 
έκαλύφθησαν άπό τούς ήχους τών κεράτων κατά διαταγήν τού Τιγγελί- 
νου. Ό Νέρων. άφού διήλθε τήν Όστιανήν Πύλην, έσταμάτησεν όλίγον 
καί έκραύγασε: Κυρίαρχος άνευ οίκου, λαού τίνευ στέγης. Πού λοιπόν 
Οι’ι κλίνω τήν νύκτα τήν όυστυχισμένην κεφαλήν μου;»

Έπειτα άνήλθε διά κλίμακας επίτηδες παρασκευασθείοης είς τό 
Άππιανόν Ύδραγωγεΐον καί άνήλθον επίσης οί αύγουστανοι καί ό 
χορός τών ιίοιδών μέ τάς κιθάρας. Είς όλων τά στήθη ή πνοή είχε στα
ματήση έπί τοϊς σεβαστοΐς λόγοις, ους θά ι’ιπήγγελλεν ό Νέρων. ’Εκεί
νος όμως ΐστατο μεγαλοπρεπής καί άφωνος μέ πορφύραν εΐς τόν ώμον 
καί τό βλέμμα πρός τάς φλόγας. ("Επεται συνέχεια]



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1907 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 15

Η ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΤΑ ΘΕΛΓΗΤΡΑ ΜΑΣ. Τό στόμα.

Μετά την κόμην καί την εκφραοιν τον βλέμματος Λεν γνωρίζω τίποτε 

γοητεντικο'ιτιρον ιΐ.τό τό ώραΐον στόμα έ.τί ιών χειλέων τον όποιου ανοί
γεται ί'να χαριτωμένου μειδίαμα.

Άλλα το οτόμα δεν εΐνε μόνον ή έδρα τών μειδιαμάτων καί τών φιλη
μάτων. Εΐνε ό σπουδαιότερο; συνεργάτης είς τήν καλήν χώνευσιν δκως 
εΐνε δείκτης τή; υγείας μας, τό κύριον οργάνου τής φωνής καί τοΰ άσματος.

"Ας οταμαιήοωμεν λοιπόν είς ιό στόμα.
Μαζΰ με τό βλέμμα, τό μέρος τής φυσιογνωμίας, τό όποιον άντικρύζει 

αμέσως ό άλλος εΐνε τό στόμα καί προ παντός τά χείλη.
Ό Lebnm έγραψε χαριτωμένους στίχους, οί οποίοι δεικνύουν τήν 

επιρροήν τοΰ στόματος έπί τής ιδέας ί/ν σχηματίζει τις δι εν άτομον :
«'Η Φνλλίς δέν εΐνε έξυπνη, άλλά τό στόμα της εΐνε τόσον ώραΐον, ωοτε 

είμπορεΐ να παραβληθή μ'ε ιό στόμα τής ’Αφροδίτης.
Δέν τήν ακούω όταν είμαι κοντά της, άλλά τήν βλέπω να αιλή ».

Τά χείλη.

τ'Γά χείλη κάμνουν τό οτόμα».
'Αλήθεια. Τό μεγάλο στόμα, λέγεται μεγάλο, όχι διότι ή κοιλόιης του 

εΐνε ευρεΐα, άζζά διότι τά χείλη διανοίγονται πολύ δεξιά καί άριοτερά.
Αιά νά έχετε μικρόν οτόμα πρέπει άπό ενωρίς νά συνειθϊσετε νά γελάτε 

μέ προσοχήν καί νά χασμιΐοθε άνοίγουσαι τό οτόμα οσον τό δυνατόν όλι- 
γώτερον. 'Αποφεύγετε τοιουτοτρόπως καί τάς ρυτίδας. Σάς συμβουλεύω : 
Μή γελάτε, απλώς μειδιάτε. Τό μειδίαμα εΐνε τό άνθος τοΰ προσώπου, 
χαριτωμένον άνθος, αυτή ή γυνή έν ολ// της τή καλωσύν/) καί τή χάριτι.

' Υπάρχουν άτομα τά όποια έχουν τά χείλη ωχρότατα. Οί χλωροαναι- 
μικοί, οί λυμφατικοί, οί διαβητικοί κ.τ.λ. Πρός έπανιιρθωσιν τοΰ κακού 
μεταχειρίζονται πολλάς ερυθρά; βαφάς. Εΐνε δηλητηριώδεις πολλάκις αί 
βαφαΐ ανταί καί ή χρήσίς των — αν εΐνε άνάγκη νά γίνεται — πρέπει νά 
γίνεται με προσοχήν εκλογής, ’Εγώ δέν θά παραθέσω συνταγήν.

Καί όλϊγαι συμβουλαί τώρα διά τά χείλη :
Μή τά δαγκάνετε διά νά κοκκινήσουν. Τό αποτέλεσμα εΐνε πολύ εφήμε

ρου άλλά παχύνονται τά χείλη καί παραμορφοϋνται.
Μή εκθέτετε τά χείλη σας υγρά όταν ό καιρός εΐνε ψυχρός ή πνέει άνεμος.
Αιά νά ουντηρήτε ωραία τά χείλη σας μεταχειρίζεοθε τήν εξής πομμάδα : 

Miel rosat....................................................................... 5° Kr-
Cire vierge .............. $ »
Beurre de cacao........................................ ...... 5 »
Poudre de ratanhia............................................... 5 ·
Carmin........................................................................................ 0,50 centi gr.
Poudre d'amidon........... . 3 gr.

