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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
- ------ S

ή ήμερα ή μεγάλη, ή ϋ’Απριλίου, καά’ήν 'Ελληνικός στρατός 
ήν κατέλαβεν έν όνόματι τον Βασιλέως τών Ελλήνων.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΑΜΟΝ. Είναι 
άποβιβασθείς είς τήν μάρτυρα νήοον τήν

Ηειιίινιι! Κατήντησε μαγική είκών, είς τήν 
οποίαν οί διάφοροι λΰται, άπό τών αρχών 
’Απριλίου, άνεγίνωσκον τάς λέξεις: Λίαν προσε

χώς». Μετά τρεις εβδομάδας οΰτε ή είκών, οΰτε 
αί λέξεις ήλλαξαν. Ή ειρήνη πάντοτε -λίαν προσεχώς! Τίς 
οϊδε αν μέχρι τέλους ’Απριλίου θά έπέλθη μεταβολή καί οποία 
θά ήνε. Έν τφ μεταξύ έξηκολούθησαν αί άνταλλαγαί διακοι- 
νώσεων καί απαντήσεων μεταξύ Συμμάχων καί Δυνάμεων, 
διαπραγματεύσεις περί καθορισμού συνόρων, καί άλλα πλεϊ- 
στα περίπλοκα καΤ άκανθώδη ζητήματα, διά τά όποια ή 
Βιέννη, τό Λονδϊνον. οί I Ιαρίσιοι. η Ρώμη, τό Βερολϊνον καί 
ή Πετρούπολις ήσαν τά κέντρα, έκ τών οποίων διεβιβάζοντο 
πολλαπλοί συνδυασμοί καί ισάριθμοι λύσεις διά τό μετά τόν 
πόλεμον δημιουργηθέν Βαλκανικόν πρόβλημα. Ή κατάληψις 
τής Σκόδρας μετέβαλε τό πρόβλημα είς χρησμόν καί τήν 
Διπλωματίαν είς Πυθίαν. Οί μή μεμυημένοι, οί κοινοί θνη
τοί, οί μή είσδύσαντες ποτέ είς τά μυστήρια τών διπλωματι
κών λαβυρίνθων, ήρχισαν νά χάνουν καί αυτήν ακόμη τήν 
σημασίαν τών λέξεων. Μετά τήν άπάντησιν τών Δυνάμεων

είς τούς Συμμάχους διά τήν λέξιν π. χ. Μεσολάβησις, έάν ήθελον νά 
φωτισθοΰν τί ακριβώς σημαίνει, έπρεπε νά ζητήσουν είς τό λεξικόν τήν 
λέξιν : Διαιτησία. Πώς αύτό ; "Οπως καί τόσα άλλα, διά τά όποια οί 
διπλωμάται έχουν πρόχειρον τήν άπάντησιν: Ή Ισορροπία! Ή πλά- 
στιγξ τής διπλωματικής λογικής είνε τό παραδοξιότερον μηχάνημα τοΰ 
κόσμου. Άπό τό ένα 
μέρος δόγματα καί 
θεωρίαι άναπτύξεως, 
προόδου,πολιτισμού, 
άρχαί ήθικής καί σε
βασμού τής έθνικής 
ύποστάσεως καί τής 
έλευθερίαςτών λαών 
άπό τό άλλο ή πλά- 
στιγξ κενή. Καί δμως 
τηρείται ή ισορρο
πία. Τό κενόν είνε 
φαινομενικόν.Ύπάρ- 
χει κάτι, τό οποίον 
περικλείει κόσμον 
ολόκληρον τάσεων, 
ορέξεων, βλέψεων, 
κάτι τό όποιον δέν 
ί ξαγγέλλεταιδπως τά 
δόγματα καί αί άρ
χαί, κάτι τό οποίον 
βαρύνει πολύ, διότι 
είνε τό ισχυρότεροι· 
έλατήριον είς δλας 
τάς πράξεις τών ισχυ
ρών. Καί αυτό τό 
κάτι είναι τά συμ
φέροντα των, με τά 
οποία ρυθμίζουν τά 
πάντα τήν τελευταίαν 
στιγμήν. ’Ιδού διατί 
ή άλωσις τής Σκό
δρας έπέφερε γενικήν
αναστάτωση· καί διατάραξη· τής ισορροπίας μεταξύ τών ισχυρών τής 
Ευρώπης. Διότι, άπλούστατα, προσέκρουεν είς συμφέροντα ισχυρών. Ή 
Σκόδρα εΐχεν έπιδικασθή είς τήν Αλβανίαν, διότι ή Αυστρία καί ή ’Ιτα
λία τό άπήτησαν. Τόσα εκατομμύρια έδαπανήθησαν διά τήν Αλβανίαν 
άπό Αυστριακός καί Ίταλικάς προπαγάνδας. Άπό τήν Ρώμην καί τήν 
Βιέννην διεβιβάζοντο συμβουλαί καί άπειλαί πρός τόν Βασιλέα τοΰ 
ΜαυροΒουνίου νά λύση τήν πολιορκίαν τής Σκόδρας. Έκ Βιέννης 
μάλιστα έσπευδον νά διαλαλοϋν. μέ δλα τά τηλεγραφικά σύρματα, δτι 
ό Βασιλεύς Νικήτας αναγκάζεται νά έγκαταλείψι; τήν Σκόδραν. Καί 
αίφνης μίαν πρωίαν ό ηρωικός στρατός τοΰ Μαυροβούνιου εισέρχεται 
νικητής είς τήν Σκόδραν. Ούτε αί πιέσεις, ούτε αί άπειλαί τών ισχυρών 
έπτόησαν τόν γενναίον Βασιλέα. Εκείνος έξηκολούθει τόν αγώνα καί 
μετά ηρωικήν έπίθεσιν τοΰ στρατού του διά τής λόγχης έπί ολόκληρον 
νύκτα, καί μετά μάχην κρατεράν, διαρκέσασαν ολόκληρον ή μέραν, ή 
Μαυροβουνιωτική σημαία έκυμάτιζεν έπί τοΰ φρουρίου τής Σκόδρας. 
Τήν εσπέραν τής Τρίτης 10 Απριλίου τό πρωτόκολλου τής παραδό- 
σεως τής πόλεως ύπεγράφη ύπό τοΰ Έσσάτ πασά καί τοϋ υποστρατή
γου Βουτσέτιτς. Είς τόν Έσσάτ πασαν επετράπη νά έξέλθη τής Σκό
δρας μέ τόν στρατόν του.

Ή άλωσις τής Σκόδρας έχαιρετίσθη άπό δλον τόν κόσμον ώς ήρωϊ- 
κόν κατόρθωμα. Οί Έλληνες ήσθάνθημεν χαράν, ώς νά έπρόκειτο περί 
νίκης Ελληνικής. "Απειρα έστάλησαν τηλεγραφήματα έξ Ελλάδος πρός 
τόν Βασιλέα Νικήταν. "Οχι μόνον επίσημα, άλλά καί ιδιωτικά. Είς τά 
λαϊκά καφενεία εδώ είς τάς ’Αθήνας έγιναν, έκ τοϋ προχείρου, καί έρα
νοι πρός συλλογήν τοΰ άπαιτουρένου ποσοΰ δι’ αποστολήν τηλεγραφη
μάτων. Άλλά ή άλωσις τής Σκόδρας δέν είχε μόνον τήν άπήχησιν ενός 
θριαμβευτικού άθλου τοϋ Βασιλέως Νικήτα καί τοΰ γενναίου στρατού του.

Έτέθη άμέσως καί τό έρώτητα: Καί τώρα: Ήτο πράγματι πρό
βλημα σπουδαιότατοι·: Τί θ’ άπογίνη μετά τήν άλωσιν τής Σκόδρας : Ή 
νέα αϋτη φάσις περιέπλεκε άκόμη περισσότερον τά τόσον περίπλοκα 
ήδη ζητήματα, περί τά όποια ή Ευρωπαϊκή διπλωματία έξετέλει έπιτη- 
δείους ελιγμούς, πρός παράκαμψην παντός κινδύνου γενικής συρράξεως.

Καί ώς νά μή ήρκει ή παρά τήν θέλησιν τής Ευρώπης άλωσις τής Σκό
δρας. επακολουθεί άλλο γεγονός, εντελώς ιίπρόοπτον. Ό Έσσάτ πασσάς 
μετά τοϋ οτρατοϋ, τοϋ έξελθόντος ώπλισμένου έκ Σκόδρας εισβάλλει 
εις τήν Αλβανίαν καί διαδίδεται δτι θ’ άνακηρυχθή βασιλεύς. ’Ετέθη 
άμέσως πάλιν τό έριότημα: Και τώρα; Έκ Βιέννης ήρχισαν νά έκσφεν- 
δονίζωνται άπειλαί τελεσιγράφου κατά τοΰ Μαυροβούνιου καί έκ 
Ρώμης ιίπειλαϊ εκστρατείας κατά τής. . . Ηπείρου !

Μέ τήν νέαν αυτήν φάσιν τά συμφέροντα τής Αυστρίας καί τής 'Ιτα
λίας έθίγοντο καιρίως. Τά προσωπεία ήρχισαν νά πίπτουν... Καί έπε> 
σαν πράγματι καί άπεκάλυψαν τοιαύτας άρπακτικάς τάσεις, ώστε 
έδέησε. χάριν τοϋ γοήτρου τής Ευρώπης ολοκλήρου, νά ύψωθή ή 
φωνή, καί μετ’ αυτής ή πυγμή τής ’Αγγλίας, διά νά δηλωθή έν όνόματι 
τής Τριπλής Συνεννοήοεως δτι, ούδεμία μονομερής ένοπλος έπέμβασις 
θά επιτροπή είς τήν Αυστρίαν καί τήν ’Ιταλίαν, αϊτινες ένόμισαν 
κατάλληλον τήν ευκαιρίαν νά ίκανοποιήσωσι τάς Αλβανικός των ορέξεις.

Καί ό μέν Βασιλεύς τοΰ ΜαυροΒουνίου είς έν ιστορικόν Υπουργικόν 
Συμβούλιου έν Κεττίγνη έδήλωσε μέ συντριβήν τής πατριωτικής του 
καρδίας, άλλά καί πρός τό ΰψιστον συμφέρον τής χωράς του δτι, υπεύ
θυνος αυτός απέναντι τοϋ Θεού φρονεί δτι, πρέπει νά ύποκύψη είς τήν 
θέλησιν τής Ευρώπης καί νά μή συμβάλη μέ πείσμονα άντίστασιν είς 
τήν καταστροφήν τοΰ λαοΰ του. Καί τό ζήτημα τής Σκόδρας έλύθη 
άνατεθείσης τής τύχης της εις χεϊρας πασών τών Δυνάμεων. Ή μονο
μερής δράσις Αυστρίας καί Ιταλίας άπεσοβήθη οΰτω διά τήν Σκό
δραν, τό αύτό δέ έγινε καί διά τήν ’Αλβανίαν. Πάσαι αί Δυνάμεις άπό 
κοινού Οά λάβουν αποφάσεις και μέτρα πρός έπίλυσιν όλων τών σχε
τικών ζητη μάτων.

ΊΙ 'Ιταλία ρίπτουσα τό προσωπείου άπεκάλυψβ καί δλην αυτής 
τήν αντίδραση· κατά τών άναμφισβητήτων δικαίων τής Ελλάδος είς 

τά άπελευθερωθέντα 
ύπό τοΰ στρατού μέ
ρη τής βορείου Ηπεί
ρου, άτινα ή Ιταλική 
πολιτική αγωνίζεται 
νά υποδούλωση είς 
τήν Αλβανίαν κατα- 
πατώσα τήν αρχήν 
τών έθνικοτήτων, αρ
χήν είς τήν οποίαν 
οφείλει τήν ΰπαρξίν 
της ή ’Ιταλία. Κατά 
τής τοιαύτης ’Ιταλι
κής πολιτικής, δσον 
άφορά τήν "Ηπειρον 
κατεξανέστη έπί τέ
λους ό ’Αγγλικός τύ
πος καί τήν έχαρα- 
κτήρισεν αΰτόχρημα 
πειρατικήν .

«
Καί δμως «Χριστός 

άνέστη καί πεπτώ- 
κασι δαίμονες». Τό 
έώρτασαν πράγματι 
τό Πάσχα, μετά τήν 
πτώσιν τών δαιμό
νων, πανηγυρικώτα- 
τα, είς δλα τά άπε. 
λευθερωθέντα μέρη. 

Είς τήν "Ηπειρον, 
πρό πάντων, τό πρώ

τον έλεύθερον Πάσχα έωρτάσθη ιός εθνική εορτή. Είς τά’Ιωάννινα 
καί τάς άλλος άπελευθερωθείσας πόλεις έστήθησαν έξέδραι διά τήν 
τελετήν τής Άναστάσεως. καί έλειπον πλέον αί λύγχαι τών Τούρκων καί 
αί δεήσεις αί καταναγκασηκαί υπέρ τών τυράννων. Χριστός άνέστη! Καί 
άντήλλαξαν τόν ασπασμόν τοΰ Πάσχα έλεύθεροι, καί σάλπιγγες Ελλη
νικοί ήχησαν καί πυροβόλα Ελληνικά έκρότησαν διά τόν πανηγυρισμόν 
τής μεγάλης εορτής. Αί πασχαλινοί κωδωνοκρουσίαι ήσαν έφέτος τό 
χαρμόσυνον άγγελμα καί τής ’Εθνικής Άναστάσεως. Είς δέ τό πασχα
λινό τραπέζι αί οίκογένειαι έτσούγγρισαν τό κόκκινο αύγό μέ τούς γεν
ναίους έλευθερωτάς των, μέ τούς Έλληνας αξιωματικούς καί στρατιιότας.

«
Θέλετε τώρα νά μάθετε καί πώς έώρτασαν τό Πάσχα οί κάτοικοι τής 

Ρόδου ύπό τήν διοίκηση· έθνους πεπολιτισμένου, φιλελευθέρου καί 
Χριστιανικού; Διά νά υψώσουν Ελληνικός σημαίας τήν ημέραν τοΰ Πά
σχα είς τούς ναούς καί τάς οικίας των, προεκαλεσαν τήν μήνιν τών ’Ιτα
λών μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε άστυνομικά όργανα, μέ αξιωματικόν 
έπί κεφαλής, δέν έδίστασαν νά όρμήσουν έντός 
μιας έκκλησίας καί νά κακοποιήσουν τόν ιερέα.

Είς τήν διαμαρτυρίαν του πρός τόν στρατηγόν 
Άμέλιο ό ’Αρχιερατικός επίτροπος παρατηρεί δτι, 
ουδέποτε ό Χριστιανικός πληθυσμός τής νήσου 
είδεν άστυνομικά όργανα τής Τουρκίας, εισερχό
μενα είς τούς ιερούς ναούς μέ τόσην αυθαιρεσίαν 
καί ανευλάβειάν. Τί δέ έκαμαν τά ’Ιταλικά άστυ
νομικά όργανα; ’Εξύβρισαν τόν ιερέα, τόν έσυρον 
άπό τόν πώγωνα, τόν έδειραν καί τόν έρριψαν 
κατά γής!

Είς οικίαν έπί τής οποίας έκυμάτιζεν ή Ελλη
νική σημαία, άλλα άστυνομικά όργανα, χωρίς καμ- 
μίαν προειδοποίησιν, είσήλασαν μέ τόσην ’Ιταλικήν 
furia ώστε έλιποθύμησαν αί γυναίκες.

Ο ΑΞΙΟΣ. — Ή μία γίφνρα τοϋ Αξιού δέν έπήρκει διά νά διίλβΐ) δ πρός Θεσσαλονίκην ποοτλαννων στρατός μας 
και ηναγκασΟησαν νά τόν ζενξουν μέ σειράν λέμβων, ίφ’ ί>ν ίστήριξαν άληβινόν δρόμον ίκ ξύλων.

ΤΟ ΨΩΜΙ. — Μέ θαύμα αίαν πρόνοιαν ή ’Επιμελητεία είχε κανονίσει τά νής άρτοποιτας. 
ώστε τό ψωμί ποτέ δεν έλειψβν άπό τούς πολεμιστάς μας.Ίδέτε τούς φούρνους έν Φιλιππιάδι.

Αυτά λέγονται, είς δλας τάς γλώσσας τοΰ κόσμου, παραβιάσεις θρη
σκευτικού καί οικογενειακού άσυλου. Τά δέ άστυνομικά όργανα συνή
θως, δταν προβαίνουν είς τοιαύτας πράξεις, έκτελοΰν άνωτέρας διαταγάς. 
Νά τάς έδωκεν άρά γε ό στρατηγός Άμέλιο: ’Εκείνος μόνον ήπείλησεν 
δτι, έάν έξακολουθήση ή άνύψωσις τών Ελληνικών σημαιών, Οά στρέψη 
τά τηλεβόλα του κατά τών Ελλήνων!

Ώρισμένως οί ατυχείς Ρόδιοι θά διατηρήσουν τάς άγαθωτέρας τών 
άναμνήσεων έκ τής Ιταλικής διοικήσεως . ..

Οί Ιταλοί δέν θέλουν νά 
πεισθοΰν δτι οί κάτοικοι τής 
Ρόδου καί τών άλλων νήσων, 
τάς οποίας κατέχουν πρόσω- 
ρινώς, είνε Έλληνες. Διά τούς 
ίδιους λόγους δέν θέλουν νά 
δείξουν δτι εινε πεπεισμένοι 
καί περί τής Έλληνικότητος 
τών χωρών τής βορείου ’Ηπεί
ρου, τάς όποιας κατέχει ό Ελ
ληνικός στρατός. Τί νά λέγουν 
άρα γε διά τάς εντυπώσεις τοΰ 
στρατηγού Έντοΰ, τοΰ κ. Έϊ- 
νάρ, τέως πρεσβευτοΰ τής Γαλ
λίας έν Κεττίγνη, καί τοΰ Γάλ
λου βουλευτοΰ Δαυίδ, οΐτινες 
μετέβησαν είς ’Ιωάννινα καί 
εκείθεν είς Άργυρόκαστρον ;

Ό εξής διάλογος μεταξύ ενός 
Ίταλοΰ, φανατικού οπαδού τής 
Άλβανοποιήσεως τής βορείου 
’Ηπείρου, καί ενός Έλληνος, 
άποκαλύπτει καί μίαν ’Ιταλι
κήν γνώμην περί μυωπίας τών 
Γάλλων, δίδει δέ συγχρόνως 
καί τά μέσα τής θεραπείας της.

— Βλέπεις, έλεγεν ό "Ελλην, τί λένε ό Έντοΰ, ό Έίνάρ, ό Δαυίδ;
— Τ ί λένε ;
— Νά· πήγανε στό Αργυρόκαστρο καί είς δλα εκείνα τά μέρη καί 

τά είδανε μέ τά μάτια των. Λένε λοιπόν δτι είνε Έλληνικιότατα καί δτι 
αύτό είνε άναμφισβήτητον.

— Δέν τά είδανε καλά. Είνε μύωπες.
— Μπά!
— Πρέπει νά βάλουν γυαλιά ’Ιταλικά.

*
Καί ένα φαιδρόν. Είς τήν Κωνσταντινούπολη· οί Τοΰρκοι... έξώκει- 

λαν τόν «Άβέρωφ» είς τάς άκτάς τής 
Τενέδου! Τήν έπιοΰσαν μερικαί Τουρ
κικά! εφημερίδες ήθέλησαν νά τό κολά
σουν, καί έγραψαν δτι έπρόκειτο περί 
τεχνάσματος Ελληνικού καί δτι οί Έλ
ληνες έξώκειλαν ένα μεταγωγικόν είς 
τάς άκτάς τής Τενέδου, διά νά κάμουν 
τούς Τούρκους νά πιστεύσουν δτι ήτο 
ό «Άβέρωφ καί νά παρασύρουν τόν 
στόλον των νά έξέλθη τών Στενών. 
ΆλΙ.ά δέν τούς έγέλασαν!

