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Το μεσονύκτιον της 17*15 πρός τήν 18’ΐν Σεπτεμβρίου τά ωρολόγια 
τών Μητροπόλεων Σοφίας, Βελιγραδιού, Κεττίγνης και Αθηνών 

έσήμανον... έπιστράτευσιν!
ΙΙώς ν’ άπήχησεν άρά γε είς τά ώτα τών Μπέρτχολδ, τών Βαΐχτερ. 

τών Γκρέϋ καί τών Ποανκαρέ; Θά ένόμισαν ίσως πρός στιγμήν δτι 
έπανήλθον εις τά νεανικά των χρόνια, είς τήν έποχήν τών μυθιστορη
μάτων έκείνων, είς τά όποια τά ωρολόγια τοΰ 'Αγίου Γερμανού έσή- 
μαινον μεσονύκτιον.

Τά Ανατολικά ωρολόγια έν έτει 1912 έκ τών πρωτευουσών τεσσάρων 
Χριστιανικών κρατών τής ’Ανατολής 
έτάραξαν. τό μεσονύκτιον τής 17η; 
Σεπτεμβρίου, τάς νεανικός άναμνήσεις 
τών μεγάλων βραχμάνων τής Εύρωπαϊ- 
κής διπλωματίας.

Τήνέπιοΰσαν έπρόβαλεν είς τόν’Ανα
τολικόν ορίζοντα πάνοπλος ό παμβαλ
κανικός συνασπισμός, καί τό γεγονός 
δέν τό ανέγραψαν μυθιστοριογράφοι 
είς τάς έφη μέρους επιφυλλίδας των. 
άλλ’ ή Ιστορία είς τάς Δέλτους της.

Ή ’Ιστορία θ’ άναγράψη έπίσης μίαν 
ήμέραν, ποιοι είχον τήν πρωτοβουλίαν 
τοϋ Κοσμοϊστορικοΰ γεγονότος, ώς άπε- 
κάλεσε τήν συμμαχίαν τών τεσσάρων 
κρατών ό "Ελλην Πρωθυπουργός. Πολύ
τιμος δ|ΐως συντελεστής ύπήρξεν άναμ- 
<1 ισθητήτως ό έν Σόφιρ πρεσβευτής 
τής 'Ελλάδος κ. Πανάς, τοϋ όποίου ή 
άποστολή είς τήν πρωτεύουσαν τής 
Βουλγαρίας υπήρξε μία τών εΰτυχεστέ- 
ρων εμπνεύσεων τής άνορθωτικής Κυ
βερνήσεως.

«
"Οταν υπάρχουν έντός ένός μηνός 

τόσον σπουδαία καί έξαιρετικά διά τήν 
'Ιστορίαν γεγονότα, διαλύονται καί λη- 
σμονοϋνται αί εντυπώσεις άπό τά άλλα, 
τά όποια κατ’ έτος έπαναλαμβάνονται 
είς τήν ’Αθηναϊκήν καί τήν Ελληνικήν 
έν γένει ζωήν. Δέν υποθέτω δέ ν’ ανα
μένουν οί άναγνώσται εικόνας καί έν- 
τυπώσεις άπό τήν λήγουσαν θερινήν 
περίοδον, ούτε άπό τήν κίνησιν τών 
λουτροπόλεων, οΰτε άκόμη άπό τήν έκ 
τής μετοικεσίας άναστάτωσιν τής 1ης 
Σεπτεμβρίου.

"Εχομεν άναστάτωσιν Πανελλήνιον 
καί έξέγερσιν παμβαλκανικήν. Καί αΰτή 
δέ ή εποποιία τής Σάμου, ήτις ήρχισε 
μέ μίαν εκστρατείαν τολμηρόν ύπό τόν 
κ. Θ. Σοφούλην, μέ τό επεισόδιον τής 
Ρούμελης» καί μέ τούς άθλους τοΰ 

«Αιγαίου . έποποιΐα, ήτις είχεν ώς άπο- 
τέλεσμα τήν ολικήν άπομάκρυνσιν τοΰ 
Τουρκικού στρατοΰ έκτής νήσου,έπαυσε 
νά ήνε τό ζήτημα τής ήμέρας, μόλις 
έξεδόθη τό Διάταγμα τής γενικής έπι- 
στρατεύσεως. Άνεφάνη πλέον είς τόν 
ορίζοντα ζήτημα πανανατολικόν μέ 
άνάμιξιν πανευρωπαϊκήν.

Τό πρώτον σάλπισμα τής έπιστρα- 
τεύσεως άνεπτέρωσε τάς 'Ελληνικός έλπίδας. Συρροή παν- 
ταχόθη· εφέδρων καί έθελοντών, κατακλυσμοί σωμάτων 
καί είς τό ΙΙανεπιστήμιον, τό Ζάππειον, τό Πολυτε
χνείο)·. Καί ένας γενικός ένθουσιασμός συγκεντρωμένος 
είς μίαν στερράν άπόφασιν, είς μίαν συνετήν καί σοβαρόν 
τών πραγμάτων άντίληψιν, είς μίαν ψύχραιμου στάσιν, 
χωρίς έκτροχιασμούς, χωρίς έπιπολαίους φανφαρονισμούς, 
χωρίς -ζητωπολεμισμούς» τών τριόδων. Καί αύτός είνε 
ένας πρώτος έξιλασμός άπό τάς αμαρτωλάς παραμο- 
νάς τοΰ 1897.

Τιί ’Αθηναϊκά κέντρα γραφικότατα μέ τήν κίνησιν τής έπιστρατεύ- 
σεως καί μέ τών παραρτημάτων τά διαλαλήματα. Τάς νύκτας ύπό τό 
ηλεκτρικόν φώς αί δύο κεντρικαί πλατεΐαι τοΰ Συντάγματος καί τής 
Όμονοίας κοσμοβριθείς. "Ομιλοι συζητοΰντες, χωρίς σπασμωδικάς 
έκκρήξεις, χωρίς έξωφρενισμούς, καί σχεδόν παντελής έλλειψις αυτο
σχεδίων ρητόρων, αυτοσχεδίων στρατηγών, αυτοσχεδίων διπλωματών. 
Μία μεταβολή αισθητή, αναμφισβήτητος. Τό δένδρον τής έπαναστά- 
σεως τοΰ Αΰγούστου δίδει τούς πριότους καρπούς του. Υπάρχει είς τήν 
'Ελληνικήν ατμόσφαιραν μία νέα πνοή ζωογόνος, πράγματι άνόρθωτική. 
Καί είς τόν σάλον μιας γενικής έπιστρατεύσεως. είς τάς βαθείας συγκι
νήσεις πολεμικού σαλπίσματος, ό Ελληνικός λαός άτάραχος, αποφασι
σμένος είς τόν ύπέρ πάντων ’Αγώνα, έχει εμπιστοσύνην είς τόν κυβερνή

την τής χώρας, είς τόν ρυθμιστήν τών πάντων, είς τόν άκολουθοΰντα 
μέ άκράδαντον θέλησιν τό διάγραμμα τής Έθνικής ’Αναγεννήσεως.

’Ατμόπλοια καθ’ έκάστην σχεδόν έφερον έξ δλων τών κέντρων τοΰ 
έξω Ελληνισμού εφέδρους καί έθελοντάς σπεύδοντας εις τήν φωνήν τής 
Πατρίδος. Κατά τήν άφιξίν των είς τόν λιμένα τοΰ Πειραιώς συγκινη
τικοί σκηναί καί ένθουσιώδεις ύποδοχαί.

Έκ«εϊθεν τοΰ ’Ατλαντικού ή μετανάστευσις, ή όποια έφερεν είς τήν 
’Αμερικήν τό. τέκνα τής 'Ελλάδος, δίδει τώρα τούς καρπούς μιάς διαρ
κούς πάντως πρός τήν Πατρίδα προσελεύσεως. Μέ ίδιον 
οπλισμόν, μέ ίδια στελέχη, ό εθελοντικός λόχος τής ’Αμε
ρικής έξεκ.ίνησεν άμέσως είς τό πρώτον σύνθημα.

Μεταξύ τών όλονέν προσερχομένων διακρίνονται μορ- 
φαί νεανικώταται εφήβων, οΐτινες έρχονται νά κατατα- 
χθοΰν ώς έθελονταί. κωφεύοντες είς πάσαν παρεμπόδισιν 
καί άκούοντες μόνον τήν φωνήν, ή όποια βγαίνει άπό τά βάθη τής 
Ελληνικής ψυχής καί ήτις άπό αιώνων αντιλαλεί τό : Είς οιωνός 

άριστος άμύνεσθαι περί Πάτρης. Τό παράδειγμα τοΰ νεανικού πα
τριωτικού σφρίγους έδωκεν αύτός ό δευτερότοκος υίύς τοΰ πρωθυ

πουργού τής Ελλάδος, δστις. αν J/l 
καί μή στρατεύσιμος άκόμη. περιε- ' 
β/.ήθη τήν στολήν τοΰ στρατιώτου.

«
"Ολα τά πράγματα είς τόν κόσμον 

έχουν καί τήν φαιδράν των δψιν. Δέν 
άντέχω είς τόν πειρασμόν καί άνα- 
γράφω ένταΰθα ότι. ένφ πανταχόθεν 
τοΰ 'Ελληνισμού δέν ήκούοντο παρά 
μόνον πατριωτικοί απηχήσεις, εύρέθη 
καί ένας "Ελλην, ό όποιος έτηλεγρά- 
φησεν άπό τήν πρωτεύουσαν μεγάλου 
κράτους είς πρόσωπον κατέχον έν Άθή
ναις επίσημον θέσιν είς τήν ίεραρχικήν 
κλίμακα τοΰ κλήρου, τά έξής περίπου : 

Κατάστασις κρίσιμος, φόβοι ταρα
χών, άνάγκη ταχέως άνακληθή άρχι- 
μανδρίτης».

Πόσα θαυμαστικά χρειάζονται είς 
τό τέλος τοΰ τηλεγραφήματος; Είς 
ήμέρας κατά τάς οποίας ό Ελληνισμός 
όλόκληρος συνταράσσεται, εύρέθη καί 
ένας, ό όποιος τηλεγραφεί μέ τόσην 
τραγικότητα καί μέ τόσον φανατισμόν 
διιι τάς έριδας μιάς 'Ελληνικής κοινό- 
τητος είς τό εξωτερικόν καί ζητεί τήν 
άνάκλησιν τοΰ αρχιμανδρίτου!

θά ήσαν έπίσης φαιδρά, έάν δέν 
ήσαντραγικώς ασυμβίβαστα μέ τάς ήθι- 
κάς βάσεις, έφ’ ών στηρίζονται τά δί
καια τών Λαών, δσα διεβίβασαν καί αί 
Μεγάλαι Δυνάμεις διά τής έπιδοθείσης 
διακοινώσεως πρός τά τέσσαρα συνη- 
σπισμένα Βαλκανικά κράτη. Κηρύσσουν 
τό δόγμα τής άκεραιότητος τής ’Οθω
μανικής αύτοκρατορίας καί επιτάσσουν 
ότι, έν περιπτώσει νίκης τά τέσσαρα 
κράτη ούδέν έδαφικόν όφελος πρέπει 
νά ελπίζουν. Καί ή Βοσνία καί Ερζε
γοβίνη χθές ; Καί ή Τρίπολις σήμερον; 
Τό δόγμα τής άκεραιότητος έλησμο- 
νήθη διά τούς ισχυρούς καί προβάλλε
ται τώρα ώς θεσμός άπαράβατος διά 
τούς άλλους, διιι τούς μικρούς, τούς 
μαχομένους ύπέρ τοΰ Δικαίου!

Οί λαοί δμως τών Βαλκανικών κρα
τών δέν έπηρεάσθησαν έκ τών επιτα
κτικών διακοινώσεων τών ισχυρών καί 
έχοντες τό δίκαιον ύπέρ αύτών προέ- 
βησαν είς τόν άγώνα, τόν όποιον άνέ- 

λαβον έκδηλοΰντες τό φρόνημά των μέ τήν άκάθεκτον ορμήν, τήν 
όποιαν γεννούν τά ’Εθνικά ιδεώδη.

Μίαν τοιαύτην έκδήλωσιν άπετέλεσε καί ή ύποδοχή. ήτις έγινεν είς 
τόν Βασιλέα Γεώργιον, έπανελθόντα "" '
τάς Αθήνας τό πλήθος συνεκεν- 
τρώθη άπειρον καί έπί ώρας άνέ- 
μενε τόν Βασιλέα, τόν όποιον ύπε- 
δέχθη έν μέσφ) ζητωκραυγών καί 
άνευφημιών, καί τοΰ όποίου τούς 
λόγους άπό τοΰ έξώστου τών ’Ανα
κτόρων έπεσφράγισε μέ άκρατον 
ένθουσιασμόν.

Καί ή αποθεωτική πρός τόν 
πρωθυπουργόν κ.Έλευθ.Βενιζέλον 
έκδήλωσις τής λαϊκής πρός αύτόν 
εμπιστοσύνης άπετέλεσε καί αυτί) 
τρανώτατον δείγμα τοΰ 'Ελληνικού 
φρονήματος καί άπέδειξεν δτι. έάν 
έχουν φωνήν οί ’Ισχυροί έχουν 
δμως καϊ οί Λαοί. Καί ή φωνή 
των Λαών είνε πάντοτε φωνή θεού.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

«

Τής 'Ελλάδος τού Θεού ή φωνή 
έλάλησεν είς τήν ψυχήν τοΰ Επι
σκόπου 'Γρικκάλων Άνθιμου Παντε- 
λάκη. δταν είπεν δτι θά βγάλη τώρα 
καί έκεϊνος τό ράσον καί θά φορέση 
τό χακί, συνιστών καί είς δλους 
τούς κληρικούς τής περιοχής του 
νά βάλουν στολήν στρατιώτου πρός 
άμυναν τής Πατρίδος. Είνε πολλά 
τά φωτεινά, τά ευοίωνα σημεία, τά 
όποια τώρα δίδουν έλπίδας ίίτι, δ 
άγων τής Ελλάδος, μετά τών τριών 
άλλων συμμάχων κρατών τοΰ Αίμου, 
θ’ άπολήξη είς τήν τελικήν έπικρά- 
τησιν τών Δικαίων τών Χριστιανι
κών λαών τής Ανατολής.

Άπό τά φωτεινότερα ήτο καί ή άναχώρησις τού Διαδόχου τής Ελλά
δος καί Γενικού Άρχηγοΰ τοΰ έν θεσσαλίφ στρατοΰ. 
Άνεχιόρησε μίαν πρωίαν μέ τό φώς τοϋ ήλιου, μέ 

. τοΰ 'Ελληνικού ουρανού τήν άκτινοβολίαν, σπινθηρί- 
Λ· · zaggiMMS. ζουσαν άπό Έλληνικιις έ?_πίδας μέ τάς εύχάς τοΰ 

σεπτού Πατρός του καί μέ 
τάς επευφημίας τοΰ λαοΰ. 

Πώς άνεχιόρησε τώρα καί πώς πρό δεκα- 
πενταετίας! Άπό τάς Ολιΰερωτέρας άναμνή- 
σεις τών άποφράδων ήμερών τοΰ 1897 είνε 
καί ή διά νυκτός άναχώρησις έκείνη τοΰ Δια
δόχου τότε! —

«
Ό πατριωτισμός τών Έλληνίδων εδρε καί 

πάλιν εύρύ τό στάδιον διά νά έπιδείξη τήν 
εκτατόν δρασιν του. Μόλις ήρχισεν ό συνα
γερμός τών εφέδρων καί αί περί πολέμου 
προβλέψεις, αί Έλληνίδες έπεστρατεύθησαν 
άμέσως καί έκεϊναι διά τά έργα τής νοσηλείας 
τών τραυματιών, διά τήν παροχήν βοηθειών 
είς τάς οικογένειας τών εφέδρων καί διά πάν 
ο,τι δύναται νά συντελέση είς τήν προφύλαξιν 
τοΰ στρατιώτου άπό τοΰ ψύχους καί τών 
κακουχιών τοΰ πολέμου. Μέ αξιοθαύμαστοι- 
προθυμίαν έγινε καί ή γυναικεία έπιστράτευ- 
σις. Άΰρόαι προσήλθον εϊς τά μαθήματα διά 
νοσοκόμους καί είς τήν φωνήν τοΰ ίδρυθέντος 
Συντρόφου τοΰ Στρατιιότου·. Ό πατριωτι

σμός τής Έλληνίδος έξεδηλώθη πανταχοΰ. 
Δεσποιναι καί δεσποινίδες έσπευσαν καί αύταί. 
είς τόν κύκλον τής γυναικείας δράσεως, ώς 

έθελονταί ύπέρ Πατρίδος. Λί ΙΙριγκήπισσαι 
τής Ελλάδος εύρίσκονται έπί κεφαλής τής 
πατριωτικωτάτης τών Έλληνίδων δράσεως. 
Πρωτοστατεί δέ ή μέλλουσα Βασίλισσα τών 
Ελλήνων.

«
Ή Ευρωπαϊκή διπλωματία μέ τήν συννε- 

νόησιν καί συμμαχίαν τών κρατών τοΰ Αίμου 
έχασε, κατά τήν λαϊκήν έκφρασιν, αυγά καί 
καλάθια. Οί πρεσθευταί τών Μεγάλων Δυνά
μεων είς τάς πρωτεύουσας τών τεσσάρων κρα
τών εύρέθησαν εις πολύ δυσχερή θέσιν. διότι 
δέν ειδοποίησαν έγκαίρως τάς κυβερνήσεις
των, πράγμα τό όποιον σημαίνει παράλειψιν καθήκοντος συνεπείφ 
έλλείψεως ένημερότητος. Καί είνε καί αύτό ένα άπό τά σπάνια φαι-

οι εφεδροι; ασκούμενοι

νόμενα είς τά χρονικά τής διπλωματίας. Νά γινί] μία τοιαύτη συμμα- 
χία είς τήν Ανατολήν καί ή γηραιό Εύρώπη νά μή προειδοποιηθώ 
έγκαίρως καί κατά συνέπειαν νά μή θέση είς ένέργειαν δλα έκεΐνα 
τά μέσα τά σατανικά μέ τά όποια κατορθιόνει νά ματαιώνη πάν 
δ,τι δέν θέλει έκείνη νά γίνη διά λόγους τούς οποίους δλοι πλέον 

έννοοΰν ευκόλως!

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΣ
ό έν Σοφίςι ΙΙρεοβευτής τής.'Ελλάδος, είς ον όφείλεται ή 
διεξαγωγή τών συνενοήσεων διά τόν καταπλήξαντα τήν 
Εόρώπην, αύσσωμον, συνασπισμόν τών Βαλκανικών Κρατών.

Είς τήν γηραιόν δμως Ευρώπην ύπάρχουν 
λαοί μέ νέας όρμάς καί νέας ιδέας. Καί 
σύτοί είς τό άκουσμα δτι, τέσσαρες λαοί τής 
Ανατολής συνησπίσθησαν διά ν’ άγωνισθοΰν 
ύπέρ τών Δικαίων των. άντΐ νά δυσαρεστη- 
θοΰν, έξεδήλωσαν ένθουσιωδώς τήν χαρμόσυ
νοι· έκπληξίν των διά τό συντελεσθέν κατόρ
θωμα ύπό τά ομματα τής Διπλωματίας. Καί 
τό κατόρθωμα έχαρακτήρισαν ως χρεοκο
πίαν τής τελευταίας. ΊΙ Διπλωματία δμως 
είνε δπως τά γραΐδια, τά όποια μ’ δλα των 
τά παθήματα δέν αλλάζουν τό χρώμα τοΰ. . . 
ψιμμυθίου των.

ft
Μέ τήν έπιστράτευσιν ή άρξαμένη φθινο

πωρινή κίνησις εϊς τάς ’Αθήνας ήλλαξεν δψιν. 
Καί πρώτον τά ’Ανώτερα εκπαιδευτήρια άνέ- 
στειλαν τάς έγγραφός των καί μετεβλήθησαν 
έπί τινας ήμέρας είς στρατώνας, διά νά μετα
βληθούν ίσως κατόπιν καί είς νοσοκομεία διά 
τούς τραυματίας. Οί φοιτηταί οί έκ τών έπαρ- 
χιών καί τοΰ έξωτερικοΰ, επανερχόμενοι, δέν 
εύρον καιρόν νά άσχοληθοϋν μέ τήν έναρξιν 
τών μαθημάτων. Έπεδόθησαν άμέσως είς τήν 
συγκρότησιν τοΰ Ίεροΰ Λόχου των. Τά φοι
τητικά ορμητήρια τών Χαυτείων, τά καφε
νεία, είς τά όποια άρχίζει τό Φθινόπωρο)· ή 
συγκέντρωσε; τής Ακαδημαϊκής νεολαίας, δέν 
παρουσιάζουν τήν συνήθη εικόνα. Περί τάς 
τράπεζας αί συζητήσεις καί αί συνομιλίαι είς 
εν καί μόνον περιστρέφονται θέμα μέ δλον 
τό πΰρ τοΰ νεανικού σφρίγους.

