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EnQi περί τήν τράπεζαν τοΰ 
Πρεσβευτικού έν Λονδίνο» Συνε
δρίου, ύπό τήν προεδρεία»· τοϋ 

σέρ Έδουάρδου Γκρέϋ, ή Ευρω
παϊκή Διπλωματία, διά τοϋ λαβυ
ρίνθου τών συμφερόντων τών Μ. 
Δυνάμεων έν τή ’Ανατολή, προσε- 

πάθει νά έξεύρη τήν λύσι»· τοΰ προβλήματος, τοΰ προκύψα»·τος έκ τοϋ 
Βαλκανικού πολέμου, ταυτοχρόνως περί άλλην τράπεζαν οί πληρε
ξούσιοι τών εμπολέμων συνήρχοντο καί πάλιν διά νά καταλήξουν είς 
οριστικήν συνεννόησιν περί τών όρων τής προκαταρκτικής Ειρήνης. Καί 
αί συνεδριάσεις, αί όποΐαι έπανελαμβάνοντο άγονοι άπό τόσου καιροΰ, 
έξηκολούθουν καί κατά τόν ποιητικώτερον μήνα τοΰ έτους, τόν μήνα 
τών άνθέων, τόν Μάϊον. Αυτό τουλάχιστον, άν όχι τίποτε άλλο — καί 
ύπήρχον άλλα πολλά—έκαμε τόν κ. Γκρέϋ, κατ’έξοχήν φαίνεται φιλανθή 
καί φυσιολάτρην, νά έκνευρισθή καί νά 
δήλωση είς τούς πληρεξουσίους ή νά 
υπογράψουν τήν Ειρήνην ή νά φύγουν 
άπό τό Λονδΐνον.Ή διπλωματική γλώσσα 
τοΰ Υπουργού τών ’Εξωτερικών τής ’Αγ
γλίας ήτο τόσον δριμεΐα καί τόσον έντο
νος, ώστε, μετά τήν ιστορικήν πλέον δή
λωσή· του, έλύθη τό πρώτον μέρος τοΰ 
Βαλκανικού προβλήματος, Τήν Παρα
σκευήν 17 Μαΐου, ιί'ιρφ 12 καί 30', διά 
τήν ακρίβειαν, τό πρωτοκολλάν τής προ
καταρκτικής Ειρήνης ΰπεγράφη ύπό τών 
πληρεξουσίων τών Συμμάχων καί τής 
Τουρκίας.

Ειρήνη! Ή λέξις ή μαγική, ή συμβο- 
λίζουσα ένα πόθον γενικόν, ή άπαλάσ- 
σουσα τά έμπόλεμα Κράτη τοΰ Αίμου 
άπό τά δυσβάστακτα βάρη ενός πολέμου 
πολυδάπανου καί πολύνεκρου, διαρκέσαν- 
τος έπί έξ μήνας, ένα ολόκληρον χειμώνα!

Ή λέξις ώς σάλπισμα χαρμόσυνου 
έπρεπε ν’ άπηχήση εις όλους τούς λαούς, 
τούς άγωνισθέντας είς πόλεμον νικηφό
ροι·, πόλεμον τόν όποιον καί οί μάλλον 
ειρηνόφιλοι έχαρακτήρισαν ώς αγώνα 
υπέρ τής ’Ελευθερίας, τοΰ Δικαίου καί 
τοΰ Πολιτισμού. Άλλ’ ό Βαλκανικός όρί- 
ζων, είς τόν όποιον άνέτειλεν έπί τέλους 
μία άκτίς φωτός, έσκοτίσθη καί πάλιν μέ 
νέφη μέλανα μιας συρράξεως μεταξύ τών 
συμμάχων! Είς τό τέλος τού νικηφόρου 
πολέμου έξεδηλώθη αίφνης ή απληστία 
καί ή μεγαλομανία τών Βουλγάρων. Ή 
τοιαύτη έκδήλωσις είνε μία ψυχολογική 
έξέλιξις, μοναδική ίσως είς τά χρονικά 
τών ’Εθνών. Ή ψυχολογία τού Βουλγά
ρου κατά τό τέλος τοΰ Βαλκανικού πολέ
μου αποτελεί φαινόμενου, διά τό όποιου 
χρειάζεται ιδιαιτέρα μελέτη, είς τήν 
οποίαν, έάν πρόκειται νά προστεθούν καί 
εικόνες, οί άρμοδιώτεροι δι’ αύτάς θά 
είνε οί γελοιογράφοι. Ό Βούλγαρος έχει 
καταληφθή άπό τήν μεγαλομανίαν νά νο- 
μίζή ότι, αυτός είνε ό εκλεκτός τοΰ ’Ισραήλ 
άνά τόν Αίμον, ό περιούσιος λαός, διά 
τόν όποιον τώρα πρέπει νά Ουσιασθοΰν 
όλοι οί άλλοι. Αύτός μόνον έπολέμησεν, 
αυτός ένίκησεν, αύτός εμεγαλούργησε καί 
κατά συνέπειαν είς αυτόν άνήκουν τά 
πάντα!Καί ή τοιαύτη Βονλγαροποίησις 
δέν περιορίζεται είς τά παρόντα, άλλ’ανα
τρέχει καί είς τά παρελθόντα τών άλλων 
λαών. Πολιτογραφοϋνται Βούλγαροι, όλοι 
οί ένδοξοι πρόγονοί των καί Βούλγαρο- 
ποεΐται όλη ή φωτεινή, ή έκπολιτιστική 
σταδιοδρομία των διά τών αιώνων. Ή λέξις «Ελληνισμός», διά τόν 
προσβληθέντα έκ μεγαλομανίας Βούλγαρον, δέν είνε τίποτε άλλο, παρά 
ένας σφετερισμός τρισενδόξου Βουλγαρικού παρελθόντος!... Καί τώρα 
δέ τά διαπραχθέντα όργια είς βάρος τών πληθυσμών, τών γυναικών καί 
τών παρθένων τών κατακτηθεισών πόλεων καί τών καταληφθέντων 
χωρίων θρακικών καί Μακεδονικών, είνε αυτά'Ελλήνων έργα! Έλληνο- 
ποιοΰνται τών θύννων αί έπιδρομαί καί Βονλγαροποιεΐται ή Άγ. Σοφία!

Μέ τοιαύτη»· ψυχολογικήν κατάστασιν ό Βούλγαρος παρεσπόνδησεν 
είς τό Παγγαΐον. Παρεβίασε τήν οΰδετέραν ζώνην καί προήλασεν είς 
θέσεις κατεχομένας ύπό στρατοΰ συμμάχου. Ένφ είς τό Λονδΐνον ύπε- 
γράφετο ή προκαταρκτική Ειρήνη μετά τής Τουρκίας, είς τήν Μακεδο
νίαν ήρχισαν αί παρασπονδίαι ενός έκ τών συμμάχων καί έπηκολούθη- 
σαν συμπλοκαί μέ κίνδυνον νά διαλυθή ή Συμμαχία καί νά κηρυχθή 
νέος πόλεμος. Νά κατάρρευση δηλαδή τό συμμαχικόν έργον, τό όποιον 
έχαιρέτισαν ολόκληρος δ πεπολιτισμένος κόσμος καί όλοι οί φιλελεύθε
ροι λαοί, ώς μίαν νέαν έξ ’Ανατολής χαραυγήν, καί νά δημιουργηθή ό 
φόβος τής άπωλείας τών καρπών ενός δικαίου καί απελευθερωτικού 
πολέμου. Είς τήν μεγαλομανίαν τήν Βουλγαρικήν έπρεπε νά τεθή δ 
φραγμός τής εθνικής τών άλλων άμύνης, νά καταβληθή δέ συγχρόνως 
πάσα ανθρώπινη προσπάθεια δπως άποσοβηθή σύρραξις, τής όποιας

© ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ EYDOUX
Τής έθνικής ευγνωμοσύνης είναι άξιος 6 Αρχηγός τής Γαλλικής 
Αποστολής, δι’ Ας πολυτίμους ύπηρεσίας προσίφερεν καί προσ- 
φέρει αΰιη, προσωπικώς δέ καί αύτός. [Φωτ. Ε. Ξανύοπούλου]

ούδείς είνε δυνατόν νά προΐδη τάς συνέπειας, άνεξαρτήτως τής νίκης 
τοΰ ενός ή τοΰ άλλου τών εμπολέμων, νά μ») διασπασθή συμμαχία. τής 
όποιας τάς βάσεις έκλόνισε μία παροδική πάθησις μεγαλομανίας καί 
άπληστίας ενός τών συμμάχων, καί νά έξακολουθήση τό έργον της. τό 
όποιον ήρχισε μέ ένα πόλεμον νικηφόρου. Είς τόν φραγμόν τής 'Ελλη
νικής άμύνης, φραγμόν άδιάσειστον, μετέβη νά πρόταξη τό στήθος Του 
αύτός ό Βασιλεύς τών 'Ελλήνων Κωνσταντίνος, ό ένδοξος στρατηλάτης, 
ό ένσαρκώνων τά ιδανικά τοΰ Ελληνισμού καί ό συμβολίζω»· τήν νίκην 
καί τόν θρίαμβον τών Δικαίων του. Διά τήν επαναφοράν τών παρα- 
σπονδούντων έντός τών ορίων τών συμμαχικών καθηκόντων των καί 
τήν άποσόβησιν συρράξεως μετέβη έπίσης είς Θεσσαλονίκην ό Πρωθυ
πουργός τής Ελλάδος, δ συνετός διαχειριστής τών ’Εθνικών μας πραγ
μάτων, έν μέσφ κρισιμωτάτων περιστάσεων, ό υπεύθυνος Κυβερνήτης 
τής χώρας. Καί έκτοτε έπνευσε κάποιος άνεμος αισιοδοξίας, καί έγεννή- 
θησαν πάλιν ελπίδες περί ειρηνικής λύσεως τών εκκρεμών ζητημάτων.

«
Ώς νά μή ήρκουν τών «συμμάχων» Βουλγάρων αί ακόρεστοι φιλοδο- 

ξίαι είς τό ζήτημα τής διανομής, έχομεν καί τών «αδελφών Ιταλών 
τάς ανθελληνικάς διαθέσεις πρός Άλβα- 
νοποίησιν Έλληνικωτάτω»· χωρών τής 
άπελευθερωθείσης ’Ηπείρου. Είς μάτην 
οί ’Ηπειρωτικοί πληθυσμοί τών κατεχο- 
μένων ύπό τοϋ Ελληνικού στρατοΰ περι
φερειών διατρανούσι τά αισθήματα καί 
τούς πόθους των όπως περιληφθώσιν 
όριστικώς είς τό 'Ελληνικόν Βασίλειον. 
"Ολοι σχεδόν έπείσθησαν πλέον περί τής 
ειλικρίνειας τών αισθημάτων των καί τών 
πόθων των καί μόνον οί αδελφοί φαίνον
ται ανένδοτοι καί δέν θέλουν νά πεισθοΰν. 
Καί Ομως θέλουν αύτοί νά πείσουν τούς 
άλλους περί στρατηγικής δήθεν σπου- 
δαιότητος τοΰ πορθμού τής Κέρκυρας, 
περί δήθεν κινδύνων τών ’Ιταλικών ναυ
τικών βάσεων είς τά παράλια τοϋ Άδρία, 
έν περιπτώσει κατοχής ύπό τής 'Ελλάδος 
τών έναντι τής Κέρκυρας παραλίων! Τά 
τοιαΰταεπιχειρήματα, εννοείται, δτι προ- 
καλοϋν μειδιάματα, δπως καί τά σχόλια 
μερικών ’Ιταλικών έφημερίδων διά τό 
ταξείδιον τοΰ Διαδόχου τής 'Ελλάδος είς 
τήν "Ηπειρον. Ό Διάδοχος Γεώργιος 
περιέρχεται τάς πόλεις καί τά χωρία τά 
’Ηπειρωτικά, διά τά όποια έκ Ρώμης 
τονίζονται ’Αλβανικοί 'Ιερεμιάδες. Παν- 
ταχοΰ τόν υποδέχονται μέ ενθουσιασμόν 
έκχειλίζοντα τά Ελληνικά των αισθή
ματα καί φρονήματα. Εις δλας τάς πόλεις 
καί τά χωρία, γέροντες, νέοι γυναίκες καί 
παιδία, τόν ραίνουν μέ άνθη καί κλαίουν 
άπό χαράν είς τήν θέαν τοΰ Διαδόχου. 
Καί μία καί μόνη έκδηλοΰται ανησυχία, 
καί αγωνία: Νά μήν άποσπασθοΰν πλέον 
άπό τήν 'Ελλάδα. Είς δλας τός έορτάς 
καί τάς πανηγύρεις διά τήν υποδοχήν τοΰ 
Διαδόχου τής Ελλάδος ή ’Ηπειρωτική 
ψυχή έδονήθη άπό ένα καί μόνον παλμόν 
’Εθνικόν, παλμόν Έλληνικώτατον. Καί 
αύτός δέ δ Μουφτής τών Ίωαννίνων 
κατά τήν δέησιν είς τό τέμενος ύπέρ τής 
Α. Ύψηλότητος ειπεν είς τήν προσφώ
νησή· του: Μέ άνέκφραστον χαράν Σέ 
ύποδεχόμεθα είς τό τέμενος μας αύτό .. . 
Αίσθανόμεθα καί γνωρίζομεν κάλλιστα δτι 
είς τάς φλέβας μας ρέει τό αύτό μέ τούς 
άδελφούς μας Έλληνας αίμα, τό Πελα
σγικόν. Γνωρίζομεν δτι εϊμεθα μία φυλή 
καί έν "Εθνος, λυπούμεθα όμως πολύ. 
Υψηλότατε, άκούοντες δτι προσπαθούν 
νά μάς χωρίσουν άπό τήν μητέρα μας 
Ελλάδα. Ούδέποτε θά δεχθώμεν τοιαύ
την άπόφασιν. Θά προτιμήσωμεν νά τα- 
φώμεν όλοι, παρά νά χωρισθώμεν άπό 

τούς έλευθερωτάς άδελφούς μας "Ελληνας». Όλον αύτόν τόν ένθου- 
σιασμόν, τόν έκδηλωθέντα πρός τόν Διάδοχον τής 
Ελλάδος, δλα τά Έλληνικώτατα αισθήματα, τά 
όποια διετράνωσαν οί ’Ηπειρωτικοί πληθυσμοί, 
άνεξαρτήτως θρησκεύματος, εύρέθησαν Φρατέλλοι 
τοΰ ’Ιταλικού τύπου διά νά τά χαρακτηρίσουν 
ώς . . . κωμφδίαν!