«
Άπό τήν ιστορίαν τοΰ πολέμου :
Κατά τήν έκθεσιν τοΰ Βουλγαρικού 

επιτελείου, διά τήν άλωσιν τής Άδρια- 
νουπόλεως ό άγων διήρκεσεν 48 ώρας 
καί έθεσεν έκτός μάχης δέκα ώς ένδεκα 
χιλιάδας Βουλγάρους καί χιλίους πεντα- 
κοσίους μόνον Σέρβους. Κατά τήν ιδίαν 
έκθεσιν, είς τήν Άδριανούπολιν συνελή- 
φθησαν αιχμάλωτοι δέκα τέσβαρες πασ- 
σάδες, δύο χιλιάδες αξιωματικοί καί 
εξήκοντα χιλιάδες στρατιώται, έκυριεύ- 
Οησαν δέ έξακόσια τηλεβόλα, μεγάλαι 
ποσότητες πολεμεφοδίων καί 6 σημαΐαι.

Ό Σουκρή πασσάς είς ποιους παρέ- 
δωκε τήν Άδριανούπολιν: Είς τούς 
Σέρβους ή είς τούς Βουλγάρους. "Αλλο 
ζήτημα αύτό, διά τό όποιον έγεννή- 
θησαν συζητήσεις. 'Ο άνταποκριτής 
δμως τοΰ · ’Εσπερινού Ταχυδρόμου 
τοΰ Μιλάνου τό έλυσε συμβιβαστικιό- 
τατα. Έτηλεγράφησεν είς τήν έφημε- 
ρίδα του δτι ή παράδοσις έγινε καί εις 
τούς δύο.

« « «

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ

ΚΑΘ' ΟΛΗΝ τήν ΜεγάληνΕβδομάδα 
αί Άθηναϊκαί έκκλησίαι έγέμισαν 

άπό πιστούς. Τώρα ύπήρχον καί αρκε
τοί καί άρκεταί — δέν λέγομεν πολλοί 
καί μάλιστα πολλαί — ποΰ έπήγαινον, 
πότε είς τήν μίαν έκκλησίαν, πότε είς 
τήν άλλην, διά νάάκούσουν πρό πάντων 
τόν χορόν ό όποιος έψαλλε. Τό περίερ
γον εινε δτι ήρχισεν έφέτος νά προα
ναγγέλλεται καί διά τών έφη μερίδων,

διά μερικάς έκκλησίας, άπό ποιους άποτελεϊται ό χορός καί τί Οά 
ψάλλη. Είνε καί αύτό μία πρόοδος, άνευλ,αβής ίσως, πρόοδος δμως 
πάντοτε. Τοΰ χρόνου πιθανόν νά δημοσιευθοΰν καί προγράμματα, 
δπως καί διά τάς συναυλίας. Ή περιφορά τών ’Επιταφίων έγινε μέ 
τήν συνήθη μεγαλοπρέπειαν καί θρησκευτικήν κατάνυξη·. Τοΰ Αρσά
κειου ό ’Επιτάφιος, μέ τάς μαθήτριας ψαλλούσας, ήτο καί πάλιν 
ένα άπό τά συγκινητικιότερα καί τά γραφικώτερα θεάματα.

Ό πόλεμος δμως έφέτος δέν άφισε πολλούς νά έλθουν είς τάς Αθή
νας, καί οί έκ τών έπαρχιών 
και τών άλλων Ελληνικών κέν
τρων πασχαλινοί έπισκέπται 
τής πρωτευούσης ήσαν, σχετι- 
κώς πρός άλλα έτη, άραιοί.

Άλλως τε ό πόλεμος καί 
πρό πάντων τό πένθος έκ τοΰ 
θανάτου τοΰ Βασιλ.έως περιώ- 
ρισαν τόν πανηγυρισμόν τοΰ 
Πάσχα είς στενώτερα δρια. Είς 
τήν τελετήν τής Άναστάσεως 
είς τήν Μητρόπολη· δέν προσ- 
ήλθεν οΰδέν μέλος τής Βασι
λικής Οικογένειας, είς δέ τούς 
στρατώνας, τήν πριότην ημέραν 
τοΰ Πάσχα, ή πένθιμος έπίδρα- 
σις ύπήρξεν αισθητή. ’Εννοεί
ται δτι είς δλα τά Συντάγματα 
τό πασχαλινόν συσσίτιον ήτο 
άφθονον καί ’Εθνικοί χοροί 
έσύρθησαν μέ ένθουσιασμόν, 
πολλοί δέ έπεσκέφθησαν τούς 
στρατώνας καί συνειόρτασαν μέ 
τούς στρατιιότας.

Άπό τάς πασχαλινός έορτάς 
τών Αθηνών μία αρχίζει ολίγον

κατ’ ολίγον νά χάνη τήν παλαιόν της δόξαν. Τά ΙΙαναθήναια επάνω 
είς τήν Άκρόπολιν δέν είνε πλέον ή λαϊκή εκείνη συγκέντρωσις τών 
παί.αιοτέρων χρόνων, ήτις εΐχεν ένα ιδιαίτερον Οέλγητρον τοπικισμού 
καί άπετέλει μίαν άπό τάς γραφικωτέρας Αθηναϊκός έορτάς.

Δυστυχώς έφέτος ένα έθιμον, στιγματισθέν πάντοτε ώς βάρβαρον, 
καί τό οποίον ήρχισε νά έκλίπη, παραδόξως άνεφάνη καί πάλιν. Οί 
πυροβολισμοί ήσαν πυκνοί, δέν έλειψαν δέ καί τά θύματα, πρό πάντων 
είς τόν Πειραιά.

Τό Πάσχα είς τήν πρωτεύουσαν τής 'Ελλάδος, τής Μεγάλης σήμερον 
Ελλάδος, πρέπει πλέον νά περνρ. άναίμακτον.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ.— Είς πολλά μέρη τό πυροβολικόν μας συνήντα λίμνας καί ποταμούς μή δυναμένονς 
νά ζτνχΟώαι, τούς όποιους διήρχοντο αί πνρβολαρχίαι βυθιζόμενοι μέθα τίς τά νερά.

I
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ΘΑΥΜΑΣΑΤΕ! Μ»σα είς τον ποταμόν Λούρον ίβαλαν βυθοκόρον, 
οί Ιδικοι μας, καί έξεβάΟυναν τήν κοίτην είς τρόπον ώστε έγινβ 
σχεδόν παντού πλωτός καί δι’αύτού κατώρΰωοαν νά έφοδιάζουν 

μέ τρόφιμα καί πυρομαχικά τόν στρατόν τών Ίωαννίνων.

Χαράς ευαγγέλια περί έξωραϊσμοΰ τών 
Αθηνών. Καί πρώτον σχεδιάζεται χάραξις 
λεωφόρου άπό τής πλατείας τοΰ Ξυλο
θραύστου μέχρι τοΰ Σταδίου διά τοΰ ’Ανα
κτορικού Κήπου. ’Επίσης περί της μεταφο
ράς τών βασιλικών σταύλων γίνεται λόγος, 
καί τήν φοράν ταύτην, φαίνεται ότι πρό
κειται όχι μόνον περί λόγων.

"Αλλο έργον σημαντικώτατον διά τόν 
έξωραϊσμόν, τήν άνάπτνξιν καί τήν πρόο
δον τής πρωτευούσης, έτέΟη διά νομοσχε
δίου έπί τοΰ τάπητος τής πραγματοποιή- 
σεως. Πρόκειται περί τής ύδρεύσεως τών 
’Αθηνών καί τών συναφών έργων. "Οταν 
γίνη καί ή ένωσις τών σιδηροδρόμων μέ 
τήν Εύρώπην, οί ’Αθηναίοι πλέον δέν θά 
έχουν παράπονα! Μετά τόν πόλεμον Οτι 
έλθουν τά έργα τής ειρήνης, τά έργα τά 
έξωραϊστικά. Καί ύπάρχουν τόσα ωραία 
πράγματα, τά όποια ή μπορούν νά γίνουν. 
Οί μηχανικοί μας, οί αρχιτέκτονες, οί ζω
γράφοι, οί γλύπται μας είναι καιρός νά 
έγκαταλείψουν τό στάδιον σχεδίων κυοφο
ρούμενων, πρέπει δέ νά άνοιχθή εις αυτούς 
ό δρόμος τής έκτελέσεως.

Μετά νικηφόρον πόλεμον πρέπει νά άκο- 
λουθήση μία νέα ζωή. νέα δράσις. Ή 
πρωτεύουσα πρέπει νά δώση τό σύνθημα.

«
Ό Απρίλιος μάς έπεφύλασσεν εφέτος 

καί μίαν έκπληξιν έξ ούρανοΰ. Τήν ημέραν 
τοΰ Αγίου Γεωργίου εϊχομεν κακοκαιρίαν, 
άνεμον σφοδρόν, σωστήν θύελλαν καί μίαν 
βροχήν, άπό τήν οποίαν τά τζάμια τών 
παραθύρων έγέμισαν άπό λάσπην! "Αλλοι 
εξήγησαν τό φαινόμενον άπό τό χώμα, τό όποιον είς σύννεφα σκό
νης έσήκωσεν ό άνεμος άπό τά περίχωρα καί μετέθαλε τήν βροχήν 
εις λάσπην. "Αλλοι τήν έξήγησιν τοΰ φαινομένου τήν έζήτησαν 
πολύ μακρότερον καί έφθασαν μέχρις ’Αφρικής έκ τής όποιας λέγουν 
ότι, ό περίφημος ούριος αιμονν μάς έφερε τήν άμμον τής Ερήμου 
μέχρις ’Αθηνών. «

"Ενας τύπος παράδοξος ένεφανίσθη είς τάς Αθηναϊκός οδούς. Είνε 
Πολωνός, ονομάζεται Έλιέζερ καί είνε οπαδός τής θεωρίας τοϋ -κατά 
φύσιν ζην». "Αν καί έχει γυμνάς τάς κνήμας καί τούς βραχίονας δέν 
έχει τίποτε τό άσεμνον είς τήν περιθολήν του. Είνε συμπαθής τήν φυ
σιογνωμίαν, νέος τήν ηλικίαν, μέ μακρυά μαλλιά καί φαίνεται ώς Ιερα
πόστολος, περιφερόμενος πρός διάδοσιν τών θεωριών, αί όποϊαι συνο
ψίζονται είς φυλλάδια, τά όποια διανέμει δεχόμενος δ,τι τοΰ προσφέρουν 
ώς άντίτιμον. θά έξαφανισθή μίαν πρωίαν διά νά μεταθή αλλαχού πρός

1

Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΡΟΥ.—Μία Ατμάκατος ίρρνμούλκει, 
μίαα οίς τόν Λούρον στολίσκον Ιστιοφόρων και φορτηγίδων μί 

τρόφιμα καί πυρομαχικά.

ΤΥΛΕΥΣΙΣ. — Στρατιώται κόβουν ξύλα άπό τά βαυμάσια δάση 
ΤήςΟίσεως «Πίτρα-Λούρου-, διά νά μετριάσουν κάπως τό φοβερον 

ψύχος τής ’Ηπείρου.

διάδοσιν τών θεωριών του; "Η θά μείνη 
έδώ καί θά πολιτογραφηθή είς Αθηναϊκόν 
τύπον; 'Οπωσδήποτε αί θεωρίαι του δέν θά 
επηρεάσουν πολύ τούς ’Αθηναίους. Πιθανόν 
νά τάς άσπασθοΰν θεωρητικώς, θά διαφω
νήσουν όμως μαζή του είς τήν εφαρμογήν. 
Είνε δέ πιθανώτερον, έάν δέν τραπή πρός 
άλ/.ας χώρας, νά τόν πείσουν νά καλύψη τάς 
κνήμας καί τούς βραχίονας. Είς αύτό θά 
είνε πειστικότερος καί ό ’Αθηναϊκός ήλιος. 
"Οσον διά τά μακρυά μαλλιά θά τά κόψη 
μόνος του, μόλις μάθη τήν γλώσσαν μας 
καί συνομιλήση μέ τόν κ. Μιστριώτην.

*
Ή χειμερινή περίοδος τών Κινηματο

γράφων πλησιάζει είς τό τέρμα καί άρχί- 
ζει ή θερινή τών Ελληνικών θιάσων. ’Από 
τήν κινηματογραφικήν όθόνην εϊχομεν μίαν 
παραδοξοτάτην σκιώδη έπίδρασιν έπί τών 
Άτθίδων μας. Ό Ψίλλαντερ είνε Δανός 
ηθοποιός, έμφανιζόμενος είς τά δράματα, 
τά όποια άναπαριστά ό κινηματογράφος. 
Εύσωμος καί ώραϊος είς τάς έμφανίσεις 
του τάς κινηματογραφικός, ήρχισε νά γίνε
ται δημοφιλής. Ό έργολάθος είχε τήν 
ιδέαν νά φέρη φωτογραφίας του. Εκα
τοντάδες έγιναν ανάρπαστοι καί ή ζήτησις 
έξακολουθεϊ. Νευρασθένεια κινηματογρα
φική, πάθησις καί αυτή τοΰ συρμού, δπως 
δλαι αί νευρασθένειαι, ευτυχώς περαστική.

«
Μετά τήν χειμερινήν αργίαν τά θερινά 

θέατρα, όσα ήσαν έτοιμα, ήρχισαν ένω- 
ρίτερα τάς παραστάσεις των. Ό θίασος

Κυθέλης έκαμε πασχαλινήν τήν έναρξιν καί ή συμπαθής πρωταγωνίστρια 
έδρεψε είς τό Οεάτρόν της πασχαλινά τά πρώτα χειροκροτήματα. Ό 
θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη ήρχισε πρό ολίγων ημερών τάς παραστά
σεις του, προανηγγέλθη δέ ευθύς άμέσως δτι είς τόν θίασον αυτόν θά 
δοθούν έφέτος τά ■ΤΙαναθήναια», τά όποια θά είνε πολεμικά. Παρα
στάσεις ήρχισε καί ή Ελληνική Όπερέττα, ή έναρξις δέ καί τών άλλων 
θεάτρων δέν θά βραδύνη πολύ. ’Εκ τών θεατρικών παρασκηνίων άνα- 
πέμπονται δεήσεις θερμαί υπέρ ταχείας συνομολογήσεως τής ειρήνης.

«
Αί κινηματογραφικοί αναπαραστάσεις τής κηδείας τοΰ βασιλέως καί 

αί κατ’ αυτήν ανακρούσεις τοΰ εμβατηρίου τοΰ Σοπέν εΐχον καί μίαν 
περίεργον συνέπειαν. Έξελαΐκευσαν τό αριστούργημα τοΰ μεγάλου μου
σουργού είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά τό τραγουδούν μικροί καί μεγά
λοι καί νά τό σφυρίζουν ακόμη καί τά μπακαλόπουλα.

Αύτήν τήν δόξαν δέν θά τήν ώνειρεύθη ποτέ του ό μακαρίτης ό Σοπέν.

του

Ό άτυχης άερο.τόρος.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΜΑΝΟΣ

καί οί προσδραμόντες άνίσυραν τά δύο πτώματα μέ’δυσκολίαν άκίΓτά συντρίμματα,

Τό άλλο θύμα τού άεροπλάνον, μέ στολήν 
Κρητός όπλαρχηγον.

ΕΠιΒΙΒΑΣΙΣ. Παρά τάς δχβας τοϋ Λούρου εΐχον έγκαταοτήοε. σταθμούς έπιβιβά- 
σεως τροφίμων κλπ., όπόΟεν παρελάμβανε ταϋτα ό στολίσκος τών μεταγωγικών.

ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΗΣ βΕΚΑΛΟΝΙΚΗΣ.- ΒΙςΣνα άμοβφον βν^ν ^τεβλήΟη τό άεροκλάνον τοϋ Άργυροπούλου,

μείνη ώς μεταφραστοΰ της «Άντιγό-

. του. 1 
; άπό 
τοΰ

νησεν ό 'Ελληνικός λαός ολόκληρος, ό τοσοΰτον σκληρώς δοκιμασθεί. 
ήθη εκ του θανάτου λατρευτού Βασιλέως.

Ό Κωνστ. Μόνος δέν είχε 
μόνον γενναΐον τό φρόνημά, 
άλλά καί τόν νοΰν έπίλεκτον.

Τον ένθυμούμεθα όλοι τόν πρώτον άεροπόρον μας, ό όποιος επέταξε 
πέρυσι είς τό πρόχειρον άεροδρόμιον τοΰ Ζωολογικού Κήπου τοΰ 

Παλαιού Φαλήρου. "Ολοι τότε κατελήφθησαν άπό ενθουσιασμόν, όταν 
εϊδον τόν νεσρώτατον καί γεμάτον άπό μεγάλα όνειρα άεροπόρον, τόν 

Άργυρόπουλον, μέ τήν συμ- 
—  ------ — —-, παθή φυσιογνωμίαν του, μέ τό

■’■’X μειδίαμά του τό άφελές, νά 
Μ ιίνέοχεται είς τό μηχάνημά του
Τ® καί νά διασχίζη τάς εκτάσεις
λ-Μ τοΰ ’Αττικού αίθέρος. Ιίροη-

γουμένως ό Άργυρόπουλος είχε 
·_ . κάμει μίαν πρώτην πτήσιν. εις
jH τήν όποιαν είχε συνταξειδιώ-
Ήβ την αύτόν τόν Πρωθυπουργόν

rV τής 'Ελλάδος, τόν κ. Έλευθέ-
* *·Μ,,ν Ι(|··ν|ζέλον. παρέχοντα ιό

jHiqk ρού αυτού ε νδιαφέροντος υπέρ
m2 -· θ Άργυρό-

πουλος. ε'κιοιε 
πάντοτε ιδανικά

Ά'Ο Άργυρόπουλος ηλικίας 24 έτών περίπου, γεννηθείς έν Βελιγρα- 
δίιιι, ήτο υίός τοΰ έν ΙΙετρουπόλει Πρεσθευτοΰ τής 'Ελλάδος Γ. Άργυ
ροπούλου. Έσπούδασε μηχανικός είς τήν Γερμανίαν καί μετέβη είς 
τήν Γαλλίαν, όπου ένεγράφη είς άεροναυτικήν σχολήν καί, άφού έλαβε 
δίπλωμα, κατήλθε πέρυσι είς τήν 'Ελλάδα μέ ίδικόν του άεροπλάνον. 
Ύπήρξεν ό πρώτος "Ελλην άεροπόρος καί τό δεύτερον, μετά τόν άτυχή 
Καραμανλάκην. θΰμα τής άεροπλοΐας είς τήν 'Ελλάδα.

Είχε μεγάλην μόρφωσιν, καί 
είς τήν σύγχρονον ’Ελληνικήν 
φιλολογίαν τό όνομά του θά 
νης» τού Σοφοκλέους.

Ό ήρως πολεμιστής, δστις διέφυγε τόν θάνατον καθ’δλην τήν εκστρα
τείαν τής ’Ηπείρου, επεσε μακράν τών μαχών είς πτήσιν άεροπλάνου, 
πτήσιν όμως, τήν οποίαν μέ γενναιότητα έπεχείρησε καί μέ τά μεγάλα 
του πάντοτε ιδανικά.