'Moi' δέ πώς είμπορεΐιε νά κατασκευάσετε μόνοι σας τήν πομμάδαν 
αυτήν: Είς μικρόν ίγδίον θέσατε τό ΤΠ'ίβΙ rOS&t παί τήν poiidre de 
Vdta.n.hin. Άναμίξατέ τα καί προσθέσατε έπειτα τό beurre de CACAO 
καί τό cire θΙβ)'ί)β τά όποια θά έχετε διάλυση εις σιγανήν φωτιάν. Τό 

καρμινίου, rd όποιον έχει σκοπόν νά χρωματίση τήν πομμάδαν, τρίβετε 
μέ δύο ή τρεις σταγόνας ΰδατος καί τό αναμιγνύετε έπειτα καλώς κονιο- 
ποιούμενον μέ τήν πούδραν. Τό τελευταίου αύιό μίγμα τό προσθέτετε 
είς τήν πομμάδαν ολίγου κατ’ όλίγον μέχρι; δτου φθάσειε είς τό χρώμα τό 
όποιον θέλετε.

Ή πομμάδα αυτή δύναται νά ουντηρηθή έπί μήνας, άρκεΐ νά φυλάσσε
ται μακράν τοΰ φωτός καί είς μέρος ξηρόν.

"Εχει δέ άποτελέσιιατα νά έξαλείφη διαφόρους ρυτίδας ή άλλα; αλλοιώ
σεις τής επιφάνειας τών χειλέοιν, νά δίδη είς αυτά χρώμα καί στιλπνότητα 
καί νά προοτατεύη τά χ_είλη κατά ιών ατμοσφαιρικών μεταβολών. 'Επι
βάλλεται ή χρήοις της, Απαγορεύεται ή κατάχρηοίς της.

«
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΜΑΣ.

Περιεργίιιάτη εΐνε ή έννοια τοΰ κάλλους είς τάς γυναίκας τών διαφόρων 

λαών. zlrd τάς Ευρωπαίας οί μεγάλοι καί κανονικοί οφθαλμοί εΐνε αντικεί
μενου θαυμασμού καί όμως αί Κινέζαι θέλουν τού; οφθαλμούς των μικρούς 
καί τριγωνικούς. Τό αυτό συμβαίνει καί μέ τό στόμα.' Η Ευρωπαία επιθυμεί 
τό μικρό στοματάκι, ενώ εξ εναντίας ή Αίθιοπϊς άγαπρ νά έχ// μεγάλο καί 
με κρεμάμενα χείλη στόμα. Είς επαρχίας τινάς τής Περσίας ή γρυπή ρίς 
γυναικός καταφρονεϊται ώς ρίς toS όχλου καί αί κυρίαι τής άνωτέρας 
ιάξεως φροντίζουσι νά συνθλίβωσι τάς ρίνας τών κορασίων των εκ νεαρά; 
ήλτκίας, διά νά μή "δουν τάς θυγατέρας το»· καταφρονονμένας λόγφ τής 

Τό καθήκον τής γυναικός five ή ώραιότης, 
άλλ’ ή ώραιότης εΐνε τέχνη δύσκολος

Ερνϊχτοι ΡΕΝΑΚ

γρυποιδους ρινός. Μερικαί όμως ίδιοτροπίαι τών ’Ιαπωνίδων καί 'Ινδών 
εΐνεμάλλον περίεργοι. Αί πρώτοι χρυσώνουν τούς όδοντας των, αί δέ δεύ
τεροι τούς βάφουν ερυθρούς καί αί γυναίκες τής Ι'ουϋράτης μελανούς.

Παράδοξοι όντως ίδιοτροπίαι περιφρονούσαι το /.ευκον χρώμα τών 
όάο'νπυι- καί τ'ην λάμηιιν τής άδα/ιαντίνης.' Τό παράδοξον καί τό τερατώδες 
εΐνε παραδεκτόν αρκεί νά νομ.ίζεται συντελούν είς τ'ην καλλονήν. "Αν ή ΐδεα 
τοΰ κάλλους ι'.τηγιίρΓί.'ίΐ’ είς ιάς γυναίκας τήν εξαγωγήν τών ιίδόντων — είπεν 
εις αμείλικτος διώκτης τού φύλου μας—είμαι βέβαιος άτι χάριν καί μόνον 
τής καλλονής αί γυναίκες, άψηφοΰσαι τούς πόνους καί τήν στέρηοιν τών 
προσφιλών κοπτήρα»·, κυνοδόντων, τραπεζιτών καί φρονιμίτων, εαν υπάρ
χουν τοιοΰτοι είς τό γυναικείου στόμα, θά έξήγον αύτούς.

“Ας τελειώοωμεν μέ μίαν άντίθεσιν: Αί Κινέζαι διά νά εΐνε ίσχναί, άσι- 

toC»·, ενώ άπεναντίας αί ' Οθωμανίδες τρώγουν μέχρι διαρρήξεως διά να 
παχύνουν. 'ίί κάλλος πρόσκαιρου, τι διαπράττεται έν όνόμαιί σου !