Παίζεται πράγματι μία κωμωδία, όχι δμως είς 
τήν Ήπειρον, δπου εκτυλίσσεται μία υπέροχος ’Εθνική 
Έποποιΐα, άλλ’ είς μερικά δημοσιογραφικά καί πολι
τικά παρασκήνια τής Ρώμης.

«
Φαντάζεσθε μέ πόσην άνησυχίαν θά ήκουσαν οί 

αδελφοί δτι, μία θαλαμηγός φέρουσα τόν Πρωθυπουρ
γόν καί τόν 'Υπουργόν τών Ναυτικών τής ’Αγγλίας 
έθεάθη αίφνης μίαν ωραία»· πρωίαν τοΰ Μαΐου πλέουσα 
πρός τήν Κέρκυραν καί προερχόμενη έξ Αύλώνος! 
Πώς αύτή ή απρόοπτος έμφάνισις τοΰ κ. Άσκουϊθ καί 
τοΰ κ. Τσώρτσιλ είς τόν πορθμόν τής Κερκύρας καί
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εις ημέρας, κατά τάς όποιας είς τήν Ρώμην χαράσσουν τά 'Αλβανικά 
όρια μέ τόν διαβήτην τών ’Ιταλικών βλέψεων. Καί διατί έπειτα ή 
εκδρομή άνά τήν Ελλάδα και ή μέχρις ’Αθηνών άφιξις ύπό τόν 
πέπλον τής Ανεπισήμου» μέν, άλλ’είς περιστάσεις κατά τάς όποιας 
δέν ήτο δυνατόν παρά νά ταραχθούν οί ’Αλβανικοί τών ’Ιταλών κύκλοι. 
’Εκτός πλέον έάν οί Φρατέλλοι τής Ρώμης καί τό ταξείδιον αναψυχής 
τού Πρωθυπουργού καί τοΰ ύπουργοΰ τών Ναυτικών τής Αγγλίας 
μέχρις Αύλώνος. καί τάς έπισκεψεις των είς τούς άρχαιολογικους 

τόπους τής Ελλάδος καί είς τόν Παρθενώνα, καί 
τάς επιθεωρήσεις τών έν τή Μεσόγειό» άγγλικών 
σταθμών χαρακτηρίζουν ώς κωμφδίαν !

« « «
ΑΘΗΝΑΪΚΗ Ζ Ω Η 5)

Υπάρχουν ’Αθηναίοι οί όποιοι είνε κατενθου- 
σιασμένοι μέ τήν έφετεινήν Άνοιξιν. Δείγμα 
τοΰ τοιούτου ενθουσιασμού είνε ό εξής διάλογος: 

Αύτό είνε καλοκαίρι! Δροσερό, εύχάριστο !
- Μά ...
— Τί μά . . . Ξέρω τί θά πής. "Οτι μέσα στό 

Μάη έκαμε μέρες ψυχρές καί...
— ... δτι οί εύδαίμονες έρασταί δέν μπορού

σαν νά δρέψουν . . . ναρκίσσους.
τόν μακαρίτη τόν Παράσχο. Έκαμε ένα Μάη θαυ-—Άφισε ήσυχο ... . - -

μάσιο καί οί έρασταί μπορούσαν νά δρέψουν τριαντάφυλλα, γαρύφαλα 
καί κρίνους.

—Έγώ βγήκα μιά νύχτα καί τουρτούριζα.
— Μή λές υπερβολές. "Εκανε δροσιά. Τί ήθελες νά κάμη ; Ζέστη ; 

Νά πφς στό Ζάππειο καί στό Φάληρο καί στήν Κηφισσιά γιά ν’ άνα- 
πνεύσης λίγο άέρα!... Τότε τί Άνοιξις θάτανε ! Δροσιά, φίλε μου, 
δροσιά άνοιξιάτικη .. - Αύτός είνε Μάης.. .

- Έγιΐ» είμαι άπ’ εκείνους πού ονειρεύονται δλο τό χειμώνα τις 
θερινές νύχτες.

'Αφού τις ονειρεύονται θά πή δτι κοιμούνται τόν χειμώνα.Άς έλθη 
τό θέρος καί θά ονειροπολούν τόν ύπνο, θά γυρίζουν στό ύπαιθρο, σκα
σμένοι άπ’ τή ζέστη, καί θά γυρίζουν ύστερα μέσ’ τά κρεββάτια των 
φαγωμένοι άπ’ τούς κορέους !... Αυτό ονειρεύεσαι έσύ δλο τό χειμώνα 
έ;. .. Ζήτα» λοιπόν ό φετεινός Μάης, δ δροσερός, ό ψυχρός αν Οέλής!

Πολλοί συμμερίζονται τόν ένθουσιασμόν τοΰ Αθηναίου _διά τήν 
άπόλαυσιν εφέτος μιας Άνοίξεως δροσερός καί ένός Μαΐου, έστω καί 
ολίγον ψυχρού, άλλά γεμάτου άπό ανοιξιάτικο άρωμα, άπό λουλούδια 

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΞΕΝΟΙ. — Καί είς τό ’Αργοοτόλιον ύ κ. "Ασκουϊθ καί ό κ. Τσώρτσιλ 
άπιβιβάσθησαν καί έμειναν όλίγας ώρας.— (Φωτ. Ν. Κατραβα, έξ ’Αργοστολιού).

καί άπό ποίησιν. "Ισως οί ράπται μόνον καί πρό πάντων αί ράπτριαι 
εΐχον αντιρρήσεις διά τήν δροσερότητα τοΰ Μαΐου. Οί πελάται τών 
πρώτων άνέβαλον τάς παραγγελίας των διά τά θερινά των κοστούμια, 
καί αί πελάτιδες τών δευτέρων, πώς νά φορέσουν τουαλέττας τοΰ συρ
μού μέ άνοικτούς λαιμούς καί μέ λεπτά υφάσματα, χωρίς νά εκτεθούν 
είς κρυολογήματα ; Έπειτα φαντασθήτε τήν Άτθίδα, ή οποία έκαμε τό 
νέο»· της φόρεμα μέ τήν ελπίδα δτι, Θά τό έκθεση είς τόν θαυμασμόν 
τών ομοφύλων της τόν Μάϊον, καί υποχρεωμένη»· νά περιμένη τόν ’Ιού
νιον ! Καί άν έν τφ μεταξύ έλθουν άπό τό Παρίσι τά φιγουρίνια 
μέ νέους συρμούς; Τί τραγωδία.' . . .

Ευτυχώς μέ δλην τήν δροσιά του ό μήν τών άνθέων είχεν είς τό δεύ
τερον δεκαπενθήμερόν του καί ημέρας μέ προμηνύματα τοΰ θερινού 
καύσωνος. Καί έτσι έκαμαν τήν έμφάνισιν των Άτθίδες μέ τελευταίου 
συρμού τουαλέττας. Άλλ’ ούτε τής Κηφισσιάς τό πάρκο, ούτε τοΰ 
Νέου Φαλήρου ή ακτή — ή πλαζ άν θέλετε — εΐχον ακόμη τάς δειλινάς 
καί νυκτερινός των συγκεντρώσεις τάς κοσμικός, δπως μεταφράζουν 
τάς reunions inondaines αί Παρισιανίζουσαι Άτθίδες καί οί βουλεβαρ- 
διέροι Άτθοί. Τού Νέου Φαλήρου καί τής Κηφισσιάς ή έποχή 0’ άρχίση 
εφέτος κατά πάσαν πιθανότητα μόνον περί τά μέσα Ιουνίου.

ΊΙ εορτή τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου καί ό μετ’ αύτής συνεορτα- 
σμός τής ένεκα τού πένθους άναβληθείσης Εθνικής έορτής δέν έλαβε»· 
είς τάς ’Αθήνας πανηγυρικός διαστάσεις, διότι ό έορτάζων λαοφίλητος 
Βασιλεύς, ένεκα τών εκτάκτων περιστάσεων, απούσιαζε, μετ’ αύτοϋ δέ 
καί ό Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος. Ή δοξολογία εις τήν Μητρόπολιν 
συνεκέντρωσεν όλους τούς έν τή πρωτευούση επισήμους, ή δέ στρατιω
τική παράταξις εδωκε πάλιν αφορμήν είς τόν λαόν νά καμαρώση τόν 
στρατόν, νά συγκινηθή, νά ένθουσιασθή καί νά ζητωκραυγάση. Τήν 
νύκτα ή φωταγώγησις τών δύο Πλατειών καί τής δδοΰ Σταδίου κατέ
στησαν ζωηροτάτην τήν κίνησιν. Μεταξύ τών φωταγωγηθέντων δημο
σίων κτιρίων τό Ύπουργεϊον τών Εσωτερικών είχε τήν μάλλον πανη
γυρικήν καί μάλλον ιορτάσιμον περιίίολήν μέ τούς θυρεούς, τάς 
σημαίας, τάς γυρλάνδας καί μέ τά φώτα συνδυασμένα δλα είς ένα 
σύνολον γραφικώτατον. Ό κ. Ρέπουλης καί μέ τόν διάκοσμον αύτόν 
τοΰ Υπουργείου του φαίνεται δτι άπό τίνος κατελήφθη — άς μάς έπι- 
τρέψη τήν έκφρασιν — άπό έξωραϊστικήν μέθην. Δι’ αύτό έλπίζομεν 
ότι θά κατορθώση τό άκατόρθωτον καί δτι μετά εν έτος κατά τούς 
τελεσθησομένους ’Ολυμπιακούς άγώνας θά προφΟάση νά φέρη είς 
πέρας καί τό σχέδιον τής Μεγάλης Λεωφόρου, ήτις θ' άποτελέση συνέ

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΞΕΝΟΙ.—"Ενα πρωί, αίφνιδίως, ό τηλέγραφος Ανήγγειλεν δτι, ύ Πρωθυπουργός 
τής ’Αγγλίας κ. “ΑοκουΐΟ καί ό ύπουργός τών Ναυτικών κ. Τσώρτσιλ μέ μεγΑλην Ακολουθίαν 

Απεβιβάσδησαν εις "Ηπειρον, όπόβεν μέσφ ’Αργοστολιού ήλθον εις ’Αθήνας.

χειαν τής όδοΰ Σταδίου μέχρι τού Κεντρικού Σταθμού Λαρίσσης. 
Χρειάζεται υπέρμετρος ζήλος καί άκατάβλητος μέριμνα δπως, συντε- 
λεσθή τό μέγα έργον είς σχετικώς έλάχιστον χρόνον. Ό κ. Ρέπουλης 
είναι δ Ύπουργός τών έργων, καί, δπως ήρχισε, φαίνεται δτι, δέν έννοεΐ 
νά χάση καιρόν είς λόγους.

Αί Άθήναι έφιλοξένησαν πάλιν τόν διευθυντήν τοΰ «Κήρυκος τής 
Νέας Ύόρκης» τόν κ. Γκόρντον Μπένετ. Εφέτος δμως ή φιλοξενία 
έξεδηλώθη καί μέ τό βάπτισμα (ΐιάς Αθηναϊκής δδοΰ μέ τό δνομά του, 
είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης διά τον φιλελληνισμόν του καί διά τά φιλελ- 
ληνικά άρθρα τής παγκοσμίου φήμης έφημερίδος του, τής έκδιδομένης 
ταυτοχρόνως είς Νέαν Ύόρκην καί είς Παρισίους. Ό κ. Γκόρντον 
Μπένετ κατά τδ έαρινόν του άνά τήν Ανατολήν ταξείδιον μέ τήν ιδιαι
τέραν του θαλαμηγόν διήλθε καί πάλιν έξ Αθηνών. Ό Δήμος καί τό 
Δημοτικόν Συμβούλων εΐχον τήν πρωτοβουλίαν νά δώσουν είς ένα 
Αθηναϊκόν δρόμον τ’ δνομά του. Τό πράγμα άνεκοι,νώθη έπισήμως 
δι’ έπισκέψεως έπί τής θαλαμηγοΰ.Έγένετο άττεπίσκεψις είς τό Δημαρ- 
χεΐον. Άντηλλάγησαν θερμαί εκατέρωθεν έκφράσεις ευγνωμοσύνης, 
εκτιμήσεως καί συμπάθειας καί αί Άθήναι θά έχουν τώρα καί τήν 
οδόν Γκόρντον Μπένετ.

Τά θερινά θέατρα ήρχισαν πλέον δλα τάς παραστάσεις των. Αί έπι- 
θεωρήσεις είναι τό θερινό θεατρικό φρούτο, τό όποιον προσφέρουν είς 
τό κοινόν δύο θίασοι καί ή συγκομιδή φαίνεται 
δτι είναι πλουσία. Άς περιμενωμεν δμως νά ίδω
μεν μήπως εφέτος τό φρούτο ξυνίση . . .