Είς τό μέρος, είς τό όποιον έπεσε τό άεροπλάνον, πρέπει νά στηθή 
μία στήλη αναθηματική. Οί Μακεδόνες πρέπει νά διαβάζουν ότι κατά 
τόν ένδοξον πόλεμον, δστις τούς έπανέφερεν είς τάς αγκόλας τής 
μητρός Ελλάδος, δύο τέκνα της εύρον έκεϊ σκληρόν θάνατον, δύο 
ήρωες συμβολίζονίίς τά μεγάλα ιδανικά τής Φυλής.

Καί νά γίνγ) προσκύνημα τών Μακεδόνων ή στήλη εκείνη, δπως θά 
γίνη καί τό μνημεϊον τών άλλων ηρώων, οΐτινες έπεσαν μαχόμενοι διά 
τήν άπελευθέρωσίν των άπό τοΰ ξένου ζυγοΰ.

δίου, ό μοτέρ τοΰ άεροπλάνου αύτοΰ, 
ένεκεν αιφνίδιας βλάβης, έπαυσε νά 
λειτουργή. Τό άεροπλάνον ευρισκό
μενον είς ΰψος G00 περίπου μέ
τρων, άνωθεν τοΰ Λαγκαδά, άνε- 
τράπη άπό ισχυρόν ρεΰμα άέρος 
καί έπεσε. Τόν Άργυρόπουλον συνώ- 
δευεν ό Κωνστ. Μάνος, δ γνωστός 
οπλαρχηγός, δ ήρως πολεμιστής. 
Καί οί δύο μετά τήν πτώσιν τοΰ 
άεροπλάνου ευρέθησαν εις οίκτράν 
κατάστασιν. Ό Άργυρόπουλος ήτο 
νεκρός, δ δέ Μάνος λεπτά τινα μόνον 
έπέζησε καί ΐξέπνευσε.

Τόν τραγικόν των θάνατον έθρή-

Ί’ό άλλο θύμα είνε ό Κωνστ. Μάνος, τό έπίλεκτον τής Κρήτης τέκνον, 
ό υίός τοΰ στρατηγοΰ Θρασυβούλου Μάνου. Ύψηλοφρων, γενναίος, 
περιέκλειεν είς τήν ψυχήν του τά μεγάλα τοΰ "Ελληνος ιδανικά καί 
άφ ιέρωσεν είς αυτά τήν ζωήν του ολόκληρον, οιϊχί κλεισμένος εις τάς 
αίθούσας του καί άπολαύων τών θελγήτρων τής εϋμαρείας, άλλά δρών 
πάντοτε, μέ κίνδυνον τής ζωής του, έκεϊ όπου ένόμιζεν ότι έξυπηρέτει 
τήν Πατρίδα του. Είς τήν έπανάστασιν τής Κρήτης τ<7> 1896, έπί κεφα
λής σώματος άπό Λακιώτας, διεκρίθη είς δλας τάς μάχας. Είς τήν 
έπανάστασιν τοΰ θερίσσου ήτο 
είς τό πλευρόν τοΰ κ. Βενιζέ-__ ________ _______  —------
λου. Έξελέγη βουλευτής Άττι- 
κής είς τήν πριότην ’Αναθεω
ρητικήν Βουλήν. Τόν Μάνον '
ή φήμη τόν κατέταξε μεταξύ 
τών άτρομήτων. Καί έδικαίωσε 
τήν φήμην του είς τήν "Ηπει- 
ρον κατά τόν πόλεμον, έπί .
κεφαλής σιόματος εκ γενναίων mA·

παράδοσιν τής ΙΙρεβέζης. Εις 
τήν Μανωλιάσσαν. τήν άπρό- 

πρώτος
φθάση. καί όταν ιόν παρεκά- ' 1
λουν όλοι, πρό της άφευκτου

έξηκολούθησε τό έργον του καί 
κατά τόν πόλεμον, καταταχθείς 
δι’ ειδικού νομοσχεδίου είς τόν 
στρατόν, μέ τόν βαθμόν τοΰ 
άνθυπολοχαγοΰ τοΰ Μηχανι
κού, παρέσχε μεγάλος υπηρε
σίας. Κατά τάς άρχάς Απρι
λίου, ευρισκόμενος εις Θεσσα
λονίκην έπεχείρει διαφόρους 
πτήσεις, επιτυχείς πάντοτε. Είς 
μίαν τοιαύτην, κατά τήν όποιαν 
ήθελε νά φθάση μέχρι Βελιγρα-

καταστροφής, νά υποχωρήση, 
εκείνος άπήντησεν: · Ό Μά
νος δέν ύποχωρεϊ·. Έδέησε νά 
τόν παρακαλούν έπί ώρας, νά 
απειλήσουν οί οπλαρχηγοί του 
δτι θά αύτοκτονήσουν ενώπιον 
του, διά νά τόν πείσουν.

ΕΙς τήν θριαμβευτικήν είσο
δον τών Ίωαννίνων ήτο μεταξύ 
τών πρώτων.



ΣΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΣΤΟΛΟ ΜΑΣ*

ο^πό γιαλοί·; 'Ελληνικοί·; 'Ελληνικά καράβια 
πετοΰν, σκοοποΰν γνέφια, φωτιά, βροιπαί; κι αστροπελέκια, 
•τοϋ πέφτουΐ· καί βυθίζουνε Τούρκων κορμιά κι ’ άρμάδαις. 
Κορμιά βαρβάρα»· ξεσχιστά, κορμιά τεταρτιασμένα 
αναπηδούν ατά κάσσαρα, καί μέλη στάςουι· αίμα, 
κί ευρίσκουν άλλα μνήμα των τά βάθη τοΰ πε/.αγον. 
Κι’ έκεϊ ποΰ κάθεται ό Νηρεν; καί κύματα συντρίβει, 
αρμάδας τά συντρίμματα γύρω Οωρεϊ σπαρμένα, 
καί μές τήν λάμφι τοΰ Σταυρού τή; Γαλανόλευκής μα; 
λόγια διαβάζει όλόχρυσα, ποΰ λεν’ Γ Ελλήνων Νίκη*. 
Βγαίνουν καί πάλι οί Αγαρηνοί μέ σκέπη τους τά κάστρα. 
Πετοΰν καί τά καράβια μα;, σκορπώντας ’στόν αέρα 
γνέφια φρικιά μαύρου καπνού, ποΰ ό άνεμο; τα παίρνει 
καί τήν αρμάδα κατακλειοΰν, κΓ ’Αγαρηνοί·; τρομάζουν. 
Ξάφνου τοϋ ’ Αβέρωφ* κεραυνοί ξεοπαΐ'ε ’στήν αρμάδα 
καί τ’ άλλα τά καράβια μας αστροπελέκια ρίχνουν.
Τρέμουν τά κάστρα ’οταί; βρονταίς, σωπαίνουν καί κλονοΰνται, 
κΓ ή αρμάδα τρίζει καί βογγτβ ’στά πλάγια τγς ξεγέρνει., 
Στρέφουν μέ τρόμον καί κραυγαίς οί Αγαρηνοί την πλώρη, 
κΓ είναι ή δειλή του; ή φυγή κοπρόσκυλων τρεχάλα. 
Πετοΰνε τά δελφίνια μας, κτυποϋν, βροντούν, συντρίβουν, 
κΓ όλων τών κάστρων άψηφοΰν τ’ αμέτρητα κανόνια, 
καί κυνηγούν τούς άπιστους, ποΰ φεύγουν συντριμμενοι 
με σκάφη μισοβύθιστα, μέ άνάριαις τρύπαις σκάφη.
Ξάφνου τό μαύρο πέλαγο βογγή, ρουφά, παφλάζει, 
καί τή; αρμάδας γίγαντα δέχεται μέσ”στά σπλάχνα.

— Τών δελφινιών μας ήτο αυτός θυσία ’στόν Ποσειδώνα.— 
Καί μιά κραυγή άντιβύησε ’στά πέ.λαγα με βροντο, 
κΓ έτριξαν κάστρα καί στερηαίς καί Τούρκικα κονάκια, 
κΓ είπε; <Μί δάφναις στέψετε τοΰ πέλαου τά λιοντάρια, 
τά σιδηρόκαρδα παιδιά, τ ’ ανίκητα δελφίνια, 
που τήν Πατρίδα έστόλιοαν μέ δόξα; νέας τά κάλλη-. 
ΚΓ ήτο ή κραυγή παληοΰ στοιχειού, ποΰ είς τών ψαρών τήν ράχι 
μέ "Υδρας ομοιαι; κεφαλαίς, μέ στόματα κανόνια, 
καί μέ αστραπόβροντα λαλιά πρός τά Νησιά έλαλοΰσε, 
ποΰ ήρωα; έγεννήσανε, ποΰ ήρωας πάντα τρέφουν, 
Οαλασσομάχους, φόβητρα, γιά δόξα τή; Πατρίδος.

Ν. Γ. ΜΑΥΡΟΧΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΪΗΜΑ ΤΟΥ "ΑΒΕΡΩΦ,,— Πολλαί έχθρικαί ύβίδες έπεσαν εις τήν κουβέρταν καί 
άλλαι μέν άπωστρακίζοντο, άλλοι δέ έξερρήγνυντο άφίνονσαι έπάνω είς τά μαδέρια 

τής κουβέρτας τά ίχνη των.

0 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

ΦΑΝΤΑΖΕΣΘΕ τί τεραστία εργασία 
χρειάζεται είς ένα ταχυδρομεΐον 

πρωτευούσης, διά νά έπαρκέση εις τήν 
παραλαβήν καί τήν αποστολήν, ώς καί 
είς τήν παραλαβήν καί τήν διανομήν 
τών επιστολών, συστημένων καί μή, τών 
ταχυδρομικών δελταρίων καί τών δε
μάτων, τά όποια συσσωρεύονται είς τά 
διάφορα τμήματα; Εφέτος μέ τόν πόλε
μον προσετέθη καί ή άλληλογραφία 
χιλιάδων επιστράτων έκ τών πεδίων 
τών (ιαχών, καί τό Ταχυδρομεΐον ’Αθη
νών, έκτος τής άλλης πληθώρας, είχε 
καθ’ έκάστην καί σάκκους ολοκλήρους 
μέ έπιστολάς στρατιωτών έκ τών δια
φόρων στρατοπέδων. Θά είνε περίερ
γός μία στατιστική τής καθημερινής 
διεκπεραιώσεως (ίλης τής υπηρεσίας 
είς τό ταχυδρομεΐον τής πρωτευούσης 
μας. Θά υπάρχουν αριθμοί καταπλη
κτικοί, ώς καί λεπτομέρεια! παραδο- 
ξώταται. ’Αλλά βεβαίως οι αριθμοί δέν 
θά φθάσουν ποτέ εις τά ύψη τών αριθ
μών, τούς οποίους άπαντφ ό ρίπτων έν 
βλέμμα είς ταχυδρομικός στατιστικός 
τών Ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων. Είς 
Παρισίους π.χ. ό οργανισμός τοΰ Κεντρι
κού Ταχυδρομείου παρουσιάζει κολοσ-

ΤΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΤΟΥ “ΑΒΕΡΩΦ,,— Καί αί καπνοδόχοι καί οί άνεμιστηρες έγιναν διάτρητοι άπό θραύσματα, 

σιαίαν Εργασίαν, εκτελουμένην μέ καταπληκτικήν ταχύτητα.Όλα τά τμή
ματα είνε ρυθμισμένα μέ τόσην μεθοδικήν τάξιν καί μαθηματικήν άκρί- 
βειαν, ώστε ^ λειτουργία έκάστης υπηρεσίας συνδυάζεται μέ τήν άλλην 
και αποτε/ίϊ ένα κρίκον άλληλένδετον, χωρίς τήν έλαχίστην βραδύτητα 

κ“ί Χωθίζ }’ά προσκρούη είς τό παραμικρόν. Διότι πώς 
άλλως είνε δυνατόν νά φαντασθή τις δτι, κατά μέσον δρον περνούν 
άπό τό Κεντρικόν Ταχυδροιιεΐον τών Παρισίων έν καί ήμισυ έκατομ- 
μυριον επιστολών καί πεντακοσίων χιλιάδων Εντύπων καθ’ έκάστην; 
Εντός ολίγων ωρών άνοίγονται οί σάκκοι, χωρίζονται τά γράμματα

διά τά διάφορα τμήματα καί γίνεται ή διανομή εις τούς άποδέκτας. 
Αί χεΐρες τών υπαλλήλων ποΰ κάμνουν αύτό τό χώρισμά πρέπει νά 
είνε μηχαναί. Ό άπειρότερος χωρίζει χιλίας έπιστολάς τήν ώραν, 
ο δε εμπειρότερος φθάνει μέχρι τριών χιλιάδων τήν ώραν. "Ωστε 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον άπό τάς χεΐρας ένός υπαλλήλου, διανυσαντος 
υπηρεσίαν είκοσι πέντε έτών, περνούν περί τά είκοσι πέντε Εκατομμύρια 
επιστολών. Διά τήν ιδιαιτέραν αύτήν υπηρεσίαν ή Διεύθυνσις τών Ταχυ
δρομείων προκηρύσσει διαγωνισμόν ταχύτητος. Ένας υπάλληλος πρό 
τινων ετών κατώρθωσεν Εντός ένός τετάρτου τής ώρας νά χωρίση 1083

“ Τοΰ ωραίου ποιήματος τοΰ κ. Ν. Γ. Μαυοόχη έδημοσιεύθησαν έκ 
παραδρομής είς τό τελευταίου τεύχος οί πρώτοι στίχοι μόνον. 

Έπανορβοΰντες τό Ακούσιον Αδίκημα τό δημοσιεύομεν ύλόκληρον.

ΤΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΤΟΥ "ΑΒΕΡΩΦ,,—Τά πυρά τοΰ έχβροϋ σννεκεντροϋντο κυρίως κατά τοΰ ΰπερστεγάσματος, έπί τοΰ όποιου 
τοποθετούνται αί άτμάκατοι, βενζινάκατοι και αί λέμβοι τοΰ σκάφους. "Ολα λοιπόν αΰτά τά κινητά Αντικείμενα, έντελώς 

ά.τροστάτευτα άπό θώρακα, έγιναν, πολύ φυσικά, κόσκινο άπό τά θραύσματα όβίδων.

Φ ♦ Φ

ΠΡΙΓΚΙΠΕΣΣΕΣ

3Τουλ.άκι από τά Γιανιτσά, 

πουλί άπ τήν Έλασσώνα 
μήν εΐδετε στό δρόμο σας 
μιαν άμορφη Τρυγόνα ;

Καί οί· τοΰ Σαραντάπσρου 
κελαριστό κρυονέρι, 
μήι· πότισε; στό διάβα του 
τ αηδονιού τό ταίρι ;

Πέ; μου καί συ μυριόλαλο 
τή; Πόρτα - Πέτρα; στόμα, 
σάν ποιά λεβέντρα ίπάτησε 
τό ηρωικό σου χώμα ;

Καί σεις βουνά τή; Βέρροια; 
καί τή; Κοζάνης κάμποι, 
μήν εϊδετε στην εκκλησία 
γαλανομάτα νάμπη ;

Βουνά καί κάμποι απάντησαν: 
—Νεράιδες τρεις διαβήκαν, 
οτιόν λ.αβωμένων ποΰ βογκούν 
τό ρημοκλήσι έμπήκαν.

Βαστά μπαμπάκι ή καθεμιά 
κί ενα Σταυρό στό χέρι 
κί έχει στή μέση τέταρτη, 
τοΰ Νικήτη τό ταίρι.

Λάμπ’ ή χαρά οτά μάτια των, 
πετοΰν τριγύρω ή Χάρες 
κΓεκεί ποΰ μπήκαν σκόρπισαν 
καί πόνοι καί λαχτάρες.

ΓΕΡ. Ν. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟί
ΤΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΤΟΥ "ΑΒΕΡΩΦ, — Οί άζιωματικοί τοΰ .’Αβέρωφ. κ. κ, Κ. Σπηλιωτάκης, 

Δ. ΙΙαπαλεξόπουλο; και 1. Γιαννηκώστας έξετάζοντες τάς ζημίας τοΰ θωρηκτοΰ.

επιστολας. Αυτό ητο ένα ρεκόρ. Περισσότερον άπό μίαν κατά 
δευτερόλεπτον ί Υπάρχουν ήμέραι, όπως ή 1η Ίανουαρίου 
καί ήμέραι εορτών ονομαστικών, κατά τάς οποίας ή πληθώρα 
τών έπιστολών καί τών δελταρίων είς τό Κεντρικόν Ταχυ
δρομεΐον είνε τοιαύτη, ώστε χρειάζεται ταχύτης ύπερβάί- 
νο,υσα τάς δυνάμεις τών ανθρωπίνων χειρών. Καί όμως κατορ
θώνονται θαύματα. ’Εντός μιας τοιαύτης ημέρας, διά μίαν 
μόνην διανομήν, στέλλονται τετρακόσιαι χιλιάδες έπιστολών.

Καί άναφέρομεν μόνον αριθμούς τής παραλαβής. Έάν είς 
αυτούς προστεθούν οί αριθμοί τής άποοτολής, ώς καί τών 
διαφόρων εμπορικών καί άλλων δεμάτων, έάν προστεθή καί 
όλη ή υπηρεσία τών ταχυδρομικών Επιταγών, ή δλη λειτουρ
γία τού Κεντρικού Ταχυδρομείου τής Γαλλικής Μεγαλουπό- 
λεως παρουσιάζει ένα σύνολον κολοσσιαίας έργασίας, ήτις 
εξακολουθεί καθ’ έκάστην, χωρίς ανάπαυλαν καί διακοπήν. 
Μία λεπτομέρεια , αρκεί διά νά δείξη τήν συντελουμένην 
εργασίαν. ΤΙ έτησία δαπάνη, ή Εγγεγραμμένη είς τά έξοδα 
τού Κεντρικού Ταχυδρομείου διά τήν αγοράν σπάγγου, άνέρ- 
χεται είς έννενήκοντα πέντε χιλιάδας φράγκων.

Φαντάζεσθε τώρα πόσα περίεργα καί παράδοξα συμβαί
νουν είς τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν τών Παρισίων, καί τό 
πλήθος τών ανεκδότων, τά όποια υπάρχουν. Είνε κλασσικόν 
τό ανέκδοτον τού γηραιού ’Ακαδημαϊκού, δστις ένα πρωί 
έλάμβανεν είς την οικίαν του ταχυδρομικόν δέμα, περιέχον 
φιάλας ΰδατος ειδικού διά τήν καλλονήν τοΰ προσώπου. Αί 
φιάλαι άπεστέλλοντο είς τόν εφευρέτην χημικόν, φέροντα 
τό ίδιον όνομα καί κατά λάθος έστάλησαν είς τόν Ακαδημαϊ
κόν, τοϋ όποιου ή σύζυγος έοκανδαλίσθη, βλέπουσα τόν ύπό 
τό βάρος έβδομήκοντα πέντε έτών κύπτοντα σύντροφον τοΰ 
βίου της νά ζητή νά έπισκευάση τάς ρυτίδας τοΰ προσώπου 
του μέ ύδατα καλλονής.