Ή θεατρική ζωή έπίσης ύπέστη άλλοίωσιν. 
Ένφ τόν Σεπτέμβριον μέ 
τήν επάνοδον τών ’Αθη
ναίων άπό τάς έξοχός καί 
άπό τά ταξείδια είς τό 
έξωτερικόν. ή κίνησις είς 
τά θέατρα γίνεται ζωηρο-

__ , ____ ___ _____,__  _____ Κ“ι έκ τών
θιάσων τά στελέχη έσχηματίσθησαν κενά. ’Ηθοποιοί, περιβληθεντες

έξ Εύριόπης. ΕΙς τόν Πειραιά καϊ

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΛΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι ΕΛΛΗΝΩΝ

τέρα, ή έπιστράτευσις ήραίωσε τάς τάξεις τών θεατών. 
t.____ ‘',..·.... ' .........

τήν στολήν τοΰ έφεδρου, έλαβον τήν άγου
σαν πρός τό θέατρον τοΰ πολέμου.

"Οπως πολλαί επιχειρήσεις καί αί 
προσχεδιαζόμεναι διά τόν χειμώνα θεα
τρικοί περιοδεϊαι άνά τάς επαρχίας και 
τό εξωτερικόν άνεστάλησαν.

Ή προσοχή καί τό ένδιαφέρον τοΰ 
κοινού, είς δλην τήν Ελλάδα καϊ είς δλα 
τά κέντρα τοΰ 'Ελληνισμού, είναι έστραμ- 
μένη πρός τό μέγα ’Εθνικόν δράμα τού 
όποίου παρηκολούθησε τόν πρόλογον καί 
μετ’ άγωνίας άνέμενε τήν έκτύλιξιν είς 
τήν γραφικήν τών συνόρων . σκηνογρα
φίαν, τήν γραφικωτέραν, τήν μεγαλοπρε- 
πεστέραν σκηνογραφίαν διά τά ’Εθνικά 
Δράματα έκ τοΰ φυσικού.

Δέν θά είνε διόλου παράξενον, άν οί 
Τούρκοι, μέ όλας τάς υποχρεώσεις τοΰ 
νέου καθεστώτος, κάμνουν έκκλησιν πρός 
τήν Εύρώπην καί παραπονεθοΰν, διότι 
δέν τούς άφίνουν νά έφαρμόσουν έκεϊ- 
νοι είς τήν χώραν των τάς προοδευτι- 
κωτάτας (;) μεταρρυθμίσεις, τάς όποιας 
διαλαλοΰν μετά τήν έπανάστασιν, ήτις 
έκ/^ισε τόν Χαμίτ είς τόν Λευκόν Οίκον 
τής Θεσσαλονίκης. Έάν δμως δέν είνε 
παράξενον, θά είνε πολύ άστεϊον ν’ άκου- 
σθή καί τώρα τοιαύτη φιονή πρός τά
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ΕΦΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΫ ΜΑΡΤΫΡΟΧ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ

πεπολιτισμένα 
κράτη έκ μέρους 
άνθρώπων, οΐτι
νες δέν έκαμαν 
τίποτε άλλο παρά 
νά θυσιάσουν ολα 
των τά διαλαλή- 
ιιατα περί ’Ελευ
θερίας καί περί 
Ίσότητος εΐς τόν 
βωμόν τοΰ δόγ
ματος τοΰ έκτουρ- 
κισμοϋ. Καί γνω- 
ρ ίζο μεν τιόρα πώς 
καί ό Νεοτουρκι
σμός εφαρμόζει 
τάς μεθόδους του, 
άντλών αύτάς έκ 
τής αιματηρός βί
βλου τοΰ Χαμίτ. 
βίβλου ή οποία 
χρονολογίας μό

νον καί τίτλους καί ονόματα 
άλλάσσει. κατά βάθος δμως 
εΐνε πάντοτε τουρκική, στε
ρεότυπος είς βαρβαρότητα, 
κλειστή διά πάσαν πρόοδον 
καί πάντα πολιτισμόν.

«

ΕΠΙ το» “ΑΒΕΡΩΦ,. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ

Ό Βασιλεύς τοΰ Μαυρο
βούνιου. δπως έκήρυξε τόν 
πόλεμον, περιεβλήθη τόν φω
τοστέφανον έπικοΰ ήρωος 
άλλων χρόνων. Μετέβη σύν 
γυναιξί καί τέκνοις είς τό 
πεδίον τής μάχης διά νά έορ- 
τάση έκεΐ καί τά γενέθλιά 
του! Ή δρήξ τών μαχητών 
τοΰ Μαυροβούνιου μέ τόν 
Νικήταν έπί κεφαλής άποτε- 
λεΐ διά τήν έποχήν μας καί 
μάλιστα είς τήν Ευρώπην 
εξαιρετικόν φαινόμενον. διά 
τήν έξύμνησιν τοΰ οποίου 
χρειάζεται Όμηρος Μαυρο- 
βούνιος.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΓΗΜΑ

«
Ή Βουλή συνήλθε καί οί 

Κρήτες παρεκάθησαν μεταξύ 
τών Ελλήνων βουλευτών. Ή 
συνεδρία καί ή ημέρα Οά 
παραμείνουν ίστορικαί.

Ό άπειρος κόσμος, δστις 
κατέκλυσε τόν περίβολον καί 
τά θεωρεία τής Βουλής, έχαι- 
ρέτισε τούς αντιπροσώπους 
τής ηρωικής μεγαλονήσου μέ 
παλμούς ίεράς συγκινήσεως, 
δονούμενος άπό έξαλλον έν- 
θουσιασμόν. Μετά τόσας θυ
σίας καί τόσους άγώνας ή 
παρουσία τών Κρητών είς τήν 
αίθουσαν τοΰ 'Ελληνικού Κοι
νοβουλίου ήτο γεγονός εξαι
ρετικής σημασίας διά τήν 
ιστορίαν τοΰ Ελληνισμού έν 
γένει. Όταν ό Πρωθυπουρ
γός κ. Βενιζέλος, εκθέτων 
τήν κατάστασιν. έξαίρων τήν 
συμμαχίαν τών τεσσάρων 
Κρατών τής ’Ιλλυρικής Χερ
σονήσου, τονίζων τήν έπιτυ
χίαν τής έπιστρατεύσεως, έκ- 
θειάζων τό ’Εθνικόν φρόνη μα 
μέ λόγους μεστούς άπό ’Εθνι
κήν έξαρσιν καί γεμάτους άπό 
έλπίδας διά τήν αΰριον, δταν 
έφθασεν εΐς τάς δηλώσεις του 
περί τοΰ Κρητικού ζητήμα
τος, έβασίλευεν εΐς τήν αίθου
σαν σιγή βαθυτάτη. Ήτο 
στιγμή έκτάκτου έθνικής συγ- 
κινήσεως. Άλλ’ δλαι αί στιγ- 
μαι ήσαν καί είνε τοιαύτης διά τόν Ελληνισμόν σημασίας, ώστε προκα- 
λοΰν Πανελληνίους συγκινήσεις. Άπό ώρας εΐς ώραν έπρόκειτο πλέον νά
<5ιΥιΙσΠ τής διπλωματίας ή φωνή καί νάήχήση ή βροντή τοΰ τηλεβόλου. 

Ό αγών ύπέρ τών δλων!
«

5 ’Οκτωβρίου 1912.— Νά τήν άναγράψωμεν μέ χρυσά γράμματα 
αύτήν τήν μεγάλην χρονολογίαν, ώς μεγάλην ήμέραν διά τήν Φυλήν μας.

ΕΠΙ ΤΟ» “ΑΒΕΡΩΦ,, ΠΛΥΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Έκηρύχθη ό Πόλεμος ύπό τής Ελλάδος, μετά τών άλλων συμμάχων 
Κρατών τής Ιλλυρικής Χερσονήσου, κατά τών Απίστων.

Ό Θεός, ό Μεγάλος θεός τής Ελλάδος, δς σκέπη τά δπλα μας καί 
τήν Σημαίαν μας ποΰ φέρει τό Μαρτυρικόν Του Σύμβολον.

"Ολοι οί οιωνοί είναι άριστοι καί δλα, προβλεφθέντα μετά σοφής 
προνοίας, πείθουν δτι ή ημέρα αύτή. ή ό ’Οκτωβρίου 1912, θά είναι διά 
τόν Ελληνισμόν, τόν μέχρις έξοντώσεως διωχθέντα, τόν έως χθές προ- 

πηλακιζόμενον, τόν χλευαζό- 
μενον καί περιπαίζόμενοι· καί' 
αιωνίως άπατώμενον, ήμερα 
Χαράς, ήτις Οά απόσβεση τήν 
ήμέραν τοΰ’Ολέθρου καί τής 
’Οδύνης, τήν 29 Μαΐου 1453. 

Τά Δίκαιά μας, τά απαρά
γραπτα, τά έδάφη μας. τά αί- 
ματοβρεγμένα μέ τό άθώον 
αίμα τών άδελφών μας, τά 
έδάφη μας τά πωλούμενα ύπό 
τών Ισχυρών άντί πινακίου 
φακής, τήν τιμήν τών παρθέ
νων μας. Οά διεκδίκηση τό 
Έθνος, δχι μέ ικεσίας καί 
έκλιπαρήσεις, άλλά μέ τόν 
Στρατόν του, τόν άξιόμαχον, 
κατά ξηράν καί θάλασσαν.

Αιώνων διωγμοί καί δηώ- 
σεις καί προπηλακισμοί καί 
άτιμώσεις καί αποκλεισμοί Οά 
τεθούν έπί τής τρυτάνης τοΰ 
ζυγοΰ καί έπί τής άλλης ή 
Ελλάς θέτει, δπως ό Βρέ- 
νιος. τό ξίφος της.

Τήν στιγμήν αύτήν ποΰ έκ- 
τυποΰται τό Τεύχος μας αγγέλ
λονται τά πρώτα χαρμόσυνα 
γεγονότα. Αί κανονιοφόροι Α 
καί Δ ύπό κυβερνήτας τούς 
υποπλοιάρχους κ. κ. Ν. Μακ- 
καν καί Κ. Μπούμπουλην, κα- 
τώρθωσαν μέσα είς τά έρέβη 
τής νυκτός, τά ύπό πυρσών 
καί προβολέων τών έχθρικών 
πυροβολείων αύγαζόμενα, νά 
εΐσπλεύσουν είς τόν Άμβρα- 
κικόν κόλπον.

Ή δράσις τοΰ Ναυτικού 
μας ήρχισε. Μέ αρχηγούς τούς 
Κουντουριώτας, τούς Βρατσα- 
ναίους, τούς Μπουμπουλαίους, 
τούς Μιαουλαίους, τούς Δα- 
μιανούς, γόνους τών λεόντων 
τοΰ 21. τό Ναυτικόν μας θά 
πρόσθεση μίαν άκόμη χρυσήν 
Δέλταν εΐς τήντιμημένην τής 
Φυλής μας Ιστορίαν. Καί δ 
Στρατός μας, μέ τήν Ση μαίαν 
τοΰ Σταυροΰ έμπρός, διατα- 
χθείς, προελαύνει καί ύπερί- 
πταται άνωθεν αύτοΰ ό Δικέ
φαλος Αετός, κρατών εΐς τούς 
γαμψούς δνυχάς του τό αιμο
σταγές στέμμα τού Μάρτυρος. 

Μέ πεποίθησιν έπί τάς ιδίας 
δυνάμεις καί μέ ένθουσιασμόν 
άκράτητον, χωρ'ις υστερικούς 
παροξυσμούς, τό "Εθνος πα
ρακολουθεί τάς φάσεις τοΰ 
νέου άγώνος καί προσβλέπει 
έπί τήν Νίκην, ήν χειραγωγεί 
ή Παναγία ή 'Οδηγήτρια. Ή 
πρωτεύουσα, βαθύτατα συγκε- 
κινη μένη έρη μοΰται όλονέντό 
αΐμά της κυκλοφορεί άλλοϋ.

ΟΙ RXCIKO ι ι XlA.ee eic ί ον ι loxeh ιον

ΕΠΙΒΙΒΑΣΙΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΕΠιΤΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Σταματατά κάθε 
φυσιολογική λει
τουργία τοΰ μεγά
λου αύτοΰ ’Εθνι
κού οργανισμού, 
άπέναντι τοΰ πυ
ρετού. Τά κύττα
ρα τοΰ Σπένσερ 
δρώσι καί κινούν
ται, τά ύγιά αιμο
σφαίρια σωρεύον
ται καί έκστρα- 
τεύουν κατά τοΰ 
ξένου μικροοργα
νισμού, δστις άπό 
αιώνων έλυμαίνε- 
το τάς σάρκας μος.

Ό Θεός άς κρα- 
τύνη τόν εγκέφα
λον τοΰ Έθνους I

ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΦΟΔΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

Η Α.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ^ΓΕΩΡΓΙΟΣΗ Α.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ!

Η Α. Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Α.Υ. Ο ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Α.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΑΝΔΡΕΑΣ
Η Α.Υ. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
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TC ΣΚΑΦΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΡΠΙΖΕΙ TON ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗδΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

< ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΟΣ > ·

Έπί τοΰ Δελφίνος. 21 Δ'ι πιεμό’ρώι·. έν ιΐφει Πατρων. Κατάκοποι 
δλοι! Φαντασθήτε έπάνω εΐς Ενα καριιβάκι μόλις 1(3-17 μέτρων δεκαο- 
κ.τιίι άνθρώπους άπό τήν Κυριακήν.Ύποφέρει τό καράβι μας. Θάλασσες 
καβαλλούν τό καμπούνι καί σαρώνουν τήν κουβέρτα πλώρα-πρύμα. Ό 
καπετάνιος μέ τής ιιπόττες του καί μέ τήν νιτσεράτα του, ό ύπαρχος, 
δλοι σάν αγρίμια μοιάζουμε. "Λϋπνοι σχεδόν, διότι κρεββάτια γιόκ. 
Όκτιίι κουσέττες μόνον υπάρχουν κοιμώνται οί όκτόι τοϋ πληρώματος, 
όταν οί άλλοι έχουν φυλακή. Ό καπετάνιος καί ό ύπαρχος κοιμώνται 
μέ σκάντζα-βάρδια, άπό καμμιά ώρα, χωρίς καν νά γδυνωνται, διότι 
αυτοί οΰτε κρεββάτι δέν έχουν. Πίσω είς τό κολοβό μέσα είς βαρόμε
τρα, χρονόμετρα καί θλιβόμετρα είναι δύο καναπεδάκια καί ένα τραπε
ζάκι. Έκεϊ τρώγουν καί κοιμώνται. Οΰτε καν κουζίνα δέν έχει τό κα
ράβι μας· ένα ντουλάπι ώς είδος γκλασσιέρα καί φαγητά κρΰα. "Εξ ημέ
ρας τώρα τρώμε κρΰα φαγητά· σαρκυτερί, ζαμπόνι, σαρδέλλες τοϋ 
κουτιού κλπ.

Ό καιρός είναι φρέσκος· Λεβάντες. Μάτην ό Φραντσέζος μοίραρχος 
συνεθούλευε νά μή σαλπάρωμε. ΊΙ διαταγή τοϋ Υπουργείου ήτο έντο
νος καί ό κ. κυβερνήτης ένοοϋσε νά συμμορφωθή ά τοϋ πρί.

Άπό τό Τουλόν σαλπάραμε κατά τής τρεις τό απόγευμα τής Κυρια
κής. Όλοι ήσαν κάτω καί ό κ. Καρρέ, ό γενικός Επόπτης τοΰ Σνάϊντερ, 
έπί κεφαλής. Έδοκιμάσθησαν δλα, άπό τήν γαλετίτσα τοΰ σαντάρδου 
έως τά πτερύγια τών πηδαλίων.

Καραβάκι τέλειον, ώς δπλον πολέμου. Τό τορπιλλοστάσιον, τό διαμέ
ρισμα τών δύω πετρελαιομηχανών καί τών δύο ήλεκτρομηχανών μέ τούς 
συμπυκνωτήρας, τό διαμέρισμα τοΰ πηδαλίου, τό κρυσταλλόφρακτον 
κιόσκ τοΰ κυβερνήτου, δλα Αποτελούν ίδια διαμερίσματα, χωριζόμενα 
διά χαλύβδινων ελασμάτων καί κλείονται ερμητικώς διά στεγανών Ου
ρών, ώστε καί άν τρυπηθή ένα άπό αύτά καί μπουκάρουν τά νερά, τό 
σκάφος χάνει μέν τήν εύστάθειάν του, τήν πλευστότητα, δπως λέγομεν, 
άλλά δέν βυθίζεται, καί έν τφ μεταξύ αί άντλίαι Εξαντλούν τό νερό. 
Άκόμη καί τό κιόσκ τοΰ κυβερνήτου χωρίζεται στεγανό»; άπό τό άλλο 
σκάφος, ώστε, καί άν ολόκληρον έκ προσκρούσεως άποσπασθη, τό σκά
φος δέν έχει νά πάθη τίποτε.

Ό Δελφίν έχει θύω μηχανάς διά πετρελαίου, διά τήν έπί τής έπιφα- 
νείας πλεΰσιν, διδούσας ταχύτητα εΐς τάς δύω έλικάς του 13 μιλλίων, 
καί δύω ήλεκτρομηχανάς διά τήν υποβρύχιον πλεΰσιν. διδούσας ταχύ
τητα 9 μιλλίων ύπό τήν θάλασσαν. Έχει άκόμη εξ ζεύγη πηδαλίων, ών 
έν πρός πρώραν, έν εις τό μέσον καί έν είς τήν πρύμναν, διά τήν κατά 
βάθος διεύθυνσιν καί τήν δριζοντίαν πλεΰσιν, μίαν μικράν άγκυραν, 
τό περισκόπιον. σωλήνα κοϊλον κατακόρυφον 8 μ. μήκους, φέροντα 
είς τό άνω άκρον πρίσματα καί είς τό κάτω κάτοπτρον, είς τρόπον 
ώστε, ό κυβερνών δύναται νά βλέ.τη δι’ αύτοΰ τά έπί τής έπιφανείας 
τοϋ ΰδατος αντικείμενα Εναργέστατα, ένα έκκρεμές. σημειοΰν τάς κλί
σεις τοΰ σκάφους, τέσσαρας σκελετούς διά τήν έκσφενδόνισιν τορπιλ- 
λών έπί τοΰ καταστρώματος, ύψουμένους ολίγον ύπέρ τό δάπεδον κατά 
τήν έκσφενδόνισιν καί κρυπτόμενους πάλιν, ένα τορπιλοβλητικόν σω
λήνα εΐς τόν στείρακα της πρώρας καί έξ τορπίλλας Οΰάίτεδ, ών τέσ
σαρες τών α,Ο καί 2 τών α,80. Έπάνω είς τό κατάστρωμα τίποτε άλλο 
δέν έχει· ούδέ καν W. C. Ή θάλασσα αναπληρώνει τήν έλλειψιν.

«
Λί κανονικοί καταδύσεις, έν ώρφ μάχης, είναι βάθους 7 - 7,5 μ. οπότε 

μόλις τό περισκόπιον υπερέχει -10 εως 50 ύφεκ. ύπέρ τήν Επιφάνειαν. 
Δύναται νά πλεύση οΰτω δ Δελφίν έπί επτά ώρας μέ ταχύτητα 8 μιλ- 
λίων, χωρίς νά άναπνεύση. Άλλ’ άν είναι ανάγκη, άν άνακαλυφθή ύπό 
τοΰ έχθροΰ. δύναται νά φθάση καί είς μεγαλήτερον βάθος, άκόμη καί 
είς 20 μ. καί νά διαφυγή. έν άσφαλείφ. διότι τίποτε πλέον δέν προδίδει 
την παρουσίαν του καί τήν κατεύθυνσή’ του. Μέ μίαν στροφήν τοΰ οϊα- 
κος, είς ολίγα δευτερόλεπτα, άπδ 7 μ. βάθους φθά
νει είς τά 15 μ. καί άς... σφυρίζη ό έχθρός.

Εΐνε φανερόν ότι, όταν άπαξ πλησιάση τό εχθρικόν 
σκάφος ό Δελφίν ύποβρυχίως, είναι χαμενον. Ό 
κυβερνήτης δέν έχει παρά νά διευθύνη τόν έκσφεν- 
δονιστικόν σκελετόν, πρός τήν γαστέρα τοΰ Εχθρι
κού κολοσσού καϊ <Έλκε! Ή καταχθόνια μηχανή 
θά ξεκολλήση άπό τόν «Δελφϊνα» καί προσκρούουσα 
είς τόν χάλυβα τοΰ έχθροΰ θά τόν Ορυμματίση.

Εξυπνότατα δέ τά μηχανήματά του δλα καί λε- 
πτοφυέστατα, άλλά καί λειτουργοϋντα μέ ακρίβειαν 
ωρολογίου καί άθορύβως.’Άν έκσφενδονήση διά τοΰ 
σωλήνος τοϋ στείρακος, αυτομάτως άναπληροΰται ή 

• ΔιετηρήΟη τό Οφος καί ή φρασεολογία τής ναυτ. διαλέκτου. 