Άπό τά άλλα έργα, τά όποια έπαίχθησαν τόν 
Μάϊον, ένα τοΰ Γάλλου Ακαδημαϊκού Ερρίκου 
Λαβδάν έσημείο»σεν έδώ ένα ρεκόρ ταχύτητος, 
πρωτοφανές ίσως είς τά θεατρικά χρονικά. Μίαν Τετάρ
την τό εσπέρας τό ταχυδρομείο»' έφερε τό Γαλλικόν κεί
μενον. Άμέσως δύο θίασοι έτέθησαν είς ενέργειαν. Καί 
ό θίασος Κυβέλης καί ό θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη τό 
μετέφρασαν, έκαμαν δόκιμός, ήτοίμασαν σκηνογραφίας 
καί τό άνεβίβασαν έπί σκηνής τό Σάββατον, δηλαδή μετά
τρεις ημέρας ! Καί τό έπαιξαν καί οί δύο θίασοι μέ επιτυχίαν.

Ό τίτλος τοΰ έργου είναι «Servir», δηλαδή: «Νά ύπηρετή κανείς 
πάντοτε τήν Πατρίδα». Είναι πολύ δυνατό δριϊμα γραμιιένον έπί τή 
εύκαιρίφ τοΰ ζητήματος τής θητείας καί τών θεωριών τών λεγο
μένων αντιμιλιταριστών, περί τών όποιων τόσος λόγος έγεινεν εσχά
τως είς τήν Γαλλίαν.



ΞΞΞΞΞΗΞΗΞΞΞΒΞΞΞΖΞΗΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΗΞΗΞΞΞΞΉΞΞΞΉΞΒ ΜΑΙΟΣ 1913 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 93

( ) Rxcixeyc |\(I)Mctxntinoc IK

ΟΤΑΝ τφ 1868 έγεννήθη, υπό τό φώς τοΰ Ελληνικού ουρανού, “Ελλην πλέον
Αυτός, δ μέλλων τών 'Ελλήνων Βασιλεύς, ή.παράδοσις ή Ελληνική, ή παρά- 

δοσις τοΰ Γένους, άπήτει νά όνοιιασθή Κωνσταντίνος. Τόν πρώτον βλαστόν 
τοΰ Βασιλικού Οϊκου τής 'Ελλάδος ή Φυλή ολόκληρος, έξ ένστικτου, τόν έβλεπε 
και ιιέ τόν φωτοστέφανον τοΰ διαδόχου Κωνσταντίνου τοΰ ΓΙαλαιολόγου. Τά 
ένστικτα τά λαϊκά, δταν ήνε πηγή ονείρων εθνικών, είνε καί τά ασφαλέστερα 
έχέγγυα τής πραγματοποιήσεως τών ιδανικών ένός λαοΰ.

Παρήλθον δγδοήκοντα περίπου έτη άπό τής άπελευθερώσεως μιας γωνίας 
Ελληνικής, μετά αγώνα Γιγάντων, αγώνα δστις έκρουσε τόν πρώτον χαρμόσυνον 
κώδωνα τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας, καί ούτε πέντε άκόμη δεκαετηρίδες άπό 
τής γεννήσεως τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου, γεννήσεως διά τήν δποίαν σήμερον 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι, είχε δίκαιον δ Ελληνισμός νά εΰαγγελισθή τότε χαράν 
μεγάλην, άφοΰ έορτάζει τώρα τήν ονομαστικήν Του εορτήν ώς ’Εθνικήν εορτήν 
μιας νέας, μιας μεγάλης Ελλάδος. Καί ύπήρξεν ’Εκείνος, πράγματι, δ ένσαρ- 
κώσας τήν παράδοσιν τοΰ Γένους, δ Στρατηλάτης δ έκδιώξας τόν τύραννον 
άπό πόλεις καί χωρία τής Μακεδονίας καί τής ’Ηπείρου, δ δδηγήσας στρατιάς 
Ελληνικός είς νίκας καί θριάμβους, δ διαλύσας τής Δουλείας τά νέφη καί 
σκορπίσας τόν "Ηλιον τής Ελευθερίας είς στενάζοντας ύπό άπαίσιον ζυγόν άδελ- 
φούς. Ύπήρξεν ’Εκείνος δ ένδοξος πορθητής τής Θεσσαλονίκης καί τών Ίωαν-

r· δύο άδαμάντων Εθνικών, μέ τούς οποίους έστόλισε τό Στέμμα Του Κωνσταντίνος δ IB'.
Ό Πανελλήνιος πανηγυρισμός τής εορτής Του είνε δ δεύτερος χαρμόσυνος κώδων μιας νέας Ελληνικής Παλιγγενεσίας. 
Ό Ελληνισμός, άτενίζων μετά στοργής καί πεποιθήσεως, πρός τόν Βασιλέα του Κωνσταντίνον, τρέφει τήν έλπίδα, πηγά- 

ζουσαν άπό τά ίδια πάντοτε ένστικτα δτι, θ’ άκουσθή καί τρίτος καί τέταρτος χαρμόσυνος ’Εθνικός κώδων, μέχρις έκπληρώσεως 
τών προαιώνιων πόθων καί ιδανικών τής Φυλής.
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Υπουργών, πρό τών άντιπροσώ- 
πων έξ όλων τών μερών τής Ελ
λάδος καί τοΰ έξω Ελληνισμού, 
πρό τών αντιπροσώπων τοΰ στρα
τοΰ καί τοΰ κλήρου, πρό έπιζώντων 
Αγωνιστών φουστανελλοφόρων τοΰ 
21, πρό Αρρενωπών έκ Κρήτης 
δπλαρχηγών, ό Διάδοχος έπιθέτων 
τήν χεϊρα έπί τοΰ Εύαγγελίου καί 
κρατών τάς πτυχάς τής σημαίας 
τοΰ 1»ν πεζικοΰ Συντάγματος έπα- 
νέλαβε τόν ύπό τοΰ Μητροπολίτου 
Προκοπίου άναγνωσθέντα στρα
τιωτικόν δρκον.

Ή Βασιλική πομπή άπό τών 
’Ανακτόρων μέχρι τής Μητροπό- 
λεως μέ τόν Βασιλέα καί τόν Διά
δοχον έφιππους, μέ τήν Βασιλικήν 
άμαξαν, τής όποιας έπέβη ή Βα
σίλισσα μετά τών βασιλοπαίδων 
καί μέ δλην τήν λοιπήν ακολου
θίαν ήτο μεγαλοπρεπεστάτη, ό δέ 
άκρατος ενθουσιασμός τοΰ λαού 
προσέδιδεν είς αύτήν μεγαλητέ- 
ραν αίγλη ν.

Ή άμαξα έκείνη τής Βασιλίσ
σης, πολυτελεστάτη καί πρωτοφα
νής τότε διά τάς ’Αθήνας, είχε 
καί περίεργον ιστορίαν. Τφ 1873 
είς τήν Γαλλίαν οί βασιλόφρονες 
ήλπιζον καί πάλιν νά Ανατρέψουν 
τήν Δημοκρατίαν. Παρηγγέλθη 
λοιπόν τότε καί τό όχημα, μέ τό 
όποιον θά είσήρχετο είς Παρι- 
σίους. Τό Δημοκρατικόν δμως Πο
λίτευμα δέν άνετράπη καίαί έλπί- 
δες τών βασιλοφρόνων διεψεύσθη- 
σαν. Έμενεν δμως πάντοτε τό 
όχημα μέ τά χρυσώματά του, μέ 
τάς βαρυτίμους έπιστρώσεις του, 
μέ τά άργυρά κρινόσημα, μέ τόν , _ ......ν __ , _ΛΚ.,
στον είς τό έργοστάσιον τό όποιον τό κατεσκεύασεν. Είς ένα ταξείδιόν 
του είς Παρισίους δ Βασιλεύς τής Ελλάδος τότε τό ήγόρασεν άντί 
25 χιλιάδων φράγκων, ύπό τόν δρον νά γίνουν αί άναγκαϊαι διασκευαί 
καί συμπληρώσεις.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ. — "Ενα χαριτωμένο παλληκάρι, τοΰ 'Ελληνισμού καμάρι, 
ήτο ό Διάδοχος κατά τήν έποχήν τών γάμων Του.

βασιλικόν έν Γαλλίρ θυρεόν, άχρη-

Ελληνικόν λαόν τά έξής :
«Μετά συγκινήσεως παρετήρησα 

τά δείγματα τής συμπάθειας, τήν 
δποίαν τρέφετε πρός έμέ καί σάς 
εύχαριστώ δλους διά τόν έγκάρ- 
διον τρόπον, μέ τόν όποιον συν
εορτάζετε τήν δι’ έμέ σπουδαίαν 
ημέραν. Γνωρίζετε πάντες δτι μέ 
τό Ελληνικόν μου Έθνος ή καρ- 
δία μου είναι ατενώς συνδεδεμένη. 
Ζήτω τό Έθνος !

«
Κατά τάς έορτάς τής ένηλικιώ- 

σεως τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου 
αί Άθήναι έφωταγωγήθησαν μέ 
τά μέσα, τά όποια διέθετε τότε δ 
Δήμος. Είς τό αέτωμα τοΰ Πανε
πιστημίου καί τήν στέγην τοΰ ναού 
τής Καπνικαρέας είχον τοποθε- 
τηθή ήλεκτρικαί μηχαναί πρός 
φωτισμόν τών πέριξ. Τά κανδυλά- 
κια τότε ήσαν λαμπτήρες διά τάς 
φωταψίας τής έποχής.

Είς τά ’Ανάκτορα έδόθησαν χο
ροί καί γεύματα επίσημα. Χορός 
έδόθη καί είς τάς αίθούσας τοΰ 
κ. Δραγούμη, δστις ήτο Υπουργός 
τών ’Εξωτερικών.

Είς τά ’Ανάκτορα παρετέθη καί 
ιδιαίτερον γεΰμα πρός τούς Δη
μάρχους. Ήσαν δέ 332 τόν άριθ- 
μόν οί παρακαθήσαντες εις τό 
Βασιλικόν γεΰμα, οϊτινες καί έπα- 
ρασημοφορήθησαν τότε δλοι.

«
’Ιδιαιτέρας τώρα μνείας άξιον 

είνε έν δώρον τό όποιον προσε- 
φέρθη τότε είς τόν Διάδοχον έπί 

καί τής ορκωμοσίας του.

ΤΗΝ 21 ’Ιουλίου 1868, δταν άνηγγέλθη δτι ή σεπτή τών 'Ελλήνων 
< Βασίλισσα έτεκεν αρρεν, η Ελληνική καρδία έσκίρτησεν άπό χαράν. 

Ή χαρμόσυνος εϊδησις μετεδόβη άμέσως είς δλα τά κέντρα τοΰ 'Ελληνι
σμού. «Έγεννήθη ό πρώτος πορφυρογέννητος Διάδοχος, τόν όποιον άπό 
αιώνων προεφήτευον τά σιβύλλεια βιβλία τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας, 
και τόν οποίον εποθησαν 'Ελλήνων γεννεαί» έγραφε χρονογράφος τής 
εποχής. Τόν νεογέννητον , Βασιλικόν βλαστόν έπαρουσίασαν τό πρώτον 
ό πρωθυπουργός Δ. Βούλγαρης καί ό ναύαρχος 
Κ. Κανάρης είς τούς συγκεντρωθέντας έπί τούτφ 
είς τήν μεγάλην αίθουσαν τών ’Ανακτόρων. Καί 
ήσαν έκεϊ συγκεντρωμένοι Υπουργοί καί άνώτα- 
τοι τοϋ Κράτους βαθμούχοι, βουλευταί καί οί έπι- 
ζώντες ήρωες τοΰ 21.

Κατά τήν παρουσίασιν δλοι, συγκινηθέντες μέχρι 
δακρύων, έχαιρέτισαν. ζητωκραυγάζοντες, τόν Διά
δοχον τοΰ Ελληνικού θρόνου ύπό τό δνομα Κων
σταντίνος. ’Εννοείται δτι μετά τήν γέννησιν τοϋ 
Διαδόχου δλοι οί Έλληνες παρηκολούθουν τήν 
άνάπτυξίν του καί μέ Ανυπομονησίαν ήρίθμουν τά 
έτη _μέχρι τής ενηλικιότητάς Του, δτε θά έδιδε 
τόν ορκον πρός τήν Πατρίδα.Ό μικρός Κωνσταν
τίνος δμως είχε τά θέλγητρα τής χρυσής ηλικίας 
καί παιδάκι άκόμη είς αύτά κατεγίνετο καί δέν 
άντελαμβάνετο άκόμη, διατί μέ τόσην συγκίνησιν 
καί μέ τόσην χαράν τόν έβλεπαν νά μεγαλώνη 
δχι μόνον οί σεπτοί γονείς του άλλά καί ένα Έθνος, 
μία Φυλή ολόκληρος.

Εύρίσκετο είς τά τελευταΐά του παιδικά χρό
νια άκόμη, δταν διά νά άστεϊσθή έγραψε, λέγουν, 
ενα μικρόν σημείωμα πρός τήν αδελφήν του, τήν 
άείμνηστον ’Αλεξάνδραν, καί τό υπέγραψε: Δούξ 
τής Σάρτρης. Τό σημείωμα εστάλη μέ ένα θερά
ποντα άπό τό δωμάτιόν του είς τήν βασιλοπούλα, 
ήτις εύρίσκετο εκείνην τήν στιγμήν εις τό ίδικόν 
της. Άπήντησε μ’ ένα σημείωμα επίσης, τό όποιον 
ύπέγραψε: Δούκισσα. ... καί μή εύρίσκουσα φαί
νεται ενα ονομα πρόχειρον προσέθεσε: ντέ κάτι τι. 
Καί μή νομίσετε δτι τό άθώον αύτό παιγνιδάκι 
έμεινεν άσχολίαστον. Εύρέθησαν οί διαδώσαντες 
δτι, είς τά ’Ανάκτορα οί μικροί βασιλόπαιδες τιτλο
φορούνται δοΰκες καί δούκισσες τής Σπάρτης καί
de Chalkis! .. Πώς ή διάδοσις παρήλλαξε τήν Σάρτρην εις Σπάρτην, 
και προ πάντων πώς τό «κάτι τι» έγινε Χαλκίς; Αύτό είνε δ νοστι- 
μώτερος επίλογος τοϋ ανεκδότου.