Υπάρχουν αρκετοί αστείοι, οϊτινες θεωρούν διασκέδαση· 
νά γράφουν διευθύνσεις παραδόξους, αί όποϊαι είς τό αρμό
διον τμήμα τών Ταχυδρομείων μεταβάλλονται είς αινίγματα 
πρός λύσιν. Είς μίαν Επιστολήν μέ καθαρογραμμένην τήν 
διεύθυνση·, είς τήν όποιαν μάλιστα έσημειοΰτο καί ή συνοι
κία, ό άποστολεύς έσημείωνεν: ‘Οδός τών εγγάμων άνδρών. 
Είς τό αρμόδιον τμήμα έγένοντο αί δέουσαι έρευναι είς 
δλους τούς οδηγούς καί είς μάτην άνεζήτουν νά ευρουν τόν 
δρόμον. Ή επιστολή μετά τινα χρόνον θά έλάμβανε τήν 
άγουσαν είς τόν κάλαθον τών αγνώστων, έάν ένας γηραιός 
υπάλληλος δέν έλυε τό αίνιγμα. Ή οδός τών Εγγάμων άνδρών 
ήτο ή γνωστή Παρισινή 'Οδός τών Μαρτύρων. 'Ο άποστο
λεύς ήθελε νά άστειευθή. Ή Επιστολή έπεδόθη είς τήν οδόν 
τών Μαρτύρων, δπου πράγματι ύπήρχεν ό άποδέκτης. Έπί 
μήνας Επίσης περιεπλανήθρ μία επιστολή φέρουσα ώς επι
γραφήν : Κ“ν Ερρίκον καί ώς μόνην διεύθυνση·: Γκαρσόνι 
Καφενείου. Χιλιάδες γκαρσόνια ονομάζονται Έρρΐκοι. Έπί 
τέλους εύρέθη ό πρός δν άπηυθύνετο ή έπιστολή. Εύρίσκετο



80 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1913 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1913 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 81

είς τήν επαρχιακήν πάλιν τοϋ Ρουάν. Είνε 
παραδοξόταται καί αί παρερμηνεϊαι τών 
ονομάτων τών οδών άπό αγραμματοσύνην 
και άπό απροσεξίαν τών άλληλογραφούν- 
των. Μερικαϊ είνε άστειόταται καί αμετά
φραστοι, δι’αΰτό τάς παραθέτομεν γαλλιστί. 
Ή όδός Secretan γίνεται Sacre-temps, ή 
οδός L'Abbe - de-Ι'Ερέβ μεταβάλλεται είς 
όδόν de la Belle-Epee, ή όδός Lacroix- 
Faubin είς όδόν La Coiffe-au-Bain, ή όδός 
Heliopolis είς όδόν Lieux-de-Police.

Αί παρερμηνεϊαι όμολογουμένως είνε 
άστειόταται. Διέρχονται μέ αύτάς καί ολί
γος φαιδράς ώρας οί υπάλληλοι μέσα είς 
τήν τόσην ανίαν καί τόν τόσον κάματον 
τής άλλης κολοσσιαίας εργασίας των.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ * * * *
Μ * * * ΤΟΥ ΑΔΗ ΠΑΣΑ

Μετλ τήν αλωσιν τών Ίωαννίνων καί 
. τήν θριαμβευτικήν είσοδον τοΰ Ελ
ληνικού στρατού είς τήν πρωτεύουσαν τής 

’Ηπείρου, ό ’Αρχιστράτηγος καί τότε άκόμη 
Διάδοχος Κωνσταντίνος, μεταξύ τών άλλων 
αξιοθέατων μνημείων, έπεσκέφθη καί τόν 
τάφον του περιβόητου τυράννου Άλή Πασά. 
Τόν τάφον αυτόν, πρό τοΰ οποίου ΐσταται 
ό Στρατηλάτης - Διάδοχος, ώς βλέπει ό 
αναγνώστης είς τήν παρατιθεμένην εικόνα, 
τόν προητοίμασεν ό ίδιος ό Άλή Πασάς 
είς τό τέμενος Φετιμέ — πρώην ναόν άφιε- 
ρωμένον είς τόν ’Αρχάγγελον Μιχαήλ — 
κείμενον έπί τών επάλξεων τοΰ περίφημοι' 
φρουρίου (Κάστρου), τοΰ κατέχοντος βρα
χώδη προεξοχήν έντός τής λίμνης τών 
Άλή Πασά έτάφη άκέφαλον. Ό αίμοβόρος τύραννος είχε καταφύγει, 
τήν 2 Ίανουαρίου 1822, είς τήν έπί τής νήσου μονήν τοΰ Αγίου Παν- 
τελεήμονος, μέ τήν Βασιλικήν, τούς σωματοφύλακας του καί μέ όσα 

πολύτιμα πράγματα πα
ρέλαβε καί άτινα άπέ- 
κρυψε πλησίον τών δύο 
κελλίων, τά όποια κατέ
λαβεν έπί τής άνατολι- 
κής πλευράς τής μονής. 
Εκεί διήλθεν ό σατρά

πης είκοσι δύο ήμέρας 
αγωνίας. Τήν 24 Ίανου
αρίου 1822 ό Μεχμέτ 
πασάς άνέλαβε τήν έκτέ- 
λεσιν τοΰ έκδοθέντος 
φιρμανίου καί άπέβη έπί 
τής νήσου. Μετά συμ
πλοκήν, ό Άλή Πασάς, 
τραυματισθείς είς τήν 
χεΐρα, έκλείσθη είς τό 
κελλίον. "Εκ τοΰ υπο
γείου έπετέθησαν τότε 
κατ’ αυτού διά πυροβο
λισμών, τών οποίων τά 
ίχνη διασώζονται έπί 
τών σανίδων. Μία σφαί
ρα τόν ευρεν είς τήν 
κοιλίαν καί τόν έφό- 
νευσε. Τό σώμά του 
όμως μόνον έτάφη είς 
τόν ύπ' αυτού τοΰ ίδιου 
προετοιμασθέντα τάφον.

Ή κεφαλή του άπε- 
κόπη ώς καί αί τών υίών 
του καί άπεστάλησαν είς 
Κωνσταντινούπολη', έν
θα έξετέθησαν. "Ενας· 
δερβίσης, παιδικός φίλος 
τοΰ Άλή, τάς ήγόρασε 
καί τάς έθαψεν είς τήν 
γωνίαν ’Οθωμανικού νε
κροταφείου, κειμένου έπί 
τής όδοΰ τής άγούσης 
είς τήν μονήν τής Ζωο- 
δόχου Πηγής (Μπαλου- 
κλή). Πέντε επιτύμβιοι 
στήλαι έστήθησαν. Έν 
τφ μέσφ ή τοΰ Άλή μέ 
επιγραφήν εκτενή, άπο- 
λήγουσαν ώς εξής: 

«Αύτή είναι ή κεφάλι) 
τοΰ προρρηθέντος προ
φανέστατου προδότου 
Τεπελενλή Άλή Πασά».

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΤΙΓΡΕΩΣ
Ό Έλευβερωτής, άφοΰ πλέον έγενηο κύριος τϋς ’Ηπειρωτικής πρωτευούσητ, Δπεοκέφβη τόν τάφον τοϋ Άλή Πασά. 

’ Σνμβολικωτάτη ή εϊκών. Ή Τυραννία νεκρά καί ή Έλευβερία μεσουρανούσα.

Ίωαννίνων. Τό σώμα τοΰ

τόν είχε προσκαλέσει διά μερικάς ημέ
ρας είς τό μέγαρον. "Ενα πρωί είς 
περίπατον έφ’ άμάξης τά άλογα άφη- 
νίασαν. Ό Μάξιμος άτάραχος έφαί
νετο οτι ήσθάνετο καί κάποιαν άπό- 
λαυσιν διά τόν κίνδυνον. Ή άμαξα 
έκλινεν είς ένα λάκκον, άλλ’ ή πτώσις 
δέν ήτο απότομος καί ούδέν έπήλθε 
δυστύχημα.Ό Μάξιμος, ά|ΐα έσηκώθη, 
έξήτασε μεθοδικιότατα δλα του τά 
μέλη καί έπειτα ήρώτησε τήν Μαγδα- 
ληνήν, αν καί έκείνη δέν έπαθε τίποτε.

* Η ΑΦΗΓΗΣΙΣ
* ΔΙΗΓΗΜΑ *

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ 
εις το μέρος οποϋ εφονετθη ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ

ΓΓ ΩΣ νά περάσουν τήν βραδυά τών Φώτων; Είς τάς 10 θά έπήγαι- 
11 ναν είς γειτονικήν έπαυλιν διά τήν έορτήντής πήττας, τήν ώραίαν 
έορτήν τών Δυτικών. Πώς νά περάσουν δύο ολοκλήρους ώρας άπό 
τής 8η? μέχρι τής 10ης;

Είς τό μέγαρον τοΰ κόμητος Β. . . έσυνείθιζον τακτικά νά δειπνούν 
είς τάς 7 καί μετά μίαν ώραν έπερνοΰσαν τήν βραδυά ό καθένας κατά 
τό γούστο του. “Αλλοι έπαιζαν μπριτζ, άλλοι έπήγαιναν είς τήν αίθου
σαν τοΰ μπιλλιάρδου, άλλοι, οί έκλεκτοί αυτοί, είς ένα σαλονάκι έδιά- 
βαζαν ή συνωμίλουν διά τά Γράμματα καί τάς Τέχνας. Τήν βραδυά 
όμως εκείνην τών Φώτων, ένεκα τής εορτής, έπρεπε νά μείνουν όλοι 
μαζή. Ή θυγάτηρ τοΰ κόμητος Β. . . ή Μαγδαληνή έκανόνιζε τά πάντα 
είς τό μέγαρον τοΰ πατρός της, καί τήν εσπέραν εκείνην άνεκάλυψε τό 
μέσον νά διασκεδάσουν μέχρι τής ώρας πού έπρόκειτο νά μεταβοΰν είς 
τήν γειτονικήν έπαυλιν. Ή Μαγδαληνή έφαίνετο διαχυτική, ζωηροτάτη, 
φαιδρά. Άλλ’ είς στιγμάς τής μεγαλειτέρας ζωηρότητάς της έδειχνε 
αίφνης τάσεις άπομονώσεως, άπορροφημένη είς άλλας σκέψεις, έκστα- 
τική, σαν ένα κορίτσι, τό όποιον εινε προωρισμένον διά τό μοναστήρι. 
Ή περίεργος αυτή άντίθεσις έκαμνεν ιδιαιτέραν έντύπωσιν.

Τήν εσπέραν έκείνην ή Μαγδαληνή έπρότεινε νά τραβήξουν κλήρον 
καί νά διηγηθή έκαστος, μέ τήν σειράν του. τό δραματικώτερον έπεισό- 
διον τής ζωής του.

Ό πρώτος κλήρος έπεσεν είς τόν Μάξιμον Δ.. . Ή Μαγδαληνή μέ 
κάποιαν ταχυδακτυλουργίαν κατώρθωσε, φαίνεται, νά βγή πρώτον τό 
όνομά του. Έπρόκειτο νά γίνη μνηστή του καί ήθελε νά τόν άκούση 
άφηγούμενον καί άποκαλύπτοντα τά αίσθήματά του καί τά φρονήματα 
του. Διότι ήτο πολύ 
έπιφυλακτικός ό Μά- 
ξιμος.Άν καί Οελκτι- 
κώτατος, ήτο όμως 
αινιγματώδης καί 
έξήσκει μεγάλην επι
βολήν μέ τό ύφος του 
τό ολίγον ειρωνικόν. 
Έξεχώρ ιζ,εν άπό τούς 
κοινούς νέους μέτήν 
μόρφωση· αύτοΰ, τά 
ταξείδια του καί τάς 
σχέσεις του, τάς κοι
νωνικός. Τ ί χαρα
κτήρα δμως είχε; 
Κανείς δέν τόν έγνώ- 
ριζε κατά βάθος· ούτε 
δ άδελφός τής Μαγ- 
δαληνής, δστις, ακό
λουθος τής έν Λον- 
δίνφ Γαλλικής Πρε
σβείας, είχε γυρίσει 
διά τάς έορτάς μαζή 
του άπό τό Λονδϊ- 
νον καί ώς φίλοι' του

Εΐχεν άρκετά δυσαρεστηθή διότι 
έλαχεν εις έκεϊνον ό κλήρος. Άφ’ οΰ 
έσυλλογίσθη όλίγας στιγμάς ήρχισε 
μέ ψυχραιμίαν τήν άφήγησίν του, τήν 
όποιαν ή Μαγδαληνή παρηκολούθει μέ 
έκτακτον ένδιαφέρον, ώς νά έξηρτάτο 
άπό αυτήν ή ζωή της καί τό μέλλον της.

Ό Μάξιμος άφηγήθη :
— Διά τήν έκδρομήν μου είς τήν 

Ελβετίαν είχα προτιμήσει έκεϊνο τό 
χρόνο τήν κοιλάδα τοΰ Σαάς. Είνε μία 
κοιλάς άπέραντη, ή όποια είς τό Στάλ- 
δεν χωρίζεται άπό τήν κοιλάδα τοΰ 
Βιεζ, καί ολίγον κατ’ ολίγον γίνεται 
στενή καί καταλήγει εις ένα χείμαρ- 
ρον. Άλλά είς τό Σαάς Γρούνδ έχει 
ωραία λειβάδια καί εις ένα άπό τά 
ύψώματά της ή θέα είνε μαγευτική.

Έμεινα έκεϊ μερικάς ήμέρας. Έπήρα ένα 
Μποΰργερ, τόν όποιον είχα δοκιμάσει καί τόν 
προηγούμενοι· χρόνον.

Δέν είνε πλέον νέος, άλλά γερός καί φρό
νιμος. Άνεβήκαμεν είς τό Ντόμ καί είς τό 
Ναδελχόρν, ποΰ δέν είνε καί τόσο εύκολο νά 
τά φθάση ένας άλπινιστής.Άπ' εκεί είχα σκοπό 
νά φθάσω είς τό Ζερμάτ άπ’ τό βουνό. Ό 
σάκκος μου ήτο φορτωμένος. Είπα είς τόν 
Μποΰργερ νά πάρη καί ένα βοηθόν. Μοΰ 
έπρότεινε τόν υιόν του Φρειδερίκον, ένα παλ- 
ληκάρι εϊκοσιν ετών. Έξεκινήσαμεν περί τάς 
4 μ. μ. διά νά φθάσωμεν πριν νυκτώση είς 
Μάτ-Μάρκ, όπου υπάρχει κατάλυμα. Άγριο 
μέρος τό Μάτ-Μάρκ. Αρχίζουν έκεϊ οί πάγοι, 
μέσα είς τούς οποίους είνε σχηματισμένη μιά 
λίμνη, είς τήν όποιαν βλέπει κανείς, σάν μέσα 
σέ καθρέπτη, ουρανόν μόνον καί χιόνια. Μέ 
έκπληξιν άνακαλύπτει ό ταξειδιώτης ένα σπη- 
τάκι μέσα είς τό χαώδες εκείνο τοπίον. Άπε- 
φασίσαμεν νά ξενυκτίσωμεν έκεϊ, άλλά ήρχισε 
νά βρέχη πρός μεγάλην δυσαρέσκειαν τοΰ 
γέρο-Μποΰργερ, ό όποιος έφοβεϊτο τήν υγρα
σίαν, ποΰ έλυωνε τούς πάγους καί έκαμε τούς 
άλπινιστάς νά διατρέχουν περισσοτέρους κιν
δύνους. Έπρότεινε νά φύγωμεν γρηγορότερα. 
Συμφωνήσαμε νά ξυπνήσουμε είς τήν 1 μετά 
τό μεσονύκτιον. Ή άναχώρησίς μας ήτο τρα
γική. Ή βροχή ηΰξησε τόν όγκον τού χειμάρ
ρου καί έπηδούσαμε άπό πέτρα σέ πέτρα διά νά τόν περάσωμεν. Ό 
Φρειδερίκος έπεσεν είς τό νερό ώς τή μέση. Ό καιρός ήτο συνεφια- 
σμένος καί δέν βλέπαμε άστρα. Τά φανάρια μας δέν έφιότιζαν άρκετά.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝ ΔΕΚΕΑΕΙΑι

Φαντασθήτε μίαν δασιν καταπράσινην, τριγυρισμένην άπό πάγους.
.iiPivrt pvcT iicaivA/· mnrnn> k._ ί.. .1 «τ. -, ··. , ■ ,-· Όταν εξημέρωσε ό ουρανός άνοιξε, ή υγρασία έλειψε καί ξαναπήρε ήοοηγον, τον Φριντολεν — .._ι ε —> , , ·

ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗΣ 
πολώκλαυστος Δόκιμος.

ΙΩΑΝΝΗΣ
6 φονευτείς έν Χίω

παγωνιά. Ό Φρειδερίκος καί ό πατέρας του, ευχαριστημένοι, άναψαν 
τις πίπες των. Προχωρούσαμε δεμένοι μέ τό 
σχοινί., Έφθάσαμε, θριαμβευτικώς είς μίαν 
κορυφήν, άπό τήν όποιαν βλέπει κανείς ολον 
τό λαμπρόν πανόραμα τών Άλπεων τού Ζερ-

ΕΙΣ ΤΟ_Ν ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.—“Ας τό έχουν ώς ϋπόδειγμα οί Λυκειάρχαι τό «Δραγάτσειον», 
τό όποιον δέν παραλείπει εϋκαιρίαν διά νά δώοη τεκμήρια τής Έόνωφελοϋς αϋτον δράσεως.

μάτ. Καί όμως δέν είχαν τελειώσει τά βάσανά 
!*“?· Έπρεπε νά περάσουμε μιάν άλλην κορυ
φήν. Τό πέρασμα διαρκεϊ είκοσι λεπτά, άλ>.ά 
κάθε βήμα παρουσιάζει καί νέον κίνδυνον. 
Ό Φρειδερίκος έπήγαινεν εμπρός, έγώ κατό
πιν καί άπό πίσω ό πατέρας του. Ό νέος, μή 
έχων άκόμη τήν πατρικήν πείραν, έτάχυνε τά 
βήματά του χωρίς νά δοκιμάζη καλά μέ τό 
ραβδί του τό έδαφος. Τόν άκολουθοΰσα κι’έγώ 
μέ τό ίδιο βήμα, χωρίς νά τεντώνω άρκετά 
τό σχοινί. Τότε έγινε τό δυστύχημα. Ό Φρει
δερίκος κυλ,ίσθηκε μέσα σέ μιά' χαράδρα καί 
τράβηξε κι’ έμενα. Τό βάρος μας παρέσυρε 
καί τόν γέρο Μποΰργερ.

Είχα λιποθυμήσει. Όταν συνήλθα ήμουν 
ξαπλωμένος άνάσκελα. Έβλεπα ουρανόν και 
άπ’ εδώ κι’ άπ’ έκεϊ όλο πάγους. Πώς θά βγώ 
άπ' έκείνη τήν άβυσσο ; Μά ποΰ ήσαν οί οδη
γοί μου ; Θέλησα ν’ άνασηκωθώ. Τό κεφάλι 
μου ήτο βαρύ. Κατώρθωσα λίγο νά τό ση
κώσω καί είδα τόν Μποΰργερ, ποΰ σκάλιζε 
στόν πάγο σκαλοπάτια κι’ ανέβαινε. Στά ροΰχά 
του ύπήρχον κηλϊδες αίματος. Ποΰ άρά γε 

, . , , , νά πληγώθηκε; Όσο διά τόν Φρειδερίκον,
είχα τα ποδιά μου επάνω στό κορμί του. Έσιώπα ακίνητος. Κακό 
σημείο. Σέ λίγο κατώρθωσα νά κινηθώ καί δέν μπορείτε νά φαντα- 
σθήτε με τί χαρά παρετήρησα δτι τά πόδια μου ήσαν σώα. Μπορούσα 

νά περιπατήσω. Τό άριστερό μου χέρι μόνον είχε κακά 
χαλια, σάν σπασμένο. Πλησίον μου ό Φρειδερίκος έκι- 
νήθη. Τοΰ, ώμίλησα. Δέν έδωκε άπάντησιν, είτε ' ' 
ήτο πολύ έξηντλη μένος, είτε διότι έδάγκωνε τά 
από τόν πόνον.