μικρά δεξαμενή καί ισοσταθμίζει τό βάρος τής έκφυγούσης τορπίλλης. 
Διότι τόσον ευαίσθητος είναι ή πλευστότης του, ή εύστάθειά του δη
λαδή. ώστε άκόμη καί ή αλλαγή θέσεως δύω άνδρών τό αναγκάζει νά 
κλίνη καί τότε ό κυβερνήτης, βλέπων τό έκκρεμές. διορθώνει τήν κατ- 
εύθυνσιν μέ τά πηδάλια.

Καί εκείνη ή κατάδυσις: Είναι κάτι τι κυριολεκτικώς ασύλληπταν. 
Μά καί τί συγκίνησις πρό τοΰ Αγνώστου! Ενθυμούμαι τήν πρώτην 
φοράν ποΰ ήμουν είς Αγωνιώδη ανυπομονησίαν διά νά δοκιμάσω τό 
συναίσθημα εκείνο. Άλλ’ δταν έκλείσθησαν δλα τά στόμια τοΰ άέρος 
ερμητικώς καί άπ’ έξω άμυδρώς μόλις ήκούετο ό θόρυβος τής ζωής 
καί έπειτα ήρχισαν νά πληροΰνται αί θαλασσερματοδόκαι καί σιγά 
σιγά ήσθάνθην ότι έσάλευε τό σκάφος περιέργως καί τό φώς έχάνετο 
όλίγον κατ’ όλίγον καί ένόησα δτι άπεχωρίσθημεν πλέον άπό τόν άέρα, 
μία νευρική ανησυχία μέ-κατέλαθε καί έσκέφθην νά καταφύγω είς τό 
τσιγάρο. Άλλ’ απαγορεύεται αύστηρώς τό τσιγάρο, διότι ό άτμοσφαιρι- 
κός αήρ τοΰ σκάφους είναι πολύτιμος.

Τρεις ώρας έμείναμεν ύπό τήν Επιφάνειαν, είς βάθος 7,5 μ. καί 
έπλεύσαμεν ύποβρυχίως 20 μίλλια. Ό πλοΰς μέσα εΐς τό υγρόν διά
στημα είναι ώραΐος. Άπό τό κιόσκ τοΰ κυβερνήτου βλέπετε μέ τό περι- 
σκόπιον καθαρώτατα, σάν νά είσθε έπάνω είς τήν Επιφάνειαν, άπό τά 
κρύσταλλα δέ διακρίνετε μέσα είς τό νερό ψάρια μεγάλα καί ψάρια 
μικρά, ποΰ άπό μακράν βλέπουν τό περίεργον κήτος καί τρέπονται είς 
φυγήν έντροιια.

Εσχάτως είς τό Τουλόν, έπειτα άπό άρκετάς καταδύσεις καί υποβρύ
χια ταξείδια καί Εκσφενδονήσεις, άπεφασίσθη νά γίνη καί μία δοκιμή, 
η ύστάτη, είς μέγα βάθος, διά νά έξακριβωθή ή αντοχή τοΰ σκάφους 
είς τάς ρεγάλας πιέσεις. Αί δοκηιαί αύταί γίνονται χωρίς νά είναι 
κανείς μέσα, άλλ’ ό κ. κυβερνήτης ηξίωσε νά έπιβαίνη καί τό πλήρωμα. 
Μετά συνεννόησιν τηλεγραφικήν Επετράπη, κατόπιν μεγάλης Επιμονής 
τοΰ καπετάνιου, νά έπιβή μετά τοΰ κ. Καρρέ, δ κυβερνήτης καί ό 
ύπαρχος. Τό σκάφος προσεδέθη στερρώς δι’ άλύσσεων άπό ένός γερανού 
είς δέ τό κΰτος του έτοποθετήθησαν κοϊλαι ράβδοι διά τήν δοκιμασίαν 
τής ύ.τοχωρήσεως τών μεταλλικών παρειών τών πλευρών, διότι τό σκά
φος ύπό τήν μεγάλην πίεσιν τοΰ ΰδατος είς τά μεγάλα βάθη ύφίσταται 
αλλοίωση1 τοΰ σχήματος Ελαφράν, καί άνακτφ τό κανονικόν σχήμα του 
άμα παύση ή πίεσις.

Έξήτασα Επιμελώς καί τάς άλύσσεις καί τόν γερανόν πριν άρχίση ή 
κατάδυσις, άλλά καί πάλιν, δταν άπεχωρίσθημεν άπό τόν Ελεύθερον 
άέρα, ήσθάνθην κάτι νά μοΰ σφίγκη τήν καρδιά. Εκείνος δ κρότος τής 
άλύσσου Εξελισσόμενης σιγά σιγά, καί ό κραδασμός τοΰ σκάφους, βυθι- 
ζομένου βραδέως, μ’ έκαμαν νά φαντάζωμαι δτι μέ καταβιβάζουν διά 
νά μέ θάψουν είς τά ύγρά Ερέβη. Καί ολονέν τά θαλασσέρματα μας 
έτραβούσαν κάτω άργά - αργά — ένα μέτρον κατά λεπτόν — καί όλονέν 
ήλαττοΰτο δ κρότος καί τό φώς έχάνετο.

Έπειτα σάν νά έσταμάτησε αύτή ή πρός τόν θάνατον κάθοδος. Εϊ
μεθα είς βάθος 36 μέτρων. Ό κ. Καρρέ μέ τόν κ. Κυβερνήτην καί τόν 
κ. Ύπαρχον έπεθεώρησαν τό σκάφος ολόκληρον. Καμμία διαρροή· 
πουθενά δέν είχε δακρύσει. Καί αί ράβδοι τής δοκιμής έδειξαν ελάχι
στη ν ύποχώρησιν.

Τριάκοντα έξ λεπτά έχρειάσθησαν διά νά φθάσωμεν είς βάθος 36 μ. 
έμείναμεν καί 10 λεπτά έκεϊ κάτω καί 36 λ. διά νά άνέλθωμεν είς τήν 
Επιφάνειαν, έν δλφ» 1 καί ώραν διήρκεσε αύτή ή αγωνία.«

— Μαί μέ σέρζ άμϊ βούζ έτ φού· μάς έλεγον οί Φραντσέζοι τήν 
ήμέραν τοΰ άπόπλου μας. Σ’ έ ντανζερε σά!

Τί κίνδυνος καί ξεκίνδυνος. «Βίρα καί «Πρόσω ολοταχώς . Άλλά 
τό βράδυ δ καιρός έγινε. Έκεϊ είς τής Προκερόλ, μικρά νησάκια τών 

Γαλλικών ακτών, μας έρεμπέλευε καί έποδίσαμε. 
"Όλην τήν νύκτα τήν περάσαμε είς τήν άγκυροΰλα 
μας, μέ τόν φόβον μή μάς σύρη τό νερό είς τό 
άλίμενον Εκείνο μέρος.

Τό πρωί έγλύκανε κάπως καί βάλαμε πλώρη διά 
τήν Κορσικήν, έπειτα δέ διά τήν Μεσσήνην. Έκεϊ 
κατά τήν ’Ισχία νάσου καί μιά κανονιέρα Ιταλική, 
ή οποία έξαφνιάσθη δταν μάς διέκρινε καί ήλθε 
κατ’έπάνω μας. Τί αφελείς ποΰ είναι οί φρατέλλοι! 
Τί θά εϊμεθα; Τούρκοι; Μά φαντάζονται ότι κά
νουν τέτοια Αστεία οί Τούρκοι; Άλλ’ δταν είδε 
τήν σημαίαν μας, μάς έχαιρέτησε, έξαναήιήλωσε 
180 μοίρες καί τοΰδωκε.

22 ίδιου. — Έν δψιι Ναυστάθμου. Μίλλια 1150.
Ο ΝΑΥΤΙΛΛΟΣ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΑΙ ο ο ο
ο ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

0
ι καιροί είναι δεινοί. Τό ήφαίστειον τό 
Βαλκανικόν άνέδωκε τούς -πρώτους κα
ί πιοί·ς έτοιμον νά έκραγή καϊ ή Εύρώπη σύμπασα έγγίζει 
τόν δαυλόν πρός τήν πυρίτιδα. Διότι είναι άστεϊον νά 

ίάνομασθή πόλεμος ί.κεΐνο, το όποιον απειλείται νά δια- 
σεία/ι εκ θεμελίων τήν Ευρωπαϊκήν’Ήπειρον. Αί λΐυιτί- 
μεις είναι ήδη διηρημέναι έΐς δύο κ.ολοααιαίους συνασπι
σμούς, τήν Τριπλήν Συμμαγίαν (Γερμανία, Λυστρον'μγα- 
ρία, Ιταλία) και εις τήν Τριπλήν Συνεννόησιν (Γαλλία, 
Ροισσία,’Αγγλία) και συνεπώς είς τήν τρομακτικήν ρήξιν 
θά προσέλθονν, μετά στρατών καϊ στόλων, καί αί ΐξ αυται 
μέγισται χώραι. Καϊ δταν ή Βαλκανική θά καίεται διά 
τοΰ πυρός δλων τών εγγύς ήμιδν Κρατών, ιοΰ Μαυρο
βούνιου άποδυθέντος ήδη, και οί εξ πολεμικοί κολοσσοί 

τής Ευρώπης θά συγκρονσθοΰν είς μίαν Τιτανομαχίαν γιγαν- 
τιαίαν, σϋροντες είς τόν κεραυνόν τής μάχης τήν ζωήν δέκα πέντε 
έκατομμυρίων στρατιωτών, τις 
δύναται νά όνομάση «πόλεμον» 
τήν πανωλεθρίαν ταύτην;

'<> τελεντοΛος Γιιεοοοίαπωνι-
κ«ς πόλιιιος ΰΛοικιν ιίς ιόν κό- · aj >
σμον μιαν </ οικιαστικίμ· εικόνα 
τής καιαοτρίΗ/ ής ιών νιωιιρων F- 

πολεμικών μεθόδων. Καϊ δμως 

τότε τά ταχυβόλα, τά ικσι/ενδο- 
νίζοντα ιός (ίροχήν τά [ίλήματα, ί"7 
καί πρό πιϊνιοιν ιά Λ>·<> νειόιατα ~ ί J
ιρο/αρά δπλα, τιί υποβρύχιοι· ?.·’''·' ' ' ' J®'- ' Λ

καί τό άεροπλάνον δέν έχρησι- -'<4·

μοποιήθησαν. JEv θά όιιιλή- £ .73
σωμεν, πρός τό παρόν διά τά kbiu. .·... -.ι. hi-m*-.» '
- Λτρήινωτ > καί τά Υπιρντρή- 

τνιοτ ι ,τά όποια έπίσης δεν ίιπήρ-

χον τότε—δπως άκόμη, τήν έπο- ' 
χήν έκείνην δέν είχε τελειοποιηθή 

τό σύστημα τής ταχυβολίας τών , 
τηλιβαλιον — ίκση ι νΛονιζσντα π

τιάρα ιός βροχήν τά βλήματα, I 
καί Οά άσχοληθώμεν είδικώς μέ \
τό άεροπλάνον καί τό ΰποβρύ- MKr r. S’v . 
χιον, τους δύο αύτούς μύστη- 1 
ριώδεις δέσποτας τών θαλασσών X 
καί τιόν Λέρων.

Είς τήν εικόνα αύτήν, τήν 
όποιαν θέλομεν νά δώσω μεν περί 
τής πιθανής δράσεως τοΰ τετάρ
του καί τοΰ πέμπτου όπλου τοΰ 
πολέμου, δέ>· θά άναφέρωμεν 
μεμονωμένην τινά γνώμην καϊ 
ύπόθεσιν, άΑλά θά σταχυολογή- 
σωμεν τά ασφαλέστατα στοιχεία 
άπό τάς προβλώγεις, τάς όποιας 
διετύπωσαν σχετικώς οί περιφη
μότεροι έκ τών είδικιυν, δπως 
έπίσης άπό τά πρόσφατα γεγο
νότα, είς τά όποια έδοκιμάσθησαν 
τά άεροπλάνα. Καϊ άρχίζοντες 
άπό τά υποβρύχια, άς ύπενθυ- 
μίσωμεν τήν καταστροφήν τοϋ 

Πετροπαυλόβσκυ». Είς τάς πρώτας ήμέρας 
νικοΰ πολέμου τό υπερήφανου τοΰτο θωρηκτόν, τό μεγαλεί- 
τερον πολεμικόν τής Ρωσσίας, ναυαρχίς δέ τοΰ Ρωσσικοΰ στό
λου τής 'Άπω ’Ανατολής, έξήρχετο τοΰ λιμένος τοΰ Πόρτ 
Άρθούρ, μέ τήν πρόθεσιν, νά άποκρούση έν Ιαπωνικόν πολε
μικόν, δπερ είχε προσεγγίσει πολύ πρός τό φρούοιον. Άλλα τό 
ώραίαν σκάφος δέν είχεν άπομακρυνθή πολύ τον στομίου τοΰ 
λιμένος καϊ είς θηριώδης σεισμός τοΰ διέροηξε τά σπλάγχνα 
καί τό κατεπόντισε αύτανδρον, μέ τούς έννεακοσίους ναύ
τας καί άξιωματικους καί τώ' ναύαρχον Μακάριοφ, δστις 
έπέβαινεν αύτοΰ. Τό θωρηκτόν προφανώς είχε τορπιλλισθή.

ΙΚΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΓΡΑ ΒΑΘΗ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ 
ΣΚΟΡΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ

τοϋ Ρωσσοϊαπω-

κοσίων 
οτροφή 
πρώτη

του άνθριόπων. Είναι δέ ή κατα- 
αΰτη τοΰ «ΙΙετροπαυλόβσκυ» ή 

, άπόδειςις τήν όποιαν, πραγματι
κήν, ί'χομεν περί τής άποτελεσματικότη- 
τος τών υποβρυχίων, αν δέν δεχθιομεν 
ώς άληθή τήν ύπόθεσιν δτι, ή άνατίναξις 
έ.πήλθε συνεπεία προσκρούσεως πρός υπο
βρύχιον τορπίλλην. ’Αλλ’ άν στερούμεθα 
αυθεντικής ίμπράκτου άποδείξεως, πλή
θος έχομεν τοιούτων θεωρητικό»’. Είς τά
γυμνάσια τά όποια έτελέσθησαν ίν Γαλ-

,· . ·......... ι > ι.____ ’ !____
ΑΠΕΙΡΟΝ Αγγλία, κατ’ έπανάλη- 

τά θω- 
λία, Γερμανία καί 
wiv, μάλιστα εν καιρώ νυκτός,

ρηκτά έφάνησαν ανίκανα νά άντιληιγθώσι κάν τά 
υποβρύχια, τά όποια τά προσήγγισαν είς άπόστασιν 
βολής τορπίλλης. Τοΰτο δέ σημαίνει δτι, ιίν δέν 
έπρόκειτο περί φευδοναυμαχίας, άλλά περί άληθοΰς 
μάχης, τά θωρηκτά ταΰτα θά έλάμβανον τήν τύχην 
τοΰ «Πετροπαυλόβσκυ». «Μέ τά ύποβρύχια, είπεν 
είς Γάλλος ναύαρχος, <5 ΙΙερσέν, δέν εϊμεθα άσφα- /ά 
λέστεροι έπί τιόν θιορηκτών μας, παρ’ δσον έάν εύρι- ’ 
σκόμεθα έπί πυριτιδαποθήκης, παρά τήν όποιαν 
υπάρχει άνημμένος δ δαυλός τοΰ κινδύνου, είς τήν 
άπόστασιν τής σπιθαμής τοΰ κινδύνου . Καί λακω-
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. νικοττερον έκραύγασεν δ Άγγλο; ναύαρχος Δούνφορδ δταν, 
μίαν ήμέραν γυμνασίων δ υπασπιστής του άνήγγειλεν δτι., 

εν υποβρύχιον διήλθε παρά το 
πλευράν τοΰ σκάφους: « Φθηνά 
την έγλυτώσαμεν!" Αν ήτο Γερ
μανικόν!» Είς γυμνάσια τά 
δποΐα έγειναν έπίτήδε; εί; τδν 
Αγγλικόν λιμένα τοΰ ΙΤόρ- 

τομουθ, ίνα μελετηθή δ αριστος τρόπος τής άνακαλύψεως των 
αεροπλάνων, έν καιροί, παρά των θωρηκτών, ώστε ή άμυνα 
νά είναι δυνατή, εΰρέθη δτι τό παρέχω· μείζονα σχετικήν 
Ασφάλειαν μέσον είναι τδ άεροπλάνον. Πράγματι, δταν μάλι
στα ή θάλασσα είναι γαληνιαία, τδ σώμα τοΰ υποβρυχίου είναι 
άρκετά εΰκρινώς ορατόν άφ ύψους. Καί διά τοΰτο ακριβώς 
είς τα θωρηκτά νΰν υπάρχει είς τδ υψηλότερου μέρος σκο
πιά, άπο τή; οποίας έξερευνάται άγιονιωδώς ή γύρο) μαρμαί- 
ρουσα έπιφάνεια τής θαλάσσης, μήπως διακριθή μακρόθεν τδ 
περισκόπιου τοΰ υποβρυχίου ή εγγύτερον τδ σκοτεινόν αΰτοΰ 
σώμα συσφιγκόμενον ΰπό τών ΰδάτων. Άλλά, ιδίως τήν νύκτα, 
οΰτε διά τών άεροπλάνων, οΰτε διά τής σκοπιάς, και τών ήλεκ- 
τρικών προβολέων είναι βέβαιος δ κυβερνήτης δτι θά άντιλη- 
</0ή εγκαίρως τήν έπίθεσιν τοΰ υποβρυχίου. Καί δ φοβερός 
ουτος μηχανικός ιχθύς, δ φέρων σιγηλώς μετ’ αΰτοΰ ΰπό τά 
ΰδατα τήν καταστροφήν, θεωρείται, σχεδόν ανευ έπιφυλάξεως, 
ό τρομακτικώτερος έχθρός τών πλωτών κολοσσών, καθ’ ου 
είναι άγωνιωδώς προβληματικόν, αν ή αποτελεσματική Άμυνα 
είναι δυνατή, ή μέχρι ποιου σημείου δυνατή. Δέν έχει δέ 
νά διαοώση τιι μεγάλα πλοία, δπως ήλπίζετο πριν, ή άπομά- 
κρυνσις είς μεγάλην άπόστασιν άπό τών Ακτών. Καί έκεΐ οί 
δαίμονες ουτοι δύνανται νά τά φθάσωσιν. Πρό διμήνου μόλις 
έν Γαλλικόν υποβρύχιον έσημείωσε ρεκόρ μακροτάτης διαμονής 
ΰπό τό ύδωρ' ανευ άνανεώσεως τής άεραποθήκης του έπλευ- 
σεν ΰπό τήν θάλασσαν έπί 36 ώρας, μέ μέσην ταχύτητα οκτώ 
μιλλίων καθ' ώραν. Καί είναι άρκετά σημαντικός δ αριθμός 
τών υποβρυχίων, Άτινα είς ένδεχομένην Ευρωπαϊκήν σύγκρουσιν 
θά δράσουν. Δύνανται νά ΰπολογισθοΰν είς 90 Γαλλικά, 70 Αγ
γλικά, 54 Γερμανικά, 18 Ρωσσικά, 12 'Ιταλικά, 8 Αυστριακά 
καί 2 ’Ελληνικά.

Ευρύτατος έπίσης, πολυτιμώτατος καί ίσως Ασφαλέστερος ι) 
τατν υποβρυχίων, είναι δ ρόλος τών άεροπλάνων. 'Εν πρώτοις 
πρέπει νά σημειώσωαεν τόν ιδιαίτερον ρόλον τοΰ άεροπλάνον 
διά τήν έκσφενδόνισιν βομβών έξ ύψους, δστις δμως, ώς θά 
ίδωμεν άμέσως κατωτέρω, δέν είναι δ σπουδαιότερος αΰτοΰ 
ρόλος είς τάς πολεμικός έπιχειρήσεις. Βομβαρδισμός διά βομβών 
στρατού έν παρατάξει μάγ_ης ή έν πορεία, δχυρωμάτων πυρο
βολείων, πυριτιδαποθηκών, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών, 
πολεμικών πλοίων, ναυστάθμων. ’Ιδού έν γενικώς γραμμάίς ή 
υπηρεσία τοΰ άεροπλάνον ώς έπιθετικοΰ δπλου. Άλλά σημαν- 
τικώτατος, αΰτόχρημα πολύτιμος, είναι δ ρόλος αΰτοΰ ώς μέσου 
άνιχνεύσεως, άναγνωρίσεως.