Τά μαγειρικά σκεύη σας. — Μερικοί γανωτζήδες συνειθίζουν νά ανα
μιγνύουν τόν κασσίτερον, διά τοΰ όποιου /«ι ώνοί'ν τά μαγειρικά σκεύη, μέ 
μόλυβδον, ό όποιος εΐνε μεν εύθηνότερος άλλά καί δηλητηριώδης.

Ιδού λοιπόν τρόπος νά έξελέγχιμε εάν ό γανωτζής σας τίνε ευσυνείδητος. 
Άνάπτετε μέσα είς έ’να πιάτο ολίγον θειον και καλύπτετε rd πιάτο μ'ε τα 
γανοιμένον σκεύος μόλις σας τό έπιστρέψη ό γανωτζής. ".4ι· ή εσωτερική 
επιφάνεια μείνη άργυρύχρους καί οτίλβουσα, τά σκεύη εγανώθησαν διά 
κασσιτέρου- ιΐν ή επιφάνεια μαυρίαη, σημαίνει ότι εγανώθησαν δια μόλυ

βδου καί. τόν λόγον τότε έχει ή αστυνομία, είς την όποιαν πρέπζί >’« παρα- 
πέμψητε τόν γανωτζήν σας. Τό μαύρισμα αυτό εΐνε θειούχος μόλυβδος, 
ήτοι ενωοις μόλυβδου και θείου.

Τζάμια κ.λ. — Θέλετε νά καθαρίσητε τά τζάμια σας; Είς μίαν λεκάνην 
νερό ένα κουταλάκι Αμμωνίας. Εΐνε μυριάκις προτιμόιερον και εύθηνό- 
τερον τοΰ σαπουνιού. Επίσης κτένια, τσατσάρες, μεταλλικοί πλάκες, επι- 
γραφαί εκ μετάλλου καθαρίζονται θαυμάσια.

Με όλίγην αμμωνίαν επίσης έξαλείφονται έρυθραί κυλΐδες έπί ενδυμά
των, γενόμεναι άπό σταγόνας λεμονιού ή άλλον όξέος. Ωσαύτως μίγμα ενός 
όγκου αμμωνίας, ενός οινοπνεύματος ακράτου καί τριών ΰδατος άπεοιαγ- 
μένου εξαλείφουν πάσαν κηλ.ΐδα λίπους ή ιδρώτας άπό ενδύματα.

"Αν θέλετε νά καθαρίσητε ύάλινα σκεύη ή τοιαΰτα εκ πορσελάνης, ζητή
σατε άπό φαρμακείου δλίγων λεπτών υδροχλωρικόν οξύ. Προσέχετε όμως 

τά ένδύματά σ«ς καί τά μάτια σας πρό πάντα»·.

Κοτόπουλο σοτέ αλά μαρεγγώ. — Μάθετε άλλο ένα πιάτο για σερβί
ρισμα. Κόπτετε δύο κοτόπουλα είς πέντε τεμάχια κάθε ένα. Δηλαδή δύο 
τά πόδια, δύο ή φτεροΰγες καί τό στήθος. Είς μίαν κατσαρόλα βάζετε ολί
γον λάδι καί ολίγοι· βούτυρο, τοποθετείτε νά πουλιά μέοα, τά άλατοπιπερώ- 
νετε, τά σκεπάζετε μέ τό καπάκι καί βάζετε τήν κατσαρόλα είς δυνατήν 
φωτιά νά σοεαρισθοΰν. "Επειτα χύνετε τρεις κουταλιές σάλτσα έσπανιόλ, 
ολίγον ζοΰ καί ένα ποτηράκι άσπρο κρασί, βάζετε ένα μπουκειάκι άπό 
καρόια, ρίζαν σελήνου, μαϊδανοΰ, φΰλλον δάφνης, πιπέρια καί τά αφίνετε νά 
σιγοβράσουν. Κατόπιν τά περνάτε ένα ένα κομμάτι είς άλλην κατσαρόλα καί 
περνάτε επάνω καί τήν σάλτσα. Έν τφ μεταξύ τηγανίζετε πέντε αυγά μ'ε λάδι, 

σερβίρετε τά πουλιά είς τήν μέοην τού πιάτου, κόπτετε rd αυγά όλοστρόγ. 
γυλα καί τά βάζετε γύρο> γύρω, περιχύνετε με τήν σάλτσα καί σερβίρετε.

Η σάλτσα έσπανιόλ ετοιμάζεται ώς έξης: 'Αλείφομεν έαωτερικώς μίαν 
κατσαρόλαν με βούτυρο, βάζομε καρότα, κρομμύδια, ξύγκι, ζαμπόν, κομ
ματάκια κρέας, πουλερικά (περισσεύματα) καί θέτομεν ζωμόν ώστε νά 
σκεπασθοΰν, έπειτα δέ τήν κατσαρόλα είς δυνατήν φωτιά καί πάλιν άλλον 
ζωμόν. Κατόπιν ρίπιομεν ένα δε/ιατάκι άπό δάφνη, θυμάρι, μαϊδανό, κρομ- 
μυδάκια καί τά άφίνομεν είς τήν άκραν τοΰ φονρνέλ.λου έως δύο ώρας. 

Άφαιροΰμεν rd πάχος καί βάζομεν είς φωτιάν βούτυρον μέ αλεύρι, τά 
κτυπώ/ιεν, τά ρίπιομεν είς τήν σάλτσαν καί τήν περνοΰαεν άπό πανί.

Ίο δέ ζοΰ γίνεται ώς εξής: "Εχεις περισσεύματα κρεάτων, κυνηγιού κ.λ. 
Κόπτεις λοιπόν κρομμυδάκια φέτες, καρόια, σέλινο, πράσου, μαϊδανόν, ένα 
φΰλλον δάφνης, μερικά γαρύφαλλα καί ολίγα πυπέρια. ’Αλείφεις τήν μαρ- 
/ιίτα μέ πάχος ζωμού, ρίπτεις όλα αυτά μέσα, ιά βάζεις είς την φωτιά 

καί όταν άρχίσουν νά κοκκινίζουν τά οβύνεις ;ι’ ένα ποτηράκι Μαδέρα ή 
Σαντορίνης και τά αφίνεις νά δέσουν, κατόπιν γεμίζεις την μαρμίτα νερό, 
τά έξαφρίζεις καί ιήν σύρεις είς rd άκρου τής φωτιάς, ρίπτεις το ανάλογου 

αλάτι καί ιά άφίυεις νά σιγοβράζουν ιέσσαρας - πέντε ώρας. "Επειτα τά 
περυρς άπό ψιλό τρυπητό, άφαιρεϊς τό πάχος καί μεταχειρίζεσαι.

ΜΙΑ

ΙΙΧΝΓΟ') ΚΧΙ

ΕΙΣ
Εύρισκύμε&α καί πάλιν εις τήν ευτυχή ίλέοιν νιι έκφράσωμεν 

τΐιν ευγνωμοσύνην μας πρός τό ΓΙανελλήνιον, τό όποιον μάς 
ΕβοήΙΙησε νά διανύσ/ι και τό τρίτον άπό τής ίκδόσεώς της έτος 
ή « Είκονογραη ημένη , είσερχομένη 
διά τοΰ παρόντος τεύχους είς τό 
τέταρτοι·.

1έι· έπαυσε, δεν ί'μ.ειιόίΐη, Αλλά του
ναντίον ηΰξησεν ή μέριμνα τών απαν
ταχού "Ελλιρ·ων υπέρ τής Εικονο
γραφημένης», μέριμνα στοργική.

Καί ό έν τή έσω καί » έν τή έξω 
' Ελλάδι "Ελληνισμός δέν υπεστήριξε 
τήν «Εικονογραφημένη^·», τήν έ]γά- 
πησε. ” Εκρινεν ιΐρμοδίως τάς Ουσίας, 
αί δποϊαι Απαιτούνται πρός διατήρη
ση· περιοδικού πολυτελούς, δυναμένου 
ν Αποτελέση κόσμημα, συναγωνιζομέ- 
νου καί υπερτερούντος — τό λέγομεν 
διότι είναι φανερόν — τι'ις πολυτελείς 
εκδόσεις τής Εύριόπης. ’’Εκρινεν οτι 
ήτο τούτο Ανάγκη ’Εθνική. Λά παοου- 
οιάζωνται τά γεγονότα μας τά εθνικά 
— αγαινες υπέρ τής Πατρίδας, κατα
κτήσεις εκπολίτισευκαί, πρόοδοι—εικο
νογραφημένα καλλιτεχνικώς και πλου- 
σίως πρό τών όμμιίτων τον κόσμου, 
να διαδίδωνται Ιδέαι έιλνικα'ι καί υγιείς 
παρά τοΐς ιιπανταχοΰ "Ελλησι, νά 
παρουσιάζεται δέ και μία νίκη μας έν 
τή εκδοτική Απέναντι τώιν ξένων,αυτή 
αΰτη ή ι Εικονογραφημένη . Τήν δευ- 
τέραν ναύτην Ανάγκην ό εξω 'Ελλη
νισμός κατενόησε πλήρως και αύΟορ- 
μήτως μάς συνέδραμε. jjjg

Ή τριών έταιν ιίπρόσκοπτος ζωί) 
έγγυαται πλέον περί τοΰ μέλλοντος.

Αύτό τό μέγα κεφάλαιον δκί τόν 
εκδόσεων μάς προσεπόρισαν οί συνδρομηταί μας καί μέ στε
ρεότερου βήμα &ά προχωρήσιομεν είς τόν δρόμον μας τελειο- 
ποιοΰντες τό η ύλλον, Ανταποκρινόιιενοι υπερτελείως πλέον είς 
πάσαν άπαίτησιν τοΰ Αναγινιόσκοντος έκλεκτοΰ κοινού.

’κΐΐ1 ι; βοήθεια τού ιιπανταχοΰ "Ελληνισμού μάς κάμνει εύγνώ- 
μονας, έπιβάλλει όμως καί Υποχρεώσεις.

"Η Εικονογραφημένη» τι'ις αϊσί/ιινεται καί ιλι'ι τας έκπληριόση, 
Αντί δέ πάσης δποσχέσεαις ιΐά δμιλοΰν ενγλωττότερον έκάστοτε 
τα προσεχή τεύχη της.