Ό γέρο Μποΰργερ, ποΰ είχε λυθή άπ’τό σχοινί,

σίασεν. “Ηθελε νά μάς τραβήξη μέ τή σειρά άπ’ τί) 
δρα. Ποιον ’ δμως πρώτον : Μοΰ έρριψε μιά ματιά___
πιστική. Κατόπιν γύρισε στό γυιό του. "Ακόυσα τή λέξι: 
Όχι! Ό Φρειδερίκος μ’ έδειχνε στόν πατέρα του. Πρώτα 
τόν ταξε,ιδιώτη. Αυτόν νά πάρη ό οδηγός. Έχει τήν υπο
χρέωσή Ό Μποΰργερ, χωρίς νά πή τίποτε, μ’ έδεσε καί σέ 
λίγο μ’ ανέβασε άπ’ τά σκαλοπάτια ποΰ σκάλισε στόν 
πάγο. Βρέθηκα έξω άπό τήν άβυσσο. Ήλθε κατόπιν ή 
σειρά τοΰ Φρειδερίκου. Ναί, άλλά έπρεπε τώρα νά καται- 
βοΰμε^ καί στό Ζερμάτ. ΊΙμεθα ξαπλωμένοι ό ένας σιμά 
στόν άλλον, ό Φρειδερίκος κι’ έγώ, ακίνητοι σάν πτώματα. 
Ό γέρο - Μποΰργ·ερ μάς κύτταζε συλλογισιιένος. Είχα 
ξαναβρή, κάπως τήν ψυχραιμία μου, καί μαντέυσα τους 
λογισμούς του. Νά μάς άφήση έκεϊ καί τούς δύο καί νά 
τρέξΐ] νά ζητήση βοήθεια; Θά πρόφθαινε δμως νά γυρίση 
πριν νυκτώση; Νά μάς σηκώσχ) καί τούς δύο; Αδύνατον. 
Έγώ μέ τό σπασμένο χέρι, μέ τό τσακισμένο κορμί μου, 
μέ τό κεφάλι μου σάν μολύβι, δέν ήτο δυνατόν νά περι
πατήσω χωρίς στήριγμα καί χωρίς άνάπαυσιν άπό καιρού 
είς καιρόν. Ό Φρειδερίκος είχε κι’ εκείνος τό πόδι σπα
σμένο καί τό κορμί του είς έλεεινά χάλια. Ή άλήθεια

διότι 
χείλη

Ο γέρο Μποΰργερ, ποΰ είχε λυθή άπ’τό σχοινί, ξανα- 
κατέβηκε, ποιος ξέρει μέ πόσους κόπους, καί μάς έπλη- 
σίαΠΕλ’ *Ή0ρλ.ρ vet unr rnrfKvitv» iic ncmA Λ-»· χαρα- 

άπελ-

Η ΤΙΓΡΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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είνε δτι, λυγνός δπως ήτο. δέν είχε μεγάλο βάρος καί ένας γίγας, δπως 
ό πατέρας του, θά τόν έσήκωνε είς τους ώμους του. Ήμουν εγώ ο 
ταξειδιώτης καί ό Φρειδερίκος τό παιδί του.’Αφ’ ένός ή ύπόληψις και 
ή φήμη τοΰ οδηγού, άφ’ετέρου ή στοργή τοϋ πατέρα. Καί στο σπήτι 
περίμενε καί ή μάννα. Ό Μποΰργερ έπρεπε νά έκλέξη. Έγω δέν είπα 
λέξιν. Λυτό ήτο δουλειά δική των. Ήρχισαν νά συνομιλούν:

— Θά σέ σηκώσω εσένα καί θά τραβήξω τόν άλλον.
— ’Αδύνατον.
— "Εχω δύναμι.
— Όχι άρκετή. , , , ,
— Τότε νά σάς άφισω και τους δυό και να τρέξω στο Ζερματ.
— Δέν θά προφθάσης- θά νυκτώση.
— Μπορούμε καί τή νύχτα νά καταιβούμε.
— 'Αδύνατον.
Έσιώπησαν μιά στιγμή. Ό γέρο - Μποΰργερ έψιθύρισε :
— Τί νά γίνη ;
Ό Φρειδερίκος ποΰ είχε τά χέρια ελεύθερα μ' έδειξε.
— Λές ; είπεν ό πατέρας του.
— Ναί! άπήντησεν έπιτακτικώς ό υιός του.
— Καλά, θά ξαναγυρίσο» νά πάρω κι’ εσένα. . _
’’Εσφιξε ό πατέρας τό χέρι τοϋ γυιοΰ του καί πήρε έμενα. Ήθελε 

νά τρέχουμε, μά έγιί» δέν 
μπορούσα. Κάθε λίγο 
ζητούσα κΓ άνάπαυσι. 
Είς τό Γκόρνερ είδε άπό 
μακρυά ένα καραβάνι 
αλπινιστών ποΰ γύριζαν. 
Τούς φώναξε νά σταμα
τήσουν. Τούς φθάσαμε 
καί είπε τό δυστύχημά 
μας, τό μέρος ποΰ έγινε.

. .. ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΓΟΪ ΠΟΛΕΜΟΥ.—Προσέξατε είς τό στόμιον τοϋ πυροβόλου. Τό πυρο
βόλου αύτό άνήκει είς τήν όνομαοθεΐσαν «ίπταμένην» άνεξάρτητον πυρβολαρχίαν,

EP. I. ΙΟΣΑΔΡΩΒΣΚΗΣ 
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τό όνομά του θ’ άναγραφή μέ χρυσά γράμματα είς 
τό Πάνβεον τών ήρωίχώς πεσόντων κατά τήν Γιγαν
τομαχίαν τής'Ηπείρου. Γεμάτος άπό πατριωτισμόν 
και άπό σφρίγος νεανικόν, στρατιώτης του καθή
κοντος, είργάζετο μετά του λόχου του είς έργα όχυ- 
ρωματικά καί ύσάκις διετάσσετο, έπί κεφαλής τών 
άνδρών του έλάμβανε μέρος είς τάς μάχας. Έπολέ- 
μησε γενναίως μέ ήρωϊσμόν άκάΰεκτον είςτό Γρίμ- 
ποβον, εις τά ‘Ανώγια, τά Πέντε Πηγάδια, είς τά 
ΙΙεστά, είς τήν Άετοράχην. Τήν 7 Δεκεμβρίου περί 
τό δειλινόν διετάχβη μέ τήν διμοιρίαν του νά ένι- 
αχύση τό πρό τοϋ Μπιζανίου σύνταγμα τών Κρητών 
κατά τής δρμητικής τών Τούρκων έπιβέσεως. Ωρ- 
μησεν είς τήν μάχην, συνετέλεσε μέ τούς άνδρας 
του ν’ άποκρουσύή ό έχάρός καί ν’ άνακτηϋώσι 
•δέσεις πρός στιγμήν άπωλεσδεϊσαι. Μία σφαίρα 
όμως έχβρική εΰρεν είς τό μέτωπον τόν ήρωα 
άνΰυπολοχαγόν καί τόν έρριφε νεκρόν. Τόσον όρμη- 
τική ύπήρξεν ή έπίθεσις καί τόση ή περιφρόνησις 
πρός τόν θάνατον καί έκείνου καί τών άνδρών του, 
ώστε έκ τής διμοιρίας του έφονεύθηοαν άλλοι είκοσι 
καί έτραυοατίαίληααν τριάκοντα δύο.'Οσάκις διετάσ- 
σετο νά μεταβή είς τήν μάχην ίγραφεν είς τό ή με- 
ρολόγιόν του <Τί χαρά! Τίχαρά!» Αί λέξεις αύταί 

είναι ό ώραιότερος επικήδειός του.

ΤΑ

όμως έπερίμεναν καί κάτι άλλο. Καί αύτό 
άνέλαβε νά τό έρωτήση ή Μαγδαληνή.

— Καί δ υιός του, ό Φρειδερίκος;
—Ό Φρειδερίκος; Ό πατέρας του τόν 

βρήκε πεθαμμένο καί πέρασε όλη τή νύκτα 
μέσα στους πάγους, κοντά στό νεκρό του.

Μέ τήν μεγαλειτέραν ψυχραιμίαν έδωκε 
τήν άπάντησιν.

'II Μαγδαληνή δέν ήθέλησε πλέον νά γίνη 
οΰτε λόγος περί γάμου της μέ τόν Μάξιμον. 

(Έκ τοΰ Γαλλικού) 
5Κ 5Κ »

ο Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ο

Οταν τά πάντα πλέον έβυθίσθησαν εις 
τό βαθύ σκότος, τό οποίον έκάλυψε τήν 

γήν, δταν κατεπαυσεν ή τελευταία βροντή 
καί έσβέσθη ή τελευταία άστραπή, ή Μητέρα 
τοΰ ’Ιησού, κλονιζομένη καί τεθλιμμένη, 
κατήρχετο έκ τοΰ Γολγοθά.

Ή Μαρία έπέστρεφεν είς τήν Αγίαν Πόλιν. 
Μόλις ήδύνατο νά βαδίση- έσύρετο μάλλον. 
Ή ψυχή της ολόκληρος παρέμεινε πλησίον 
τοΰ γλυκυτάτου Τέκνου Της, καί μόνον τό 
σώμα έπέστρεφε είς 'Ιερουσαλήμ. Ήτο μα- 
κρά ή οδός καί τά πάντα έφερον είς τήν 
μνήμην της τό άγαπητόν καί προσφιλές 
Τέκνον, τόν Σωτήρα τοΰ Κόσμου.

Ή Μάρθα τήν ύπεστήριζε μέ τήν καρ
διάν συντετριμμβνην άπό άφατον λύπην. Σιωπηλή έκρυπτε τά δάκρυά 
της άπό τήν Παρθένον. Ήτο καί αύτή καταβεβλημένη, επειδή ήγάπα

ύπό τόν ύπολοχαγόν κ. Δ. Βοϋλτσον, διότι ήτο πανταχοΰ 
παρούσα και τά πάντα πληρούσα . . . . μέ όβίδας. ΕΙς τό 
Μπιζάνι μία έχΟρική όβΐς ένεσφηνώθη είς τό στόμιον 
τού πυροβόλου καί .... δέν έξαναφώναξε πλέον. Δίπλα 
του στέκει ό γενναίος πυρβολάρχης κ. Διον. Βούλτσος, 

ό συμπαθής υΙός τού άλησμονήτού Συνταγματάρχου.

ζήτησε βοήθεια, μέ παρέδωκε σ’εκείνους καί έξα
φνα έφυγε τρεχάτος."Ενας άπό τό καραβάνι είπε:

— Είνε τρελλός1
"Ετρεχε πράγματι σάν τρελλός. Τόν έπιασε 

τρέλλα πατρική.
Μετ’ ύλίγας ώρας έφθανα είς τό Ζερμάτ. Είνε 

περιττόν νά προσθέσω τήν άπόλαυσιν καί τήν 
χαράν μου, δταν έφθασα είς μέρος ασφαλές, 
υστερ’ άπό τήν άβυσσον, είς τήν οποίαν άντί- 
κρυσα τόν θάνατον... «

Ό Μάξιμος έτελείωσε τήν άφήγησιν τοίζδρα- 
ματικωτέρου επεισοδίου τής ζωής του. "Ολοι

ΕΜΙΝ ΑΓΑ.— Τό ιστορικόν Χάνι Έμιν ’Αγά έν Ήπείρφ, όπου δ Διάδοχος 
είχεν έγκαταστησει τδ Στρατηγεϊόν Του.

πολύ τόν Ίησοΰν. Ή οδοιπορία έφαίνετο άτελεύτητος. Τό πλήθος έσέ- 
βετο τήν λύπην τών δύο γυναικών καί έκαμε θέσιν διά νά περάσουν. Ή 
Παρθένος έστάθη ολίγον, έκλινε 
τήν κεφαλήν έπί τοΰ ώμου τής 
Μάρθας καί οί οφθαλμοί της 
έπληρώθησαν δακρύων. Βαθύς 
στεναγμός έξήλθε τοϋ στή
θους της:

— "Ας φύγωμεν γρήγορα 
Μάρθα. Αύτό τό πλήθος μέ 
ενοχλεί.’Απερίγραπτος άποθάρ- 
ρυνσις μέ καταλαμβάνει. "Ελα 
νά πηγαίνωμεν.

"Ελαβον άλλον δρόμον, γε- 
jufcov άπό λεύκάς άκανθος, καί 
εφθασαν είς τόν Κήπον τών 
Έλαιών, είς τόν Κήπον, οπού 
τόσον συχνά ήρχετο ’Εκείνος 
καί προσηύχετο. Οί θάμνοι, τά 
δένδρα, τά πάντα έκεϊ ύπεν- 
θύμιζον τόν Ίησοΰν. Ή καρ- 
δία τής Μητρός έσταζεν αίμα, 
άλλ’ οΰδέν έλεγεν. Οί οφθαλ
μοί της έσκοτίζοντο άπό τά 
δάκρυα, άλλ’ οΰδέν παράπονον 
έξήρχετο τών χειλέων. Μόνον 
τόν ουρανόν ήτένιζεν. ’Αργά 
άργά έβάδιζον αί δύο γυναίκες 
πρός τήν 'Αγίαν Πόλιν, ήτις 
ήρχισε νά διακρίνεται μέ τούς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗΣ

Καί ύπό τό στρατιωτικόν ένδυμα οί άναγνώσται τής 
.Εικονογραφημένης» Αναγνωρίζουν τόν δημοτικώτα- 
τον Άθηναιον κ. Ι’εώργ. Καλλισπέρην αυτός δ τούς 
■Ιταλούς έρυΰροχίτωνας τοΰ 1897 καί τόν Ριτσιώτην 
Γαριβάλδην ύποδεχδείς, φιλοξενήσας, στρστωνίσας έν 
τή περιφήμω τότε ’Ακαδημαϊκή Λέσχη, ής έτύγχανεν 
ό αίρετός πρόεδρος καί συστρατευθείς μετά τούτων 
είς Θεσσαλίαν, ούδέ κατά τόν παρόντα πόλεμον έδί- 
στασεν ύπό τόν έρυθρδν χιτώνα ν’ άκολουθήση τήν 
είς "Ηπειρον έπίμοχδον έκστρατείαν. Διά τής μετριο
πάθειας. τής συνέσεως καί τής ήδικής έπιβολής τοΰ 
προσώπου του είς πλείστας περιστάσεις τήςέθελοντικής 
ταύτηςύπότόν Γαριβάλδην έπιχειρήσεως,προσήνεγκεν 
άξιολόγους ύπηρεοίας, προλαμβάνων ιδίως δυσάρεστα 
πράγματα, καθησυχάζων έξεγέρσεις, συμβιβάζων σοβα
ρός διαστάσεις. Αί γνώμαί του περί τών πραγμάτων 
τοΰ σώματος τών έρυθροχιτώνων, διαβιβασθεϊσαι πρός 
τήν Κυβέρνησιν, έβάρυναν έν τή συνειδήσει αυτής.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

Ταγματάρχης Επιτελής τού ύπό τόν κ.Άλέξ. Ρώμαν 
Γαριβαλδινού σώματος.

διά νά ταφούν οί νεκροί,ΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ. — Κάπου κάπου’έγίνοντο διαλείμματα καί μί κάρρα μεγάλα συνελέγοντο 
ποΰ άφηναν οί Τούρκοι μεθ’ έκάστην φυγήν των.

Η ΚΑΘΕΛΚΥΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΥ ΜΑΣ “ΑΙΓΛΗ,, ΑΝΟΙΚΤΗΣλθΑ ΛΑΣΣΗΣ,ΈΙΣ ΤΑ ΕΝ ΣΤΕΤΤΙΝΟι ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ "VULCAN,,

λευκούς οίκους της. "Εβλεπον τόν κόσμον ζωογονούμενοι’ άπό τό γλυ
κύτατοι· μειδίαμα, μέ τό όποιον παρέδωκε τό πνεύμα ό ’Εσταυρωμένος.

Τό σώμα Του τιόρα θά έτυλίσσετο είς λευκόν λεπτόν ύφα
σμα διά νά κατατεθή είς τόν τάφον. Ή ιδέα ότι θά έπανίδη 
τό 'Γέκνον Της, έστω καί νεκρόν, έκαμε τήν Μαρίαν νά 
προχωρή. Ή Μάρθα τήν έβλεπε μέ μεγάλην συγκίνησιν καί 
έτάχυνε τό βήμα, Οέλουσα νά Τόν ϊδη καί έκείνη πρό 
τής ταφής Του.

Ύπό τό άργυροϋν φώς τής σελήνης έβάδιζεν ή Μητέρα 
τοΰ Ίησοΰ, ύποβασταζομένη άπό τήν Μάρθαν.

Μ. Σ. ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ

* ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ *
'Έκ·&εσις τής KaS Φλώρα.

"Ενα θρίαμβον γυναικείοι· αποτελεί άναμφισβητίμως ή εκθεσις 
τής Kai Θαλείας Φλώρα - Καραβία, και αί φεμινίατριαί μας 
δικαίως δύνανται να καυχώνται δί αύτόν. Ή Έλληνίς ζωγρά
φος, εκλεκτή μεταξύ των εκλεκτών τοΰ χρωστήρος χειριστών, 
μόλις ήρχιοεν ό πόλεμος ήλθεν έξ Αίγυπτου, όπου διαμένει, καί 
έζήτηοε τήν άδειαν να παρακολούθησή τήν εκστρατείαν. Μετέβη 
είς τήν Μακεδονίαν καί κατόπιν εις τήν “Ηπειρον καί διήλθεν 
εξ όλων τών μερών είς τα όποια έδοξάσθησαν τα ’Ελληνικά 
όπλα. Βεβαίως εις τόν πόλεμον δέν έλαβε μέρος ώς μαχητής, 
ύπέοτη όμως δλας τάς κακουχίας τοΰ χειμώνος καί μέ τό οπλον 
τό ίδικόν της, τόν χρωστήρα της, έδρεψε μίαν νίκην καλλιτεχνι
κήν. ’Επανήλθε μέ μίαν σειράν σκίτσων, ίπερτριακοαίων τόν 
αριθμόν, τά όποια έξέθεοεν είς τήν αίθουσαν τών Έλληνίδων. 
Παρμένα έκ τοΰ φυσικού τά σκίτσα τής καλλιτέχνιδος είναι δλα 
σχεδόν έργα τής στιγμής μέν, άλλ.' άποτελοΰντα ένα σύνολον, 

είς τό όποιον ζωγραφίζεται παραστατικώτατα ό νικηφόρος μας πόλεμος.
Μεταξύ τών σκίτσων υπάρχουν καί ολίγοι έλαιογραφίαι φέρουοαι τήν
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Η ΑΝΑΡΡΗΣΙΣ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΩΣ — Ή Βουλή έξέλεξε πολυμελή πρεσβείαν, ήτις μετά τοϋ Προε
δρείου αύτής άνήλδεν είς τά Ανάκτορα καί καΟυπέβαλε τή Α, Μ.τά συγχαρητήρια τοϋ Σώματος 
έπί τή άναρρήσει Του, ά.ποτελουμένην έκ τών έξης: Κ. ΖαΒιτζιάνου, Προέδρου, θ. Παπαίωάν- 
νου, *ΑΟ. Χρηστοπούλου, Λ. Κογεβίνα Δ. Βρατσάνου, θ. Ι’ρηγορίου, Ν. Ξηροΰ, Τρ. ΙΙαπαδάμ, 
Σ. Σίμου, Γαρδικιώτου, Μιλτ. Νεγροπόντη. Α. Σλήμαν. Ν. Δηλιγιάννη, Τσαξίρη, Μ. Στελλάκη, 

Πολυχρονιάδου, Μπουρνια, Μ.τρισιμιτζάκη.