«
Κατά τάς παραμονάς τής ένηλικιώσεως τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου 

έγιναν είς τό Τατόϊον αί εξετάσεις του, τάς πρώτος ημέρας τοΰ ’Ιουλίου 
1886. Ήσαν παρόντες ό Βασιλεύς, ό Πρωθυπουργός X. Τρικούπης, δ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΡΕΦΟΣ
Τό έστεμμένον αύτό μωρό ή *Ελληνική ψνχή 
τό ώνόμασε Κωνσταντίνον και τό περιέβαλε 

μέ στοργήν καί έλπίδας ίεράς.

Υπουργός τής Παιδείας, ό Μητροπολίτης, ό ίερεύς τοΰ Βασιλέως, ό 
συνταγματάρχης Π. Κολοκοτρώνης, δ Διοικητής τής Σχολής τών Εύελ- 
πίδων Μόνος, οί καθηγηταί Κ. Παπαρηγόπουλος, Β. Λάκων, Τ. Άργυ- 
ρόπουλος, Μπρισσώ, ’Αρχιμανδρίτης Προκόπιος Οίκονομίδης, δ ταγ
ματάρχης Σαπουντζάκης καί ό Διευθυντής τής αγωγής τών Βασιλο- 
παίδων Λύδερς. Αί εξετάσεις διήρκεσαν τρεις ημέρας. Ό Διάδοχος 
έξητάσθη είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν, είς τήν γραμματολογίαν, είς τήν 

άρχαίαν Ελληνικήν, είς τήν Μεσαιωνικήν καί Βυ
ζαντινήν ιστορίαν, είς τήν ’Εκκλησιαστικήν ιστο
ρίαν καί Χριστιανικήν ήθικήν, είς τήν αρχαιολο
γίαν, είς τήν Γαλλικήν, Γερμανικήν καί ’Αγγλικήν, 
είς τά μαθηματικά, είς τήν Φυσικήν, τήν Χημείαν, 
τήν πολεμικήν τέχνην καί τάς στρατιωτικός άσκή- 
σεις. Μετά τήν λήξιν τών εξετάσεων παρετέθη 
γεΰμα είς τό Τατόϊον. Ό Βασιλεύς προέπιεν ύπέρ 
τοΰ Διαδόχου καί ηύχαρίστησε τούς καθηγητάς 
του. Κατόπιν δ Τρικούπης έφερε πρόποσιν ύπέρ 
τοΰ Βασιλέως καί είπεν: «Ότι τδ εύάρεστον άπο- 
τέλεσμα τών εξετάσεων τοϋ Διαδόχου οφείλεται 
βεβαίως είς τε τήν ευφυΐαν, τήν κρίσιν καί τήν 
φιλοπονίαν αύτοΰ, άλλά πρό πάντων είς τήν συνεί- 
δησιν αύτοΰ περί τών έπιβαλλομένων ύποχρεώ- 
σεων είς Έλληνα βασιλόπαιδα καί διάδοχον τοΰ 
Ελληνικού Θρόνου. Έπί τή συντόνω δέ περί τής 
άγωγής τοΰ Διαδόχου μερίμνη τοΰ Βασιλέως, οφεί
λεται Αύτφ εθνική εύγνωμοσύνη».

’Ολίγος ημέρας κατόπιν, τή 21 ’Ιουλίου, δ Διά
δοχος είσήλθεν είς τό 19“ν έτος τής ήλικίας του 
καί ένηλικιώθη κατά τά παραδεδεγμένα είς τούς 
Βασιλικούς Οίκους.

Έπί τή εύκαιρία τής συμπληριόσεως τών σπου
δών του δ Διάδοχος Κωνσταντίνος κατετάχθη είς 
τό 1ον σύνταγμα τοΰ πεζικοΰ, ύπό τόν τότε συν
ταγματάρχην Μαυρομιχάλην, μέ τόν βαθμόν τοΰ 
άνθυπολοχαγοΰ. Έκτοτε δέ ήρχισε κυρίως ή στρα
τιωτική αυτού παίδευσις, τήν οποίαν συνεπλήρω- 
σεν είς τήν Στρατ.Άκαδη μίαν τοΰ Βερολίνου.

Τό περιβολάκι τών Παραπηγμάτων, λέγουν, 
δτι οφείλεται άπό τότε είς τόν Διάδοχον-άνθυ- 
πολοχαγόν.

Έάν ή ένηλικίωσίς του χρονολογείται άπό τής 21 ’Ιουλίου 1886, ή 
επίσημος τελετή καί αί έορταί έγιναν τήν 1 Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ 
έτους. Ή άναβολή έπήλθε διότι έπρεπε νά κανονισθοΰν νομοθετικές 
τά κατ’ αύτήν.

Αί έορταί διεξήχθησαν έπί πολλάς ημέρας μεγαλοπρεπέστατα. Αί 
Άθήναι έώρτασαν πανηγυρικότατα τήν ένηλικίωσιν τοΰ μέλλοντος τών 
Ελλήνων Βασιλέως Κιυνσταντίνου. Ή επίσημος τελετή έγινεν είς τήν 
Μητρόπολιν. Έκεϊ πρό τοΰ Βασιλέως, πρό τής Βασιλίσσης, πρό τών

«
Μετά τήν τελετήν, είς τήν όποιαν ό Πρίγκιψ Νικόλαος παρίστατο 

ώς δεκανεύς τών Εύελπίδων, ήρχισαν αί έορταί.
Τήν θριαμβευτικήν πομπήν μέχρι τών ’Ανακτόρων ήκολούθησε τό

Ο ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ.—"Οταν πρωτοκατετάχΟη είς τόν στρατόν ό Διάδοχος, 
ήγόπα πολύ τήν ιππασίαν και τόν έβλέπομεν συχνά νά διασχΐζη 

τούς δρόμους τών Ά-όηνών έφιππος είς τό μαΰρό του άλογο.

πλήθος έν έξάλλφ 
ένθουσιασμφ.

Ό Βασιλεύς άπό 
τοΰ εξώστου προσ- 
εφιόνησε τόν λαόν 
ώς εξής :

«Έξ δλης καρ
διάς καί έν βαθείφ 
συγκινήσει ευχαρι
στώ ύμάς δλους διά 
τήν ώραίαν καί με
γαλοπρεπή έκδή- 
λωσιν τών αισθη
μάτων σας, έπί τή 
περιστάσει τούτη 
τής ένηλικιώσεως 
τοΰ Διαδόχου. Βε- 
οαιωϋητεοτιη καρ- 
δία του είναι Ελ
ληνικότατη καί δτι 
ούτος, δπως καί δλα 
τά παιδιά μου, θά 
ύπηρετήσουν μέ 
τήν καρδιά των τήν 
Πατρίδα’ καί τά 
συμφέροντα τοΰ 
Έθνους».

Μετά τόν Βασι
λέα ώ μ ίλη σε πρός 
τόν λαόν ’Εκείνος, 
δστις είχε δώσει 
τήν ημέραν έκείνην 
τόν στρατιωτικόν 
του δρκον, πρός τόν 
όποιον δλοι σήμε
ρον γνωρίζομεν τί 
υπέρλαμπρα δείγ
ματα πίστεως έδω
κε, δοξασθείς καί 
συνδοξάσας τά Ελ
ληνικά δπλα καί 
τήν Ελλάδα.

Είπε τήν ημέραν 
έκείνην πρός τόν

τή εύκαιρίρ. τής ένηλικιώσεώς του
Ή Αντιπροσωπεία τής Ηπείρου τφ έδώρησε σπάθην άργυρόν, άρμα- 

τωλικής έποχής, φέρουσαν χρονολογίαν 1784 μ. X.
Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος έδέχθη μέ μεγάλην συγκίνησιν τό δώρον 

καί είπεν: «’Αποδέχομαι έγκαρδίως τό πολύτιμον δώρον τής δούλης 
’Ηπείρου. Τά σύμβολα άρκοΰσι πρός άνάμνησιν».

Ήρκεσαν πράγματι είς τόν μέλλοντα πορθητήν τών Ίωαννίνων.
«

Μετά τρία έτη τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1889 άλλαι έορταί καί άλλαι 
πανηγύρεις. Τήν φοράν ταύτην ήσαν γαμήλιοι.

Οί Αθηναίοι διατηρούν πάντοτε ζωηροτάτην τήν άνάμνησιν τών 
Πριγκιπικών γάμων 
τοΰ Κωνσταντίνου 
καί τής Σοφίας καί 
τοΰ έκπάγλου θεάμα
τος τής τελετής είς 
τήν Μητρόπολιν, είς 
τήν όποιαν είδον περί 
τούς Νεόνυμφους καί 
τήν Βασιλικήν Οικο
γένειαν τής Ελλά
δος Αύτοκράτορας, 
Αύτοκρατείρας, Βα
σίλισσας, Βασιλείς, 
Πρίγκιπας καί Πρι- 
γκιπίσσας, τόν Κάϊ- 
ζερ, τόν Τσάρεβιτς, 
κατόπιν Τσάρον, τόν 
Πρίγκιπα τής Ούαλ- 
λίας, κατόπιν Βασι
λέα Έδουάρδον, τόν 
Βασιλέα τής Δανίας, 
τήν χήραν Αύτοκρά- 
τειραν τής Γερμα
νίας καί άλλων Βα
σιλικών Οίκων καί 
Κρατών έπισήμους 
Αντιπροσώπους.

Δέν έλησμότησαν 
δέ τό θέαμα τών Δο
κίμων, οϊτινες έκρά- 
τουν τήν ούράν τής 
Νύμφης καί τών άλ
λων Πριγκιπισσών 
καί Κυριών επισή
μων. Υπάρχουν δέ 
καί μερικοί ποΰ έν- 
θυμοΰνται τούς Πρί
γκιπας Άνδρέαν καί 
Χριστόφορον είς τήν 
Μητρόπολιν, μικρά 
παιδάκια τότε, νά

ΓΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ.—Ή Κέρκυρα έχαιρέτησε πρώτη τόν Διά
δοχον έπανερχόμενον πρώτην φοράν μετά τήν έπανάστασιν καί 
τόν έρρανε μέ πέταλλα ρόδων, σάν νά έμάντευε δτι μετ’ού πολύ 
όλος ό Ελληνισμός Οά τον έχαιρετούσε Νικητήν καί Τροπαιοΰχον.
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παίζουν μέ τά σπηρούνια τοΰ
Γαμβρού.

Αί έορταί διήρκεσαν μίαν εβδο
μάδα. Αί φωταψίαι εις τήν δδόν 
Σταδίου μέ τά κανδυλάκια ήσαν 
γραφικιόταται.

Είς τό Πολύγωνον έκαυσαν 
πυροτεχνήματα αξίας 150 χιλιά
δων φράγκων. Γεύμα καί πάλιν 
βασιλικόν παρετέθη είς τούς Δη
μάρχους, οΐτινες ήσαν μόνον 300.

Μολονότι δέ ήτο 'Οκτώβριος 
έκαμε ώραϊον καιρόν καί άπό- 
δειξις δτι, τά εντελώς άστεγα 
τότε θερινά θέατρα, κατά τάς 
έορτάς τών γάμων τοΰ Διαδό
χου, έώρτασαν καί αύτά μέ παρα
στάσεις πανηγυρικός.

«
Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος 

έπεδόθη έκτοτε είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τών στρατιωτικών εκείνων 
αρετών, αϊτινες τόν άνέδειξαν 
στρατηλάτην καί νικητήν.

Είς τήν Γερμανικήν Στρα
τιωτικήν ’Ακαδημίαν συνεπλή
ρωσε τάς θεωρητικός του σπουδάς καί δέν έπαυσεν ασχολούμενος 
είδικώς είς στρατιωτικός μελέτας, συμπληρών μεθοδικώς τήν στρατιω
τικήν του μόρφωσιν καί άποκτών τήν άπαιτουμένην πείραν διά τά 
μεγάλα πολεμικά έγχειρήματα.

Είς τόν βίον τοϋ Διαδόχου υπάρχουν καί σελίδες ποτισμένοι μέ μεγά
λην πικρίαν. Καί είναι αύται αί σελίδες τών αποφραδών ημερών τοΰ 
1897. "Ολοι γνωρίζομεν, πώς ό Διάδοχος Κωνσταντίνος, είς τόν όποιον

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.—Μέ τόν σιδηρόδρομον Λαρίσοης ένα πρωΊ ό Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος IB' ϊφυγε καί μέσω Χαλκίδας έσπευσεν έκεϊ, δπον θά κεςδήση τόν άλλον 

έκεϊνον τίτλον ποΰ έφερεν έπαξίως καί ένας άλλος προκάτοχός Του.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ #

ΑΠΟ τούς έπιστημονικώτερον κατηρτισμένους θεράποντος τής θέμιδος καί ποιητής εμπνευσμένος καί λόγιος συγχρόνως, ό Ρήγας Ραγιάς 
μας παρουσιάζεται τώρα ώς ψάλτης τών «Τραγουδιών τοΰ Γένους», τά όποια έξέδωκεν είς κομψότατου τόμον. Τά «Τραγούδια τοΰ Γένους» 

είναι βγαλμένα άπό τήν ψυχήν τοΰ ραγιά, ψυχήν μέ περιβόλι Ελληνικής άνθήσεως, μέ παλμούς Ελληνικής ζωής καί έμπνεύσεως. "Ολα σχεδόν 
είναι ωραία τά ποιήματα τής συλλογής, καί, έάν έπρόκειτο νά έκλέξωμεν, Οά παρεσυρόμεθα είς τήν άναδημοσίευσιν ολοκλήρου τοΰ τόμου. Δι’αύτό 
χάριν τών αναγνωστών μας παραθέτομεν μερικά, μέ τήν πεποίθησιν δτι, έάν δέν ήναι τά ωραιότερα, είναι δμως πάντοτε ωραία.