ΙΑΚΩΒΟΣ

νι’ιμον των Ιίνηοιγευτόν

«

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

ΈκλεχτοτΑτη και ιτατριωτικωτάτη ίλληνίζ ή Κορίνα Ιλυγά- 
τ>/ρ Α,ιιογετοϋς εκ τών μάλλον πημαινόντων τον εν Ταρσώ τής 
Κιλικίας κ. Κ. Σιδερικονδη και δ Εκλεκτότατος καί πατοιω- 
τικώτατος πάλιν μεταζύ τών προξένων μας <5 έν Μτροίνγ) 
τοιοΰτος κ. Ευγένιος Καβαλλιεράτος έμνηστεύ&ησΟν.

rIJ Εικονογραφημένη» ης I)έρμοι φίλοι εΐνε άμφότεροι οί 
μνηατοι εΐ-χεται είς αντους δ,τι καί Ελπίζει. ΝΑ πήξουν φωλεάν 
ευτυχίας πέραν έκεΐ δπου Ι)Α ζήσονν διά τδ καλόν τών δούλων 
αδελφών μας, διιι τό αγαάόν τοΰ Έϋνους, διά τήν ευημερίαν 
τής φυλής μας, ύπερ ών κοινός δ Άγών.

ΕΝΑΣ ΗΡΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

Είς τόν Πύργον μ’ έσερβίριζεν ένας ήρως, όταν έτρωγα. "Ηρως, συγγρα- 
φεύς, πρώην έφεδρος άνθυπολοχαγός, πρώην γκαρσόνι καί πρώην άστυφύ- 
λας. 'Ο Διονύσιος Δ. Ζαφειρόπουλος.

Είς τόν τόπον μας, όπου ήρωϊσμός άςιος ανταμοιβής καί προαγωγής δέν 
εΐνε τό νά πληγωθής διά τήν πατρίδα, δ Ζαφειρόπουλος διαπράςας τό 
σφάλμα νά θεωρή αύτό καθήκόν του, καλά κατήντησε ξενοδόχος.

Ητον άνθοπολοχαγός έφεδρος κατά τό 1897 καί ίδειξεν αληθινόν ήρωϊ- 
σμόν είς τάς διαφόρους μάχας και ιδίως είς τά Πέντε Πηγάδια. Άκόμη τό 
κορμί του κλείει μέ σάρκας τουρκικήν σφαίραν. Καί άκόμη ή ψυχή του 
κλείει όνειρα διά τήν Πατρίδα καί άγάπην δΓ αύτήν, τήν Πατρίδα ή δποία 
κατήντησεν αγνώμων.

"Επειτα άπό τόν πόλεμον δ άνθυπολοχαγός άπελύθη άπό τάς τάξεις τοΰ 
στρατού καί οικογενειάρχης όπως ήτο. διά νά θρέψη τά παιδάκια του, έγινε 
γκαρσόνι εις έν έστιατόριον τής Κέρκυρας καί έπειτα άστυφύλαξ. Τώρα 
έχε1· ένα μικρόν και νοικοκυρεμένο ξενοδοχβίον είς τόν Πύργον.

"Οταν τό έμαθα έπαυσα νά τρώγω είς τά 'Ολύμπια» καί έτρωγα εις τοΰ 
Ζαφειροπούλου. "Επειτα ήθελα νά παυσω νά τρώγω καί έκεΐ.

Σέ στενοχωρεΐ νά κτυπφς καί νά παρουσιάζεται νά σοΰ άνάόη τό σπίρτο 
ένας ήρως.

’Εκείνος ήρεμώτατος, μειδιών παιδικά, σοΰ ανάβει σπίρτο, δικαιολογεί 
τόν μάγειρόν του. σοΰ δείχνει τά παιδάκια του καί μόνον ότι εΐνε θύμα τής 

Πατρίδος δέν σοΰ λέγει, ότι τήν υπηρέτησε 
γενναία δέν σοΰ αναφέρει, ότι συμμερίζε
ται τόν πόνον σου διά τό φαινόμενου δέν 
σοΰ δείχνει.

"Ηρως καί απέναντι τών Έλληνοτούρκων 
-ής ζωήί, όπως ϋπήρξεν ήρως καί απέναντι 
τών Τούρκων τοΰ πολέμου.

ΕΡ.
β

ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

ΊΙ «Εικονογραφημένη» θά ηίχετο νά έχη 
διαρκώς νά παρουσιάζη μορφάς οϊα ή τοΒ 
κ. 'Ιακώβου Δραγάτση.

"Οσοι τόν έγνώρισαν έκ τοΰ πλησίον, δσοι 
τόν εΐόον Εργαζόμενον ώς σκαπανέα τής παι- 
δεύσεως τής νεότητος, όσοι τόν ήκουσαν ώς 
ρήτορα, όσοι τόν έμελέτησαν ώς Επιστήμονα, 
θά δμολογήσουν ότι μορφαί ώς ή τοΰ κ. 
Δραγάτση β’ύνανται νά όνομαοθώσι Πανελλή
νιοι. Άπό τεσσάρων ήδη ετών ό κ. Δραγά- 
τσης τά πορίσματα καί τήν πείραν τριακον
ταετούς περίπου εργασίας τά Εφαρμόζει εις 
τό έν ΠειραιεΤ Εκπαιδευτικόν του ίδρυμα, τό 
«Δραγάτσειον» διά τό όποιον οφείλει νά 
ϋεμνύνεται δ Πειραιεύς.

Έκεϊ παρίσταται διδάσκαλος καί πατήρ, 
κήρυξ τής δγιοΰς παιδεύσεως καί τής πα
τριωτικής, άπό τούς σπουδαιοτέρους παρά
γοντας τής μορφώσεως τής νεότητος έν τώ 
τόπφ μας.