Μέχρι τοΰδε τό σημαντικόν μειονέκτημα τών άντιμετώπων 
στρατιάν ήτο δτι, δέν ήδύναντο νά γνωρίζωσιν άμοιβαίως όποΐαι 
καϊ δπόσαι αί Αντίμαχοι δυνάμεις, ποια ή διάταξις αυτών, καί 
ποιον τό σημεΐον τής κυρίας έφόδου τοΰ έπιτιθεμένου. ’ Ο Αμυ
νόμενος στρατός, επί παραδείγματι, ήννόει δια πόσης δυνάμεως 
έπετίθετο δ έχθρός, καί, δπερ χείριστον, δέν ήδύνατο νά έννοήση 
κατά τίνος σημείου θά διεξήγετο ή κυρία έπίθεσις, διότι αί 
εικονικοί έπιθέσεις, αί σκοποΰσαι νά παραπλανήσωσι τόν άμυνό- 
μενον, ήπάτων εύχερώς. Οί Αντίπαλοι μάχονται πλέον άποκεκα- 
λυμμένοι, δ εϊς είς τά δμματα τοΰ άλλου, δπως οί παϊκται τοΰ 
σκακιοΰ. Τά αεροπλάνα νψοΰνται ύπέρ τό έχθρικόν στρατόπε- 
δον, καί τό φίλον έπιτελεϊον πληροφορείται διά τοΰ Ασυρμάτου 
τηλεγράφου δτι, τοσαύτην περίπου δύναμιν πεζικού διαθέτει δ 
έχθρός, ούτω πως διατεταγμένην, τόσον πυροβολικόν, ιππικόν, 
είς τά τάδε σημεία διευθύνει τάς μεγαλειτέρας του δυνάμεις, είς 
τοσαύτην άπόστασιν Ακολουθούν αί έφεδρεϊαι. Καί δέν υπολεί
πεται πλέον είς τό έπιτελεϊον ή έπί τή βάσει τών ένδείξεων τού
των νά κατάστρωση αποτελεσματικά»; τό σχέδιον τής άμύνης ή 
τής έπιθέσεως. "Αν δ έχθρός μεταβάλη διάταξιν, τά αεροπλάνα 
είναι πάντοτε παρόντα ίνα Αναγγείλουν τήν έπελθονσαν μετα
βολήν. Άλλ' άκόμη καί δι’ άλλην πολεμικήν ύπηρεσίαν είναι 
χρησιμώτατα τά άεροπλάνα : Διά τήν μεταβίβασιν διαταγών άπό 
σώματος είς σώμα τοΰ αΰτοΰ στρατού. Μέ τήν τεράστιον ταχύ
τητα τών 120 χιλιομέτρων καθ’ ώραν, ήν δύνανται νά άναπτύ- 
ξωσιν, είμποροΰν έντός ήμισείας ώρας νά φθάσουν είς τά πλέον 

άπομεμακρυσμένα σημεία τής στρατοπεδεύσεως διά νά μετα
δώσουν μίαν διαταγήν, ή διά νά φέρουν έκεΐ ένα σωματάρχην 
ή ένα Αξιωματικόν τοΰ έπιτελεϊον.

Καί όντως τό πρώτον είς τόν Ίταλοτονρκικόν πόλεμον έγέ
νετο πραγματική πολεμική χρησιμρποίησις τών άεροπλάνα»·. 
Πλήν τοΰ δτι κατ' επανάληψιν διελύθησαν συγκεντριόσεις Τουρ- 
κοαράβιον δι’ έκσφενδονίσεως κατ’ αύτών βομβών, πάντοτε οί 
’Ιταλοί έγνώριζον τάς θέσεις καί τ'ην δύναμιν τών Αντιπάλων 
των διά τών πληροφοριών τών αεροπλάνο»·. Καί ούδέποτε έπε- 
χειρεΐτο προέλασις τοΰ ’Ιταλικού στρατοί πρός εχθρικήν ζώνην, 
έάν μή προηγουμένως αί αναγνωρίσεις διά τών άεροπλάνων 
καθώριζον τήν κατάστασιν τής μελλούσης νά καταληφθή ζώνης. 
Είς τόν πόλεμον >αΰτόν εϊχομεν κα'ι τά πρώτα κινδυνώδη Αποτε
λέσματα διά τους έν πολέμιο άεροποροϋντας. Ιιότι εΐς αξιω
ματικός έπιβάτης έτραυματίσθη διά τών ριφθέντων παρά τών 
Τουρκοαράβο»· πυροβολισμών καί, πρό δλίγων μόλις έβδομά- 
δων, δ ’Ιταλός Αεροπόρος λοχαγός Μοΐτσο, βλαβέντος αίφνι
δίως τοΰ κινητήρος τής μηχανής του, ήναγκάσθη νά κατέλθη 
διά πλαγίας καταβάσεως μεταξύ τών έχθρών, τών οποίων έγέ
νετο καί αιχμάλωτος.

Άλλά θαυμασιώτερα Αποτελέσματα τής άξίας τιον άεροπλά
να»' εϊδομεν κατά τά τελευταία γυμνάσια τοΰ Γαλλικού καί τοΰ 
Αγγλικού στρατού. Είς τά έν Γαλλία γυμνάσια, τά όποια έληξαν 
τά μέσα τού μηνός τούτου, καί είς τά δποΐα έλαβον μέρος πεν
τήκοντα περίπου άεροπλάνα, δ άρχηγός τής μιας στρατιάς υπο
στράτηγος Μαριόν, μετά τοΰ έπιτελείου του, δπως καί δλοκλή- 
ρου τοΰ πυροβολικού ήχμαλωτίσθησαν. ΊΙ αιχμαλωσία έγεινε 
κατά τόν εξής ώραιότατον τρόπον: Είς μίαν στιγμήν Αναπαΰ- 
σεως τά»· στρατευμάτων, ό στρατηγός Μαριόν μετά τοΰ έπιτε
λείου του εϊχεν άπομακρυνθή τής κυρίως δυνάμεως, έπί τίνος 
λόφου, τό δέ πυροβολικόν εϊχεν άφεθή ανευ στηρίγματος πεζικού. 
Τά άεροπλάνα τής Αντιπάλου στρατιάς κατήγγειλαν τάς κινήσεις 
ταύτας, καί μία ταξιαρχία ίππικοΰ, δρμήσασα έκ τού Ασφαλούς, 
ήχμαλώτισε πάντας. Καί τά γυμνάσια διεκόπησαν φυσικώς, 
διότι ήτο προφανής ή δλοσχερής ήττα τής στρατιάς ταύτης. Είς 
τά γυμνάσια τοΰ ’Αγγλικού στρατού έπίσης ή μάχη έπί ήμέρας 
καθίστατο αδύνατος. Οί αντίπαλοι στρατοί πληροφορούμενοι 
άμοιβαίως διά τά»· άεροπλάνων περί τών κινήσεων των, καί 
προσπαθοΰντες ϊνα λάβωσι διάταξιν πλεονεκτικήν Απέναντι τοΰ 
εχθρού άπέφευγον νά δώσωσι τήν μάχην. Καί μετά μιάς έβδο- 
μάδος τοιαύτην καταπόνησιν διεκόπησαν καί έδά> αί ασκήσεις. 
Είς τά αύτά γυμνάσια έσημειιόθη καί μία νίκη τοΰ στρατού 
έναντίον τά»· άεροπλάνων. ΊΙ μεραρχία τοΰ στρατηγού Φρέντς, 
έκ 12,000 άνδρών κατιόρθωσε νά άποκρυβή άπό τής θέας τών 
ιπταμένων Ανιχνευτών έπί δύο ήμέρας. Μόλις δ βαρύς βόμβος 
τοΰ ιπταμένου αεροπλάνου ήκούετο μακρόθεν, οί Άνδρες Αφή- 
ρουν τά λευκά έπαυχένια, έκρυπταν τά στίλβοντα μέρη τοΰ 
οπλισμού το»·, κρυπτόμενοι καί οί ίδιοι πρηνείς έντός τά»· δεν
δρυλλίων, ώστε νά μή εϊνε ορατοί, καί τά άεροπλάνα διήρχοντο 
άνωθεν αύτών, χωρίς νά τοΰς διακρίνωσιν. Καί συνέβη οΰτω ή 
μεραρχία Φρέντς νά εύρεθή Αντιμέτωπος τής εχθρικής στρατιάς 
είς άπόστασιν βολής, χωρίς αΰτη νά τό φαντάζεται καν. Τέλος 
εις τά ναυτικά γυμνάσια, τά όποια έγένοντο έν Αγγλία μετά τήν 
κολοσσιαίαν έκείνην έν Σπίτ-χεδ έπιθεώρησιν παρά τοΰ Βασι- 
λέως Γεωργίου Γ', είς ήν παρετάχθησαν 365 πλοία, άπεδείχθη 
δτι, τά άεροπλάνα ού μόνον άνεκάλυπτον τά υποβρύχια, άλλά 
καί έβομβάρδιζον αί>τά δπως καί τά θωρηκτά. Καί έθειορήθη 
τόσον άποτελεσματικός δ παρά τών άεροπλά- 
νοτν βομβαρδισμός, ώστε Αμέσαις τό Αγγλικόν 
ναυαρχείου διέταξεν, ϊνα εΐς τά έν ναυπηγή
σει θωρηκτά τεθώσι καί ύπερθώρακες προ- 
στατεύοντες τά πυροβόλα και τους Άνδρας άπό 
τών έξ ΰψου; ριπτομένων βομβών.

Τοιαύτη ή Αποστολή τών αεροπλάνων, έκ 
τά»· δποίοτν ή Γαλλία διαθέτει ήδη 120, ή Γερ
μανία 40, ισάριθμα ή ’Αγγλία καί πολύ ι’ιλιγιό- 
τερα ή Ρωσσία, ’Ιταλία καί Αΰστρία.

'Ημείς έπί τοΰ παρόντος έχομεν έξ στρατιω
τικά καί τό τοΰ κ. Άργυροπούλου, όνομασθέν- 
τος έπιτίμου Αξιωματικού Αεροπόρον. Και μετά 
τινα καιρόν θά έχομεν δύο στρατιωτικά άκόμη. 
Θά είναι ένίσχυσις πολύτιμος διά τόν στρα
τόν μας, έλπιζομένου μάλιστα δτι, ή Τουρκία 
δέ>· θά δυνηθή, έν περιπτώσει πολέμου νά δια- 
θέση οΰτε έν.

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

τ=ΜΝΑΐ καιρός πολύς—άπό τόν Μάρτιον περίπου—που ο κ. Πρόεδρός 
Ej τής Κυβερνήσεως, εϊς ιδιαιτέρας συνομιλίας του, μας αφινε να εννοη
θώ μεν ότι, κάτι έμαγειρεύετο μεταξύ τών Βαλκανικιον Κρατών, κ.αι οι 
ύπαινιγμοί του αύίοϊ μέ ώθησαν είς ενα ταξεΐδι εως εκεί εις τον Αίμον 
ι<έ τόν σκοπόν, δχι άπό στατιστικός η απο καμμίαν εμπορικήν γεωγρα
φίαν νά μάθω πόσων εκατομμυρίων έξαγωγικόν εμποριον απο avya 
έ·/ει ή Βουλγαρία, άλλά νά άντιληφθώ τάς προοδους των λαών αυτών, 
άν είχον έπιτελέσει τοιαύτας, νά τούς Ιδώ έκ τοΰ σύνεγγυς τέλος πάντων.

Ενθυμούμαι άκόμη, άπό τότε ποΰ εϊμεθα 
παιδιά, ποΰ οσάκις ήθέλαμεν νά χλευάσωμεν 
κανένα, τόν έλέγαμεν Βλάχον, άκόμη δε ενθυ- 
αοΰμαι ποΰ έξηρεθίζαμεν τούς Βουλγάρους 
κτίστας, άποκαλοϋντες αυτούς Βουλγάρους, ενφ 
αύτοϊ διεμαρτύροντο οτι εϊναι «"Ελληνος» και 
σάς βεβαιώ δτι, καταλείπων τάς ’Αθήνας δια να 
έπιβιβασθώ, έφανταζόμην δτι θά εδρω απολίτι
στους λαούς, ώχριώντας πρό ήμών τοΰ περιου
σίου Λαού τής ’Ανατολής.

Τήν πρώτην διάψευσιν τής τοιαύτης προκα- 
ταλήηιεώς μου εϊχα μόλις, γλυτωσας άπό το 
θαλασσοπνίξιμον τοΰ λιμένος Πειραιώς και τους 
όνυχας τών λεμβούχων, έπάτησα τό πόδι μου 
είς τήν κουβέρτα τοΰ Ρουμανικού.

Ή αιτία δΓ ήν εύρέβην έπί τού Ρουμανικού, 
πληρώσας διά μόνην τροφήν διάπλου 24 ώρών, , ,
δρ. 29.70, φαίνεται νά έχη μεγάλην σχεσιν με την ταξιν,την ακρίβειαν, 
τήν καθαριότητα καϊ τήν άνεσιν μερικών Ελληνικών σκαφών. _

Χωρίς νά θέλω νά ρεκλαμάρω τα Ρουμανικά ατμοπ/.οια, σας ομο
λογώ 'δτι, ήσθάνθην ’Εθνικήν οδύνην εύρεθεις επι της «Ρουμανίας -, 
ένός νεοτεύκτου σκάφους, άπαστράπτοντος εν καθαριοτητος, διπλεΛι- 
κου, ταχυτάτου, άκριΰεστάτου είς τήν άπαρσιν του, άνετου, κινούμενου 
δέ διά πετρελαίου. , , , e -

Καί μόνα αύτά τά πέντε έξ Ρουμανικά σκάφη, τα κυβερνητική έστω 
πρωτοβουλία καί άδρά έπιχορηγήσει άποτελουντα την ατμηρη ναυτι

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΤΠΟΑΕΟΣ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΕΙΟΝ

λίαν τών Βλάχων, έξευτελίζουν ή μάς, τούς έπίσης ούκ όλίγα δονών
τας διά τάς άγονους γραμμας, κατ έξοχην δε ναυτικούς Κλ/.ηιας. 
Εϊναι άληθές δτι είς τόννους και εις σκάφη ερχομεθα αμέσως μετά 
τούς "Αγγλους, άλλ’ εϊναι καί αίσχος, τόσα χρονιά τώρα, να μη εχωμεν 
ίιιιεϊς οί "Ελληνες τήν πρώτην άτμοπλοϊκην εταιρίαν του Κοσμου 
ήρκει δέ νά θελήσωμεν — ώστε εις αύτά άκομη τα νερά της Ανατολής, 
είς αυτά τά νερά μας, νά έχουν τα σκήπτρα οι Βλάχοι, επ ωφελειρ 
άνυπολογίστω πάλιν τοΰ τόπου των, διότι με αυτα κατόρθωσαν να δια; 

τηρούν τήν ταχυτεραν συγκοινωνίαν μεταξύ 
Παρισίων, Όστάνδης, Κωνστάντσης, Κωνσταντι
νουπόλεως καί Αίγύπτου.

«
Πρωΐ πρωΐ τήν έπομένην τοΰ έκ Πειραιώς 

άπόπλου μας, έπειτα άπό μίαν πλήρη άπνοιαν 
τοΰ Αιγαίου, εύρέθημεν έν δψει τοΰ στομίου 
τών Δαρδανελλίων. Μία ή μέρα σπανία-Άριστερρ 
μας ή Τένεδος, δεξιρ πέρα ή Μιτυλήνη, οπισω 
μας πρός τήν μάοκα τής πρύμης, πολύ μακραν, 
μέσα εις τό αγκάλιασμα τοΰ γαλανού αίθερος 
καί τών γλαυκών νερών, πού μόλις τά ρυτιδώ
νει μία ελαφρότατη πνοή, μαυρίζουν αμυδρώς 
τά Ψαρά, σάν κώνος ανεστραμμένος.

Γύρω μας σμήνος, στολίσκος ολόκληρος, απο 
άλλα σκάφη, άναμένοντα τόν πλοηγόν, σαλεύουν 
έπάνω είς τά έκ τοΰ στενού κυλιόμενα νερά και

έμπρός μας, πρός πρώραν, χαίνει τό στόμιον τοΰ μυθικοΰ Δρακοντος, 
ποΰ λέγει ή παράδοσις δτι έξερεύγεται πΰρ- . « ·

— Έπήρατε πρόγευμα; μ’ έρωτρ ένας ομογενής δικηγόρος του 
Γα/.ατά-

— Όχι- τοΰ απαντώ. . _ ,
— Πάρτε λοιπόν τό ορεκτικόν σας· μοΰ προσθέτει και μου εγχειρίζει 

φύλλον κάποιας ’Αθηναϊκής έφημερίδος, τό όποιον εδημοσιευε τηλε
γράφημα έκ Βιέννης, καθ' δ έθεάθησαν έπιπλεουσαι εις τα στενά τορ- 
πίλλαι, παρασυρθεϊσαι ύπό τοΰ ρεύματος».
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"Αλλη μπλόφα καί αύτή τών Τούρκων. Πληρώνουν έφημερίδας 
Εύρωπαϊκάς διά νά γράφουν αύτά τά πράγματα. Νά φοβήται δέ ποιος 
κόσμος ; Ό πολύς κόσμος, ό άγνοών δτι, δέν είναι εϋκολον νά σταθούν 
τορπίλλαι πυθμένος αύτοματοηλεκτρικαί είς τό ρεύμα τών Δαρδανελ
λίων, ό άγνοών δτι, άν παρασυρθοϋν αί τορπίλλαι αύτοΰ τοΰ συστή
ματος μετά τής άγκύρας των έκτός τών στενών, θά είναι περισσότερον 
ακίνδυνοι, διότι άπό βάθους 4-6 μ. ΰπό τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, 
ποΰ πρέπει νά έχουν, θά βυθισθοΰν περισσότερον έξω, δπου ό βυθός 
πάντως είναι βαθύτερος, ό άγνοών άκόμη δτι. άν πράγματι άπεσπά- 
σθησαν άπό τάς άγκύρας των αί τορπίλλαι αύταί, θά άπεσπάσθησαν 
συνεπείφ τοιούτου κραδασμού, ώστε νά ύφίσταντο άπόκλισιν πάντως 
μείζονα έκείνης, πέραν τής οποίας αύταναη λέγονται; Άλλά τόν πολύν 
κόσμον, τόν άγνοοϋντα δλα αύτά, δέν φοβούνται οί Τούρκοι. Φαί
νεται πιθανώτερον δτι, φοβούνται τόν κόσμον τών άξιωματικών. οί 
όποιοι δμως τά γνωρίζουν αύτά καλήτερα ιίπό αύτούς.

Αύτοί οί λόγοι άφ’ ένός καί άφ’ ετέρου ό τρόπος ιιέ τόν όποιον 
ό πλοηγός, μία μικρά άρχαιοπρεπής άτμάκατος, ή όποια έπάρασα 
τό σήμα Ακολουθείτε με μάς ώδήγησε νά διαπλεύσωμεν τόν δρό
μον τού θανάτου, κατ’ ευθείαν γραμμήν σχεδόν, εϊς άπόστασιν 150-50 
μ. άφ’ έκαστου τών τριών κάβων τής άριστεράς διά τόν είσπλέοντα 
ακτής, άπό τού Κοΰμ - Καλέ μέχρι τών Δαρδανελλίων. μέ έπεισαν 
άκραδάντως δτι τορπίλλαι δέν υπάρχουν είς τά Δαρδανέλλια.

Είς έπίρρωσιν τούτου έρχεται καί τό δτι αύτοί οί Τούρκοι, μή θεω- 
ροΰντες εαυτούς έν άσφαλείφ, παρ’ 
δλην τήν άστακοειδή όχύρωσιν τών 
στενών, έφρόντισαν νά προφυλάξουν 
τά άκριβοθώρητα σκάφη των μέ ζώ- 
νας άλύσσεων, αιτινες καί μόναι άνε- 
χαίτησαν τούς ’Ιταλούς.

«

Τί νά είπή δέ κανείς διά τά όχυ- 
ρώματα; Δέν γνωρίζω άν έκτός έκεί
νων ποΰ φαίνονται, έχουν καί άλλα 
πραγμάτικά οχυρώματα, αφανή ίσως, 
μέ κρύπτας καί πυροβόλα κρυπτό
μενα μετά τήν πυροβόλησιν. Είδα 
δμως ύπέρ τά δεκαπέντε πυροβολεία, 
ών έκαστον δέν έχει πλείονα τών έξ 
πυροβόλα, μόνον δέ έν εΐ^ε 14 τών 
21 ύφεκ. τό πολύ. Άλλ’ ολα πυρο
βόλα κοινά, δχι ταχύπυρα, άσκεπή. 
εκτεθειμένα είς τήν υγρασίαν καί τάς 
άτμοσφαιρικάς έπηρείας, μή παρέ- 
χοντα καμμίαν έγγύησιν περί τής λει
τουργίας των καί μή έμπνέοντα σοβα
ρόν φόβον.

«
Μεγάλη κίνησις είς τά Δαρδανέλ- 

λια. Αξιωματικοί, στρατιώται, όχλος, 
χανούμισσαι, άποθιβάζονται, επιβιβά
ζονται, κουβαλούν, μεταφέρονται. Είς 
τήν ξηράν κάρρα στρατιωτικά τρέ
χουν δεξιά καί άριστερά. Ατμάκατοι 
ρυμουλκοΰσαι φορ
τηγίδας αύλακώνουν 
τά ήρεμα νερά. Καί 
παρέκει, είς τόν ορ
μίσκον τού Ναγαρά, 
τόν ιστορικόν, άνα- 
παύονται μακαρίως 
τών Τούρκων τά πο
λεμικά. "Εξ επτά κομ
μάτια έν δλ<ι>. Τό 
<Μεσσουδιέ·,τό «Ό- 
σμανιέ»,τό- Χαϊρεδίν 
Μπαρμπαρόσσα·, τό 
«Τουργοϋτ Ρεΐς>, τό 
«Άσσάρ-Ι-Τεφφήκ », 
τό «Χαμηντιέ» καί 6 
άντιτορπιλλικά. Μά 
τί μακαριστής! Φαν
τασθήτε δτι, τίποτε 
άπό τά αιρετά δέν 
έχουν άφαιρέσει. Τά 
πουντέλια, αί έπιτε-

Ο ΤΣΑΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ Α' ΜΕΣΩι ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΥΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ

άπό τά πέταλα τών άλογων, έκνευριστικώτατα, καί άπό τούς 
κερατισμούς τών αύτοκινήτων καί άπό τήν άρια τής Τόσχας, 
πού σφυρίζουν οί γιούσμπαση, μέ επωδόν αμανέ. Άλλά τά 
Έλληνικά κυριαρχούν. Όλαι αί φυλαί είς τήν Πόλιν ομι
λούν Έλληνικά.

ΣΟΒΡΑΝΙΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ

Ο ΝΕΟΣ ΜΕΓΑΣ ΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

λίδες, αί φαλαινίδες, 
οί χέλλητες. τά ρέ
λια, τά σπιράγια, δλα 
είναι είς τήν θέσιν 
των, καθώς καί αί 
σκηναί καί τά παρα
σκήνια διά τόν ήλιον. 
Όλα δέ αύτά, ση- 
μειιόσατε. πρέπει νά 
άφαιροϋνται δταν τό 
σκάφος είνε είς « τάξιν 
μάχης .Άλλ’άπό τόν 
Ιταλικόν πόλεμον τό 
Τουρκικόν ναυτικόν 
• χαμπερίμ γιόκ».

Καί έπειτα ή θά
λασσα τοΰ Μαρμαρά, 
ή ανοικτή θάλασσα, 
ί] άτέρμων είς πλά
τος καί μήκος λε
κάνη. Καί κατόπιν 
σκότος κελαινόν καί 
πρός πρώραν, έκεϊ 
ποΰ ουρανός καί θά
λασσα αγκαλιάζον
ται, μία μαύρη άχλΰς 
σάν πέπλος απλωμέ
νος είς τόν αέρα καί 
μέσα άπό αύτόν προ
βάλλει πρός τά άνω 
ένας μηνίσκος πυρέ-

ρυθρος. Ποτέ μου δέν τήν είχα ίδεϊ 
αύτήν τήν ημισέληνον I

Άκόμη ολίγα μίλλια καί μιά ώχρέ- 
ρυθρος ανταύγεια σκορπίζει τά σκο
τάδια. έπειτα τά φώτα τοΰ Αγίου 
Στεφάνου στίζουν τό διάστημα αρι
στερά, άλλο φώς, ό πύργος τοΰ Λεάν- 
δρου, λαμπυρίζει είς τό μέσον, δεξιά 
άλλα φωτεινά στίγματα, τό Σκουτάρι, 
Χαϊδάρ ΓΙασσά καί τό Καδίκιοϊ σαν 
κέντημα άπό μυριόφωτα πετράδια 
έπάνω είς μαΰρο τελλάρο καί τέλος 
ή Βασιλίς, άπειρόστικτος. άτέρμων είς 
έκτασιν φώτων, φώτων έπάνω, κάτω, 
δεξιά, άριστερά, είς βάθος καί μέ κατα- 
φώτους άπό πολυχριόμους λύχνους 
τούς μιναρέδες, ραμαζίιν γάρ βάρ.

9

Πρωί πρωί ή ελευθεροκοινωνία τής 
■ Ρουμανίας», προσγειουμένης είς τό 
πρό τοΰ τελωνείου κρηπίδωμα. Καΐ- 
καί φορτηγίδες οργώνουν τόν λιμένα

ράν τροχιάν— 
έν Κωνσταντι- 
νουπόλειτό εί
δος αύτό τών 
κάρρων ονο
μάζεται τράμ 
—αμάξια, αυ
τοκίνητα, άρα- 
πάδες, ευνού
χοι, σαλβάρια, 
γιασμάκια, δ
λα διαγκωνι- 
ζόμενα είς ένα 
ίλιγγιιόδη συμ
φυρμόν. Νά 
σταματήσητις 
καθ' όδόν είνε 
άδύνατον· τόν 
παρασύρουν 
οί βιαστικοί ή
τόν άνατρέπει κατάφορ
τος άχθοφόρος.

— Ντές-ντούρ! φωνά
ζουν οί αμαξάδες. Είς 
τόν μεγάλον δρόμον τοΰ 
Πέραν, μέ τά γιγάντια 
σπήτια καί τά κρεμα
σμένα σαχνισιά καί τά 
πλουτοβριθή εμπορικά, 
ή ίδια κίνησις. Μόνον ή 
ρυμοτομία καί τό άνα- 
στάτωμα τοΰ καλντερι- 
μιοΰ διά τήν έγκατά- 
στασιν τών ηλεκτρικών 
τράμ. έχει μεταβάλει κά
πως τήν όψιντής πόλεως. 
Κόβουν άγρίως τά σπή
τια διά νά άνευρύνουν 
τούς στενούς δρόμους 
ποΰ έχουν κυκλοφορίαν. 
Έκοψαν, έκοψαν σπήτια 
οί Τούρκοι, σάν τά ’Αθη
ναϊκά τράμ. Βλέπετε ένα 
σπήτι ποΰ έξέχει άπό

Ήρεμωτάτη ή ζωή εϊς τούς στρατώνας, τούς μεγαλοπρε
πείς καί άρτι έπισκευασθέντας άπό τά τραύματα τοΰ έμφυ- 
λίου σπαραγμού, ό όποιος άκόμη δέν έπαυσε. Στρατώνες 
πελώριοι. "Εχει αύτήν τήν άνατολίτικην μεγαλοπρέπειαν ή 
Τουρκία. Είς τό τελευταίου χωριουδάκι θά ίδήτε δημόσια 
κτίρια μεγαλοπρεπέστατα καί έχει έπιβλητικωτάτην τήν 
παράστασιν τού Κράτους.

Σάλπισμα έγέρσεως τό πρωΐ, προσευχή, άναφορά, καθα
ρισμός. τρέχουσα ύπηρεσία, καί μαγείρευμα. Έπειτα ένα 
σύνταγμα ολόκληρον εμφανίζεται εις τόν δρόμον, άπό χαρα- 
βανογόρους. Διακόσιοι - τριακόσιοι στρατιώται μέ καραβάνες 
εις τό κεφάλι, γεμάτες άπό πιλάφ ή καταΐφ κατευθύνονται 
πρός τούς φούρνους τοΰ Πέραν. Κάπου-κάπου καμμία διά- 
δοσις κυκλοφορεί δτι, οί Νεότουρκοι άπεπειράθησαν κίνημα 
κατά τής κυβερνήσεως, άλλ' αύτοί τραβούν τόν δρόμον τους. 

’Ενίοτε γίνονται καί γυμνάσια. Απέναντι τών στρατώνων 
τοΰ Ταξιμιοΰ κατέλαβον οί Τούρκοι ένα άτέρμον γήπεδον 
τών Πατριαρχείων μας, μεγαλήτερον τοΰ πολυγώνου μας. 
καί έκεϊ γυμνάζονται τι'ι άσκέρ. Λογχοφόροι, ζουάβοι, πεζι- 
κόν, πυροβολικόν, λυόμεναι πυρβολαρχίαι, μυδραλλιοβόλοι, 
Ιππικόν κλπ. Καί βραδυάζει έτσι μακαρίως καί άπό τούς 

__________ __ στρατώνας μέ τήνδύσιν άκούε- 
ται μιά ιαχή :

— Γιασασίν Πατισσάχ I 
Καί έπειτα επιστρέφει τό 

σύνταγμα τών καραβανοιρόρων 
καί μέ τήν κανονιά τοΰ ραμα- 
ζανιοΰ γίνεται έφοδος κατά 
τού .. . Πιλάφ - τεπέ.

«
Οί δέ "Ελληνες; Πολιτικά 

καί συζήτησις καί φιλονεικίαι 
καί διαμάχαι. Τό δμοιοούσιον 
τοΰ αίματός μου μέ έκαμε νά 
άναμιχθώ. Τί άγώνα έπικρατή- 
σεως διεξάγουν οί παύμένοι! 
Διαπραγματεύσεις μεταξύ των, 
συννενοήσεις μέ τούς ιθύνοντας, 
συνεννοήσεις είς τά παρασκή
νια πρός άμυναν άπό τοΰ Νεο
τουρκισμού κατά τάς έπικει- 

μέναςβουλευ- 
———-. —τικάς έκλογάς. 

•~ΊΜΒΤ·’ϊ.' /·~ Α πν°Χωθώ 
περαιτέρω έ- 

' 1! πιφυλασσόμε-
νος νά κάμω 
λόγον άλλου, 
έκεϊ δπου πρέ
πει, περί άλ
λων πραγμά
των, Προξενι
κών κλπ. τά 
όποια άντε- 
λήφθην.

€
Μέσα άπό 

τά χάνια τοΰ 
Γαλατά, οπού 
είναι τά γρα
φεία τών Α
σφαλιστικών 
'Εταιριών, μιά

ΑΠΟ ΥΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ!· ΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΝ. — ΕΤΟΙΜ ΑΣΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

κια καί μπιαντέδες καί άτμάκατοι ,—, -ν1------- ----
καί σκάφη τροχοφόρα, έλικοκίνητα, σιρκέτια, άποσπώνται άπό τήν γέφυ
ραν καί άλλα κολλούν έπάνω της, γεμάτα ιίπό κόσμον, συρίζοντα δαιμο
νιωδώς, άσθμαίνοντα, καί άλλα μεγάλα φορτηγά, ταχυδρομικά, άπαίρουν, 
καταπλέουν, φορτώνουν, καί τό θέαμα δλον αύτό, μέ φόντο τήν γραφι
κήν πόλιν έδώ. τήν Σταμπούλ άπ’έκεϊ, τό Σεράΐ - Μπουρνοΰ παρέκει, 
καί μέ τήν άντανάκλασιν τών πρώτων άκτίνων τοΰ μαγευτικού δίσκου, 
ποΰ προβάλλει άπ’ άντίκρυ, άπό τά τζάμια τών σπητιών καί τά χρυσο- 
ποικίλματα τών Τζαμιών, εις ένα ιριδισμόν μυριόχρωμον, σάν ιίπό ένα 
πελώριον διαμάντι, κυριολεκτικώς ζαλίζει.

Έλευθέρα Κέρκυρα τώρα ή Κωνσταντινούπολις.Άπό τό κατάστρωμα μέ 
ένα διασκελισμόν εϋρίσκεσθε είς τό Καί , περνάτε άπό τό «σαλόν , θεω
ρούν απλώς τό διαβατήριόν σας, έπειτα ένα άμάξι καί Τσέκ αραμπατζή». 

Τίποτε τό εξαιρετικόν είς τούς δρόαους, ποΰ νά δεικνύη δτι δ τόπος 
αύτός εύρίσκεται είς εμπόλεμον καταστασιν. Χαμάληδες, σαλεπτζήδες, 
συμιτζήδες, μπογατσατζήδες, άραμπάδες συρόμενοι άπό νυσταλέα βουβά
λια, κάρρα σκουπιδιών συρόμενα άπό δύο άχαμνόοντας έπάνω είς σιδη-

Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 

τήν οικοδομικήν γραμμήν καί τήν έπομένην τό χάνετε. ’Εννοείται δμως 
δτι. αύταί αί άποζημιώσεις τούς έξετίναξαν οίκονομικώς, τώρα δέ 
άφ’ ένός έοταμάτησαν, άφ’ έτέρου δέ έβαλαν χέρι είς τά τζαμιά. Όλα 
τά παλαιά τεμένη των τά κατεδαφίζουν, διά νά έκποιήσουν ώς οικό
πεδα τάς περιοχάς των.

Καί διασκεδάζουν εις τήν πόλιν. Διασκεδάζουν δλοι. Είς τά νησιά, 
είς τά προάστεια τά γραφικώτατα, είς τά κέντρα, παντού. Τά ζυθοπω
λεία γεμάτα, τά ζαχαροπλαστεία, ό μεγάλος κήπος τής Δημαρχίας μέ 
κινηματογράφους, Printania καί Soirees noirs, καί τά Μνηματάκια, 
καί τό Ροσσινιόλ καί τοΰ Όσμάν Μπέη ό κήπος καί τά Κατακλοΰμ μέ 
έσχατης άηδίας θεάματα. Ή διαφθορά έχει φθάση τά έσχατα. Γύναια 
αισχρά, τής έσχάτης ύποστάθμης, ενεδρεύουν είς κάθε γωνίαν, καί 
αρπάζουν τούς διαβατός, έκλιπαροΰντα ένα εύτελές γεΰμα. Καί άκόμη 
χοροί καί ραουτάκια εις τήν Πρίγκηπον καί τά προάστεια καί τό τουνέλ 
άνεβοκατεβαίνει άδιάκοπα καί τά βαποράκια πηγαινοέρχονται κατά
φορτα καί τά λεγάμενα τράμ κυλίονται κοσμοβριθή.

Είς τά κέντρα αύτά δπου, Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι, Τούρκοι, 
Γάλλοι, Γερμανοί, Ρώσσοι, "Αγγλοι, Αιγύπτιοι, ’Αφρικανοί, Αμερι
κανοί, Κούρδοι Βεγγάζιοι, ολαι αί φυλαί, συμφύροντηι είς ένα κυκεώνα 
ποΰ ζαλίζει, πρωτοστατούν τά άξιωματικάκια, οί νεοσσοί τών στρατιω
τικών σχολών. Έως τό πρωΐ αντηχούν τά λιθόστρωτα καί οί δρόμοι ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥΡΚ. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΜΙΟΥ
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φωνή διάτορος καϊ βια
στική αντηχεί:

— Γιαγκΐν βάο Φεοί- 
κιοϊντέ!

Ό κόσμος μαζεύεται, 
ασκεπείς βγαίνουν άπό 
τάκαταστήματα καί τρέ
χουν. Πυρκάίά εΐς τό 
Φερίκιοϊ. Έπειτα άπό 
ολίγα λεπτά ένας ορυ
μαγδός ακούεται άπό κά
ποιο σοκάκι. Δύο ανυπό
δητοι Αγριάνθρωποι μέ 
πυρσούς εΐς τό χέρι τρέ
χουν πνευστιώντες σαν 
δαιμονισμένοι.

— Νέστ - ντούρ! Για
γκΐν βάρ! φωνάζουν. 
Τόπον! Φωτιά!

Οΐ Τουλουμπαζήδές! 
Ο κόσμος συνωθούμε- 
νος παραμερίζει. Μία 
αντλία μεγάλη κατακόκ- 
κινη έμφανίζεται κατά
φορτος άπό πυροσβέ- 
στας,μέ κράνη κατέρυ- 
Ορα άνευ γείσου, περιερ- 
γότατα, καί ακολουθούν είς τετράδας, τρέχοντες τριάντα άλλοι. Έπειτα 
άπό 2 - 3 λεπτά έμφανίζεται μιά σκάλα πελωρία μέ τροχούς συρο- 
μένη από δύο 'ίππους, καί πίσω της τρέχουν άλλοι τριάντα. Έπειτα 

ΤΟ ΣΕΡΑΪ-ΑΣΚΕΡ — ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣ ΕΝΑ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛ

ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΘΩΡΗΚΤΟΝ “ΟΪΜΑΝΙΕ,, 

άλ?.η Αντλία καί άλλοι δαίμονες καί άλλη 
σκάλα καί άλλα κάρρα εΐς μίαν φάλαγγα 
ατελεύτητου, τής οποίας ή δράσις άφορφ 
εΐς τό πώς θά σωθούν τά γειτνιάζοντα 
τετράγωνα, διότι ώς πρός εκείνο είς τό 
όποιον έξερράγη τό πΰρ, τόν λόγον έχουν 
αί Άσφάλειαι πλέον.

«
Τί πανόραμα εκείνο άπό τόν «Πέλοπα» 

διά τήν Μαύρην Θάλασσαν! Κυριολεκτικώς 
άσύλληπτον. Μία ταινία κινεμακολόρ άτε- 
λείωτος. Έναλλαγαί εικόνων γραφικωτά- 
των, έναλλαγαί χρωμάτων καί φωτός. Βλά- 
στησις πλούσια καί φύσις θαυμαστή. Σπή- 
τια σκοτεινά καί σπήτια λευκάζοντα άναρρι- 
χώνται είς τούς γύρω λόφους καί μιναρέδες 
ύπερύψηλοι έξορμοΰν πρός τόν ουρανόν καί 
μέγαρα κατάλευκα προβάλλουν άπό συστά
δας δένδρων καί άλλα αναδύονται είς άσπι
λον λευκότητα άπό τά νερά ποΰ λείχουν τά 
βάθρα των. Απέναντι τό Χαϊδάρ Πασσά.
Πρώτον προβάλλει τό Ανεκτίμητου είς άξίαν Ντολμά - Μπαχτσέ, τό άνά- 
κτορον τής Α. ,Μ. Μεχμέτ Ε', έπειτα ή Ιστορική φυλακή τοΰ άτυχους 
Μουρατ. η κατόπιν Βουλή, τό Τσεραγάν, κατάμαυρον καί ήρειπωμένον 
από την πυρκαίάν. Καί έπειτα τά προάστεια. τό Κουρού Τσεσμέ, δπου 
κατοικεί καί συμπαθής πρίγκηψ Σαμπαεδδίν, τό Όρτάκιοϊ μέ τό 
μεγαλοπρεπές τζαμί του μέσα εΐς τήν θάλασσαν σχεδόν, τό Άρναούτ- 
κιοί, τά Θεραπειά. τό Μπογιατζήκιοϊ, τό Μπουγιοϋκ Τερέ. Καί κατόπιν 
τό Μπελέρμπεη, τό Καντιλί, και ή ιδιοκτησία τοΰ Χεδίβου καϊ κόλποι 
και ορμίσκοι ,εΐσχωροΰυτες, μέσα είς τήν έπί τής θαλάσσης κατάφυτον 
ξηραν. Καί τέλος τά οχυρώματα τών στενών, διά τόν φόβον τοϋ Ρωσ- 
σικοΰ στόλου τού Εύξείνου, οχυρώματα άθυρματοειδή, εξ-επτά τόν άριθ- 
μόν, οπλισμένα μέ πυροβόλα τών 15 καί 21 καί άπό έξ κανόνια έκαστον, 
πλήν ενός (οπλισμένου διά 14 πυροβόλων.

Καί έπειτα οΐ κάβοι δεξιά καί αριστερά, σκοτεινοί είς χρώμα, υψηλοί 
σάν παραστάδες πυλώνος καϊ πέραν τεφρά, μαύρα σχεδόν, τά νερά τοΰ 
Ποντου, άλλ’ ήρεμα καί νηφάλια.

«
, Πύργος ή Μπουργκάζ, Τουρκιστί, διότι οί Βούλγαροι δέν έπρόφθασαν 
ακόμη να εκβουλγαρίσουν καί αύτό, όπως κάθε άλλο. Ποώτης τάξεως 
λιμην υπο εποψιν τεχνικήν. Έντός ολίγων ετών θά είναι καί ύπό έπόψιν Ο ΕΝ ΠΥΡΓΩι ΕΛΛΗΝ ΠΡΟΞΕΝΟΣ Κ. ΗΛ. ΠΑΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ

έμπορίου τοιοΰτος. Λιμε
νοβραχίονες καί φανοί 
τέλειοι, καί ένα Βουλ
γαρικόν τορπιλλοβόλον 
ελλιμενισμένοι·. Μέ ένα 
διασκελισμόν εύρίσκεται 
κανείς έξω καϊ άμέσως 
έμπρός του ευρίσκει τό 
τραίνο διά Φιλιππούπο- 
λιν, Σόφιαν, Εύρώπην. 
Δεξιφ άποθήκαι τοϋ τε
λωνείου τεράστιοι. Μό
νον ύ σταθμός άκόμη 
στεγάζεται ύπό ξυλίνην 
παράγκαν, άλλά παρέκει 
κτίζεται μεγαλοπρεπές 
κτίριον δΓ αυτόν. Καϊ 
γραμμή πρός τό Προξε- 
νεϊόν μας. δπου μέ έδε- 
ξιώθη ό Πρόξενός μας 
κ. Ήλ. Πανάς.

Ό Πύργος είναι πόλις 
έν τώ γίγνεσθαι, έχουσα 
εξαγωγήν καλήν, άλλ’δχι 
καί έξωραϊσμένη άκόμη. 

Σοκάκια λασποβριθή, 
ένας εμπορικός δρόμος,

μία λεωφόρος, ένα πάρκο ύπό κατασκευήν, καί έξ επτά ξενοδοχεία 
άθλια, διευθυνόμενα ύπό Βουλγάρων ώς έπί τό πολύ.