σφραγίδα τοϋ ταλάντου τής 
κυρίας Φλώρα, ή όποια όμο- 
λογόυμένως είς τήν περίοτα- 
σιν αυτήν έχει τό καλλιτεχνικόν 
ρεκόρ, Αιότι είναι ή πρώτη 
ποΰ διέτρεξε τήν Μακεδονίαν 
καί τήν"Ηπειρον καί μέ τό
σην ταχύτητα μας παρουσιά
ζει είς μίαν έκθεσιν καλλι
τεχνικήν απειρίαν σκίτσων 
εμπνευσμένων άπό τόν πόλε
μον. Οί άρρενες συνάδελφοί 
της άναγνώρίζοντες ότι, τό 
ρεκόρ αυτό τής κ. θαλείας 
Φλωριϊ αποτελεί καί ένα θρί
αμβον τοΰ φεμινισμοί’, αντε
πεξέρχονται καί έκεϊνοι μ' ενα 
ρεκόρ άβρότητος εκθειάζοντας 
τήν τελειότητα τών έργων τής 
Έλληνίδος καλλιτέχνιδος.

Ή ψήφος τών γυναικών.

"Οποτς όλοι οί νεωτερισμοί 
έρχονται τώρα άπό τό Λονδϊ- 
νον, υπήρχε δια τάς γυναίκας 
ή ελπίς νά πηγάση έκείθεν 
καί δι' αϋτάς τό δικαίωμα τής 
ψήφου. Είς τήν Βουλήν τών 
Κοινοτήτων, μέ μεγάλο πεί
σμα, συνεζητήθη τό νομοσχέ- 
διον περί παραχωρήσεως τοΰ 
δικαιώματος τής ψήφου είς 
τάς γυναίκας καί άπερρίφθη 
μέ μικρόν μέν πλειοψηφίαν, 
άλλ’ άπερρίφθη. Ό υπουρ
γός τών ’ Εξωτερικών σέρ “Εδουαρδ Γκρέϋ έλεγε ναι, άλλ' ό Πρωθυπουρ
γός κ. Άσκουίθ έλεγεν όχι. Μέ τήν γνώμην τοϋ δευτέρου συνετάχθησαν 
266 Άγγλοι βουλευταί καί μέ τήν γνώμην τοΰ πρώτον 219. "Ωστε καί αυτήν 
τήν φοράν τό δικαίωμα τής ψήφου τών γυναικών διελύθη ώς όνειρον εαρι
νής νυκτός. Τί κρίμα διά μερικός ' Ατθίδας μας, αί όποΐαι ήλπιζον ότι θά 
ψηφισθή τό νομοσχέδιου εις τό Λονδϊνον, καί ότι δ θεσμός τής γυναικείας 
ψήφου θά διήρχετο τήν Μάγχην καί, διά Παρισίων, θά έφθανε μέχρις

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Κρής όπλαρχηγός, διαδραματίσας σπουδαιότατου πρόσωπον έν 
Μακεδονίρ, κατά τόν Αμυντικόν Αγώνα, καί τώρα κατά τόν 

πόλεμον προκινδυνεύσας καί άνδρείως πολεμήσας.

’Αθηνών." Ας έχουν όμως υπο
μονήν.'Η διαφορά τών ψή
φων έφθασεν είς 47. Καί αυτό 
είνε ένα βήμα σημαντικόν, διά 
τό όποιον έχρειάσθησαν πεντή- 
κοντα όλόκληρα χρόνια. Ή 
πρώτη προπαγάνδα χρονολο
γείται άπό τοϋ 1869. Τότε ό 
Στούαρτ Μΐλ έοννηγόρησε μέ 
ΰλον τό κύρος τής φιλοσοφι
κής του αυθεντίας υπέρ τής 
πολιτικής ΐοότητος τής γυναί
κας. Καί άπΰ τότε δ φεμινι
σμός κινείται είς τήν'Αγγλίαν 
διά τήν άπόκτησιν τοϋ δικαιώ
ματος τής ψήφου. Αί σουφρα- 
ζέτται όμως ήρχισαν νά θέτουν 
είς κίνησιν καί βόμβας ! Όπου 
αρχίζει ν αναφαίνεται έν Άγ- 
γλίιι ό γυναικείος αναρχισμός.

Ή Μόδα.

Ο! έφετεινοί συρμοί δεί
χνουν τήν γυναικείαν σιλουέτ- 
ταν κλίνουσαν πρός μίαν γραμ
μήν, αντίθετον εκείνης, τήν 
όποιαν εΐχον οί προηγούμενοι. 
Καί μέ τόν νέον συρμόν είναι 
χαριτωμένοι κομψοί κυρίαι, 
όσοι έσπενσαν νά τόν εφαρμό
σουν είς τά καλοκαιρινό των 
κοστούμια. Μέ τήν χεϊρα μάλι
στα έπί τής όσφύος καί μέ τήν 
ζώνην των, θά τάς ζηλεύη καί 
ό κομψότερος... παλληκαρας,

ό όποιος νομίζει ότι έχει τό προνομίαν τής κομψότητας, ότανμέ τό πολύπτυχο 
ζουνάρι του καί τήν κοιλιά πρός τά εμπρός, βαδίζει αγέρωχος. Μέ τήν νέαν 
μόδαν καί τήν νέαν γραμμήν τής σιλουέττας των αί γυναίκες έχουν στάσιν παλλη- 
καρα, άπό τό>> όποιον όμως λείπει καί τό παραμικρόν ίχνος κουτσαβακισμοΰ.

’Η μόδα τοϋ ’Ανατολίτικου σαλβαριού έδημιούργηοε τάς άντραβέ είς την 
Ευρώπην καί τόσον θόρυβον εναντίον του. "Ερχεται τώρα η ζώνη, η αποτε
λούσα τό χαρακτηριστικόν τοϋ έφετεινοϋ συρμού, διά νά απόδειξη ότι ο λεγό

μενος όριανταλισμός, α>' όχι μέ τά χρώματά 
του, άλλά μέ τά σχήματά του, έξακολουθεϊ 
>’« ήνε πηγή εμπνεύσεων διά τά γυναικεία 
φορέματα. Τά μπουκέτα ε’ις τήν ζώνην επάνω 
είς ένα φουστάνι όπλο καί κομψό είναι με
γάλη μόδα, όπως καί λευκή τουαλέττα μέ 
πράσινη ζώνη καί μέ γιρλάνδα άπό τριαντα- 
φυλλάκια ήτις νά κατεβαίνη άπό τόν ώμον.

Καπέλλα καί ΰ,ν&η.

Μεγαλείτερα ολίγον τά νέα καπέλλα άπό 
τά τελευταία, τά όποια ήσαν μικρά, πρός 
μεγάλην χαράν τών θεατριζομένων.']

Είς τά τελευταία καπέλλα πολλά λουλού
δια, όχι όμως όλα μαζί είς ένα μέρος. Γύρω 
γύρω σάν γιρλάνδα ή είς μικρά μπουκέτα, 
ή δύο τρία τριαντάφυλλα ορθά μέ μάκρους 
μίσχους καί ελάχιστα φύλλα, ή καί καθόλου.

Ντεκολτέ.

Είναι διά τόν λαιμόν εφέτος γενικόν τό 
ντεκολτέ. Μέ τα απλά ντραπέ κοστούμια 
ένας άσπρος γιακάς άπό τούλι ή μουσελίνα. 
“Αλλοι γιακάδες, ορθοί δπϊσω είς τόν λαιμόν, 
κατεβαίνουν έμπρός είς ένα βαθύ μυτερό 
ντεκολτέ, όπως καί οί ναυτικοί γιακάδες.

e.__ -

Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΤΑΛΙΑ

3ΥΓ όσα κί αν πή ό κόσμος, πάντα έγώ θά λέω : 
Είναι πικρός άπ' άδελφής ό κτύπος χέρι, 
πάρουν ή δώσουν, πάντα έχώ γιά σέ θά κλαίω 
κί άν δέν μ έσκότωσε τ' αδελφικό μαχαίρι 
τί βγαίνει; Άπό τή οκέψι μου κί απ' τή βουλή μου 
έλειψε ή γλύκα σου μονάκριβη άδελφή μου.

Τοΰ Σιινταρόζα μας ή μνήμη μέ σκλαβώνει, 
βαθειά μέ 'γγίζει ή γλυκεία φωνή τον Γκάλλη, 
μά τί μ' αυτό; "Οσο ό δεσμός πολύ ριζώνει, 
Φράττης μου άν ήναι ό Φράττης σου καί τόσοι άλλοι, 
τόσο δ καϋμός μεγάλος. “Αχ! ' Απ’ τή ζωή μου 
έλειψε ή γλύκα σου μονάκριβη άδελφή μου.

Μέ τό Φαβιέρο της καί ή καλή Γαλλία, 
μέ τόν Οϋγκώ μέ τά λαμπρά παιδιά της τ' άλλα, 
μέ τό μεγάλο Βύρωνά της ή ’Αγγλία, 
μήπως δέν έκαμαν σ' εμέ καλά μεγάλα ;
Όμως εσέ μονάχα ένόμιζα δική μου.
Μά τώρα ; . · · Μόλειψε ή γλύκα σου άδελφή μου.

Βλέπεις μας έσφικτόδεναν παληές ημέρες, 
τά ίδια τά παθήματα, τά καταΐδια, 
κί όταν στήν Τρίπολη πολέμαγες, ή σφαίρες, 
ποΰ τά παιδιά σου έσκότωναν —“Αχ !—τόσα φειδία 
ήταν στήν άκακη καρδιά μου, στήν ψυχή μου.
Μά τώρα ; .. ■ Μόλειψε ή γλύκα σου άδελφή μου.

Κλάμματ ακούω— Αχ !—στής Ρόδου τ’ ακρογιάλι! 
Άπό τήν Κάλυμνο λυγμούς τ’ αγέρι φέρει !
Τούρκων ορδές μήπως ξαναγυρίσαν πάλι; 
Πάψε Άμέλιε τ’ Αυστριακό μαχαίρι, 
πού τήν αδελφική έμαύριοε ψυχή μου.
Μά τόιρα ;... Μόλειψε ή γλύκα σου άδελφήίμου.

Άχ ! ’Ελογάριαζα, σάν θά γενώ μεγάλ-η, 
ή δυο άδελφάδες πιασμένες άπ τό χέρι, 
ενγενικιά ν άρχίσωμε κί αιώνια πάλη 
γιά όσους έχουν στήν καρδιά σκλαβιάς μαχαίρι. 
Τώρα ; . . . Νεκρώθησαν οί άγνοί συλλογισμοί μου’ 
μόλειψε ή γλύκα σου μονάκριβη άδελφή μου.

Έγώ κακό γιά σέ νά πώ ποτέ δέν πρέπει. 
Μόνο θά κλαίω σάν παιδάκι όρφανεμένο, 
ποΰ τή μανοϋλα του ξεπλάνευαν καί βλέπει 
παιδί παράνομο στήν άγκαλιά της, ξένο!
Έτσι μεγάλη ή θλίψι μου, π’ άπ’ τή ζωή μου, 
μόλειψε ή γλύκα σου μονάκριβη άδελφή μου.

rep. Ν. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

ΟΨΟΠΟΙΟΣ.—"Οπως καί σήμερον οί καστα
νάδες ή οί κοκορετσάδες ζωηρεύουν μέ τάς 
προκλητικός φωνάς των καί τά πρωτογενή 
έργαστήρια τάς γωνίας τών δρόμων καί τών 
πλατειών, ήσαν καί τότε οί όψοποιοί, οί όποιοι 
ίδρύοντες έν υπαίθριο τό κινητόν αυτών κατά
στημα, άποτελούμενον άπό τά άπαραίτητα 
μαγειρικά σκεύη, πύραυνον, μερικά κοχλιάρια 
καί κανέν δοχεΐον μέ τό εμπόρευμά των, παρε- 
σκεύαζον καί έπώλουν έν τή αγορά, ή δπου 
έγίνετο συνάθροισις κόσμου, γλυκίσματα καί 
διάφορα απλά φαγητά.

'Γοιοϋτος όψοποιός ήτο π.χ. ό άλλαντοπώλης 
Άγοράκριτος, δ χονδράνθρωπος τής άγοράς, 
τόν όποιον παρουσιάζει ύ ’Αριστοφάνης είς 
τούς «'Ιππείς· του, καταβάλλοντα τόν Κλέωνα 
διά τών λοιδωριών του καί τών υπερβολικών 
πρός τόν δήμον κολακειών, δι’αύτών δηλ. τών 
δπλων, δι’ών ηύδοκίμει ό δημαγωγός Κλέων.

Ζωντανήν εικόνα τοϋ όψοποιοϋ μάς δίδει 
τό μικρόν Ταναγράίκόν έκ πηλοΰ είδώλιον, 
τό όποιον άπεικονίζομεν παραπλεύρως. Μία 
έσχάρα, ύπό τήν όποιαν ύπάρχει πυρά ανθρά
κων, είνε τό μαγειρεΐόν του. Ό μάγειρος ούχί 
τόσον νέος, ώς φαίνεται έκ τής σεβαστής γε- 
νειάδος, καθή μένος έπί προχείρου σκαμνιού, 
παρατυχόντος μεγάλου λίθου, άναρριπίζει έλα
φρώς τήν πυράν διά τής ριπίδος, μακράς καί 
λεπτής σανίδος, τήν όποιαν χειρίζεται διά τής 
άριστεράς, ένφ διά τής δεξιάς διορθώνει προ
σεκτικά κάτι έπί τής έσχάρας. Μικρόν πινάκιον 
καί εν κοχλιάριον πλησίον της έσχάρας συμ- 
πληροΰσι τήν παράστασιν (Είκ. 1 - 2).

Μόνον δ συνωστισμός τών ερχομένων νά 
άγοράσωσι θερμόν άλλάντα, ή ότι άλλο ψήνει 
ό μάγειρός μας, σπληνάντερου ή κοκορέτσι, 
λείπει, διά νά μάς δώση τό ζωντανόν αύτό 
έργον πλήρη τήν εικόνα ενός μέρους ύπαι- 
Ορίου ζωής τών άρχαίων, τόσον άναλόγου πρός 
τήν σημερινήν. *

ΚΟΥΡΕΥΣ.— Οί κουρεϊς ήσαν καί τότε δπως
καί σήμερον λάλοι όσον καί μέχρις όχληρίας περιποιητικοί, προέβαινον 
δ’ ενίοτε καί έναντι ούχί τόσον σοβαρών πελατών των, είς άστειότητας, 
τάς όποιας καί είς τάς σημερινάς μικροτέρας ‘Ελληνικός πόλεις, ίδίφ 
μεταξύ τών άθωοτέρων πληθυσμών τών νησιών μας διαπράττουσιν οΰτοι 
ούχί σπανίως. ’Αρχαίος συγγραφεύς διηγείται μέ πολλήν χάριν πώς είς 
κουρεύς, τόν όποιον πρώτον περιγράφει ώς άκόρεστον καί λάλον καί 
ως ασχολούμενοι· είς διαφόρους θαυματοποιίας, άφήκε κάποιον πελάτην 
του νά φύγη μέ τό ήμισυ μόνον τής κεφαλής κουρευμένον διά νά 
διασκεδάσωσιν είς βάρος του οί λοιποί θαμώνες.

Τά κουρεία ήσαν συνήθως πλουσίως έξηρτυμένα καταστήματα, έχρη- 
σίμευον δέ τότε πολλάκις καί ώς τόπος συναθροίσεως άεργων καί αί 
όμιλίαι περί τών πολιτικών τής ημέρας καί τών διαφόρων κοινωνικών 
συμβάντων, άρτυζόμεναι μέ τάς σχετικός κακολογίας, έβοήθουν εις τό 
νά περνφ εύχαρίστως ό καιρός. Άλλ’ ύπήρχον καί άπλούστερα κουρεία, 
δέν έλειπον δέ καί οί υπαίθριοι κουρεϊς, οί όποιοι καί είς τήν σημερι
νήν πρό τής άγοράς πλατείαν έμφανίζονται συχνά, προσφερόμενοι άντί 
μιάς δεκάρας νά άπαλλάξωσι τούς θαμώνας άπό τοΰ περιττού τριχώ
ματος τοΰ προσώπου καί τής κεφαλής.

Τοιοΰτος υπαίθριος κουρεύς είνε καί δ ένταΰθα είκονιζόμενος. Μέ 
τήν πρωτογενή ψαλίδα του, 
τής οποίας τό σ^ήμα βλέ
πετε έπί τής δευτερας είκό
νος, παριστώσης τό άνω τής 
κεφαλής, κείρει τήν κόμην 
τοΰ μετά πολλής υπομονής 
εμπιστευθέντος τήν κεφα
λήν είς τάς ειδήμονας αΰτοΰ 
χεϊ(?ας (Είκ. 1-2).

«
ΡΟΚΑ, ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ, ΚΕΝ

ΤΗΜΑ, ΡΑΨΙΜΟΝ. — Άντι- 
θέτως πρός τούς νέους, οί 
όποιοι δλην αυτών τήν ζωήν 
διήρχοντο έκτος τής οικίας 
καί έν ύπαίθρφ, αί παρθέ
νοι ήσαν περιωρισμέναι έν 
τφ οϊκφ καί μάλιστα έν τφ 
ίδιαιτέριο διά τάς γυναίκας 
ώρισμένφ μέρει τούτου, τφ 
γΐ’ναικωνίτη, δπου, άν δέν

εΐχον επισκέψεις γειτονισσων, ήσχολοΰντο πρό 
πάντων εις τήν παρασκευήν τών ενδυμάτων, 
νήθουσαι ή δφαίνουσαι, ράπτουσαι ή κεντώσαι.

Είς δλην σχεδόν τήν αρχαιότητα ή ήλακάτη 
καί ό ιστός, δηλαδή ή ρόκα καί ό αργαλειός, 
τό γνέσιμο καί τό φάσιμο, έθεωροϋντο ώς 
αί κύριαι άσχολίαι τής γυναικός. Άπό τοΰ 
'Ομήρου, είς τόν όποιον πρότυπον γυναικός 
είνε εκείνη, ή όποία κυττάζει μόνον τόν αργα
λειόν της καί τόν άνδρα της, μέχρι τοϋ Άρι- 
στοφάνους, ό όποιος παρουσιάζει τάς γυναί
κας τρόπον τινά παραπονουμένας, διότι μόνη 
σχεδόν αυτών ασχολία ήτο ή ήλακάτη καί ό 
ιστός, καί μετέπειτα παρόμοιοι σκέψεις έπε- 
κράτουν διά τόν προορισμόν τής γυναικός.

Πώς ένηθον καί ΰφαινον, ποια εργαλεία 
μετεχειρίζοντο μας διδάσκουν αί περιγραφαί 
τών αρχαίων συγγραφέων, άλλ’ άρχαΐαι εικό
νες μάς έξηγοΰν καλλίτερον τά πράγματα καί 
δεικη'ιουν, δτι καί ό τρόπος τής εργασίας καί 
τά εργαλεία δέν ήσαν κατά τό πλεϊστον δια
φορετικά άπό τά σημερινά.