«

ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

Ο Κ°Σ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μία μορφή άπό τάς δυνατάς. Μία βέλησις 
χαλύβδινη. "Ενας Εργάτης τοΰ Ιδανικού φύ.ο- 
πονώτατος καί έπιπονώτατος. Αυτός εΐνε δ 
κ. Οικονόμου.

"Οταν εις τό 1901 συνεστήθη ή Βασιλική 
Δραματική σχολή, τή συστάσει τής έν Βερο-

λίνφ Πρεσβείας μας. ό κ. Οικονόμου παίζων τότε μετά τής κυρίας του 
είς Γερμανικά θέατρα έκλήθη ώς καθηγητής. Είνε δ μόνος ό όποιο- 
έδίδαςε κάτι πρωτότυπον, κάτι νέον. Ό ρηξικέλευθος. Έταυτίσθη ή τύχη 
του μέ τήν τύχην τής Σχολής. 
Έκλεισεν ή σχολή καί ό κ. Οικονό
μου ϊδιώτευεν έως οτου ήνοιξε τό 
Βασιλικόν. Παρητήθη κατόπιν παρα- 
σκηνιακών δολοπλοκιών ό κ. Βλά
χος τόν διεδέχθη δ κ. Στεφάνου, 
τό ϊν αμαρτωλόν καθεστώς διεδέ- 
χετο τό άλλο καί τόν εύρίσκομεν 
τόν κ. Οικονόμου είς τήν διεύθυνσιν 
τής σκηνής, δραστηριώτατον, διδα- 
κτικώτατον, παρουσιάζοντα τέλειον 
καί πολυτελές τό θέατρου, αυτόν 
δημιουργοΰντα δσούς εϊδομεν φαν
τασμαγορικούς καί δνειρώδεις δια- 
κόσμους.Έπειτα Επανήλθε τό status 
ante είς τό Βασιλικόν καί ό κ. Οικο
νόμου διαφωνών — δέν εϊμποροδσε 
νά γίνη άλλως — μέ γηροκομεια- 
κάς ιδέας παρητήθη. Αρχίζει άγών 
έκ.τοτε διά τόν κ. Οίκονόμου.Άγών 
μέ Επιτυχίας άλλά καί μέ πικρίας. 
Εις τό «Βαριετέ» έδόθησαν άπό θία
σον ΰπό τόν κ. Οικονόμου Εκλεκτά 
έργα — Tu vincas! — εις δέ τό 
«Άθήναιον» οΰτος ήναγκάσθη νά 
έργασθή πρό κοινού καί μέ συνερ- ΘΩΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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γάτα; οί όποιοι δέν τόν ένόουν. Τώρα έστησε 
τό κέντρο·/ τής εργασία; του si; τό θέατρο·/ τοΰ 

Πανελληνίου ■ μέ θίασον δστις είνε πλάσμα τών 
χειρών του καί 'υπόσχεται ό,τι εϊμπορεΐ νά ϋπο- 
σχεθή άνθρωπο; τή; δυνάμεω; τοΰ κ. Οικονό
μου. Πιστεύομε’/ τάς ύποσχέσε.ς του καί περιμί- 
νομεν τό θέατρον τοϋ μέλλοντος άπ’ αυτόν.

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥΟ ΣΤΑΙΚΟΣ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΣ

ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Ή μεγάλη διά τό Ναύπλιο·/ καί τό Έθνος μα; 
όλόκληρον ημέρα τή; 30 Νοεμβρίου, τής άλώ- 
σεως του ΙΙαλαμηδίου, έωρτάσθη καί εφέτος έκεϊ 
εϊς τήν πρώτην πρωτεύουσαν τοϋ Βασιλείου.

Δέν ειμποροΰν νά λησμονηθούν αϊ έθνικαί έορ- 
ταί καί ή ΰπόμνησί; των είνε καθήκον.

Ήτο ή νύ; τής 2!» πρός τήν 30 Νοεμβρίου 
καί τό Παλαμήίιον κατεχόμενον άπό τού; Τούρ
κους άντεΐχεν άκόμη. Συνελήφθησαν τότε άπό 
τόν Μοσχονησιώτην δύο 'Αλβανοί καί προσήχθη- 
σαν εϊς τόν Σταίκόπουλον. 'Απ' αύτοΰ; έγνώοΟη 
ή εν τώ φρουρίψ απελπισία καί έλήφθη αμέσως 
ή άπόφασις νά άλωθή τό φρούριο·/ τήν ιδίαν 
νύκτα. Ό Σταϊκόπουλο; μέ τόν αδελφόν του καί 
μέ επίλεκτους άνδρας έπροχώρουν έως τήν Γιου- 
ρούς - 'Γάμπιαν καί ί Μοσχονησιώτης Οά έπήοα 
είς τό φρούριο·/ μέ μίαν κλίμακα. Αύτό καί 
έγένετο. ’<> Μοσχονησιώτης έσφαζε τόν πρώτον 
Τούρκον φύλακα καί μετ' αύτόν άνήλθον καί 
άλλοι τοΰ Σταΐκου άνδρες άνοίΐαντες έπειτα τάς 
πύλας διά νά εϊσέλθουν καί οϊ λοιποί.