1897 - 1 9*2
(’Απόσπασμα)

Τής Θεσσαλίας ίμέοτωσε τό στάχυ σάν ρουμάνι 

άπό τό σπάρο τό γερό μέσ’ στό αίμα τό παληό- 
κι’ έρρίζιοοε στήν "Ηπειρο, και εκείνη δέν τό φθάνει, 

κι έθέριεψε στη Ρούμελη κι έκεϊθε ώς τό γιαλό, 

τής Θεσσαλίας τό πυκνό τό στάχυ σάν ρουμάνι.

Και θεριστής ό Βασιληας — ό Βασιληάς σου, ποΰ είδες 
κάποια χλωμή σαρακοστή σκυμμένος νά γυρνή, — 

τώρα με τής καλοκαιριές τοΰ "Αη Δημήτρη αχτίδες, 

"Αγιος Δημήτρης στάλογο τοΰ Γένους προσπερνά, 

ό άποσταμένος Βασιληας, ποΰ, πριν πεθάνης, είδες.

Και νά! Μέ τ’ άσπρα τά φτερά, ποΰ επήρε άπό τή Νίκη, 

περνώντας άπ’ τοΰ ’Αλέξανδρου τή δοξασμένη γή, 

τά χαλινάρια δίνει του σε μιά του προσταγή 

καί, πηλαλώντας, ροβολοΰν γιά τή Θεσσαλονίκη, 

κί οί δυο μέ τ' άσπρα τά φτερά, ποΰ έπήραν άπ’ τή Νίκη.

Κι εβγήκαν τά μελλούμενα τών χρόνων τών παλμών: 

ΓΟ Βασιληας δεν πέθανε!...» Καί μιά φωνή μεγάλη 

άκούοθη απάνω άπ’ τά βουνά στους άχθους τών γιαλών : 

• Πάλι με χρόνους καί καιρούς δικά μας είναι πάλιν, 

ώς τώπαν τά μελλούμενα τών χρόνων τών παληών...

«

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
Σ' έσένα ό νους μας έρχεται στά ξενικά τά μέρη 

μακρυά άπ’ τής μάνας τόν καϋμό κ’ άπ’τοΰ παιδιού τά χάδια, 

Μάγοι οί κρυφοί μας στοχασμοί, θωροΰν τό ίδιο αστέρι 

τής Πίστης, ποΰ θωρεϊς κΓ εσύ άπό βουνά ή λαγκάδια. 
Καί στής ελπίδες τής νυχτιάς, ποΰ γλυκοφέγγει δλοένα, 

ή ίδια ψυχή πολλών κορμιών βλογά. τήν "Αγια Γέννα... 

άνετέθη ή αρχηγία τοΰ στρατοΰ, 
άνεχώρησε τότε τήν νύκτα διά 
τής οπίσθιας θύρας τών ανακτό
ρων άποφεύγων τάς διαδηλώσεις 
καί τάς ζητωκραυγάς. Διότι έγνώ- 
ριζεν ’Εκείνος τό άνοργάνωτον 
τοΰ στρατοΰ τότε καί δέν έσκέ- 
πτετο παρά μόνον πώς νά διασιό- 
σΐ| δ,τι ήτο δυνατόν νά διασωθή 
άπό μίαν άναπόφευκτον ήτταν.

Τήν σκληράν έκείνην δοκιμα
σίαν ύπέστη ό Διάδοχος τοΰ 
Ελληνικού θρόνου μέ δλην τήν 
στρατιωτικήν καρτερίαν καί 
έκτοτε είς εν καί μόνον άπέβλε
πον αί σκέψεις τους, είς τήν 
άνοργάνωσιν τοΰ στρατοΰ μας. 
εις έν καί μόνον έτεινον οί ποθοι 
του, είς τήν άπάλειψιν τής θλι
βερός έκείνης άναμνήσεως, είς 
τήν έκδίκησιν, είς τήν νίκην.

Καί άνέτειλεν ή ποθητή ή μέρα 
κατά τήν οποίαν, άρχηγός στρα
τού (οργανωμένου έπέβη τής άμα- 

. ξοστοιχίας ήτις τόν έφερε πρός 
τά σύνορα. Έκεϊθεν είσήλασεν

είς τήν Μακεδονίαν καί θριαμβευτικώς προήλασε τρέπων είς φυγήν τόν 
έχθρόν καί φθάνων μέχρι Θεσσαλονίκης έντός είκοσι περίπου ή μερών 
μετά ένδοξους νίκας. Είς τήν Ήπειρον κατόπιν μέ τήν άλωσιν τών 
Ίωαννίνων προσέθηκε νέον τρόπαιον καί νέαν σελίδα δόξης είς τά 
δπλα τά Ελληνικά, συνε]ζίζων τάς παραδόσεις τάς Ελληνικός.

Καί άνήλθεν είς τόν θρόνον ένδοξος έκ τών πεδίων τών μαχών, Βασι
λεύς λατρευτός τών Ελλήνων.

ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ό παπάς ξεπρόβαλε στοΰ Ναοΰ τή θύρα, 

τοΰ σπερνοΰ ξεφιύλισε τά υστερνά κεριά, 

έρριξε μυριόφοβη μιά ματιά του γύρα, 

καί τό βιός του τώκλεισε με τήν κλειδαριά. 

Ξάφνου, μπρος τον κύλισε φοβερή πλημμύρα 

άπό βόγγους, κλάμματα, χέρια, φωνητιά- 

τοΰ πολέμου τάρριξεν ή σκοτώστρα Μοίρα. . . 

κι’ ήταν γυναικόπαιδα μέσ’ απ' τήν Τουρκιά. 

Πίσω τους τούς έδιωχνε τοΰ Σταυρού ή παντιέρα- 

μπρος του διαμαντόλαμπεν ό Σταυρός στή Δύσι. 

Ο ένας αίμα έγύρευεν’ ό άλλος ν’ άναστήση. . .

Κι ’ ό παπάς, ποΰ σκιάζονταν μιά άχνα τοΰ πιστοΰ, 

τό Ναό του άνοίγοντας διάπλατα στή λέρα, 

τους εχθρούς έσωριασε, σκλάβους τοΰ Χρίστου.

«
ΡΑΓΙΑΔΕΣ

Ραγιάδες θ’ άπομείνωμε, Μητέρα ! 

Τό γράφει τό δικό μας ριζικό. 

Ό Πόνος μας σκοτάδι μυστικό 

κΓ άτέλειωτο, χωρίς χαράς ημέρα.

Τ’ άλλα παιδιά σου δλοΰθε κΓ άπό πέρα 
γιορτάζουν στό τρανό σου αρχοντικό- 

για μάς κανένα μήνυμα γλυκό ! 

Πάντα σκλαβιά καί σίδερων φοβέρα!

Χαλάλι ! Κι' οΰτε πίκρας μοιρολόι, 

κι ’ οΰτε κρυφό παράπονο — Γιατί ; — 

κι οΰτε σκουλήκι ζήλειας π αργοτρώει.

Ή Δόξα σου στό διάβα της μιάν ώρα 

τοΰ ξένου κάστρου θαϋρη τό στρατί, 

καί θάμπη <5 "Ηλιος, ποΰ τόν κλαΐμε τώρα...

Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ

(ΔΙΗΓΗΜΑ)

θά-

ανε-

ένα
Η A. Β. Υ. Φ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η θαλαμηγός «Κορυδαλός», μέ τό 
πουλί, τό τόσο άγαπητό είς τούς

Γαλάτας. σκαλισμένο είς τήν πρώρα 
του, παρέπλεε τά βουνά τής Κορσι
κής. Είς τό κατάστρωμα ή λεπτοκα
μωμένη κόμησσα Ζακελίνα δέ Ρενβίλ 
έδιάβαζε με έντονη φωνή Τό Ποτάμι 
τού Αίματος», μίαν ιστορίαν άντεκδι- 
κήσεων μεταξύ δύο οικογενειών. Αί 
φίλαι της, ή ξανθή καί γλυκοπρόσωπη 
Κ“ δέ Ζερέλ καί ή μίς’ΑδέλαΧάρτβουδ, 
τήν ήκουον μέ μεγάλην συγκίνησιν.

Είς τόν όγδοον φόνον καί είς τήν 
φυγήν τοΰ πέμπτου ληστοΰ δ κόμης 
Ρενβίλ είπεν:

— Εύγέ σας! Κυρίαι! Προετοιμά- 
ζεσθε βλέπω θαυμάσια γιά μιά έκ- 
δρομή στήν Κορσική.

— Δέν έχετε άδικο! Χρειάζεται αύτή 
ή ψυχική προδιάθεσις, δταν πρόκηται 
κανείς νά βγή στό περίφημο νησί· 
άπήντησαν, μέ γέλοια, αί συνταξει- 
διώτισσαι τοΰ κόμητος.

Ό «Κορυδαλός» έκανε στοπ μπρο
στά σέ μιά κωμόπολη ριχμένη σαν σάρπα επάνω είς ένα ακρωτήριο.

— Ή Καργέζα! φώναξε δ καπετάνιος.
— Σαν ένα διαμάντι σ’ ένα δαχτυλίδι κακο- 

φτιφσμένο· είπεν δ κ. Ζερέλ.
Μέ τό στιθαρό της χέρι καί μέ τόν καμα

ρωτό της θώρακα ή μις Άδέλα έλαβε στάσιν 
άγάλματος, συμβολίζοντος τόν θαυμασμόν, καί 
άνεφώνησεν;

— ”Ω ! Πολύ ενθουσιαστικόν 1
— Νά πάμε ώς τά ερείπια έκεϊ κάτω στό

βουνό· είπεν ή κόμησσα.
— Δέν Οά ήνε καί πολύ φρόνιμο... Δέν πρέ

πει νά δπλισθοΰμε ;... Ρολάνδε μή ξεχάσης τό 
περίστροφό σου· είπε στόν άνδρα της ή κ. Ζερέλ.

— Είσαι άκόμη έπηρεασμέιη άπό τό «Ποτάμι
τοΰ Αίματος» αγαπητή.

ΊΙ μις Άδέλα ήρώτησεγ.
— Λυτός ό άγριος τόπος μέ τούς πυκνούς

μνους εινε ή ληστρικές φωληές;
Καί είς καταφατικήν άπάντησιν ή μις

φιόνησεν:
— ’Ενθουσιαστικόν!
Οί εκδρομείς μέ τήν βάρκα βγήκαν είς

όρμον, δπου ήσαν άναποδογυρισμένες μερικές 
βάρκες καί εφαίνοντο σαν βυθισμένες στόν ύπνο. 
Οΰτε ένας κάτοικος.Άπ’εδώ καί άπ’έκεϊ, σέ μιά χαράδρα, δυό εκκλησίες λειώση. Ό άνδρας
άντίκρυζαν, παράξενα, ή μιά τήν άλλη. Οί άόρατοι κάτοικοι έκοιμώντο; — θά σοΰ γίνη αύτή ή χάρις, Ζακελίνα. Νά ή πρωτοπορεία τών ληστών.

Καί έδειχνε μιά γρηά γυναίκα μέ 
μάτια φλογερά καί πρόσωπο σαν κερί. 
Σ’ ένα μαύρο μανδήλι είχε τυλιγμένα 
τά σκονισμένα μαλλιά της. "Ετρεχε μέ 
στήριγμα ένα ραβδί.

— Πού πηγαίνετε; ήρώτησε μέ ύφος 
άγέρωχο.

— Νά μιά κυρία δχι καί πολύ εύπρο- 
σήγορη" είπεν δ κόμης. "Ας μή τήν 
δυσαρεστήσουμε ...

— Κυρά μου, πάμε έκεϊ έπάνω, ώς 
τά έρείπια, άν δέν σάς πειράζει!

Ή κακομοίρα κίνησε τό ραβδί της 
καίΤείπεν: ______ __________

—Ά! θϊΓπάτε στήν Ταωνία! Τότε 
άνοϊξτε καλά τά μάτια σας! Εμένα 
τήν περασμένη εβδομάδα λίγο έλειψε 
νά μέ σκοτώσουνε!

— Λέτε . .. έδώ νά ύπάρχουν ... Τό 
χωριό κάτω στό λιμάνι φαίνεται τόσο 
ήσυχο· έψιθύρισεν ή κ. Ζερέλ.

—Ήσυχο, τό χωριό)! Δέ μετρήσατε 
τούς σκοτωμένους τόν περασμένο μήνα; 
Είσθε ξένοι έσεϊς! Πηγαίνετε στό βουνό, 
μά τό νοΰ σας!

"Οταν έτελείωσεν ή γρηά, ή /κυρία 
Ζερέλ έπιασε τό χέρι τής μις Άδέλας 
μέ τήν πρόθεσιν νά ξαναγυρίσουν στή 
θαλαμηγό!

— Αύτή ή γρηά πάει πρός τήν θά
λασσα, μπορεί νά σάς συνοδεύση· είπεν 
ή κυρία Ρενβίλ.

— ”Ω! Κόμησσα μάς περιπαίζετε. 
Έσεϊς, Κόμη, είσθε πειό λογικός ...ΕΙΣ ΤΑ ΒΟΔΕΝΑ — ΟΙ ’Οθωμανοί κυρίως καί οί Ίσραηλϊται ίξετρελλάΟηκαν μέ τήν 'Ελληνικήν Διοίκησιν 

καί έξεδήλωσαν τά αίσθήματά των δταν έφθασεν έκεϊ ή A. Υ. 6 Διάδοχος.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΡΡΟΙΑΝ. — Τί φρενϊτις, τί κακό, έγινε είς τά έως χθες δούλα μέρη, δταν είδαν τόν Διάδοχον 
του θρόνου, τό παιδί τοΰ Νικητή - Βασιληά !