'Έλληνες όχι πολλοί πλέον, άλλ’ άκμαΐοι τό φρόνημα, οίοι οί κ. κ. 
Υιοί X. Διονυσιάδου. X. Μπέζης, I. Λαχανιάς, Κ. Μπίλλας, Παρασκευάς 
καί Γ. Διαμαντοΰρος, Γ. Κόκκινος, Μ. Γουλανδρής. I’. Μαρκίδης, Γ. 
Παπλωματάς, Α. Κάλφας, X. Γερακόπουλος, Δ. Δημητρακόπόυλος, Γ. 
Γιαννίτσης, Άν. Λογοθέτης, Οίκονομάκης, θρ. Πηλείδης, Π. Άντωνέλ- 
λης, Δ. Παπαδόπουλος, Εύθ. Δελέγκας ή Καραγιώργης, Έμ. Κομνηνός, 
Εύάγ. Ίακωβίδης, Π. Δ. Παπάς, Κ. Κουμεντης, Δ. Ζωναράς, Κουτσο- 
δημήτρης. Β. Θεοδώρου, Κ. Βαλασάκωφ, Ζ. Παυλώφ, Ν. Μαυρέλης. 
Καί οί περισσότεροι διακρινόμενοι εΐς τό έμπόριον καί άλλα έπαγγελ- 
ματα. Αρκεί νά σημειωθή οτι, κατά τούς ένεργηθέντας ύπέρ τών άπο- 
διδομένων σχολείων μας εράνους, εισέφεραν 1500 δρ.
(Κέντρα δέν έχει ό Πύργος παρά ένα ζυθοπωλεΐον μέ κηπάριον, 

ορχήστραν Βοημίδων, μέ κινηματογράφον καί δύω τρία άλλα ποτοπω
λεία, τά όποια μαζή μέ τήν μαστίχαν παραθέτουν καί κεμπάπ.

Πρώτης τάξεως τά Βουλγαρικά τραίνα. Οί σιδηρόδρομοι έκεϊ είναι 
κυβερνητικοί καϊ ύπάγονται είς τό ύπουργεΐον τών Σιδηροδρόμων. ΤΙ 
Βουλγαρία έχει κάμει τεραστίαν πρόοδον ύπό σιδηροδρομικήν έποψιν. 
Όλη ή σύμμαχός μας έπικράτεια συνδέεται διά δικτύου τροχιάς τοΰ 
διεθνούς πλάτους, έπαρκεστάτου εΐς τάς άνάγκας της, δπερ δέ σπου

δαιότερου^ έπαρκεστάτου είς τάς στρατιω
τικός της άνάγκας. Χίλια έννεακόσια τεσσα
ράκοντα πέντε χιλιόμετρα γραμμής είναι 
στρωμένα, τά όποια τής έστοίχισαν έν δλφ 
256,954.981 φρ., ύπό μελέτην δέ είναι άλλα 
1572 χιλιόμετρα. ’Αναλογούν δηλαδή 2.3 χι- 
λιόμ. γραμμής εΐς 10,000 κατοίκους, καί είς 
5.1 τετραγ. χιλιόμετρα έπιφανείας.

Μία γραμμή έξορμά. άπό τόν Πύργον καί 
συνδέουσα τό Κάίαλή, Αϊτόν. Καρνοβάτ,Ζι- 
μνίτσα, Κερμενλή, Νόβα Ζαγόρα, Άσπα- 
ρούχ, Στάρα Ζαγόρα, Τσιρπάν, Βελοζέμ, 
Φιλίπποβο, Φιλιππούπολιν, Σαράμπεϊ, Σε- 
στρίμο, Τχτιμάν, Βακαρέλ, Καζιτσάν, φθά
νει είς τήν Σόφιαν. Άλλη γραμμή έξορμά 
άπό τήν δευτέρου παραλιακήν πόλιν την 
Βάρναν, καί μέσφ Γκερετζέ, Σιντέλ, Προ- 
βαντιας, Σούμλας, Μπορίζοβο, Στραλίτζας, 
Κοζάρεβετς, Τυρνόβου, Πλεύνας, Καρλού- 
κοβο, Βράτσας καταλήγει πάλιν είς Σόφιαν. 
Μία άλλη διακλάδωσις συνδέει τό Τύρνοβον 

μέ τό παραδουνάβειον Ρουτσούκιον καί 
τούτο πάλιν μέ τήν Σούμλαν. Τέλος 
μία άλλη γραμμή συνδέει τήν Φιλιπ- 
πούπολιν καί τό Τύρνοβον μέσφ Στά
ρα- Ζαγόρας.

Άλλά πλήν τούτων άπό τήν Φιλιπ- 
πούπολιν μία προέκτασις πρός τήν 
Άδριανούπολιν καί άπό τήν Σόφιαν 
μία'άλλη πρός τό Νίσ τής Σερβίας 
συνδέει δλην τήν Βουλγαρίαν μέ τήν 
Εύρώπην καί μέ τήν Τουρκίαν.

'Όλα τά βαγόνια μέ καμπύλην ορο
φήν. έχουν διάδρομον έσωτερικόν καί 
συνδέονται μεταξύ των. Παράθυρα 
μεγάλα, διαμερίσματα ευρύχωρα μέ 
ωραία βελούδινα καθίσματα, μέ καλο- 
ριη έρ, άκόμη καί είς τά τρίτης θέσεως 
διαμερίσματα, μέ φωτισμόν άσετυλίνης.

Οί σταθμάρχαι, οί βοηθοί, οί τών 
εισιτηρίων, οί τηλεγραφηταί, οί οδη
γοί. οί κλειδοΰχοι, δλοι είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι. Πλήν αύτών υπάρχει τμήμα 
τού μηχανικού έκ δύο ταγμάτων, άπο- 
τελούντων Ιδιον σώμα σιδηροδρομι
κών. οί όποιοι υπηρετούν εΐς τούς 
σταθμούς καί εΐς τά τραίνα καϊ οί
όποιοι, μόλις κηρυχθή έπιστράτευσις, , , , , ,,.·,,
αναλαμβάνουν όλους τούς σιδηροδρόμους. Καί τί καθαριοτης ! Κάθε 
τέταρτον τής ώρας μία γυναίκα μέ μίαν σκούπα καί μ’ ένα , πανί θά 
έλθη εΐς τό διαμέρισμά σας καί. αφού σάς ζητήση συγγνώμην, θά 
καθαρίση δλον τό έσωτερικόν. ,

Άπό τόν Πύργον έως τήν Σόφιαν είδα, χωρίς νά ύπάρχη ακόμη 
ούδέ ιδέα έπιστρατεύσεως, νά φρουροΰνται αί γραμμαί. Είς κάθε γεφυ-

ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΕΖΙΚΟΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ

ραν, εΐς κάθε οημεϊον επίκαιρον, άπό ενα στρατιωτικόν φυλακεϊον 
κατασκηνωμένον. _ _ , , ,. Γ
..^’Εκείνοι δέ οί σταθμοί; Μόλις θά έθιγε κανείς τά όρια τής υπερβο
λής, αν έλεγεν δτι, τού τελευταίου χωριού δ σταθμός είναι καλήτερος 
άπό τόν κεντρικόν σταθαόν Αθηνών τού Λαρισσαϊκού. Καί θά ΐδήτε 
ώραϊον πανόραμα είς κάθε σταθμόν. Τήν ώραν ποΰ περνά, τό τραίνο 
δλοι οί κάτοικοι, κυρίαι, κύριοι, άξιωματικοί, κορίτσια τού λαού καί 
δεσποινίδες, μετά καί άνευ καπέλλου, μέ τορσάντες καί κάσκες νά κά- 
θηνται είς τά πλατφόρμ ή 
εΐς τά καφενεία. Πράγμα 
δέ περίεργον: Είς ένα μό
νον σταθμόν μικρού χωρίου 
είδα μίαν μόνην, χωρικήν 
(άριθ. 1) μέ τό άγροτικόν 
ένδυμα. Παίζει καί έδώ ρό
λον ή έπίδειξις — κακώς 
«ννοουμένη ώς πρός τούτο
— τών συμμάχων μας.

«
Επτά ώρών ταξεϊδι άπό 

τόν Πύργον έως τήν Φιλιπ- 
πούπολιν, μέσω άγρών καί 
γαιών μαύρων. Βλάστησις 
άραιοτάτη. "Ενα μ ικρόν δά
σος συνηντήσαμεν μόνον. 
Καί δεξιά μας τά περίφημα 
Μπαλκόνια, ό Αίμος, ιιρι- 
στερά δέ ή Ροδόπη, άτέρ- 
μων καϊ επιμήκης, τό φυ; 
σικόν σύνορον Τουρκίας καί 
Βουλγαρίας.

Κόσμος μπαινοβγαίνει άπό 
τόν ενα σταθμόν εΐς τόν ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΕΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕι

Η ΥΨΗΛΗ Π>ΛΗ

άλλον, άξιωματικοί καϊ στρατιώται άνε- 
βοκατεβαίνουν είς κάθε σταθμόν, κινη
τοποιούμενοι άπό τοΰ ένός σημείου 
τού στρατοπέδου είς τό άλλο. Μορφαϊ 
κατέρυθροι. ψημένοι άπό τόν άέρα τοΰ 
βουνού, τύποι στρατιωτικών, δπως οί 
παλαιοί ιδικοί μας, μουσιοτραφεϊς οί 
περισσότεροι, μέ ύφος άρειμάνιον.

Καί μεταξύ αύτών διακρίνει κανείς, 
δπως καί μεταξύ τοΰ λαοΰ τών πόλεων 
τέσσαρας τύπους, τόν τύπον τοΰ Τατά- 
οου. ξανθού ή μελαγχροινοΰ αδιάφο
ρου. μέ τάς γνάθους έξωγκωμένας, τήν 
μύτην σιμήν, μέ γένεια φυόμενα άπό 
τά μάτια σχεδόν, τόν τύπον τόν Σλαυϊ- 
κόν. παραλλαγήν τοΰ προηγουμένου, 
τόν τύπον τόν ίδικόν μας, ποΰ φωνά
ζει άπό μακράν δτι είναι ρωμηοί. 
τουλάχιστον άπό μητέρα ή άπό πατέρα 
Έλληνα, καί τόν τύπον τών Εβραίων 
καί Τούρκων ή έξ έπιμιξίας, σ.πανιώ- 
τατον δμως αύτόν εΐς τόν στρατόν, 
συνηθέστατον δέ εΐς τάς πόλεις.

*
Μπιλλέτ νά Πλόβντιβ- σάς λέγει 

ό ύπάλληλος τοΰ τραίνου.
ΙΙλησιάζομεν εΐς τήν ΙΙλόβντιβ. Τήν έξεβουλγάρισαν τήν Φιλιππού- 

πολιν. Εύρηκαν τήν άρχαίαν Πέλλαν, τήν πρωτεύουσαν τοΰ Βουλγάρου 
Βασιλέως'της Μακεδονίας (;;;) <Ι·ιλίππου. δπου ευχε γεννηΟή ό άλλος 
Βασιλεύς των (!!!) Αλέξανδρος ό Μέγας καί τήν μετονόμασαν 
Πελάντιβ = Πλόβντιβ.

Γοαφικωτάτη ή Φιλιππούπολις ιϊπό μακράν. Μέσα εΐς τήν μεταξύ

Αίμου καί Ροδόπης άχανή πεδιάδα έξέχει αύτη κτισμένη επάνω εις 
επτά τεπέδες, λόφους καταφύτους, καϊ είς τά μεταξύ των κενά η σιδη
ροδρομική γραμμή διαγράφει μίαν μεγάλην καμπύλην περί την πολιν 
καί τήν βλέπει κανείς ολόκληρον άπό δλα τα σημεία.

'Ο σταθμός της είναι κάτι τι θαυμάσιον. Πελώριος,^επιμήκης, κ°μ- 
ψότατος, κατακάθαρος, θαύμα ίδέσθαι. 'Ομολογώ δτι, δταν ό Τάσος, ο 
περίκομψος καβάσης τού Προξενείου μας, άπό τήν άκροπολιν τού 
Έλληνισιιοϋ Στενήμαχον, έπήρε τάς άποσκευάς μου προηγούμενος, με 

τήν ώραίαν, λευκήν και κυα- 
νοπάρυφον στολήν του καί 
τά άσπρα του γάντια, διά 
νά μέ όδηγήση είς τό αμάξι, 
τά έχασα. "Ενα ώραϊον κι
γκλίδωμα χωρίζει τό καφε
νείου άπό τό άτελείοιτον 
πλατφόρμ καί εΐς άπειρα 
τραπεζάκια κάθηται ή κρέ
μα τής Φιλιππουπόλεως. 
Καί είς τάς δαιδαλώδεις 
διακλαδώσεις μηχαναϊ καί 
βαγόνια καί άλλο τραίνο 
έρχεται άπό έπάνω, τό Κομ- 
βανσιονέλ, μέ βαγκόν-λί, άπό 
Βιέννην, Σόφιαν διά Κων- 
σταντινοΰπολιν, καί άλλο 
άπό κάτω, τό Όριεντ - έξ- 
πρές. Πώς θά έχετε αύριον 
μεθαύριον κ. Ρέπουλη καί 
κ. Πολίτη αύτήν τήν κίνη- 
σιν είς τόν σιδηροδρομικόν 
αγρόν Σχηματαρίου ;

|"Επεται συνέχεια]
Ο ΙΔΙΟΣ



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1912 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 175

174 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1912

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

(Έκ τοΰ Γαλλικού)

Το φώς ηρχιζε νά ολιγοστεύη είς τήν 
Βασιλικήν πλατείαν, κατάλευκην άπό 

τά χιόνα μιάς τελευταίας ήμέρας τοΰ Ία- 
νουαρίου.Ή κυκλοφορία τών αμαξών καί

*ί
τών διαβατών έγίνετο άραιοτέρα γύρω άπό τά άρχαία καί μεγαλοπρεπή 
μέγαρα ποΰ τήν στολίζουν. Είς τό πρώτον πάτωμα τοΰ παλαιοτέρου καί 
επιβλητικωτέρου μεγάρου, τό σαλόνι, τό προωρισμένον διά τούς πελάτας 
τοΰ δικηγόρου Λεκασιέ — τό περίφημον σαλόνι μέ τόν χρυσοποίκιλτο'· 
διάκοσμοί’ του, δπου παρήλασαν τόσαι συζυγικαί δυστυχίαι, διά τάς 
οποίας έζητείτο μία συμβουλή καί μία λύσις — είχε πλέον κενωθή.

Είς τό ημίφως τοΰ δειλινού μόλις διεκρίνοντο τά χρυσά τών εικόνων 
πλαίσια καί τών ταπήτων τά ερυθρά χρώματα. Ή εύρεία αίθουσα 
γεμάτη ακόμη άπό τά αρώματα, τά όποια έσκόρπισαν αί άριστοκράτι- 
δες έπισκέπτριαι, είχε φυσιογνωμίαν μεγαλοπρεπούς κατοικίας άλλης 
έποχής. Έβασίλευε πλέον ή σιγή έκεΐ μέσα, δταν ό διάσημος δικηγόρος 
άπό τήν είσοδον τοΰ γραφείου του ερριψεν ένα τελευταίου βλέμμα μέ 
τήν ελπίδα δτι δέν ύπήρχε πλέον κανείς. 
Αίφνης είδε νά προχωρή πρός αύτόν 
μίαν γυναίκα, ή δποία, συμμαζευμένη 
σαν ζαλισμένη, άνέμενεν είς τήν σκο- 
τεινοτέραν γωνίαν.

Ήτο είκοσι περίπου έτών, λεπτοκα
μωμένη, μέ πτωχήν τήν περιβολήν καί 
εφαίνετο περίλυπος, ελεεινή άπό τήν 
στενοχώριαν. Δέν έζήτει νά κρύψη, δπως 
αί άλλαι έπισκέπτριαι, τό πρόσωπόν 
της, τό λεπτόν, τό νεανικόν, τό σχεδόν 
παιδικόν. Κάτω άπό τόν φωτοστέφανον, 
τόν όποιον έσχημάτιζον τά όλόξανθα 
μαλλιά της, τά γλυκά της χαρακτηρι
στικά έφαίνοντο κατάκοπα άπό τήν 
οδύνην, ωχρά άπό τόν ψυχικόν πόνον, 
καί μόνον τά μάτια της έλάμπον, άλλά 
καί αύτά άπό πυρετόν.

Μέ βήμα ταχύ είσήλθεν είς τό γρα- 
φεϊον τοΰ Λεκασιέ. Καί ένώ ό δικηγό
ρος τήν έβλεπε τόσον διαφορετικήν άπό 
τάς άλλος, του πελάτιδας καί ένόμιζεν 
δτι κατά λάθος τόν έπεσκέπτετο, έκείνη 
μέ δειλίαν τόν ήρώτησε :

— Δέν μέ αναγνωρίζετε;
—’Ομολογώ, οτι δέν σάς ενθυμούμαι- άπήντησεν ό δικηγόρος.
—”Ω! είπε μέ λύπην ή άγνωστος. Είνε δυνατόν, κύριε Λεκασιέ, νά 

ξεχάσατε τήν Μαρικέττα!
— Τή Μαρικέττα!... Τήν μικρούλα τή Μαρικέττα!
Τό όνομα, αύτό εφερεν άμέσως είς τόν νοΰν του τήν παλαιόν εκείνην 

στοάν μέ τά σπητάκια της, μέ τούς τοίχους ποΰ διετηροϋντο άπό τής 
έποχής τοΰ Φιλίππου Αύγούστου, καί αί αναμνήσεις τοΰ δικηγόρου έφω- 
τίσθησαν μέ τήν μορφήν τής ξανθούλας μέ τά ρόδινα μάγουλα, τής Μαρι- 
κεττας, τήν οποίαν έβλεπε μέσα στά λουλούδια της, δταν έπήγαινε είς τό 
σπιμάκι της. τήν έποχήν ποΰ ήτο φοιτητής είς τό Καρτιέ Λατέν.
’Α! ’Οχι! Δέν τήν έλησμόνησε τήν Μαρικέτταν, τής οποίας τόν πατέρα 

καί δ ’ίδιος πολλάκις, ακολουθών τό πατρικόν παράδειγμα, εϊχε βοη
θήσει. Τήν ενθυμείτο πάντοτε καί δταν άκόμη εϊχεν άρχίσει τό δικηγο
ρικόν του επάγγελμα καί έρρίφθη είς τόν άγώνα τής ζωής καί έγνώρισε 
τά βάσανα τών άνΟρώπων. Δέν έλησμόνησε ποΰ έπερνοΰσε καί τήν 
έβλεπε διά νά Οαυμάση τήν χάριν καί τήν δροσιά τής γελαστής κόρης, 
ή όποια τόν καλημέριζε άπ’ τό άνθοστόλιστο μπαλκόνι της.

Τήν ενθυμείτο άκόμη, δταν άργότερα τόν έπεσκέφθη καί τοΰ Ανήγ
γειλε τούς, γόμους της μ* ένα ζωγράφον, ένα κοσμη ματογράφον, πτωχόν 
δπως έκείνη. Καί είς τάς τόσας υποκρισίας, τάς τόσας έλεεινότητας, 
τάς Οποίας τώ άπεκάλυπτε καθ’ έκάστην τό έπάγγελμά του, δ γάμος 
δύο νέων οί οποίοι δέν είχον άλλα εφόδια άπό τήν εμπιστοσύνην των 
καί τήν καλήν των θέλησιν, τώ έφάνη ώς ένα λουλούδι τοΰ άγροΰ 
φυτρωμένου μέσα είς τήν λάσπην.

Εϊχε πολύν καιρόν νάτήν ίδή τήν ροδοπλασμένην κόρην, άλλά δέν 
τήν είχε διόλου λησμονήσει. Ποΰ δμως νά τήν αναγνώριση! Πώς ήτο 
δυνατόν νά φαντασθή δτι τό άδύνατον έκείνο πλάσμα μέ τά ωχρά μά
γουλα ήτο ή Μαρικέττα; Ή άντίθεσις ήτο τόσον μεγάλη, ή μεταμόρ- 
φωσις τόσον σκληρά, ώστε ή καρδιά του, άν καί έξοικειωμένη μέ τάς 
ανθρώπινος αθλιότητας, έρράγησεν είς τήν θέαν τής γυναικός ποΰ 
επανέβλεπε τόσον αίφνηδίως.

— Κακομοίρα!.. άνεφώνήσεν. Είσθε σείς ή Μαρικέττα !.. ’Εσείς! Τί 
έπάθατε; Τί σάς συνέβη ;..

Τήν έπήρε άπό τό χέρι καϊ τήν έβαλε νά καθίση πλησίον του.
—Ώ ! "Αν ξέρατε ! .. Ό άνδρας μου . . .

Πνιγμένη άπό τήν συγκίνησιν έσκέπασε τό πρόσωπόν μέ τάς χείράςτης.
— Πώς ! Καί αύτός κάνει τήν γυναίκα του νά ύποφέρη; Καί έγώ ποΰ 

τόν ένόμιζα ένα καλόκαρδο παλληκάρι. έργατικό καί τίμιο, ξετρελλα- 
μένο άπό έρωτα μέ τή γυναϊκά του.

Τόν διέκοψε μέ ζωηρότητα:
—Ήτανε ολα αύτά ποΰ λέτε, κύριε, ώς προχθές άκόμη. Άχ! Νά μάς 

βλέπατε στό μικρό μας τόν παράδεισο, δπως λέγαμε στό σπιτάκι μας. 
Μακρυά άπ’ δλον τόν κόσμο εμείς, ευτυχισμένοι, άγαπημένοι, γελού
σαμε, τραγουδούσαμε, καί δλο έργασία. Όλο χαρά ήτανε ή ζωή μας. 
Δέν μάς έμελλε γιά κανένα. Έγι» τόν γλυκοκύταζα στά μάτια κι’ εκεί
νος στό χαμόγελο μου εΰρισκε τή δύναμι καί τή θέλησι νά εργάζεται. 
Άχ! Τί ευτυχισμένες μέρες!