Τό άπόρθητον φρούριο·/ είχε κυριευθή.
Ό Στά'ίκος, νεαρώτατος, χιλίαρχος μόλις 

είκοσι ένός έτους, άνεζήτησε νάδοςάση τον θεόν. 
Εύρε μεταβεβλημένον είς αποθήκην όπλων τόν 
ναΐσκον τοΰ Άγιου "Ανδρέου, καί ή πρωία «φώτισε·/ αύτόν καί τούς 
πολεμιστή; του γονυπετείς εύχαριστοΰντα; τόν "Τψιστον.

Ο ΠΙΛΟΣ ΤΟΥ

Τό κόσμημα τοΰ εξωφύλλου μας έχει ιστορίαν. Είνε δ πίλος τοΰ Μεγάλου 
Ναπολέοντος, τόν όποιον έφερε κατά τήν μάχην τοΰ Βατερλώ.

«'Γπ' αύτόν τόν πίλον τό μέτωπό·/ του έζαρώθη άπό άγωνίαν καί θυμόν 
δταν, ένω έπρόσεχε εϊς τόν θόρυβον τής μάχης, ήκούσθη τό κανόνι τό όποιον 
έπρεπε ν' άναγγείλη τήν δφιξιν τοΰ Γρουού καί τό όποιον ήτο τό κανόνι 
τοΰ Μπλοΰχερ .

Τόν πίλον αύτόν κατέχει ό κ. Ζερώμ μέλος τοΰ 'Ινστιτούτου.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΜΑΣ

'Ο Νικοκλή; έλεγε·/ ότι οί ιατροί είνε εύτυχεΐς' διότι τάς μέν επιτυχίας 
αύτών βλέπει δ ήλιος, τάς δ' αποτυχίας καλύπτει ή γή.

Κολακεύων δ ίδιος "ιατρόν έλεγε: "Επαινώ τήν "ικανότηνά σου άφοΰ δέν 
άφίνεις τούς ασθενείς νά κατάκεινται πολύν καιρόν εις τήν κλίνην.Ό Άσκλη- 
πιάδης έθαύμασεν ακούω·/ τόν Νικοκλέα έπαινοΰντα ιατρόν. "Αλλ’ ό Νικο- 
κλής προσέθεσε : «Διότι τού; άπαλλάττεις τής ζωής».

Είς τόν Ίσοκράτην προσήλθε φλύαρο; τις νά διδαχθή ρητορικήν, δ δέ 
διδάσκαλο; έζήτησε διπλού; μισθούς. Διότι, άπήντησεν εϊ; τόν έρωτώντα 
τό αίτιον φλύαρον, ένα μισθόν ζητώ διά νά μάθης νά λαλής' άλλον δέ διά 
νά μάθης νά σιγάς ·.

Είνε δεινόν—ίλεγεν δ Διογένης- οί μέν άθληταϊ καί οϊ κιθαρφδοϊ νά είνε 
έγκρατεΐς, οί μέν ένεκα τοΰ 
σώματος, οί δέ ένεκα τή; 
φωνής, χάριν δέ τής σωφρο
σύνης νά μή καταφρονή ού- 
δείς τάς ήδονάς.

«
ΗΓΕΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

Έπί τριάκοντα τριών τών 
κυριωτέρων ήγεμόνων Κρα
τών έγιναν αί έςής παρατη
ρήσεις : Οϊ περισσότεροι έ; 
αύτών άνήλθον εϊς τόν θρόνον 
"Ιανουάριον ή 'Ιούνιον. Άνά 
πέντε αναρρήσεις αναλογούν 
είς έκαστον έκ τών μηνών 
αύτών ένφ εϊς τόν Απρίλιον 
αναλογεί μία καί μόνη τοϋ 
Φρειδερίκου τής Βάδης καί 
εις τόν Μάρτιον καμμία.

Όσον άφορφ τόν μήνα τή; 
γεννήσεώ; των, πέντε ήγεμό- 
νες έχουν γεννηθή ύπό τόν 
αστερισμόν τής Παρθένου, 
Αύγουστον δηλαδή καί πέντε 
ύπό τόν Αστερισμόν τοΰ Ζυ
γού, Σεπτέμβριον. 0 ΤΥΠΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ — ΟΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Ό γηρκιότερο; σημαίνω·/ ήγεμόιν_ ήτο δ 
Όσκάρ τής Σουηδίας, ό όποιος ήτο 78 ετών, 
μετ' αύτόν έρχεται δ ’Ιωσήφ τής Αύστροουγγα- 
ρίας μέ τά 77 έτη του καί μετ’αύτόν δ τοϋ Βελ
γίου Λεοπόλδο; ετών 72. Οί νεώτεροι βασιλείς 
είνε ό τής Νορβηγία; Χάκων έτών 35. ή Βιλελ- 
μίνα τής 'Ολλανδίας έτών 27 καί β νεώτατος 
πάντων Άλφόνσο; τής "Ισπανίας.

Η ΑΓΡΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΝΤΕΚΟΛΤΕ

Διηγούνται διά πνευματωδέστατον ιεραπόστο
λον τό έξής:

Προσεκλήθη άπό μίαν οικογένειαν si; εσπερίδα 
κατά τήν όποιαν αϊ κυρία·, ένεφανίσθησαν μέ 
τολμηρότατα ντεκολτέ.

'() οικοδεσπότης διά νά κόλαση τό πράγμα 
έπικαλεϊται τόν συρμόν.