— Σχεδόν φοβούμαι! είπεν ή κ. Ζερέλ. ’Άν μάς έχουν στήσει καρτέρι; 
Ή κόμησσα Ζακελίνα, άν καί λεπτοκαμωμένη, ή περισσότερον γενναία, 

έπήγαινεν έμπρός. ’Έξαφνα στάθηκε καί έκανε: 
«Σούτ! · "Ολοι ηχούσαν. Είς ένα σπήτι μέ κατε- 
βασμένα παραπετάσματα μιλούσαν δυνατά.

— Μάς φωνάζουν νά γυρίσουμε πίσω ίσως. 
Γιατί δέν βγαίνουν στά παράθυρα, αν ήνε καλοί 
άνθρωποι; θά μάς ληστεύσουν !

— Ξέρετε σέ ποιά γλώσσα μιλούν αύτοί ποΰ 
σάς τρομάζουν, άπήντησεν ό κ. Ρενβίλ; Έλλη- 

■ νικά! Τί σημαίνει αύτό; Μήπως ό καπετάνιος 
I μας πήρε τήν Κρήτη γιά τήν Κύπρο ;

Ή κ. Ζερέλ καί ή μις Άδέλα έγέλασαν :
— θάνε πολύ νόστιμο I

( Οί εκδρομείς διέσχισαν τήν κωμόπολιν καί 
έπήγαιναν πρός τό βουνό, ποΰ δσο έπλησίαζον, 
ήρχισε, παρ’ δλην του τήν γραφικότητα, νά τούς 
φοβίζη περισσότερο μέ τήν άγριάδα του.

— Τί σκηνογραφία γιά Καλαβρέζους ληστάς· 
είπεν δ κ. Ζερέλ. Δυό κρυμμένοι πίσω άπό ένα 
κορφοβούνι μπορούν νά μάς κάνουν δ,τι θέλουν.

— Ρολάνδε, λές ανοησίες μέ τις ύποψίες σου· 
είπεν ή γυναϊκά του.

— θά ήθελα νά τώβλεπα αύτό...
Ή γενναία κόμησσα δέν έπρόφθασε νά τε- 

της τήν διέκοψε :

ΡΗΓΑΣ ΡΑΓΙΑΣ
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ΕΙΣ (ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.— Me δυσκολίαν συνεκρατοϋντο ol καϋμένοι ol "Ελληνες, βλέποντες είς τήν 'Ελληνικήν Άκρόπολιν τής Μακεδονίας 
τήν A. Υ. τόν Διάδοχον νά καταιβαίνη άπό τό τραίνο καί έζέσπαζαν είς λυγμούς καί κλάμματα καί ζητωκραυγάς φρενιτιώδεις.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ. Ή ύπό τών προκρίτων τής Κορυτσάς δεζίωσις τής A. Υ. τοΰ Διαδόχου, 
ήτο έπιβλητικωτάτη καί είς άκρον θερμή.

—Δέν σάς ακούω, 
τιόρα ποΰ βγήκαμε 
στό δρόμο πρέπει 
νά τελειώσωμε τήν 
εκδρομή μας.

Μέσα άπ’τά φύλ
λα μιας χαρουπιάς, 
σ’ ένα μονοπάτι, οί 
εκδρομείς διέκρι- 
ναν μιά βρύση. Τό 
νερό ξεχείλιζε. Στή 
βρύση, στή σκιά 
μιάς αμυγδαλιάς, 
δυό νέοι ήσαν κοντά 
κοντά, σκυμμένοι ό 
ένας στόν άλλον.

Ντυμένος μέ βε
λούδινο σκούρο σα
κάκι, ξεθωριασμένο 
άπό τόν ήλιο, μ’ένα 
τουφέκι καί μιά όμ- 
πρέλλα. μαζί δεμέ
να, στόν ώμο, μέ 
τό πρόσωπο ζωηρό 
καί θλιμμένο, ό βο
σκός μιλούσε σιγά 
καί γρήγορα στή 
νέα, πού είχε τό 
πρόσωπο κόκκινο 
σάν ρώδι. Τά ολό
μαυρα μαλλιά της 
ήσαν τυλιγμένα στό 
μέτωπο σάν διάδη
μα. Τά άμυγδαλωτά 
της μάτια έλαμπαν
σάν χάντρες μέσα άπ’ τά βλέφαρα. Ό βοσκός είχε πιασμένο σφιχτά τό 
χέρι της. ’Εκείνη τό τράβηξε μέ περηφάνια, σηκώθηκε καί προχώρησε 
μερικά βήματα μέ τό φτερωτό βάδισμα μιάς Νίκης τής Σαμοθράκης.

Οί εκδρομείς φάνηκαν στό δρόμο. Μ’ ένα πήδημα ό βοσκός χάθηκε 
μέσα στις τζιτζιφιές. Μέ τά χέρια, στηριγμένα άπ’ έδώ κΓ άπ’έκεΐ στή 
μέση, σχεδόν προκλητική, ή βοσκοποΰλα έπερίμενεν.

Ή κόμησσα τήν έπλησίασεν. Έκείνη άμέσως είπε:
— Συμπαθάτε τό Στέφανο, τόν άρραβωνιαστικό μου. Είνε βοσκός 

καί φυλάει τ’ άρνιά του. Κόσμο ποτέ του δέ βλέπει. Είνε λίγο άγριος 
σαν τραγί. Έγώ μένω στό Ροντολίνο. Μέ λένε Ταωνία.

—Ωραία ονόματα έχουν τά κορίτσια στήν Κορσική.
— Δέ βαστάει άπ’ έδώ. Είμαι Ελληνόπουλα καί τ’ όνομά μου θά πή 

κόρη τοΰ παγωνιού. Μέ βάφτισαν έτσι γιατί γεννήθηκα στά έρείπια 
τής Παληάς Ταωνίας, ποΰ ήρθαν οί παποΰδες μας άπ’ τή Μάνη, δταν 
πήγανε κεΐ οί Τούρκοι.

Ό κ. Ρενβΐλ καί ό φίλος του είχαν καί έκεϊνοι πλησιάσει γιά ν’άκού- 
σουν τή βοσκοποΰλα ποΰ μιλοΰσε μέ τόση χάρι.

Έξαφνα ή κόμησσα είδε επάνω άπ’ ένα βράχο στό βουνό νά βγαίνη

ένα κεφάλι. Τώ- 
δειξε στόν άνδρα 
της. Τό κεφάλι έξη- 
φανίσθη και μόνον 
ή άκρη τοΰ τουφε
κιού έλαμπε άκόμη, 
άλλά καί αϋτή σέ 
λίγο χάθηκε.

Ή βοσκοποΰλα 
έλεγε τήν ιστορία 
της. Γοητευμένη 
άπό τή χάρι της ή 
κ. Ρενβΐλ ήθέλησε 
νά τής διίιση ένα 
ενθύμιο άπό τή 
γνωριμιά των. "Ε
βγαλε ένα περιδέ
ραιο άπό μαργαρι
τάρια τής Βενετίας 
καί τό πέρασε στό 
λαιμό τής νέας. 
’Εκείνη άπ’ τή χα
ρά της χτύπησε τά 
χέριατης καί έτρεξε 
νά κυττάξη μέσα 
στό νερό τής βρύ
σης. Έπειτα σηκώ
θηκε καί λυπημένη, 
διότι τούς έβλεπε 
νά φεύγουν είπε:

— Πρέπει νά ξα- 
ναρθήτε έδώ τό 
Πάσχα. Θά φιλη
θούμε τότε δλοι. 
Ρενβΐλ.— Καί γιατί όχι σήμερα; είπεν δ κόμης

— Γιατί τότε στήν Έκκλησιά μας τήν 'Ελληνική γιορτάζουμε τόν 
’Ασπασμό" καί χορεύοντας φιλιούμαστε.
— Μέ τήν άδειά σας Θά φιλήσω εγώ σήμερα τά ώραϊά σας δαχτυλά

κια· άπήντησεν ό κόμης.
ΚΓ έπιασε τό χέρι της βοσκοπούλας μέ δλην τήν αβρότητα τοΰ ευπα

τρίδου καί έφίλησε τά δάκτυλα.
Ένόμιζεν δτι θά τήν στενοχωρήση, άλλ’ έκείνη έδέχθη τό χειροφί

λημα μέ μεγαλοπρέπειαν βασιλικήν.
Ξαφνικά άνιήχησεν ένα δυνατό σφύριγμα καί τούς έκαμε δλους νά 

ταραχθούν. Ή βοσκοποΰλα τούς καθησύχασεν:
— Είν’ ό Στέφανος. Μέ φωνάζει σάν τ’ άρνιά του. ’Εσείς τώρα είνε 

ώρα νά πηγαίνετε. Στό καλό.
Ή βοσκοποΰλα έφυγε πίσω άπ’ τις τζιτζιφιές.
Οί έκδρομεϊς έπέστρεψαν στή θάλασσα. Πολλές φορές ή μις Άδέλα 

έστρεφε τό κεφάλι πρός τό βουνό, δπου, σάν χιόνι, κυλούσαν τ’ αρνάκια 
μέσα στους άσφοδέλους.

Καί πέρασαν έκεϊ τήν νύκτα μπροστά στήν Κορσική μέσα στή θά-

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ. — "Οταν ό Δ· χος διέσχιζε τούς δρόμους τής Κορυτοάς τοΰ έγινεν άληβινή άποβέωσις.
ΕΙΣ ΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ. "Ας φωνάζουν ol καλοΟεληταί. Τούς Απαντούν ■ ‘Ελληνικά! φωνα! κα! ή ‘Ελληνική φρενίτις, ή όποια ίξεδηλώβη

δταν παιδιά, μαβητα! καί μαόήτριαι, νέοι, γέροι, γρηές τής Κορυτσάς, ίτρ , t νά φιλήσουν τά πόδια τοϋ Διαδόχου τοΰ θρόνου.
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κορυφήν φουσκωτά. Το νέον αύτό κτένισμα, έάν καθιερωθή, θά έχη μιά 
δυσκολία, θά χρειάζεται μαλλιά πο/Δ.ά.... ψεύτικα. Κι' αυτά τά τελευταία 
στοιχίζουν άκοιβά.
ττ ' ■ ' . - *
Παρασημον εις γυναίκα.

Τό παράσημου άπενεμήθη είς γυναίκα καί μάλιστα είς αεροπόρον. Ή παρα- 
σημοφορηθείσα ονομάζεται 'Ελένη Ντυτριέ, είνε Γαλ,λίς καί έδρεψε δάφνας- 
άεροπορικάς είς Παρισίους, άναδειχθεΐσα νικήτρια είς αγώνας. Ο Πρόεδρος 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας άπένειμε τό παράσημον τής Αεγεώνος τής Τιμής 
είς τήν άτρόμητον αεροπόρον, ανέθεσε δέ εις τήν γνωστήν συγγραφέα ύπό τό 
ψευδώνυμον Δανιήλ. Αεζουάρ όπως τό έπιδώση. Εις ένα συμποσίου παρατε
θεί· πρός τιμήν τής Δ^ος 'Ελένης Ντυτριέ ή Δανιήλ. Αεζουάρ, αφού έξήρε τήν 
γενναιότητα τής αεροπόρου, έπέδωκεν είς αύτήν τό παράσημον λέγουοα: Γ Εν 
όνόματι τού Προέδρου τής Γαλλικής Ιημοκρατίας σάς άνακηρύσσω ιππό
την τής Αεγεώνος τής Τιμής*.

*

Ό τύραννος καί ό σκλάβος εις τόν γάμον.

"Ενα Γαλλικόν περιοδικόν ήνοιξε τάς οτήλας του είς τά κορίτσια καί ζητεί 
τήν γνώμην των περί έρωτος καί περί γάμου. Διατί τάχα δέν έζήτησε τήν 
γνώμην των περί Φιλοσοφίας, περί Θρησκείας ή άκόμη καί περί τού Ανατο
λικού ζητήματος ;

Ο! φεμινισταί τής Γαλλίας βεβαίως θά ήναι δυοηρεστημένοι διότι μέ 
ερωτήσεις περί έρωτος φαίνονται οτι θεωρούν τά κορίτσια των πολύ παλαιός 
έποχής, καί οτι δέν τά κρίνουν άξια ν απαντήσουν καί εις άλλα σοβαρά θέματα.

Μερικά κορίτσια αντί ιιπαντήσεως έθεσαν αύτό τό ερώτημα : < Π σύζυγος 
οφείλει υπακοήν είς τόν άνδρα της ;■.·

'Π άπρόοπτος αυτή έρώτηοις έκαμε πολλούς νά γελάσουν.
' Ο Καπύς, ό γνωστός συγγραφέας, ό όποιος κάμνει τόν κόσμον νά γελά 

μέ τάς κωμφδίας του, 

έγραψε ένα χαριτω
μένοι· ευθυμογράφημα. 
'Π έρώτηοις ιιυτη τών 
κοριτσιών τής έποχής 
μας τοϋ ένθυμίζει μίαν 
σκηνήν άπό παλαιόν 
κωμωδίαν.

Δύο φιλενάδες νπαν- 
δρευθείσαι, μετά και
ρόν, ανταλλάσσουν τάς 
έντυπώσεις των. Ή 
μία παραποιείται διά 
τόν δεσποτικόν της σύ
ζυγον. Ή άλλη, μει- 
διώσιι, λέγει οτι, πάν
τοτε υπάρχει τρόπος 
συμβιβασμού. Τήν στιγ
μήν έκείνην εισέρχεται 
ό άνδρας τής τελευ
ταίας, <5 όποιος έρχεται 
νά μιίθη άπό τήν γυ- 
ναϊκά του τί θά κάμουν 
τό βράδυ.

— Θά φάμε στό εοτια- 
τόριον λέγει έκείνη.

— Καλά· άπαντά ό 
σύζυγος χωρίς νά φέ- 
ρη άντίρρησιν.