Κυττάξατε π. χ. τάς τρεις παρακείμενος 
εικόνας (Είκ. 3). "Αν προχωρήσητε ολίγον πέ
ραν τοΰ κέντρου τών ’Αθηνών, θά τάς συναν- 
τήσητε εντός τών αυλών τών οικιών ή άν 
θέλητε νά μεταθήτε ολίγον μακρότερον, είς 
κανέτ· άπό τά χωρία τών ’Αθηνών, θά παρου- 
σιασθοΰν εμπρός σας, είς τους δρόμους, είς 
τούς άγρούς, πανταχοϋ, διότι καί σήμερον τό 
μεγαλείτερον μέρος τοΰ λαοΰ μας έχει περί 
γυναικών καί οικιακής ζωής τάς αϋτάς ιδέας 
μέ τούς άρχαίους, άν έξαιρέσωμεν, εννοείται, 
τόν περιορισμόν τοϋ γυναικωνίτου.

Ή πρώτη γυνή, ώς φαίνεται έκ τοΰ σχήμα
τος τοΰ έργαλείου της, κλώθ-ει μίτον, συστρέ
φει περισσότερα λεπτότερα νήματα, πρό πάν
των βαμβακερά, είς εν ίσχυρότερον. Τό έργα- 
λεΐον, διά τοΰ οποίου γίνεται ή συστροφή, 
είνε ύ κλωστής, ό κλωστήρ, δπως έλεγον οί 
άρχαϊοι, δηλαδή μετάλλινο άδράχτι. Δι’ αΰτοΰ 
σήμερον κλώθεται πρό πάντων ό μίτος, μέ 

αί κάλτσαι.τόν όποιον πλέκονται
Ή δευτέρα γυνή νήθει, γνέϋ·ετ τό μαλλί. Είς τήν ρόκαν, τήν ηλακάτην 

τών αρχαίων, τήν όποιαν κρατεί όρθίαν διά τής άριστεράς έχει τυλιγ- 
μένην τολύπην μαλλιού, τουλούπαν, δπως λέγομεν σήμερον. Βοηθούσης 
τής δεξιάς χειρός εκτείνεται τό μαλλίον, έκ τοΰ οποίου έπειτα διά τής 
περιστροφής τής ατράκτου, τοΰ αδραχτιού, προέρχεται τό στερεόν 
νήμα. Ή άτρακτος άπετελεϊτο καί τότε έκ λεπτοΰ ραβδίου, ολίγον όξυ- 
τέρου είς τά άκρα, μέ έν άγκιστρον, αγκίστρι, κατσοΰνι, είς τό άνώτε- 
ρον άκρον. Είς τό κατώτερον μέρος τοϋ ραβδίου τούτου έστερεώνετο 
ό σφόνδυλος, τό σφεντύλι, συνήθως έκ πηλοΰ.

Τό έργαλεϊον, τό όποιον κρατεί ή τρίτη γυνή, είνε ή δροϋγα. Διά 
τούτου νήθεται τό χονδρότερον νήμα, τό φάδι, ή κρόκη τών άρχαίων, 
ένφ τό λεπτότερον, τό στημόνι, ό στήμων ένήθετο διά τής άτράκτου. 
Τήν δροΰγαν κρατούν διά τής δεξιάς όρθίαν, περιστρέφουσαι δέ ταύ
την ταχέως έντός τής χειρός, περιτυλίσσουν επ' αύτής έλαφρώς μόνον 
στρεφομενον τό είς τό χονδρότερον νήμα δι’ άμφοτέρων τών χειρών 
εκτεινόμενου μαλλίον, τό όποιον άνασύρεται συνήθως έκ σωρών μαλ
λιού φερομένων έντός καλάθου άπό τοϋ άριστεροϋ βραχίονας. Έπί τής 
είκόνος μας δέν παρίσταται κυρίως αυτή ή πράξις, άλλά τό δεύτερον 

μέρος τής έργασίας· ή γυνί) 
άποτυλίσσει άπό τής δρού- 
γας μετά προσοχής τό έτοι
μον νήμα είς τόν κάλαθον, 
διά νάτό μετατυλίξιι έπειτα 
κανονικώτερον πάλιν έπί 
τής δρούγας ή άλλαχοΰ.
Ό »κατακαϋμένος δ αρ

γαλειός», ό ιλάκκος», ό 
ιστός έπαιζε καί τότε περισ
σότερον ακόμη ή σήμερον 
σπουδαιότατον ρόλον είς 
τήν ζωήν τών γυναικών. Ή 
Πηνελόπη τόν χρόνον τής 
αναμονής τοΰ τόσον πολύ 
άπουσιάζοντος συζύγου της 
Όδυσσέως διήλθεν ύφαί- 
νουσα, τόν Ιστόν δ’ αύτής 
μετεχειρίσθη, δπως εύρη 
πρόφασιν νά έπιβραδύνη 
τήν έκλογήν νέου συζύγου 
έκ τών έπισκηψάντων πρός

Ο ΠΑΡ' ΟΛΙΓΟΝ ΗΓΕΜΩΝ ΕΣΣΑΤ ΠΑΣΑΣ
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Απόκτηση· αυτής πολυαρίθμων μνη
στήρων. Καί βραδύτεροι· δέ καθ’ 
δλην σχεδόν τήν αρχαιότητα ύ αργα
λειός ήτο ή κυριωτέρα ένασχόλησις 
τών γυναικών.

Άλλά τό φάσιμον δέν έγίνετο 
πάντοτε δπως καί σήμερον. Ύπήρ- 
χον δύο ειδών ιστοί· ό όρθιος καί ό 
οριζόντιος ιστός.

Ό οριζόντιος ιστός θά ήτο όπως 
καί ό σημερινός, άλλ’ άτυχώς δέν 
έχομεν εικόνας τούτου, διά νά μά- 
θωμεν Ακριβώς τά διάφορα αυτού 
μέρη, ένώ τοϋ όρθιου ίστοΰ τελείαν 
ιδέαν μάς δίδουν άρχαϊαι ζωγρα- 
φίαι. ώς μίαπαριστώσα τήν Πηνελό
πην, καθημένην μελαγχολικήν παρά 
τόν Αργαλειόν της, διότι καί ή μόνη 
της ελπίς, δ υιός της Τηλέμαχος, 
δστις στέκεται μέ τά δπλα του πρό

------ δτι θά επιχειρήσω δύσκολον ταξεί- 
διον διά νά μάθη τήν τύχην τοΰ πατρός του.

Δύο όρθια ξύλα έμπηγμένα εις τό έδαφος, οί ίστόποδες ή κελέοντες, 
καί ηνωμένα άνω διά τρίτου οριζοντίου ξύλου, φέροντος διαφόρους 
στρόφιγγας καί γόμφους, τοΰ πήξεως, Αποτελούν τόν σκελετόν τοΰ 
ίστοΰ. Έπί τοΰ τελευταίου ξύλου, ή όταν δ ιστός ήτο κάπως πλουσιώ- 
τερος ώς εις τήν εικόνα τής Πηνελόπης, έπί ιδιαιτέρου ξύλου, τό 
όποιον σήμερον θά έλέγομεν 
αντί, είνε στερεωμένοι κατά 
σειράν αί κλωσταί τοΰ στή- 
μονος. Μικρά πήλινα σφον- 
δύλια, άτινα έλέγοντο άγνυ- 
θες, είνε δεμένα κάτω είς τό 
άκρον έκάστης κλωστής, διά 
νά κρατώνται αίϊται τεταμέ
νοι, επειδή ό όρθιος ιστός 
δέν είχε καί κάτω ξύλον. είς 
τό όποιον, δπως είς τό σημε
ρινόν ’ιτισάντι, είμποροΰσαν 
νά προσδένωνται, διά νά μέ- 
νωσι τεταμένοι αί κλωσταί 
τοΰ στημονιού. Διάφορα άλλα 
οριζόντια ξύλα μεταξύ τών 
κλωστών, αί βέργες, χρησι- 
μεύουσι διά νά χωρίζωσι τάς 
μονός άπό τάς ζυγάς κλω- 
στάς τοΰ στημονιού, δπως 
γίνεται τόπος, στόμα, διά νά 
περνφ *Ί σαΐτα μέ τό νήμα 
τοΰ φαδιού, ή κερκίς τών 
αρχαίων, τής όποιας τό σχήμα 
βλέπετε έπί τής παρατιθεμέ- 
νης είκόνος 4. Πόσον έπιτή-
δειοι ήσαν είς τήν υφαντουργίαν αί άρχαϊαι γυναίκες δεικνύει καί ή είκων, 
δπου ή Πηνελόπη έχει ένυφάνει παραστάσεις δλας εις τό πανίον της.

ΕΙκ. 6.

C

ΑΠ© ΓΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΚΤΟΝΩΝ: Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ Δ'

Ενας τύπος έκφύλου, φανατικού, κατεχομένου άπό ένα είδος θρη- 
__ · σκοληψίας, ήτις τόν έφερε μέχρι τοΰ στυγερού , έγκλή ιιατος τής 
βασιλοκτονίας, ήτο ό Φραγκίσκος Ραβαγιάκ, οστις έδολοφόνησε τόν 

βασιλέα τής Γαλλίας Ερρίκον τόν Δ'.
Ό Ραβαγιάκ έγεννήθη είς τό Τούβρ πλη

σίον τής Άγγουλέμ τφ 1578. Πτωχός, Ασήμαν
τος, άπό τής παιδικής του ηλικίας είχε παρα- 
κρούσεις, έπηρεαζόμενος άπό τούς διαφόρους 
λιβέλλους κατά τοΰ Ερρίκου Δ', λιβέλλους τούς 
όποιους έξέδιδον οί καθολικοί, πνέοντες τά 
μένεα κατά τοΰ βασιλέως, έφόσον δέν συνετάσ- 
σετο πρός τό σχέδιον, δπως διά τής βίας έξα- 
ναγκασθοΰν οί Ουγενότοι νά προσέλθουν εις 
τόν Καθολικισμόν.

Ό Ραβαγιάκ μετέβη δίς καί τρις είς Παρι
σίους καί επανήλθεν είς τήν Άγγουλέμ πλη
σίον τής μητρός του, ήτις έξη δυστυχισμένη 
έκεϊ μέ ένα ελεεινόν σύζυγον καί μέ ένα έλεει- 
νότερον πρωτότοκον υιόν, δστις διέπραξε σειράν 
κακουργημάτων καί κατέληξεν είς τάς φυλακάς.

Ό Ραβαγιάκ τήν προτελευταίαν φοράν ποΰ 
μετέβη είς Παρισίους είχε, φαίνεται, συλλάβει 
τό σχέδιον τής βασιλοκτονίας καί έζήτησε νά 
πλησιάση τόν Βασιλέα. Αί παρακρούσεις του 
έφθανον ένίοτε μέ^ρι παραφροσύνης. Έπρέ- 
σβευεν δτι ό Βασιλεύς ή έπρεπε νά βιάση τούς 
Ουγενότους νά άσπασθοΰν τόν Καθολικισμόν 
ή νά τούς έξοντιόση, άλλως έπρεπε νά εύρεθή 
ένας νά φονεύση τόν Βασιλέα. Οί Καθολικοί 
ώπλισαν άρα γε τήν χεϊρα τοΰ Ραβαγιάκ; Αύτό 
ή ιστορία δέν τό καθορίζει. Υπήρξαν δμως 
έκτοτε Καθολικοί, οί όποιοι άπεδοκίμασαν μέν 
τό έγκλημα τής βασιλοκτονίας, δέν έδίστασαν Ο ΒΑΣΙΛΟΚΤΟΝΟΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΡΑΒΑΓΙΑΚ

Είκ. 5.

Τό ράψιμον δέν ήτο δπως σήμε
ρον πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, 
διότι τότε τά ενδύματα ήτοιμά- 
ζοντο, κατά τό πλεϊστον. έπί τοΰ 
ίστοΰ, κατεσκευάζοντο δηλαδή 
τοιουτοτρόπως, ώστε μέ μικρόν 
μόνον βοήθειαν τής ραφής, ή 
καί τελείως χωρίς τούτην, ήδύ- 
ναντο νά φοριόνται, άλλ’ ήτο είς 
μεγάλην Ακμήν τό κέντημα τών 
ενδυμάτων, δ ποικιλμός κατά 
τούς Αρχαίους. Τό ύφασμα, έπί 
τοΰ όποιου θά έγίνετο τό κέν
τημα, ήπλώνετο πολύ τεντωμέ
νοι·, έντός πλαισίου τετραγωνι
κού, τοΰ τελλάρσυ, ή δέ γυνή, 
ώς βλέπομεν καί έπί τής είκό
νος 5, έχουσα τούτον έπί τών 
γονάτων έκέντα καί διά τών δύο 
χειρών, δπως καί σήμερον. ΤΙ 
σταυροκεντιά καί ή πατητή 
κεντιά ήσαν καί τότε γνωσταί, 
μεΟ’ δλην δέ τήν φθαρτότητα
του υλικού, έπί τών όποιων ύπήρχον τά κεντήματα, έσώθησαν καί 
μέχρι σήμερον, πρό πάντων έν Αιγύπτιο, δείγματα Αρχαίων κεντημάτων.

Καί ή Αιγυπτιακή συλλογή τοΰ μουσείου μας έχει άρκετά κεντήματα, 
έκ τών όποιων σας άπεικονίζομεν τό άκρον ενός μεγάλου τετραγωνικού 

υφάσματος, τό όποιον έκά- 
λυπτε τήν νεκρικήν κλίνην 
έκείνης, τής όποιας τό όνομα 
είνε κεντημένοι· έπ’ αύτοΰ, 
τής Ειρήνης θυγατρός τής 
Μούσης. Κατά τήν γωνίαν 
παρίσταται, ούχί άνευ τέχνης 
καί έπιτηδειότητος κεφαλή 
Τίλιου (Είκ. 6).

Αί εικόνες, τάς όποιας σάς 
παρουσιάσαμεν Ανωτέρω έλή- 
φθησαν έξ αρχαίων Αγγείων, 
ή έκ κοινών πήλινων ειδω
λίων, τά όποια Αντί εύτελε- 
στάτης τιμής παρείχοντο τότε 
πρός πώλησιν, καί δμως Οά 
δμολογήσητε, δτι αί περισ
σότεροι είνε μικρά καλλιτε
χνήματα, όσον άιρορφ τήν 
ίδέαν καί άκό^ιη καί την έκ- 
τέλεσιν. ΔΓ οποίων άπλου- 
στάτων πραγμάτων οί πρό
γονοί μας, Αληθινοί καλλι- 
τέχναι, προήγον τήν Τέχνην 
καί μετ’ αυτής καί τήν βιο
μηχανίαν των! Τί δέν Οά είμ

ποροΰσαν νά κάμουν καί οί σημερινοί μας τεχνϊται, ή έστω καί μικρο- 
τεχνϊται, άν άπέβλεπον ολίγον είς τήν καθημερινήν ζωήν τοΰ λαοΰ μας!

Κσ.

-------- ’_____ >

δμως νά θεωρήσουν τόν Ραβαγιάκ ώς δργανον τής Θείας Δίκης, ήτις έτι- 
μώρησεν Ερρίκον τόν Δ', δν έθεώρουν ώς διώκτην τοΰ Καθολικισμού.

Τήν έποχήν έκείνην Ερρίκος ό Δ', άν καί ηλικιωμένος, ήτο ερωτευ
μένος μέ τήν δεσποινίδα Μονμορενσύ. Τήν είδε 
διά πρώτην φοράν είς ένα μπαλλέτο άπό κυρίας 
τής Αυλής. Τήν ύπάνδρευσε μέ τόν Ανεψιόν του, 
τόν πρίγκιπα τού Κονδέ, διάνα τήνέχη πλησίον 
του. Άλλ’ δ ανεψιός του μετά τόν γάμον, όσον 
τό δυνατόν ταχύτερον, άπεμάκρυνε τήν σύζυ
γόν του άπό τά Ανάκτορα καί έπί τέλους τήν 
έφυγάδευσε διά. τής βίας είς Βρυξέλλας.

Ερρίκος ό Δ' ήσθένησεν. ’Ητο πάντοτε, παρ’ 
δλην τήν ηλικίαν του, ό βασιλεύς δ ευαίσθητος 
είς τά γυναικεία θέλγητρα. Μέ τήν Μονμο
ρενσύ, πριγκίπισσαν πλέον τού Κονδέ, άντήλ- 
λασσον ερωτικός έπιστολάς καί δέν κατόρθωνε 
νά παρηγορηθή διά τήν Απουσίαν της. Είχε 
γίνει δύσθυμος καί προληπτικός, φοβούμενος 
οτι θά άποθάνη ταχέως. Υπήρχε διαδεδομένη 
ή πρόληψις, δτι ή πρώτη μεγάλη εορτή, τήν 
όποιαν θά έδιδεν δ Βασιλεύς, θάτώήτο δυσοίω
νος. Δι’ αυτόν τόν λόγον άπό δεκαετίας ανέβαλε 
τήν στέψιν τής Βασίλισσας, ήτις δμως έπρεπε 
νά τελεσθή. Ή στέψις έγινε μέ εξαιρετικήν 
μεγαλοπρέπειαν.

Ό Ραβαγιάκ έν τφ μεταξύ εΐχεν έπανέλθει 
είς Παρισίους. Έτάχυνε τήν επάνοδόν του από 
μίαν φήμην, ήτις είχε κυκλοφορήσει, δτι οί Ου
γενότοι προητοίμαζον μίαν νύκτα τοΰ Άγιου 
Βαρθολομαίου κατά τών Καθολικών. Μέσα είς 
τάς έορτάς καί τάς πανηγύρεις, έπ’ευκαιρία τής 
στέψεως τής Βασιλίσσης, περιεφέρετο έλεεινός 
καί ώπλισμένος μέ ένα μαχαίρι, τό όποιον έκλε

ψε\·. Αί παρακρούσεις του καί ή θρησκοληψία του τόν 
έκαμαν νά γυρίζη μέ μίαν ιδέαν κατά νοΰν, πώς νά πλη- 
σιάση τόν βασιλέα και νά τόν φονεύση. Ή ευκαιρία πα- 
ρουσιάσθη μόνη της.

'Ερρίκος ό Δ' είχε καλέσει τόν πρωθυπουργόν του 
Σουλλύ είς τά Ανάκτορα. Ήτο αδιάθετος ό Σουλλύ καί 
μόλις τό έμαθεν ό Βασιλεύς έμήνυσεν άμέσως νά μήν 
εξέλθη^ καί δτι θά έ.πήγαινεν έκεΐνος είς τό μέγαρον του. 
Ήτο ωραίος καιρός καί ό 'Ερρίκος έξήλθεν άπό τό Λοΰ- 
6ρον μέ Ανοικτήν άμαξαν.

Ό Ραβαγιάκ εϊδεν άπό μακράν τήν βασιλικήν άμαξαν 
καί έτρεξεν δπισθέν της. είς τήν όδόν Σαίντ - Όνορ’έ. Είς 
τήν όδόν Φερρονερί, άρκετά στενήν, διήρχοντο κάρρα. 
Υπήρχε μάλιστα καί μία μεγάλη σούστα καί ώς έκ τού
του έγινε συνωστισμός. Οί Ακόλουθοι τοΰ Βασιλέως 
εσπευσαν νά παραμερίσουν τήν σούστα καί τά κάρρα 
διά δ’ άνοιξη ό δρόμος. Άλλά τότε ώρμησε καί ό Ραβα
γιάκ. Ό Βασιλεύς εντός τής Αμάξης άνεγίνωσκε, σκυμμέ
νος πρός τόν συνοδεύοντα αυτόν δούκα τοΰ Έπερνόν. ένα 
μπιλλιετάκι καί διά νά διαβάζη εύκολιότερον εΐχεν ύψω- 
μένην τήν χεϊρα. Ό Ραβαγιάκ τόν έπληξε μέ τό μαχαίρι 
του ολίγον κάτωθι τής καρδίας. Ό Βασιλεύς Ανεφιόνησε : 
«Μέ πλήγωσαν! Μία δεύτερα μαχαιριά τόν έφόνευσεν. Ό 
δολοφόνος, κρατών τό μαχαίρι, δέν έδοκίμασε καν νά 
φύγη. Οί Ακόλουθοι τοΰ Βασιλέως τόν Αφώπλισαν Αμέσως 
καί θά τόν έφόνευον, έάν δέν τούς άνεχαίτιζεν ό δουξ τοΰ 
Έπερνόν, δστις διέταξε νά τόν συλλάβουν.