Είχαν κοκκινίσει τά μάγουλά της καί έδάκρυσαν τά μάτια της άπό 
τήν άφήγησιν τής διαλυθείσης εύτυχίας της.

— Μά ποιος εϊνε ή αιτία ποΰ χάθηκε τόση ευτυχία; Ήρώτησεν ό 
Λεκασιέ.

— Ναί, έπανέλαβεν έκείνη, ποιός;
Καί αίφνηδίως έγινε μελαγχολική πάλιν καί είς τό πρόσωπόν της άνε- 

φάνη δλη ή κόπωσις τών βασάντον τά όποια έδοκίμαζε.
... ~ Ν“ί, εξηκολούθησε, ποιός εϊνε ή αιτία; Γιατί' δ άνδρας μου έχασε 
δλη τή φαιδρότητά του, δλη του τή ζωηρότητα, δλη του τήν δρεξι γιά 
τήν έργασία. Δέν ξέρω! Πάει νά σπάση τό κεφάλι μου. ’Απ’ τήν πολλή 
τί] συλλογή γιά νά βρώ τήν αιτία βουίζει τό κεφάλι μου καί μοΰ φαί
νεται σάν άδειο. Τό μνημονικό μου σβήνει. Άχ! Πέστε μου σεις τί τόν 
έκαμε νά ψυχρανθή μαζή μου, νά μή μέ θέλει πειά;

Έστήριζε τά θλιμμένα της μάτια στά χείλη τού δικηγόρου άναμέ- 
νουσα τήν άπάντησιν.

— Σάς έγκατέλειψεν; Ήρώτησεν έκεϊνος.
— Όχι, κύριε, μά τόσο άπότομα έπαυσε νά εϊνε ό ίδιος. Άχ! Ποιός 

νά μοΰ έλεγε δτι θά ήτο δυνατόν ν' άλλάξη έτσι, τόσο αιφνίδια, νά 
άποτραβηχθή σαν ένα κΰμα. δτι δέν θά έχη εμπιστοσύνη σ’ έμένα, οΰτε 
τρυφερότητα, οΰτε άγάπη, καί ότι θά ήνε ψυχρός καί αδιάφορος στά

— ΙΙως να τον κάμω νσ μου μιλήοη ; 
Πέστε μου, σείς κύριε Λεκασιέ . . .
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τόσο αιφνίδια, νά 

ότι θά ήνε ψυχρός καί αδιάφορος στά 
λόγια μου, στά φιλιά μου. Ποιός νά 
μοΰλεγε τής άμοιρης δτι θά είχα ένα 
τέτοιο φρικτό βάσανο.

’Εσιώπησε μίαν στιγμήν βυθισμένη 
είς τάς πικρός αύτάς σκέψεις.

Κατόπιν εξηκολούθησε :
— Καί νά μήν κατορθώσω νά τόν 

αλλάξω. Οΰτε γλυκόλογα, οΰτε χάδια 
τόν έκαμαν νά ξαναγυρίση σ’ έμένα. 
Τό ήπια αύτό τό φαρμάκι ώς τήν τελευ
ταία σταλαγματιά. Ποΰ νά σάς πώ τήν 
απελπισία μου, τό μαρτύριό μου δταν, 
τά χείλη μου έβρισκαν ψυχρά τά δικά 
του, δταν, τά χέρια του δέν ήθελαν 
πειά νά σφίξουν τά δικά μου, δταν. τά 
μάτια του δέν ήθελαν νά κυττάξουν τά 
δικά μου . . . Άκοΰστε: Είχα έπάνω είς 
τό στήθος του μιά γωνιά ποΰ έστήριζα 
τό κεφάλι μου. Ήτανε γιά μένα παρη
γοριά άπ’ δλα μου τά βάσανα έκείνη ή 
γωνιά, τό μόνο μου καταφύγιο δταν 
τόν ένόμιζα αποκοιμισμένο.'Εκεί έγερνα 
τό κεφάλι μου καί ξεχνούσα γιά μιά 
στιγμή τό μαρτύριό μου. Μοΰ τήν έπήρε 
τιόρα κ’έκείνη τή γωνιά. Δέν ύπάρχει 

τίποτε, τίποτε τό κοινό μεταξύ μας.
διάσημος δικηγόρος συνεκινήθη βαθύτατα άπό τούς λόγους τής
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διαταγάς, έφόρεσε τό επανωφόρι 
του καί κατήλθε μαζή της.

Μετ’ όλίγα βήματα ήρώτησει
— Εϊνε μακρυά;
— Όχι πολύ. Θά κόψουμε τό 

δρόμο.
Τόν ώδήγησε άπό τάς οδούς 

Μπωτρεγί. Σουλλύ, έπέρασαν τήν 
γέφυραν τού Σηκουάνα, ήκολού- 
θησαν τό βουλεβάρτου τοΰ Άγιου 
Γερμανού καί άνήλθον πρός τήν

συνοικίαν τής Σαίντ Ζενεβιέβ, καί έκεϊθεν 
άπό δρόμους στενούς, έρήμους, είς τούς όποιους έπλα- 
νώντο ρακοσυλλέκται. έπροχώρουν όλονέν σιωπηλοί. 
Τά χαμίνια τούς έβλεπαν καί έλεγαν :

— Πού τρέχουν έτσι σάν ξεβιδωμένοι!
— Ποΰ τήν σέρνει έτσι μαζή του αύτή τή σουσουράδα! 

Ό Λεκασιέ έτάχυνε τό βήμα διά νά γλυτώση άπό 
τά πειράγματα τών χαμινίων. Έκείνη ιίπορροφηιιένη ε’ις 
τάς σκέψεις της. τά μάτια καρφωμένα εΐς τό έδαφος, 
έβάδιξε χωρίς νά προσέχη είς τίποτε. Πότε καί ποτέ

ήσθάνετο ρίγος είς δλον της τό σώμα καί ένόμιζεν δτι θά τήν έγκα- 
ταλείψουν αί δυνάμεις της.

Ό δικηγόρος τό έπρόσεξε καί πρός στιγμήν έσκέφθη μήπως εϊνε 
νηστική. Έσταμάτησεν είς ένα άρτοπωλεϊον καί τής είπε.

— Θέλετε νά φάτε κανένα φραντζολάκι; 
Τόν έκύταξε είς τά μάτια καί μέ έξαψιν :
— Όχι! οχι! Έκεϊνος εϊνε μόνος του ! Πάμε γρήγορα !
Καί έπροχώρησεν. Εϊχε τιι νού της είς τό μαρτύριον της καί έψιθύ- 

ριζε : Γιατί δέν μέ θέλει : Τί τοΰ έκαμα ; Γιατί. Γιατί; . . .
Καί δ Λεκασιέ καθ’ οδόν ήρχισε νά συλλογίζεται, μή ό άνθρωπος 

έκεϊνος εϊνε ζηλότυπος, ή πάσχη άπΐι καμμίαν νευρασθένειαν. ΊΙ 
περιέργεια του είχε κορυφωθή καί έσπευδε πρός τήν λύσιν τοΰ μυστη
ρίου. Ήθελε νά μάθη, άν ό σύζυγος τής Μαρικέττης εϊχε συνείδησιν 
τής πράξειός του, άν συνησθάνετο είς τί μαρτύριον υπέβαλλε τήν γυναϊκά 
του καί άν έπασχε καί ό ίδιος χωρίς έλπίδα θεραπείας ;

Τούς συλλογισμούς του διέκοψεν αίφνης ή σύνοδος του :
— Έφθάσαμεν εϊπεν.
Ήνοιξε μίαν θύραν. Εύρέθησαν είς τό σκότος.
—Άφήστέ με νά προχωρήσω. Ν’ ανάψω μιά λάμπα καί νά σάς φέξω.
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άτυχους γυναικός. Δέν εϊχεν άκόμη ακούσει άπό καμμίαν πελάτιδά του 
τήν άφήγησιν παρομοίου μαρτυρίου.

— Κα'ι λέτε δτι δέν σάς έγκατέλειψεν;
—,’θΧΛ Κύριε, οΰτε στιγμή. Τόν έχω πάντοτε πλησίον μου, άλλά 

δεν ανοίγει τό στόμα του. Είνε άφωνος καί ξένος πρός δ,τι τόν τριγυρί
ζει. Ή καρδιά μου σπαράζει ποΰ τόν βλέπω έτσι.

— Καί δέν μπορείτε νά μάθετε πώς έφθασε σ’ αύτήν τήν κατάστασι;
,— Άχ! Πόσες φορές τόν ρώτησα! Γονάτισα στά πόδια του, έχυσα 

δάκρυα, τόν ίκέτευσα. Τίποτε ! Οΰτε θέλει νά μ’ άκούση ! Άχ! Τί τοϋ 
έκα|ΐα ή δύστυχη γιά νάνε τόσο σκληρός! Δέν αντέχω πλέον. Πρέπει 
αύτο νά λάθη ένα τέλος. Πώς; ’Εσείς νά μοΰ τό πήτε. Ήλθα νά σας 
συμθουλευθώ. Υποφέρω φοβερά. Υπάρχουν στιγμές ποΰ μοΰ φαίνεται 
δτι τό κεφάλι μου θ’ άνοιξη σέ χίλια κομμάτια. Άχ! Μή μ’ άφίσετε 
σ’ αύτή τήν άγωνία. ’Ελάτε μαζή μου. Πάμε νά τόν ίδήτε ...’

— ’Εγώ ! Τέτοια ώρα καί χωρίς νά προσκληθώ ; Πώς τό λέτε αύτό > 
’Εγώ δέν δίδω συμβουλάς έξω άπ’ τό γραφείο μου.

— ’Ελάτε, σάς ικετεύω ! Λυπηθήτέ με ! Προσπα
θήστε σεΐς_ νά μάθετε τί έχει; Θά δώση σ’ εσάς 
απάιτησι. Άχ! Κύριε, δέν έχω τούς γονείς μου, 
οΰτε εκείνος τούς δικούς του. Πέθαναν δλοι. Κα
νείς στόν κόσμο δέν ένδιαφέρεται γιά μάς. Θυμη- 
θήτε τόν πατέρα σας ποΰ ήτανε τόσο καλός γιά τό 
δικό μου. Συγκινηθήτε καί άκοΰστε τήν παρά- 
κλησί μου. ’Ελάτε !. . .

Κάτωχρη, έτεινε τάς χεϊρας ίκέτιδας πρός τόν 
Λεκασιέ, δστις ε’ις τόν τόνον τής φωνής της, είς 
τήν εικόνα έκείνην ένός άγνώστου δΓ αύτόν, άλλά 
φοβεροΰ μαρτυρίου συνεκινήθη πράγματι.

— Πάμε ! Είπε χωρίς νά πρόσθεση άλλην λέξιν.
«

"Εξω ηρχιζε νά-νυκτώνη καί τό ψύχος ήτο έπαι- 
σθητον.’Εσήμανε τοΰ υπηρέτου, τοΰ εδωκε μερικάς

Ό Λεκασιέ τήν έπερίμενε καί μετ' όλίγον είσήλθον είς ένα δωμάτιον 
πλακοστρωμένου, πτωχικόν, χωρίς έπιπλα. Είς μίαν γωνίαν ύπήρχε 
μόνον ένα τραπεζάκι μέ δυό σερβίτσια έτοιμα, μέ κατάλευκον τραπεζο- 
μάνδηλον. Τό τραπεζάκι έκείνο, τό καθαροστρωμένον διά δύο συνδαι
τυμόνας. ήτο ή μόνη πολυτέλεια έκεΐ μέσα. Πολυτέλεια δμως, ή όποια 
έμεινεν άχρησιμοποίητη.

— Περιμένετε μιά στιγμή" εϊπεν ή Μαρικέττα. Νά ειδοποιήσω τόν 
άνδρα μου.

Έπήρε τήν λάμπα καί είσήλθεν είς τό άλλο δωμάτιον ψιθυρίζουσα;
— Άχ ! Θεέ μου ! Άς μοΰ μιλούσε !
Ό Λεκασιέ τήν ήκουσε νά μονολογή, νά παρακαλή, νά ίκετεύΐ).
Μετ’ όλίγον επανήλθε κάτωχρη, έλεεινή.
— Δέν μού ιιπαντά λέξι!... Τά ίδια ! ... Άχ ! ’Ελάτε νά τόν ίδήτε 

καί σεις καί πέστε μου τί νά κάμω ;
Τόν παρέσυρεν είς τό άλλο δωμάτιον. καθαρόν δπως καί τίι άλλο, άλλ’ 

έπίσης πτωχικόν καί χωρίς έπιπλα. Είς τό βάθος ένα χαμηλό διβάνι χρη
σίμευαν ώς κλίνη, καί έπ’αΰτοΰ ένας νέος έξηπλωμένος μέ τά ροΰχά του.

Ό δικηγόρος έπλησίασε, καί ένώ έκείνη έφεγγε μέ τή λάμπα, έσκυψε 
διά νά τόν παρατήρηση καλά. Έτινάχθη δμως πρός τά όπίσω μέ μίαν 
κραυγήν φρίκης. Εϊχεν ενώπιον του ένα πτώμα.

— Δυστυχισμένη ! Άνεψώνησεν άρπάζων άπό τόν βραχίονα τήν Μαρι
κέτταν. Δέν βλέπετε οτι ό άνθρωπος αύτός εϊνε νεκρός;

Έκείνη δμως έξηκολούθησε ν’ άτενίζη τόν σύζυγόν της μέ τήν ιδίαν 
έκφρασιν τοΰ προσώπου της καί μέ τήν αύτήν αγωνίαν έπανέλαβε:

— Πώς νά τόν κάμω νά μοΰ μιλήση ; Πέστε μου σείς κύριε Λεκασιέ, 
πέστε μου;

Τότε ένόησεν δτι ή γυναίκα έκείνη ήτο παράφρων.
Είς ποιας τραγωδίας άραγε τήν λύσιν παρίστατο; Ποια νά ήτο ή 

αιτία τοΰ θανάτου τοΰ άτυχούς; Καί πώς παρεφρόνησεν ή σύζυγός του; 
Πώς έπήλθεν ή διπλή έκείνη καταστροφή ; Είς τά προβλήματα οΰτε ό 
νεκρός, οΰτε ή τρελλή ήτο δυνατόν ν’ απαντήσουν.

Έζήτησε νά τήν σύρη έξω άπό τό δωμάτιον. Έκείνη άνθίστατο μέ 
δλας τάς δυνάμεις της.

— Θέλει νά χωρίσουμε !
Ό Λεκασιέ ήναγκάσθη νά συμμορφωθώ πρός τήν τρέλλαν της.
—’Απαιτεί τό διαζύγιο! εϊπε. Μόνον έτσι θά ξαναβρή τήν ησυχία καί 

τήν ευτυχία. Θέλετε;
Μ' ένα βαθύν στεναγμόν ή Μαρικέττα άπήντησε:
— Ναί, δ,τι θέλει, φθάνει μόνον νά εϊνε εύτυχής.
Καί ήκολούθησε τόν Λεκασιέ. PAUL DYS

ΤΙ ΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,

Τό «’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον» I. Α. Βρετοϋ διά τό έτος 1913 
είναι σχεδόν έτοιμον καί βιβλιοδετεΐται μετ’ όλίγον. Τό φαντάζεσθε τί βά 
είναι τό παιδί αύτό τής «Εικονογραφημένης» μέ τόν ώς ϊδικόν της κατά- 
στιλπνον χάρτην του, μέ τήν ίδικήν της καλαισθησίαν, μέ τόν πλούτον 
τών εικόνων του καί μέ τήν θαυμασίως έπιλελεγμένην δλην του.

Ίδέτε λοιπόν τί περιέχει:
Ήφελιμότης τών Ηφαιστείων. Ό θάνατος τής Γής (βίκων). Τό άλας 

ώς νόμισμα καί πολυτέλεια καϊ ώς σύμβολον φιλίας. Πώς έσ-χηματίσθησαν 
τά άλατωρυχεϊα. Πόσον άλας καταναλίσκει κατ' έτος ή Τφήλιος. Κατα
πληκτική αϋξησις τής άνορύξεως τού γαιάνθρακος. Φυτά προκατακλυ
σμιαία (εϊκών). Πόσα είδη φυτών ύπάρχουσι. Τά άνθη καί οι Τούρκοι.

Άπόδοσις ένός κόκκου σίτου. Τά δάση τής Ί’φηλίου. Νοημοσύνη τών 
ζώων, συνεννόησις καί γλώσσα αύτών. Ακανθόχοιρος. Κάμηλος. Οί μυρμή- 
κες τροφοδόται, γεωργοί καί ποιμένες. Οικιακών ζώων άπογραφή. Ή 
γυνή παρά τοίς ήμιπολιτίστοις καί άγρίοις. Ό μουσικός 'Ρουβινστάϊν περί 
γυναικός. Τά ’Αμερικανικά δικαστήρια καί αί αποζημιώσεις τών γυναικών. 
Γυνή Μαθουσάλας (εϊκών). Έκατοντούτεις έν Ευρώπη (εϊκών).

’Ακριβής έποχή τής Γεννήσεως καί τοΰ θανάτου τού ’Ιησού Χριστού. 
Διατί ένθρονίζβι τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην δ Μητροπολίτης Ηρά
κλειας. Πώς καϊ πότε συνέστη τό έν Κωνσταντινουπόλει άρχαιολογικόν 
Μουσεϊον Αϊ κυριώτεραι έκ τών έν αύτφ αρχαιοτήτων (εικόνες 3). Αί ύπό 
τού Εύαγγελιστοΰ Λουκά ζωγραφηθεΐσαι εικόνες τής Παναγίας. Ή παρά 
τήν Τραπεζοϋντα Μονή τοΰ Σουμελά (εϊκών).

ΙΙότε καϊ διατί ή Ελλάς ώνομάσθη Ψωοοκώσταινα(εϊκών).Ή εϊς Ελλάδα 
μετάβασις τού ’Οθωνος. Τό Σύνταγμα τοΰ 1843 (εϊκών). Ή 'Ελλάς τοΰ 
1837 καϊ τοΰ 1912. Δημόσιον χρέος τής'Ελλάδος κατά τό τέλος τοΰ 1911.

Ή άνακάλυψις τού Νοτίου Πόλου (εϊκών). Τϊ ήτο κατά πρώτον ή 
Μεσόγειος θάλασσα. ’Ακριβές μέγεθος τών νήσων τής Μεσογείου θαλάσσης. 
"Εκτασις τής Μαύρης θαλάσσης.

'Ιστορία τού ύποβρυχίου. Υποβρύχια καί καταδυόμενα (εϊκών). Έςέλιξις 
τής άεροπλοΐας. Τά άεροπλάνα (εϊκών). Πόσα θά έδαπάνων καθ’ έκάστην 
έν περιπτώσει πολέμου αί μεγάλαι στρατιωτικά! Δυνάμεις τής Ευρώπης 
(εϊκών) καί τί έστοίχισαν οι πόλεμοι.

01 Μεγάλοι Διδάσκαλοι τού Γένους Οικονόμος δ έξ Οικονόμων καϊ Κων
σταντίνος Κούμας (εικόνες 2). Ό έκ τών ευεργετών ΙΙαναγής Χαροκόπος. 
’Εθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον, κυριώτεραι δωρεαί καί περι
ουσίας αύτών κατά τό 1912.

Ή φαρμακοποιία κατά τήν αρχαιότητα. Τό βιβλίον τοΰ Διαβόλου. Ή 
ώραία κωμόπολις Λίμνη (εικόνες δλοσέλιδοι τρεις). Υγιεινή τών γερόντων. 
Δεκάλογος κατά τής Φθίσεως. Βασιλείς τής Μακεδονίας. Αθλητικά. Ό 
στόλος τής Τουρκίας έπϊ τοΰ Σουλτάνου Άβδούλ Άζίζ. Κίνησις τής διώ- 
ρυγος τοΰ Σουέζ κατά τό 1910.

Έκ τοΰ κόσμου τών παραδόξων (Βρυκόλακες, Φαντάσματα, Στοιχειω- 
μένα Σπήτια). Φρικαλέα βασανιστήρια έν Κίνα (εικόνες 5). Δύο μή βασι- 
λεύσαντες Ναπολέοντες. Δεύτερος καί Τέταρτος (εικόνες 2).

Προϋπολογισμοί ετήσιοι τών διαφόρων Κρατών, Δημόσιον αύτών χρέος, 
στρατιωτικά! καϊ ναυτικαί αύτών δυνάμεις, έμπορική αύτών κίνησις κτλ.

Ό αριθμός τών Ισραηλιτών τής Ίφηλίου. Τό ναυάγιον τού Τιτανικού.
Ή τύχη τών αριστουργημάτων τής ζωγραφικής. Μυθώδης τιμή εΐκόνος. 