— “Επειτα θά πάμε στό θέατρο· προσθέτει ή γυναίκά του.
— Μάλιστα- λέγει καταφατικώτατα ό σύζυγος.
— Καί τώρα θά βγώ μέ τό παιδί καί σύ θά μέ περιμένης εδώ στό οπήτι.
— Συμφωνότατος· άπαντα εκείνος.
Τότε ή γυναίκά του γυρίζει πρός τήν φιλενάδα της καί τής λέγει: ·Νά 

πώς ήμιιοτε σκλάβες τών άνδρών μας εμείς ή γυναίκες !*
Καί ό Καπύς συμπεραίνει οτι, αί γυναίκες δεν θά κερδίσουν τίποτε, έάν 

θελήσουν ν’ άλλάξουν εκείνο ποΰ ονομάζουν σκλαβιά. Διότι είναι αιώνιον νά 
τυραννουν αί γυναίκες μέ τήν φαινομενικήν σκλαβιά των.

Κόρη πρωθυπουργού λεπτουργός.

Υπάρχουν άραγε νεαροί Άτθίδες, καταγινόμεναι έρασιτε- 
χνικώς είς τήν λεπτουργικήν; ’Εάν ναι, τότε ας μάθουν ότι

έχουν μίαν συνάδελφον, τήν κόρην τοϋ Πρωθυπουργού τής Σουηδίας, ή 
όποια είναι φημισμένη διά τά έργα της εις τήν λεπτουργικήν μέ ξϋλον τής 
έβένου, είδικο'περον λεγομένην εβενουργικήν. ’Εάν δχι, τότε ΰποθέτομεν 8τι 
θ' άρχίοουν τώρα, άφού έμαθαν δτι αύτό συμβαίνει καί είς... τήν Στοκχόλμην.

Μί
Καί μία προπαγάνδα.

Άπό τούς Παρισίους καί άπό τό Λονδϊνον δ συρμός τώρα μέ τήν Άνοιξιν 
εκπορεύεται πρός δλας τάς διευθύνσεις τοΰ κόσμου μέ τάς νέας εφευρέσεις 
τον καί τούς νέους συνδυασμούς. Τό περίεργον είναι οτι, ένιϊι αί ’ Αμερικανί
δες τρελλαίνονται διά τήν Παρισινήν καί Ευρωπαϊκήν έν γένει μόδαν, μία 
’Αμερικανίς έν τούτοις κάμνει είς τήν Νέαν Ύόρκην προπαγάνδαν εναντίον 
τής μανίας τών ’Αμερικανίδα»· διά τούς συρμούς καί τήν πολυτέλειάν των. 
Καί είνε επίσημος ή προπαγάνδα, άφού προέρχεται άπό αύτήν τήν σύζυγον 
τοϋ Προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ούΐλσον. Διά παντός λόγου, 
προφορικού καί γραπτού ή κυρία Ούίλ.σον προσπαθεί νά πείση τάς ουμπολί- 
τιδάς της δτι, είναι καιρός νά σταματήσουν είς τόν κατήφορον τής πολυτε
λείας, τόν όποιον έλαβον μέ τόσην ορμήν. Ό κατήφορος δμως αυτός διά 
τούς μεγάλους οίκους πολυτελείας τών Παρισίων, τοΰ Λονδίνου καί τής 
Νέας Ύόρκης είναι άνήφορος πρός μεγάλα κέρδη.

ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙ. — "Οταν ή A. Υ. £φΰασε μέ τήν Ακολουθίαν Tou είς τό Δέλβινον, δλος ό πληθυσμός, 
Έλληνικώτατος πέρα-πέρα, έξήλθε νά τόν προϋπάντηση καί ή δεςίωσις έκεϊ ύπήρξε φρενητιώδης.

λασσα τί] βελούδινη και κάτω άπό ένα μεταξένιο ουρανό, κεντημένο 
μέ διαμάντια.

Τά ξημερώματα ο καπετάνιος φώναξε τήν κόμησσα καί τήνκ. Ζερέλ.
— ’Ελάτε νά δήτε τήν πρώρα μας.
Τόν ήκολούθησαν. Μέσα στής τρύπες, ποΰ περνφ ή ιίλυσσίδα τής 

άγκύρας, δυό μεγάλα κλαδιά πορτοκαλιάς φορτωμένα μέ τούς καρπούς 
των στόλιζαν τή θαλαμηγό.

— Ποιος μάς έκαμε αύτό τό ωραίο δώρο : ήρώτησε ί] κόμησσα.
— Μιά βάρκα τή νύχτα έπλησίασε τή θαλαμηγό' άπήντησεν ό καπε

τάνιος. Ό βοσκός θέλησε νά σάς έκφραση τήν ευγνωμοσύνη του γιά 
τό δικό σας δώρο στή βοσκοποΰλά του.

Μετ' ολίγον ό Κορυδαλός - άπέπλευσε. Καί τά κλαδιά μαζί μέ τήν 
ευωδιά των σκορπούσαν καί τό χρυσάφι τών καρπών των μέσα είς τά 
γαλάζια κύματα τής Μεσογείου. Charles geniaux

FV®***~ ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

Ελληνικά κεντήαατα.

“ Επρεπε >·ά ;■/’>■// πάλιν έφέτος ή’Έκθεοις τών χειροτεχνημάτων τής Ιθά
κης είς Αθήνας διά νά ίδωμεν καί πάλιν τά ωραία κεντήματα καί τά άλλα 
χειροτεχνήματα, διά τά όποια δμολογουμένως αξίζει νά γίνη ιδιαίτερος λόγος.

Τά κεντήματα τής έκθέοεως έθαυμάσθηοαν ιδιαιτέρως άπό τάς κυρίας καί 
δεσποινίδας τών ’Αθηνών, αϊτινες έπεοκέφθησαν τήν αίθουσαν. Δέν έλλειψαν 
δέ καί οί έπισκέπται 'Αθηναίοι, θαυμαστοί τών ωραίων χειροτεχνημάτων. 
Άλλως τε τά 'Ελληνικά κεντήματα έν γένει εινε καιρός ν’ αρχίσουν νά διαφη- 
μίζωνται καί είς τήν Ευρώπην, διά νά ευρίσκουν κατανάλωσιν καί είς τάς έκεϊ 
αγοράς, ζΐέν βλέπετε 
τί κιίμνουν οί Βούλγα
ροι ; Άφ’ ού έγέμισαν 
τόν κόσμον μέ τάς 
πολεμικός των νικάς, 
διαφημίζουν καί τάς 
βιομηχανίας των ,«έ 

τόν ίδιον μεγεθυντικόν 
φακόν. Καί δέν ανοί
γετε Ευρωπαϊκόν περι
οδικόν τοϋ συρμοί’ χω
ρίς νά ίδήτε δτι, γίνεται 
λόγος διά τά Βουλγα
ρικά κεντήματα.

Άπό τήν ’’Εκθεσιν 
τών χειροτεχνημάτων 
τής Ιθάκης ήγοράσθη- 
σαν άπό έπισκεπτρίας 
καί έπισκέπτας πλεί- 
στα είδη, πολλαΐ δέ 
ξέναι κυρίαι ήγόρασαν 
καί αύται καί κατά 
προτίμησιν κεντήματα.

Συρμοί.

Μέ τους πρώτους 
καύσωνας ήρχισε καί 
ή βασιλεία τών θερι
νών συρμών. Τούς λαιμούς καί τούς βραχίονας, τούς όποιους έσκέπαζαν αί 
πρώται έαριναί τουαλλέται, ουνεπείμ τής ανοιξιάτικης δροσιάς, τούς άπεκά- 
λυψε τώρα ή θερινή ζέστη. Καί τά ταγιέρ άπό λεπτά ντρά καί άπό μεταξωτά 
διεδέχθησαν φορέματα ελαφρά άπό μουσελίναν, λινόν, φουλάρ, κρεπόν κτλ.

Μία πολύ νόστιμη τουαλέττα, ποΰ ξεχωρίζει κάπως άπό τάς συνειθιομένας, 
είνε άπό μουσελίνα άσπρη μέ βουλές κόκκινες. Κάτω είς τόν γύρο έ'να πλατύ 
βολάν πιασμένο μέ μιά γιρλάνδα άπό κεράσια μέ πράσινα φύλλα. Ή μέση 
ΰητηλά με έ'να μικρό βολάν από κέντημα. Τό ντεκολτέ, μέ μεγάλα ρεβέρ κεν
τημένα, κλείει είς τό στήθος μέ ένα μπουκέτο άπό κεράσια. Ίο μανίκι κοντό καί 
πιασμένο επάνω άπό τόν αγκώνα μέ μιά μικρή γιρλάνδα επίσης άπό κεράσια.

Η πούδρα.

' Ο συρμός τώρα θέλει τά γυναικεία πρόσωπα χωρίς πούδρα, διότι τα θέλει 
ήλιοκαμένα μάλλον. Είνε, βλέπετε, ή μεγάλη άνάπτυξις τών διάφορο»· σπόρτ 
είς τά όποια ήρχισαν νά έπιδίδωνται καί αί γυναίκες. Τό αυτοκίνητοι· επίσης 
είνε τό προσφιλές τώρα όχημα τοΰ ωραίου φύλου καί μέ αύτό αί κυρίαι 
κάμνονν τάς έκδρομάς των.' Ο συρμός λοιπόν, ό τά πάντα συνδυάζων άνα- 

λόγως τών εποχών καί το»· νέων εφευρέσεων, καθιερώνει άμέσως καί τό ηλι
οκαμένοι· χρώμα είς τά γυναικεία πρόσωπα. Καταργεί τήν πούδρα και δια
κηρύσσει δει, τά άσπρα καί τά χλωμά πρόσωπα δέν πηγαίνουν πλέον είς μίαν 
γυναίκα, ή όποια διατρέχει χιλιόμετρα μέ τό αυτοκίνητου. Εις τήν ’Αγγλίαν 
φαίνεται ότι, διά νά είναι τοϋ συρμοΰ πολλαΐ εκτίθενται είς τόν ήλιον — τόν 
όποιοι· βέβαια δέν έχουν πρόχειρον όπως αί Άτθίδες μας — διά νά έχουν τό 
χρώμα ζωηρόν καί κάπως μαυριομένον. ’Εννοείται οτι ίίοαι βάζουν πάντοτε 
πούδρα, διότι τήν έσυνείϋ-ισαν, τήν προτιμούν έφέτος αί μέν μελαχρινοί 
χρώματος ώχρας, αί δέ ξάνθαί μώβ.

Τό κτένισμα.

Τά μαλλιά τά χαμηλά, μέ τήν κόμωσιν τήν άρχαΐζουοαν καί μέ τά άλλα 
σχήματα, με τά οποία τό γυναικείο κεφάλι ώμοίαζε κάπως αγορίστικο, φαί
νεται οτι δεν θά έχουν έπ! πολύν άκόμη καιρόν τήν εύνοιαν τής θεάς Μόδας. 
' Ο συρμός τείνει νά μεταβάλτ) τό σχήμα. Τό γυναικείο κεφάλι τό θέλει μάλλον 
ωοειδές πρός τά άνω καί δι’ αύτό εννοεί τά μα/Αιά νά σηκώνονται πρός τήν

ΝΕΩΤΕΡ01 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

* * ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΑΙ * »

ΠΕΤΡΩΜΕΝΟΣ νά κρίνω καί νά έπι- 
__ κρίνω νεωτέρους τινάς συγγραφείς 

καί ποιητάς, δέν σκοπώ νά έπιδείξω 
φιλολογικός γνιόσεις η Ικανότητα κρι- 
τικοΰ, άλλά νά έκφράσω άπλώς την 
περί αύτών καί τών έργων των γνώ
μην μου.

Ημείς οιέπαρχιώται'Επτανήσιοι, 
γράφοντες είς πεζόν λόγον ή συνθέ- 
τοντες ποίημά τι, δέν πράττομεν τούτο 
πρός έπίδειξιν ή διαφήμησιν, άλλά 
μάλλον πρός τέρψιν ημών τε καί τών 
άξιούντων άναγνώσεως τά έργα ιιας, 
τά όποια δημοσιεύομεν πολλάκις ανω- 
νύμως, ΐνα μή τις τών συμπολιτών μας 
ύποθέση, οτι έπιδιώκομεν ρεκλάμαν.

Καί μεταξύ τών ελαττωμάτων μας 
τούτων έχομεν τήν πεποίθησιν, δτι τό 
νά δημοσιεύη τις ξένας διανοητικός 
παραγωγός καί νά διαφημίζη ταύτας 
ώς ίδια αύτοΰ έργα, είναι θράσος μέγα, 
άποδεικνύον δτι,ό τοιαΰτα δημοσιεύων 
θεωρεί τούς άναγνώστας του αμαθείς.

Ύπάρχουσί τινες σοφοί άξιοΰντες 
δτι, προκειμένου να κρίνη τις, νά έπι- 
κρίνη ή ν’ άνασκευάση έργα συγγρα
φέων ή ποιητών ζώντων, δέον νά μι] 
άναφέρη τό όνομα αύτών, άλλ’'ΐπ1'7', - s-,.
των, καί ότι, μεταστάντων μόνον έργα κρίνων τις, δύναται ν’ ανα- 
φέρη αύτούς όνομαστί. _ , ,

Ή πριότη άξίωσίς των είναι παράλογος, διότι τό πολύ Κοινόν δεν 
άναγινώσκει απάντα τά έκδιδόμενα πεζά ή ποιητικά έργα. ‘Επομένως 
προτιμώτερον είναι νά γνωρίζη τόν κρινόμενον ή έπικρινόμενον συγ
γραφέα αύτών ή ποιητήν, τοΰ όποιου ν’ άνέγνωσέ ποτέ έργον τι.