Άν καί οί αύλικοί διέδιδον οτι δ βασιλεύς είχε μόνον 
τραυματισθή, έν τούτοις είς τό άκουσμα τής βα’σιλοκτο- 
νίας οί Παρίσιοι έγιναν Ανάστατοι.

Ό καγκελλάριος Σιλλερύ είσήλθε παρά τή βασιλίσση. 
ήτις μόλις τόν εΐδεν:

—Άλλοίμονον! εΐπεν. Ό βασιλεύς άπέθανε!
_ — Μεγαλειοτάτη, άπηντησεν ό Σιλλερύ, μέ συγχωρεΐτε. Οί βασιλείς 

3ίς τήν Γαλλίαν δέν Αποθνήσκουν,
Καί Ανασύρων τόν μανδύαν του, ύπό τόν όποιον έκρυπτε τόν μικρόν 

διάδοχον, άνεφώνησε: «Ζήτω ό βασιλεύς! »

Τόν Ραβαγιάκ τόν ώδήγησαν είς τήν φυλακήν. Είς τήν γενομένην 
σωματικήν έρευναν εύρέθησαν έπ’ αύτοΰ ένα κομβολόγι, χειρόγραφα, 
καί μιά καρδιά —Ένα φυλαχτό — είς τήν όποιαν ένόμιζεν δτι υπήρχε 
τεμάχιον άπό τόν Αληθινόν Σταυρόν τοΰ Χριστού.

Είς τήν άνάκρισιν έπέμεινεν δτι δέν είχε κανένα συνένοχον.
Η δίκη του δέν έβράδυνε. Μία περίεργος λεπτομέρεια είνε δτι κατά 

τήν δίκην ήνοιξαν τό φυλαχτό καί εύρέθη δτι έντός τής καρδίας δέν 
υπήρχε τίποτε. Ό Ραβαγιάκ τό έφερεν άπό δέκα έτών, μέ τήν ίδέαι· 
δτι είχε τεμάχιον άπό τόν Σταυρόν. Ό Πρόεδρος διέταξε ν’ άνοιχθή τό 
φυλαχτό διά νά μή πιστεύη ό κόσμος δτι, ό Ραβαγιάκ είχε δήθεν έντο- 
λήν εκ θεού, διαπράττων τό μυσαρόν του έγκλημα. Τοσαύτη δέ ήτο 
καί ή άπογοήτευσις τοΰ ίδιου, δταν είδε τό φυλαχτό κενόν, ώστε έκλο- 
νίσθη άπό τήν μεγάλην του έκπληξιν καί παρ’ ολίγον νά πέση λιπόθυ
μος. Ή θρησκοληψία του, ώς επιχείρημα έλαφρυντικόν διά τό έγκλημά 
του, κατερρεεν, άφοΰ καί αύτό τό δήθεν φυλαχτό του, τό όποιον μέ 
τόσην εύλάβειαν έφερεν άπό δεκαετίας, ήτο πλαστόν.

Ό Ραβαγιάκ κατεδικάσθη είς θάνατον διά διαμελισμοΰ. Ή έκτέλεσις 
εγινεν είς Παρισίους, τή 27 Μαίου 1610. Είς τήν εικόνα τής έποχής 
έκείνης, τήν όποιαν αναδημοσιεύομεν, φαίνονται παραστατικώτατα αί 
λεπτομέρειαι. Τόν ύπεχρέωσαν νά κράτη μέ τήν δεξιάν του τήν (ΐάχαι- 
ραν, μέ τήν οποίαν έδολοφόνησε τόν βασιλέα. Πρό τοΰ διαμελισμοΰ, μέ 
έλαφρόν πύρ έκαυσαν Ολίγον κατ’ ολίγον τόν δεξιόν του βραχίονα καί 
είς τάς πληγάς έχυσαν λυωμένον μολύβι καί ζεστό λάδι, προτρέποντες

ΠΩΣ ΕΤΙΜΩΡΗΘΗ Ο ΒΑΣΙΛΟΚΤΟΝΟΣ

ΠΩΣ Ε40Λ0Φ0ΝΗΘΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Δ'

αυτόν νά όιιολογήση τήν Αλήθειαν, έάν έχη συνενόχους. Έπέμενε λέγων 
δτι μόνος έξετέλεσε τήν βασιλοκτονίαν. Τό πλήθος ώρύετο εναντίον 
τοΰ βασιλοκτόνου.

- Τρισκατάρατε ! ’Ιούδα! έφώναζον.
Έφερον κατόπιν τά τέσσαρα αλόγα διά τόν διαμελισμόν, δπως φαί

νεται είς τήν εικόνα. Ό δήμιος έπειτα τόν συνεπλήρωσε. Τά τεμάχια 
τά ήρπαζεν ό κόσμος καί τά έκαιεν εις τάς γωνίας τής πλατείας, κατα- 
ρώμενος τόν βασιλοκτόνον.

« « 4
ΜΕΝΕΞΕΔΕΣ

βλεγαν οί μενεξέδες 

σε μιά κόρη μιά βραδυά:
- Συ μάς δίνεις τή δροσιά σου, 

ου μάς δίνεις μυρωδιά.’

Κ' εΐπ’ ή κόρη : — Σάς δροοίζω 
με κρυστάλλινο νερό 
καί μέ σάς Οά μέ στολίσουν 
στής αγάπης τόν καιρό.

ΔΟΓΗΣ
« 4

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΑ
ΙΜίρικά χειρόγραφα τοϋ άλησμονήτου καί πολνκλαϋστου συνεργάτου 
και ύποδιενβυντοΰ τής < Εικονογραφημένης · Δημ. Δήμερ, τά όποια 

ευρήκαμεν είς κάποιαν γωνίαν τοΰ έρήμου πλέον γραφείου του].

Ελθετε νά γνωρίσωμεν τόν μεγάλον "Ελληνα λυρικόν, τόν άκούραστον 
, γλεντζέν. Τόν Άνακρέοντα. Έζησε καί άπέθανε ψάλλων τό πνεύμα 
τό 'Ελληνικόν, τό Φυσιολατρικόν, έζησε καί Απέθανε ψάλλων τήν Φύσιν, 

τήνΒότρυν, τήν Γυναίκα. Αυτοί οί κατωτέρω στίχοι έγράφησαν, δπως οί 
ίδιοι ομολογούν, μέσφ γηρατβίων. Άλλά γηρατειών Ακούραστων είς τήν 

λατρείαν τοΰ ωραίου, γηρατειών ποΰ ευρίσκουν 
είς έαυτά μίαν άκόμη δικαιολογίαν γλεντιοΰ.

EIS ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ
iMov ’παν πλέον αί γυναίκες:
'Ανακρέων γέρασες 
και τα νειάτα πέρασες' 
πάρε κύττα στο γυαλί, 

'δες γυμνό τό μέτωπό σου, 
'δές, δεν σονμεινε μαλλί.

—Μοϋμεινε ή έφυγε, εμένα δέν πειράζει, 
εγώ ’ξεύρω πώς, ό γέρος 
τότε πλειό καλά ταιριάζει 
νά γλεντά καί νά χορεύη 
κι’ εύμορφα νά χωρατεύη, 
σαν στόν τάφο πλησιάζει.

ΠΙΝΕΤΕ

Co μαύρο χώμα πίνει, 
τά δένδρα κι’ αυτά πίνουν 
καί ποταμούς ή γαλανή Θάλασσα καταπίνει, 
πού οί ουρανοί τής δίνουν.
Τήν Θάλασσα ό "Ηλιος δέν τήν πίνει;
Καί δέν ρουφή νόν ήλιον ή Σελήνη ;
Γιατί λοιπόν μέ μάχονται ολοι εχθροί καί φίλοι, 
δπου δροοίζω μέ κρασί τά διφασμένα χείλη 
καί θέλω όλο καί νά πίναν 
καί τήν φωτιά >·ά οβύνω ;

(Παράφρασις)
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ * X * 
H- s -= ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
Η ΝΕΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ

Τήν Κυριακήν τοΰ θωμά άνεκοινώθη 
έκ τοΰ ’Ανακτορικού αύλαρχείου δτι, περί 
ώραν 3ην πρωινήν ή Α. Μ. ή Βασίλισσα 
έτεκεν αισίως αρτιμελές καί καθ’ δλα 
ύγιές θήλυ. Εις τόν πριγκιπικόν ανθώνα 
τοΰ Βασιλικού Οίκου τής Ελλάδος προ- 
σετέθη νέα Πριγκίπισσα, είς τήν δποίαν 
έδόθη τό δνομα Αικατερίνη.

Ή Κυριακή τοΰ θωμά Εφέτος μέ τήν 
γέννησιν τής νέας βασιλοπούλας έση- 
μειώθη ώς ήμέρα ευοίωνος καί ή εύχή : 
«Νά μάς ζήση» ήκούετο άπό πρωίας εις 
δλα τά κέντρα τής πρωτευούσης καί πρό 
πάντων εις τά λαϊκά.

«
Η ΔΑΦΝΗ,,

Τήν 20 ’Απριλίου εγινεν είς τά Γερ
μανικά ναυπηγεία Βούλκαν έν Στέττιν ή 
καθέλκυσις καί τοΰ τετάρτου έκ τών 
παραγγελθέντων τορπιλλοβόλων μας. 
Έτελέσθη δέ καί ή βάπτισις τοΰ νέου 
’Ελληνικού πολεμικού σκάφους. Ό άνά- 
δοχος πρόξενος τής Ελλάδος έδωκεν εις 
αύτό τό δνομα Δάφνη».

«
ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

θ’, τραυματίαι και οί ασθενείς τοΰ πο
λέμου έώρτασαν τό Πάσχα εις δλα τά 
νοσοκομεία μέ πλούσια παρατεθέντα γεύ
ματα, μέ διάφορα άποσταλέντα είδη, γλυ
κίσματα, κρασιά αρκετά, σιγάρα κ.τ.λ. 
καί μέ εύχάς διά τήν ταχείαν άνάρρω- 
σίν των.Ή Πριγκίπισσα'Ελένη έπεσκέφθη 
τδ νοσοκομεϊόν της τήν ήμέραν τοΰ Πά
σχα και διένειμε είς τούς τραυματίας διά
φορα δώρα. Είς τό Α’ 2τρατ. Νοσοκο
μείου τριακόσιοι τραυματίαι παρεκάθησαν 
εις τό πασχαλινόν γεύμα, καί αί άδελφαί
τοΰ Νοσοκομείου, κυρίαι καί δεσποινίδες τής Ένώσεως τών Έλληνίδων. 
θερμόταται ήγέρθησαν προπόσεις,έψάλησαν δέ καί πολλά’Εθνικά τραγούδια.

; *
ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ | J —)

Άσυλλήπτως ώραία εις έμπνευσιν, θαυμασία εις έκτέλεσιν, ύπήρξεν ή 
έπίσκεψις τού Δραγατσείου Εκπαιδευτικού ιδρύματος εις τόν τάφον τού 
Βασιλέως έν Τατοίφ (ϊδε εικόνα έν σελ. 81). Μαθηταί καί γονείς καί διδά

σκαλοι άνθοφορούντες 
είς μακροτάτην σει
ράν αμαξών, κατέθε
σαν φόρον μικρόν ευ
γνωμοσύνης πρός τό 
μέγα τοΰ Βασιλέως 
δνομα, γονατίσαντες 
πρό τοΰ τάφου έν 
άσυγκρατήτφ συγκι- 
νήσει. Γονυπετής δ 
άνδρείος Παπαδράκος 
άνέτεινεν άπό βάθους 
ψυχής δέησιν πρός τόν 
"Τψιστον, μέ παλλό- 
μενον τό στήθος άπό 
πατριωτικόν μένος 
προσεφώνησεν δ διευ
θυντής τοΰ Ιδρύματος 
κ. I. X. Δραγάτσης, 
μέ δύναμιν δέ πολλήν 
απήγγειλε ποίημα τοΰ 
Δόγη είς τόν νεκρόν 
Βασιλέα δ μαθητής 
Γ. X. Γιαννακόπουλος. 

Πολλά διδαχθέντες 
άπό τήν δράσιν τσΰ 
άλησμονήτου Γεωρ
γίου τοΰ Α’, έξαρ- 
θέντες είς άλλους 
κόσμους μέ τήν έπί- 
σκεψιν τού καταδασω
μένου Τατοίου, έπέ- 
στρεψαν μέ μίαν ύψη- 
λήν ιδέαν είς τήν 
καρδιά των οί μαθη
ταί ’· Ότι έξετέλεσαν 

ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ τό ΰψιστον τών καθη-
Ό Εμπνευσμένος ποιητης δστις άπ άρχής του πολέμου εψαλλε «ton/· τόν άεί-
τάς Ελληνικός νικάς, και τοΰ όποιου οΐ παιάνες έςεδόΟησαν των τ0 α .

είς όγκώδη τόμον ύπό τόν τίτλον «Τά Τρόπαια*. μνηστον Ανακτα,μαζΐ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

μέ τόσους άκολουθήσαντας τήν ίεράν 
αληθώς πομπήν. Εύγε εις τό «Δραγά- 
τσειον», τό όποιον οϋτω νοεί νά διδάσκη.

«

Ό νέος Δημοτικός Σύμβουλος, είς τόν ό.τοίον άπενεμήθη ό Σταυρός 
τοΰ Παναγίου Τάφου διά τάς υπηρεσίας του πρός τό 'Υπέρτιμον "Ιδρυμα.

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΝ

Τό ανθρωπόμορφου τέρας, δ απαίσιος 
βασιλοκτόνος, κατόρθωσε ν’ αΰτοκτονήση 
εις τήν Θεσσαλονίκην, ριφθείς είς τήν 
δδόν άπό τό παράθυρον τού άνάκριτικοΰ 
γραφείου, ευρισκόμενον είς ύψος δέκα 
πέντε μέτρων. Ό βδελυρός κακούργος 
είχεν δδηγηθή είς τήν άνάκρισιν καί εϊσή- 
χθη εις τό γραφεΐον τού άνακριτού, 
άπουσιάζοντος τήν στιγμήν εκείνην. Οί 
όδηγοΰντες αύτόν δύο στρατιώται έλυσαν 
τάς χέιροπέδας του, δ εις δέ έξ αυτών 
έξήλθε τοΰ γραφείου, έμεινε δέ δ έτερος, 
δστις ήρχισε ν’ άναγινώσκη Εφημερίδα. 
Ό βασιλοκτόνος, έπωφεληθεϊς τής στιγ
μής, έπλησίασεν εις τό παράθυρον καί 
έρρίφθη είς τήν δδόν.Ό θάνατος έπήλθεν 
άκαριαίως. Ό έγκέφαλός του παρελήφθη 
πρός Επιστημονικήν έςέτασιν, άπεκόπη δέ 
τό δεξιόν δύσμορφου αύτί του όπως, άπο- 
σταλή εις τό Μουσείου.

«
ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ

’Από τά χρησιμώτερα βιβλία καί άπό 
Επιστημονικής καί πρακτικής άπόψεως 
είναι ή έκδοθεϊσα πραγματεία ύπό τού 
κ. 2π. Δ. Λιβαδά ιατρού τοΰ Β. Ναυτικού 
περί τών παθήσεων τών διά σκαφάνδρου 
δυτών. Ό κ. Σπ. Λιβαδάς είναι γνωστό
τατος όχι μόνον εις τόν ναυτικόν, άλλά 
καί είς τόν Επιστημονικόν κόσμον διά 
τών Επιστημονικών αύτοΰ έργων καί τών 
διαφόρων άνακοινώσεών του εις τό Πα
νελλήνιον ’Ιατρικόν συνέδριου. Ό κ. Λιβα- 
δάς είνε γνωστότατος καί είς τήν Εύρώ- 
πην διά τάς ε’.δικάς αύτοΰ μελέτας περί 
παθήσεων τών δυτών, μελέτας δημοσιευ- 
θείσας είς Επιστημονικά περιοδικά. Ή νέα 
αύτοΰ πραγματεία έκδοθεϊσα κατ’ αύτάς 
αποτελεί πολύτιμον συμβολήν εις τήν 
μελέτην τών παθήσεων τών δυτών καί

τής θεραπείας αύτών. Ή πραγματεία τοΰ διαπρεπούς "Ελληνος έπιστή- 
μονος φέρει είς φώς έρεύνας νέας παθολογικής ανατομίας αναφορικός 
πρός τούς δύτας καί περιγράφει τά νεώτατα θεραπευτικά καί προληπτικά 
μέτρα, τά όποια πρώτος λυσιτελέστατα έφήρμοσε κατά τών παθήσεων τών 
δυτών, τών δποίων ύπήρξε ιατρός έπί τετραετίαν εις τά παράλια τής 
’Αφρικής. Ή πραγματεία τοΰ κ. Λιβαδά φέρει τόν τίτλον «Παθήσεις δυτών 
διά σκαφάνδρου», πληροί δέ μέγα κενόν είς τήν σύγχρονον ’Ελληνικήν 
Ιατρικήν διότι είνε ή πρώτη έκδιδομένη ’Ελληνιστί.

«
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ

Είς τήν Νιγρίτην τήν Κυριακήν τοΰ θωμά τελούνται διάφοροι άγώνες, 
μεταξύ τών δποίων καί Ιππικοί. Όταν τό πλήθος Επιστρέφει, συνοδεύον 
τούς άγωνιστάς, τά κορίτσια 
καθ’ δδόν ψάλλουν συνήθως τό 
άκόλουθον τραγούδι:

Ή Μαρουγδιά ή Άχινιώτισσα 

δεύτερη μέρα 'κίνησε 

νά πάη γι’ άσημοχώμα.

Καί σκεπαρνιά <5ir έ2«χ«, 
μόν λάχε τ ’ άργυρό τσάμι 

καί κρούει μιά καί κρούει δυο 

και κρούει τρεις καί πέντε- 

καί πεμφτει τ άσημύχωμα 
καί σκέπασε την Μαρουγδιά. 

Ψιλή λαλίτσα έσυρε 

οσφ κι' αν ήμπορουσε:

—Λαλιτσα μ’ σχίσε τρία βουνά 

νά πας χαμπέρ' στή μάννα μου, 

νά φουκαλίσιι τής αύλαϊς, 

νά στρώση καί τόν άμποχα, 

πού τόν έβαλα τρεις φορές : 

μια φορά τοΰ Λάζαρου 

δεύτερη τοΰ Πάσχα 

καί τρεις φορές τ άγιοΰ θωμά.

Τό ώραιότατον, τό Έλληνι- 
κώτατον αύτό τραγόΰδι ψάλλε
ται εις τήν Νιγρίτην. Δέν θά 
είνε διόλου παράξενου ή Φιλο
λογική Ακαδημία τής Σόφιας 
νά τό διεκδικήση ώς μετάφρασιν 
έκ τής Βουλγαρικής !...

ΙΟ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ (ΔΟΓΗΣ) 
Ό γνωστός ποιητής και συνεργάτης μας.

Έν Άΰήναις, Τυπογραφείου «'Εστία» Κ. Μάϊονερ καί Ν. Καργαόούρη — 9481.