Καί δ ιεραπόστολος τόν απαλλάσσει παντός 
κόπου δικαιολογίας:

*-Ά! Δέν σημαίνει τίποτε. Έγώ έζησα τέσ- 
σαρα έτη μεταξύ τών άγριων.

«

ΤΑ ΠΤΕΡΑ ΤΩΝ ΚΑΠΕΛΛΩΝ

Αύτό εϊμπδροΰσε νθτ άνήκη καί εις τήν σελίδα 
τών κυριών, άλλ’ είνε ανωφελής κάθε προτροπή 
εϊς αύτάς.

Άς τό παραΒέσωμεν ώς κοινόν ανάγνωσμα.
Εϊς διάστημα ενός έτους έςοδεύονται χιλιάδες 

στατήρων αρσενικού εϊς τήν Αμερικήν πρός 
παρασκευήν καί διατήρησιν τών πτηνών καί τών 
πτερών των τά όποια φέρονται είς τά γυναικεία 
καπέλλα.

Τά μόρια τοϋ αρσενικού, τό όποιον χρησιμεύει
διά νά διατηρούν τά πτερά τήν στιλπνότητά των, έρχονται συχνά εϊ; 
επαφήν μέ τά αναπνευστικά όργανα τών κυριών καί μέ τό δέρμα των.

ΙΙροκαλεϊται εντεύθεν δηλητηρίασι; ή τουλάχιστον κεφαλαλγία·, καί 
κακοδιαθεσία·.. Άλλά «’μπρος τά κάλλη τί είνε δ πόνος ; .

β

ΠΙΘΗΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Εϊ; καρδινάλιος—γράφει σπουδαίο·/ περιοδικόν -εϊχεν απόστημα εϊς τόν 
λάρυγγα, άπό τό όποιον ύπέφερε τρομερά. Επειδή ήτο επικίνδυνος ή 
έγχείρησ·.;, ΰ καρδινάλιος ήρνεϊτο νά τήν ύποστή και «κινδύνευε τόν έσχα
τον τών κινδύνων.

Ό πίθηκος τοϋ καρδιναλίου οΰτε ιδέαν είχε διά τήν ασθένειαν τοΰ κυρίου 
του καί έπαιζε, πρόβας έπί τέλους μέχρι τής άσεβεία; νά φορέση τόν κόκ
κινο·/ καρδιναλικόν σκούφον.

Αύτό ήρκεσε διά νά Βεραπευθή δ πάσχω·/. Έγέλασε τόσον δυνατά, ώστε 
τό απόστημά του διερράγη.

Τό ίδιον λέγεται καί διά τόν Έρασμον, δ όποιο; «θεράπευσε απόστημα 
τοΰ στόματός του, γέλασα;, ένφ άνεγίνωσκε τό ριβλίον ■ Έπιστολαϊ αφα
νών άνδρών».
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΡΩΟΝ

Αγγέλλεται ή προσεχή; έκδοσι; μεγάλου καί πολυτελούς καλλιτεχνικού 
Λευκώματος, ύπό τόν ανωτέρω τίτλον, βά είναι μνημείο·/ αναθηματικόν διά 
τήν πολύπαθη Μακεδονίαν, θά έξιστορήται όλος δ υπέρ αύτής, δ ύπέρ τοΰ 
δικαιώματος τοϋ νά γίνουν ελεύθεροι οϊ επ' αύτή; Έλληνες καί νά άπο- 
δοθή ή χώρα εϊ; τού; κόλπου; τή; μητρός της 'Ιερό; "Αγών, καί θά άνε- 
λιχθοΰν σελίδες αιματοβαμμένα·, μέ εικόνας όλων εκείνων ποΰ ώς σπονδήν 

έχυσαν τό αίμά των εϊ; τόν 
Μέγαν Βωμόν, μαζή μέ τάς 
βιογραφίας των καί μέ τά το- 
πεϊα, τά βραχέντα μέ τό αϊμά 
των. Έπί πλέον θά περιέχη 
35 βλοσελίδους φωτοτυπίας 
συνθέσεις τοΰ Ματθιοπούλου, 
τοϋ Άλεκτορίδου τού θωμο- 
πούλου κ. λ. μέ άρθρα τών 
κορυφαίών καί επισήμων μας. 

Τό έργβν — μέγα εγχεί
ρημα. άλλά καί εθνικόν — θά 
άποτελεσθή έ; 100 περίπου 
σελίδων τού σχήματος τής 
« Εικονογραφημένης » μετά 
τοϋ αύτοΰ καταστίλπνου χάρ
του της, Οά έκτυπωθή δέ είς 
τό μοναδικόν τυπογραφεΐον 
« Εστία» τών κ. κ. Μάϊσνερ 
καί Καργαδούρη.

"Εκδόται οί κ. κ. Δ. Βρα- 
τσάνος καί Άλ. Περδικίδης. 
Τιμή του: φρ.χρ. 5. Οϊ έπι- 
Ηυμούντες νά άποκτήσωσι τό 
μοναδικόν αύτό ανάθημα άς 
Απευθυνθούν πρός τήν Διεύ- 
θυνσιν τής «Εικονογραφημέ
νης» όδ. Καρύτση 4. ’Αθήνας.

Έν Ά0·ήναις, Τυπογραφεΐον Εστία Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη β.Ίΐίί.