Ό Ιούδας τού Μυστικού Δείπνου. 'Ο άνδριάς τού Βίκτωρος Εμμανουήλ. 
Ή καΰσις τών νεκρών. "Εγγραφα περίεργα τού Μεσαιώνος. Πληθυσμοί 
τών ΰπό τήν Τουρκίαν νήσων τής Μεσογείου καί τοΰ Αιγαίου.

Ή Βασιλική Οικογένεια τής 'Ελλάδος (εικόνες 12). Κράτη καϊ ήγεμόνες 
τής Ί'φηλίου (εικόνες 56). Πελώριαι γενειάδες (εϊκών). Μετά τό Διαζύγιον 
(συγκινητικόν Διήγημα). 01 Μεγαλείτεροι άνδρες τής Γής. Πολύτιμοι μαρ- 
γαρίται (εϊκών). Προέλευσις τών μαργαριτών καϊ αλιεία αύτών. Τό χαρέ- 
μιον τών Σουλτάνων καί είς έρως τού πρώην Σουλτάνου Άβδούλ Χαμήτ. 
Δύο χριστιαναϊ Σουλτάναι. Πολυτέλεια τών Αμερικανίδων (εϊκών). Ή μετα- 
ξουργία έν Έλλάδι. Ή μέταξα άνά τήν 'Γφήλιον. Ποιήματα Α. Βαλαωρίτου, 
Η. 'Γανταλίδου (είκ. 2) καϊ Κινεζικά γραφέντα πρό ΙΟΟΟέτών.Ή φιλανθρω
πία τοΰ Αύτοκράτορος Γουλιέλμου (εϊκ. 2). Στόλοι τών Μεγάλων Κρατών 
κατά τό 1911. Έλληνες βουλευται τής 19ης περιόδου, έκλεγέντες τή 11 
Μαρτίου 1912. Τό όπιον καϊ τά καταστρεπτικά αύτοΰ αποτελέσματα.

Ή Κυρία μέ τάς Καμελίας καϊ δ Αλέξανδρος Δουμάς (υιός). Ή μαγεία 
έν Παρισίοις (εικόνες 4). Περίεργα τής Φύσεως. Ό κινούμενος βράχος 
(εϊκών). Ή Ελληνική Κοινότης Σύδνεϋ (Αύστραλία) εικόνες 2. Σπόγγοι καϊ 
σπογγαλιεία (εϊκών). Τά διαζύγια έν Αμερική. Οί 'Ρότσχιλδ. Ό πλουσιώ- 
τερος οίκος τής Ί'φηλίου. Οί κυριώτεροι βαθύπλουτοι Αμερικανοί. Περίερ
γος κηδεία Άθιγγανίδος. Ή πρώτη μετάβασις τοΰ Δουμά εΐς Παρισίους. 
Ό Βίκτωρ Ούγκώ άντεραστής τοΰ υίοΰ του. Εύεργετικά άποτελέσματα τοΰ 
γέλωτος. Ό κορσές καϊ ή πούδρα (εικόνες 3). Έμπόριον Νάξου. Φραγκλί- 
νου αποφθέγματα. Τί πρέπει νά τρώγωμεν. Τί τρώγει τό Λονδϊνον. Εβραϊκή 
εύφυολογία. Μεταναστών άριθμός καί άποσταλέντα χρήματα. Τό ρετσινάτο 
κρασί. Γενικαϊ γνώσεις ανθοκομίας. Άρχαιότης καί σημασία τοΰ κλήδονα. 
Τό μαύρο χαβιάρι.Άνέκδοτα τού Τσάρου Αλεξάνδρου Α'.Ή μυΐα κατά τοΰς 
μέν έχθρός καί κατ' άλλους εύεργέτις τής Ανθρωπότητος. Πώς δ Ήλιος 
θά φωτίζη καί τάς νύκτας. Έκατόν πολύτιμοι συμβουλαί. Οικοδομή οικίας 
έντός 24 ωρών. Άνακάλυψις νέας φυλής Έσκιμώων. Τί 
είνε δ έρως. Παράξενα έπίθετα. Ό Χριστιανισμός έν Ία- 
πωνίφ. Οί Καλλικάντζαροι. Οικογενειακά παίγνια. Μονο
μαχία έντός αεροστάτου. Ό Βέρθερος, τό αριστούργημα 
τοϋ Γκαΐτε. Άβερώφειρς πρακτική γεωργική σχολή. Ό 
θάνατος τοΰ αεροπόρου Άλεξ. Καραμανλάκη (εϊκών). Ό 
νέος Αΰτοκράτωρ τής 'Ιαπωνίας (εϊκών). κτλ. κτλ-

Άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών καί τιμαται 
πολυτελές χρυσόδετον φρ. 5, χρυσόδετον έπί συνήθους 
χάρτου φρ. 4, χαρτόδετον φρ. 3. Οί έκ τών συνδρο
μητών τής · Εικονογραφημένης >· έπιθυ- 
μοΰντες ν’ άποκτήσωσι τό ώφελιμώτατον 
καϊ τερπνότατου Εγκυκλοπαιδικόν Ήμε
ρολόγιον παρακαλοΰνται ν' άποταθώσιν 
εϊς τήν Διεύθυνσιν αύτής, ή είς τόν έκδό- 
την Ίω. Βρετόν, Βι
Άθήναι (Athenes, Grece).
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ' ΟΛΑ

Ιί ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΜΑΣ.— Ο! έκτος τής Τουρκίας 
συνδρομηταί μας αντιλαμβάνονται ποιας περιστάσεις 
καλείται τώρα νά Αντιμετώπιση ή Εικονογραφημένη .

Κάμνομεν την ύοτάτην έκκλησιν πρός τους εκτιμώντας τό έργον 
της, προς τους άντιλαμβανομένους τάς θυσίας της, και παρα
καλοΰμεν, εκείνους μεν οί όποιοι δι’ οίονδήποτε λ.όγον καθυ

στερούν είς τάς απέναντι της υποχρεώσεις το»· νά μάς έμβάσουν 
τά δικαιοηιατά της, εκείνους δέ οί όποιοι έζησαν πνευματικώς 
μαζή της τόσα χρόνια τιάρα καί τήν πονούν, νά μάς έμβάσουν 
έγκαίρως έπίσης τά δικαιώματά της.

«
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ .1/.ΙΔ'.— Οί «.κ. σιυ'όρομηταί τής Εικονο

γραφημένης πρέπει νά θεωρηθούν πολύ ευτυχείς, διότι θά δονή
σουν να παρακολουθήσουν έφεζής ολα τά γεγονότα, όσα μέλλουν 
νά έξελιχθοΰν, ώς έάν ήσαν πανταχοΰ παρόντες. "Ο,τι γίνεται άπό 
τοΰδε έν Βούλγαρό/, Τουρκία καί ’ Ελλάδι είκοσι η ωτογραη ικαί 
μηχαναΐ Οά τό αρπάζουν χάριν αυτών.

Άλλ’ έκεϊνο ποΰ πρέπει νά τονισθή Ιδιαιτέρως είναι ότι, ή 
■ Εικονογραφημένη·’ απέκτησε, διά τάς εκτάκτους αυτός περιστά
σεις, καί ιδιαιτέραν κινηματογραφικήν υπηρεσίαν. Τρεις κινημα
τογραφικοί σνοκεναι θά μάς προμηθεύουν εικόνας, ως αί ύπό 
μεγέθυνση· δημοσιευόμενοι έν τφ τεύχει τούτφ, έκ τιον ταινιών, 
αιτινες θά προβάλλοινται αμέσως κατόπιν μέ τά φυσικά χρώματά 
των είς τό έπί τής όδοϋ Σταδίου άνεγειρόμενον επίτηδες — όπου 
ητο πριν το εοτιατόριον ·>'Άστυ» — κινηματογραφικόν θέατρον 

Παλλάςε. Οά δύνανται ουτω μόνον όσοι λαμβάνουν Είκονογρα- 
η η/ιένην να έχουν πλήρη εικόνα τών γεγονότων.

«
Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΨΥΧΗ

Ενθυμούνται οί άναγνώσταί μα;, πού έγράψαμεν πρό καιρού δτι, οί 
μαθηταί τοϋ Δραγατσείου, ΐδόντες κατά τινα άπό τά; πολυτίμου; έκδρο- 
μάς τού Λυκείου των τά χάλια τοϋ τάφου ένός τών ήρωϊκών προμάχων 
τή; ελευθερίας, τοϋ Μιαούλη, έσκέφθησαν νά μεριμνήσουν αύτοί περί έξω- 
ραϊσμοϋ του, άντικαθιστώντε; τήν άρμοϊίαν πρωτοβουλίαν. Ήνοιξαν λοι
πόν κουμπαρά1/, εϊς τόν όποιον κάθε μαθητή; έρριπτε τόν οβολόν του.

Άπό τότε έπέρασε καιρός, τά γεγονότα έξετυλίχθησαν τώρα ραγδαίως 
καί τό σάλπισμα τής Πατρίδος έδόνησε τήν παιδικήν ψυχήν, τήν έμπνεο- 
μένην μέσα έκεϊ εί; τό ιδεώδες Λύκειον, μέ τά πατριωτικώτερα διδάγματα 
καί τάς ένθουσιωδεστέρας παραδόσεις. Καί τότε μία σκέψις άνέθορεν : 
Άφοΰ δέν ήδύνατο νά εισφέρουν τό άίμά των, νά δώσουν διά τούς άδελ
φούς των, τούς μεγάλους προμάχους τής Πατρίδος μας, τό συλλεγέν ποσόν.

Ανοίγεται λοιπόν δ κουμπαράς, παραλαμβάνει τό χρήμα δ εμπνευσμέ
νος Λυκειάρχης καί μετά μιάς Αναφοράς τών άληθινών αύτών προσκόπων, 
μέ τήν έκεϊ μέσα ποτιζομένην διαρκώς τό πατριωτικόν φίλτρον ψυχήν, 
σπεύδει καί παρουσιάζεται ενώπιον τή; πριγκηπίσσης Άλικης.

Φαντάζεσθε βέβαια τήν πριγκηπικήν συγκίνησιν καί έκπληξιν, δταν Τή 
έμετρήθησαν προερχόμενα1, άπό εισφοράς μικρών παιδιών ένός Λυκείου, 
τοΰ Δραγατσείου, δραχμαί πεντακόσια1, είκοσι πέντε.

«
PRO PATRIA

Άφοΰ έκηρύχθη ή έπιστράτευσις, δ έν Αποστρατεία υποστράτηγος κ. Κ. 
Κουμουνδοϋρος παρουσιασθεϊς πρό τού πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου έζήτησε 
νά τφ άνατεθή ή διοίκησις μιάς μεραρχίας. Τήν αύτήν αϊτησιν άπηύθυνεν 
αύτοπροσώπως παρουσιασΟείς καί πρό τοΰ ’Αντιβασιλέα); Διαδόχου. Καί 
είπε πρό; τόν τελευταίον.

—Έν περιπτώσει άρνήσεως θ' αύτοκτονήσω πρό τών ποδών σας, Υψη
λότατε !

«
ΤΑΡΤΑΡΙΝΙΣΜΟΙ

01 Τούρκοι τώρα απειλούν δτι θά στήσουν τήν σημαίαν των εϊς Σόφιαν 
Βελιγράδιον, Κεττίγνην καί Αθήνας.

Ή φαντασία των βλέπετε τρέχει., . Ώς χθέ; τό ρεκόρ τή; ταχύτητο; 
τό είχον τά πολεμικά των σκάφη. Καί άπόδειξις τό έξής χαριτωμένο1/ 
άνέκδοτον:

Πρό ολίγου χρόνου, εϊς ένα άπό τά μάλλον βραδυκίνητα Ατμόπλοια, κατά 
τόν διάπλουν τών Δαρδανελλίων. ταξειδιώτη; συνωμίλει μέ δύο Τούρκους 
Αξιωματικούς. Παραπλεύρω; τοΰ άτμοπλοίου έπλεε μέ τήν ιδίαν ταχύτητα 
τουρκικόν τορπιλλοβόλον.

’Ο ταξειδιώτης έρωτψ τού; Τούρκου; Αξιωματικού;.
— Τί ταχύτητα νάχη αυτήν τήν στιγμήν τό τορπιλλοβόλον;
— Μά ώ; 22 μίλλια.
— Τό εικοσιτετράωρον;
— Όχι, τζάνουμ, τήν ώρα !
Καί προσέθεσαν οί Τούρκοι Αξιωματικοί:
— Έχουμε τώρα κάτι Αντιτορπιλλικά ποϋ τρέχουν 45 μίλλια τήν ώρα
— Άπτσού ! ! ...
Τό πτέρνισμα τοΰ ταξειδιώτου οί Τούρκοι αξιωματικοί τό έξέλαβον ώ; 

θαυμαστικόν έπιφώνημα.
«

ΠΡΟΣΟΧΗ ·'

Τή; σπείρας τών Ανήθικων καί βδελυρών επιδρομέων, οί όποιοι εκμεταλ
λεύονται τήν ιδιότητα τού δημοσιογράφου, ληστεύοντας τούς ανύποπτους, 
παρ'όλίγον νά πέση θύμα και ή Εικονογραφημένη». Μάς προσήχθη ΰπό 
καλοΰ φίλου της Απόδειξις έπιδοθεΐσα εϊς τό γραφεϊόν του, όχι μόνον αύτή 
πλαστή, Αλλά καί μέ υπογραφήν τοΰ Δικχειριστοΰ μα; πλαστογραφημένην. 

Καί οί μέν συνδρομηταί μας, οί γνωρίζοντες άπό έτών και τού; εντε
ταλμένου; τήν ε’σπραξιν τών συνδρομών, καί τόν τρόπον τή; εϊσπράξεως, 
άκόμη δέ καί τό σχήμα τών άποδείξεών μα; καί τά διακριτικά σημεία τής 
γνησιότητος, δέν έχουν παρά νά προσέξουν όλίγον.

Άλλ’ αύτή ή περίφημο; καταδιωκτική Αρχή, ή γνωρίζουσα πρό πολ- 
λού τήν ϋπαρξιν τής συμμορία; αύτή; τών λωποδυτών. Αφού συγκεκριμέ
νοι; τής έχουν καταγγελθεί πρόσωπα παρά παθόντων, τί κάθεται ;

«
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΝΥΚΤΑ

Μόλις έκυκλοφόρησε περί τό μεσονύκτιον τής 17 Σεπτεμβρίου τό πρώτον 
παράρτημα, τό δποϊον διελάλησε τήν εϊδησιν τοΰ Διατάγματος τής Έπι- 
στρατεύσεως, ήκούσθη έπί τοΰ ήλεκτρικοϋ τράμ τή; δδοΰ Πατησίων ό 
έξής διάλογο; :

—’Οδηγέ, στάσου νά πάρουμε παράρτημα.
Καί ό άλλο; :
— Τί στάσου ! Τράβα καλλίτερα γιά τή Λάρισσα ! . - .

«
ΕΤΟΙΜΟΤΗΣ

Είς τινα; Αγγλικά; πόλε-.ς επιτρέπεται νά έπιβαίνουν καί οί κύνες έπί 
τών τράμ, άντΐ εισιτηρίου ίσου πρός έκεϊνο τό δποϊον πληρώνουν καί οί 
άνθρωποι. Μία κυρία, ή όποια μέ δυσφορίαν έδωκε μίαν δεκάραν διά τόν 
κύνα της, είπεν είς τόν εϊσπράκτορα :

— Νομίζω δτι τό σκυλλάκι μου άφ’ ού έπλήρωσε τήν δεκάραν του θά 
έχη τά αύτά δικαιώματα μέ τούς άλλους έπιβάτας. θά τοΰ δώσετε μίαν 
θέσιν νά καθήση;

— Βεβαιότατα κυρία" άπήντησεν δ εισπράκτωρ. Άρκεϊ μόνον, δπως καί 
οί άλλοι, νά μή βάλη τά πόδια του έπάνω είς τό κάθισμα.

*
ΓΑΣΚΩΝΙΣΜΟΙ

Ήρώτησαν ποτέ ’να Γασκώνον, πώς δέν έμαθε χορόν.
— Ήτο Αδύνατον" άπήντησεν έκεϊνος. "Οταν ήρχισα νά μανθάνω, δ χορο

διδάσκαλος μού είπε νά κάμω έν βήμα πρός τά όπίσω. Άλλ’ ήτο άβύνα- 
τον. Έγώ ούδέποτε εϊς τήν ζωήν μου ϋπεχώρησα, έστω κα! κατά έν βήμα !

Εί; άλλο; Γασκώνος, διά νά άποδείξη τήν γενεαλογικήν του εδγένειαν, 
έλεγεν δτι ή οϊκογένειά του ήτο τόσον Αρχαία, ώστε αύτό; έπλήρωνεν 
άκόμη τόκου; τοΰ χρέους, τό δποϊον συνήψαν οί προπάτορές του διά νά 
έπισκεφθοΰν τό θειον Βρέφος εϊς τήν Βηθλεέμ !

«
ΤΑ ΤΡΟΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

— Μαμά, γιατί έχεις μερικέ; άσπρε; τρίχες :
— Διότι σεϊ; τά παιδιά, μέ τήν κακίαν σας, μοΰ κάμνετε νά Ασπρίζουν τά 

μαλλιά.
— Μά τότε μαμά πρέπει νά ήσουν πολύ κακή, γιατί τά μαλλιά τής 

Νόννα; είναι κάτασπρα....

Διάλογο; παιδιών.
Γεώργιος (έξ έτών). Τό σπίτι μα; είναι τό καλλίτερο" είναι γεμάτο έπι

πλα καί στολίσματα.
Ελένη (πέντε έτών). Τό δικό μας είναι καλλίτερου" δ μπαμπά; λέει δτι 

είναι γεμάτο υποθήκες.
« 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ . . .

Ό Αιμίλιος Ζιραρντέν, κεκλημένο; ήμέραν τινά εϊς γεύμα παρ" Αριστο
κρατική οικογένεια, παρεκλήθη ΰπό τή; οίκοδεσποίνης νά γράψη κάτι εί; 
τό λεύκωμά της, ίνα έχη αύτόγραφον τοΰ μεγάλου Ανδρος. Ό Ζιραρντέν 
παρατηρήσα; έπί τή; τραπέζη; έν φύλλον τή; «Γαλλίας», έφημερίδος τή; 
δποία; ήτο τότε διευθυντής, έγραψε1/ έπί τού λευκώματος τά έξής :

Κυρία,

Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς ΰπενθυμίσω δτι ή συνδρομή σας έληξε τήν 
15θν τ0ϋ μηνός καί σήμερον έχομεν 28. ΑΙμίλ. Ζιραρντέν.

Τό θαυμάσιον τοϋτο άνέκδοτον τοΰ Ζιραρντέν είναι .πάντοτε επίκαιρον· 
Μερικοί συνδρομηταί μα; θά εννοήσουν ...

ΕΝΑ ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Εϊς ένα άπό τά προηγούμενα τεύχη μα; έγένετο λόγο; περί τών συνδρο
μητών μα; έκείνων, οί όποιοι, μή θέλοντες νά λαμβάνουν πλέον φύλλον 
άλλά καί θέλοντες νά παραμείνουν έν τή άφανείφ καί μή γίνη ούτω γνω
στόν πρό; ήμάς δτι διαγράφονται, μάς έπιστρέφουν ένα τεύχος, άφοΰ 
προηγουμένως σβύσουν έπιμελώ; τό δνομά των άπό τήν επιγραφήν, άναγ- 
κάζοντες ούτω ήμάς νά πα.δευώμεθα διά νά μαντεύσωμεν ποιος δ έπιστρέ- 
φων ένταυτώ δέ ΰποβαλλώμεθα εί; άστοχο1/ δαπάνην ταχυδρομικών καί 
συσκευασίας, άλλά καί είς απώλειαν ένός ή πλειόνων τευχών.

Αφορμήν έλάβομεν άπό τήν έπιστροφήν κάποιου τεύχους, εις τήν ται
νίαν τού όποιου μετά βίας καί φακών καί χημικών ούσιών κατωρθώσαμεν 
νά άνακαλύψωμεν τό δνομα τοϋ έν Χαρτούμ κ. Καραγιαννίδου. Ένα δμως 
τυπογραφικόν παρόραμα τό μέν Χαρτούμ μετέβαλεν εί< 
κ. Καραγιαννίδην είς κ. Καπαγιαννίδην, τόν γνωστόν έκι

«
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Έπιμόνω; ζητεί δάνειον 10 δραχμάς. Ό φίλος του παρα
τηρώ1/ δτι έφερεν έπιδεικτικώς χρυσήν άλυσσιν, τφ λέγει:

— Διατί δέν τήν ενεχυριάζει; ;
— Είναι ένθύμιον τοΰ μακαρίτου θείου μου.
— Καί τά χρήματά μου είναι ένθύμιον τοΰ μακαρί

του πατρός μου.

Ε'.ς έπαίτη; ζητεί έλεημοσύνην καί δ κύριο; δίδω1/ 
μίαν δεκάραν παρατηρεί:

— Δέν είσαι δά καί είς τόσον Αξιοθρήνητο1/ κατάστασιν.
Καί δ έπαίτης προσβληθείς :
— Είχατε τήν Αξίωσιν μέ μίαν δεκάραν ποΰ μοΰ έδώ- 

σατε νά ήμην καί είς χειροτέραν κατάστασιν;!
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