Τήν έτέραν άξίωσίν των, τήν άφορώσαν είς τά τών μεταστάντων 
έργα, ού μόνον άποδέχομαι, άλλά καί υποστηρίζω, διότι καί αυτός ό 
πολύς Κλεμανσιίι έγραφε ποτέ, δτι μείζονα βλάβην καί ζημίαν έπήνεγ- 
κον είς τά κοινωνικά ήθη τινές τών μεταστάντων συγγραφέων διά τών 
εξωφρενισμών των, ή οί διασημότερο^ λησταί διά τών κακουργημά
των των. _ , , .

Καί άφοΰ δ λόγος περί μεταστάντων, άρχομαι άπό τοΰ λογιου και 
κριτικού ’Εμμανουήλ Ροΐδου, ώς συγγραφέως τής «Παπίσσης ’Ιωάννας».

Δέν εννοώ βεβαίως νά διαμφισβητήσιο τήν συγγραφικήν άξίαιη καί 
τήν περί τήν κριτικήν δεινότητα αύτοΰ δσον άφορφ είς έτερα αύτοΰ

ΠΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ Η ΠΑΤΡΙΣ. — Δύω οωφφέρ, δ Κογκάκης καί δ Κατραπανιζάκης, λιποτακτήσαντες άτο τήν Φιλιππιάδα 
προαήλθον μέ τό αυτοκίνητου των, πλήρες πυρομαχικών, είς τδ ίχθρικόν στρατοπέδου τών Ίωαννίνων, δπου, φαίνεται, 
κατέδωκαν καί μυστικά άφορώντα τάς κινήσεις τού στρατού μας. Οί κατάπτυστοι αύτοί εύρέθησαν είς τό ’Αργυρόκαστρου 

φυλακισμένοι ύπό τών Τούρκων.

έργα, άλλ’ οφείλω νά ί 
θρύλητον τοΰτο έργον ... . . _ , . , —
καί συνεπήγαγε τό κατ’ αύτοΰ έπιτίμιον, τό τοσαύτας ύλικάς ώφελείας 
παρασχόν αύτφ, δέν είναι έργον του πρωτότυπον τήν «Πάπισσάν» του 
ήρανίο&η άλλαχόΦεν.

’Επωφελούμενος τής τών συγχρόνων του — καί μεταγενεστέρων — 
άγνοιας τής ’Ιταλικής καί τών είς ταύτην έργων λογογράφων καί ποιη
τών, τήν «Πάπισσάν» του ήρανίσθη άπό τοΰ ύπό τόν αύτόν τίτλον καί 
εις τρία μέρη διηρημένου ποιήματος τοΰ διάσημου Ά66ά Ίωάννου 
Βαπτιστοϋ Καστη, δστις δμως δέν άπέκρυψε τούς ύπερείκοσι συγγρα
φείς, άπό τών δποίων ήρανίσθη τινά περί τής «Παπίσσης ’Ιωάννας».

Φρονώ δτι, δ Ροΐδης κατ’ ούδέν Οά έ.μείου τό γόητρόν του καί τήν 
φιλολογικήν αύτοΰ άξίαν, έάν ποτέ έν τή συγγραφή τής «Παπίσσης» 
ανέφερε καί τούς συγγραφείς καί ποιητάς (ή ηάλλον τόν ποιητήν Κά
στην), έξ ών ήρανίσθη τήν δλην, δΓ ής τήν «Πάπισσάν» του διέπλασεν.

Μ ή ό Κάστης άπώλεσε τήν φήμην συγγραφέως, ποιητοΰ καί φιλοσό
φου ύποδείξας τούς έξ ών πολλά ήρανίσθη ------------ ■ ί’-"’—

ιεον να μή
άλλ’ απλώς τόν τίτλον τοϋ ύπό κρίσιν έργου ομολογήσω δτι ή «Πάπισσα ’Ιωάννα·, τό πολυ- 

ν του, δπερ άνεστάτωσεν άλλοτε τούς κληρικούς

ΠΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.—’’Εκτακτον Στρατοδικεϊον έδίκασε τούς δύω κατάπτυστους σωφέρ είς καθαίρεσιν καί τουφεκισμόν. 
Καί έγινεν ή καθαίρεσις πρώτον ενώπιον σώματος στρατού έν μεγάλη έπιβλητικότητι.

συγγραφείς; Τούναντίον, 
έπαγίωσεν αύτήν καί άπε- 
θαυμάσθη, διότι εσχε τήν 
ΐώθειον ύπομονήν ν’ άνα- 
διφήση είς τόσας καί τό- 
σας βιθλιοθήκας, νά μελε- 
τήση τόσους ιστορικούς 
καί νά έξετάση αναρίθ
μητα χρονικά καί χειρό
γραφα, άπό τών οποίων 
πάντων έξήγαγε τά περί 
τής «Παπίσσης».

Ούδείς σχεδόν μέχρι 
τινός έγίνωσκεν, δτι ή 
Ελληνιστί έκδοθεϊσα» Πά
πισσα Ιωάννα· δέν είναι 
πρωτότυπον έργον τοϋ 
Ροΐδου, δσοι δέ τήν «Πά
πισσαν» καί ετερα έργα 
τοΰ Κάστη άνέγνωσαν — 
μεταξύ τών οποίων καί ό 
διάσιμιος Λασκαράτος — 
ούδέ λέξιν έτόλμησαν νά 
γράψουν περί τής είς τήν 
έλληνίδα μεταγλωττίσεως 
τής «Παπίσσης».

Άλλ’ ό Ροΐδης είς έν 
καί μόνον σημεΐον ευρέθη 
έν ίση πρός τόν Κάστην 
μοίρφ, είς τό επιτίμων, τό 
όποιον κατ’ άμφοτέρων 
έξετοξεύθη.

Καί ό μέν Ροΐδης άπε- 
δίωσεν ώς έν Χριστώ τέ
κνου τών έκμηδενισάντων 
ή λυσάντων τό κατ’ αύ
τοΰ έπιτίμιον κληρικών, δ 
δέ Κάστης ούδέ τοΰ κα
θαρτηρίου ήξιώΟη καί ή 
ψυχή αύτοΰ έβλήθη έξω 

.καί πλαναται είς τό .... 
Απειρον, ή έρρίφθη δπου
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to πυρ οΰ αβέννυται. Ή 
απόπειρα μου τοΰ νά επι
κρίνω τό έργον σοφού μετά- 
στάντος είναι βεβαίως τολ- 
μηρά(!) καί θά συνεπαγάγη 
τήν κατ’ έμοϋ μήνιν τών 
νεωτέρων σοφών, οΐτινες 
τήν διαφήμιση' εις βαθμόν 
επιστήμης άνήγαγον.

Άλλά τί πρός ταΰτα; 
Άς κατέλθωσιν εις εύσχη
μον συζήτησιν,ΰς άνασκευά- 
σωσιν δσα γράφω, ας μέ 
έπικρίνωσιν, ιις μοϊ άποδεί- 
ξωσιν δτι λανθάνομαι εις 
τήν άντίληψίν μου, είς τάς 
κρίσεις μου, καί τότε θά 
κλίνω πρό αυτών τήν κεφα
λήν ώς ήττημένος καί θά 
αποδεχθώ τάς σοφάς αυτών 
γνώμας. noir-non

ΠΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ! Η ΠΑΤΡΙΣ. — Καί έπειτα άπό τήν καΟαίρεσιν τό άπόσπααμα έγέμισε καί έοκόπευσε. — Πύρ ! διέταξεν ό άξιωματικός 
καί οΐ δύω προδόται έπεσαν διάτρητοι άπό βολίδας Μάνλιχερ.

♦ ♦ *

01 ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ

Ο Βαλκανικός πόλεμος 
εΤχε καί μίαν μεγάλην 

δυσαναλογίαν, τόν άριθμόν 
τών αιχμαλώτων. Διά τήν 
Ελλάδα, πρό πάντων, δ 
άριθμός έφθασεν είς εκατόν 
περίπου χιλιάδας, έν φ ή 
δλη στρατιωτική δύναμις 
τής χώρας μόλις ύπερέβαινε 
κατά 30.000. Περίπου είς 
ένα στρατιώτην Έλληνα άναλογεΐ καί ένας αιχμάλωτος Τούρκος. 
Ύπό τόν γαλάζιον δμως ουρανόν τής κατ’ έξοχήν φιλόξενου χώρας, οί 
100,000 αιχμάλωτοι, δμολογοΰν καί οί ίδιοι δτι, όχι μόνον δέν ύπέστη- 
σαν τά δεινά τής αιχμαλωσίας, άλλ’ δτι έφιλοξενή&ησαν κυριολεκτικός. 
Οί σημαίνοντες μάλιστα μεταξύ τών αιχμαλώτων, στρατηγοί καί άξιωμα- 
τικοί ανώτεροι, έλησμόνουν τάς πικρίας τής αιχμαλωσίας των, διερχό- 
μενοι τάς ώρας των είς πολυτελείς αίθούσας ξενοδοχείων καί άναπνέον- 
τες τόν, καθαρόν τής εξοχής αέρα, έν μέσφ τών νικητών, οί όποιοι, αντί 
ταπεινώσεων καί έξευτελισμών, προσεφερον πρός τούς ήττημένους δλα 
τά δείγματα συμπεριφοράς άβρόφρονος, ήτις ένίοτε είς τινας περιστά
σεις έφθασε μέχρις μιας κατακριτέας ψευτοεπιδείξεως.

Πρέπει νά τονισθή πρός τιμήν τής νεωτέρας Ελλάδος δτι ή συμπερι
φορά, τήν όποιαν έδειξαν οί Έλληνες πανταχού πρός τούς αιχμαλώτους, 
αποτελεί ένα τίτλον, μέ τόν όποιον καί ή σύγχρονος Ελλάς άπέδειξεν 
δτι είνε ή σημαιοφόρος τού νεωτέρου πολιτισμού είς τήν ’Ανατολήν. 
Ούδαμοΰ ήκούσθησαν κακώσεις ή μυκτηρισμοί η διαπομπεύσεις αιχμα
λώτων. Όχι μόνον είς τήν πρωτεύουσαν άλλά καί είς τάς άλλας πόλεις, 
δπου άπεστάλησαν αιχμάλωτοι, οί κάτοικοι έδειξαν δτι ήσαν πολϊται 
χώρας πεπολιτισμένης. "Ισως δέ νά ύπήρχόν τινες μεταξύ αυτών έκ τών 
αίχμαλωτισθέντων τφ 1897 καί διαπομπευθέντων τότε ύπό τών Τούρκων! 
Υπάρχουν· αντίποινα τά όποια άποτελούν στίγμα εις τόν πολιτισμόν. Οί 
Έλληνες δέν έλησμόνησαν τήν ήτταν καί ένίκησαν. Έλησμόνησαν 
μόνον νά άνταποδιύσουν τά ίσα είς δ,τι βάρβαρον προέβη τότε δ έχθρός.

Όσον αφορά άλλως τε τούς αιχμαλώτους ήλλαξαν πλέον οί καιροί 
καί ό σύγχρονος πολιτισμός κατήργησεν εντελώς διαπομπεύσεις καί 
άλλας άπανθρώπους τελετάς, κατά τάς οποίας οί νικηταί έσυρον όπισθεν 
τοΰ άρματός_των τούς ήττημένους.

Οί Αύτοκράτορες τής Ρώμης, όταν έπανήρχοντο έν θριάμβω έκ νικη
φόρου πολέμου, ή όταν έπανηγύριζον τόν θρίαμβον μιας νίκης, έσυρον 
όπισθεν τοΰ άρματός των τούς ζωγρηθέντας στρατηγούς τοϋ έχθροΰ, 
γυμνούς μέχρι τής ζώνης καί μέ τάς χεΐρας δεμένος Οπισθεν.

Έσύρθησαν καί ηγεμόνες καί βασίλισσαι αιχμάλωτοι όπισθεν τού 
θριαμβευτικού άρματος τών Ρωμαίων Αύτοκρατόρων. Ή Ζηνοβία ή 
πολυθρύλλητος βασίλισσα τής Παλμύρας, μετά τήν κατάλυσιν τοΰ βασι
λείου της ύπό τού στρατοΰ τών Ρωμαίων, συνελήφθη αιχμάλωτος καί 
ήχθη είς τήν Ρώμην, ένθα ή άλωσις τής Παλμύρας έπανηγυρίσθη διά 
μεγαλοπρεπούς θριάμβου τού Αύτοκράτορος Αΰρηλιανοΰ. Ή Ζηνοβία 
μετά τών λοιπών αιχμαλώτων έπομπεύθησαν. Ή βασίλισσα, στολισμένη 
μέ δλα της τά κοσμήματα, ήτο δεμένη μέ χρυσας άλύσεις. Διά τοΰ αΰτοΰ

ΜΕΓΑ 2000 ΕΤΗ.— Καί ένφ, δπως βλέ.τειε, άλλοτε είς τούς παλαιούς χρόνους διήρχοντο ύπό τόν ζυγόν οί αιχμάλωτοι, οί (δικοί μας 
αιχμάλωτοι είς τό Λαύριον, είς τήν Κεφαλληνίαν, είς τόν Πόρον, παντού, καλοπερνούν καί χασκογελοΰν εύχαριοτημένοι. Έννοούμεν 

Ομως μόνον τούς Ιδικούς μας αιχμαλώτους, όχι και τούς τών Βουλγάρων.

τερών ξενοδοχείων τοΰ Φαλήρου καί τής Κηφισσιάς.

θριάμβου έπανηγυρίζετο καί ή κατάλυσις τοΰ Γαλατικού κράτους, έσύ- 
ρετο δέ όπισθεν τοΰ άρματος τοΰ Αΰρηλιανοΰ ό ήγεμόιν τής Γαλατίας 
Τέτρικος, φέρων μόνον χιτώνα καί πορφυράν χλαμίδα.

Ύπήρχεν εις την Ρώμην καί ένα άλλο Εθιμον διά τούς αίχμαλώτους- 
ό ζυγός τών Ρωμαίων. Τό εθιμον αυτό τό εΐχον οί λαοί πρός τούς 
όποιους έπολέμησαν οί Ρωμαίοι καί άπό αυτούς τό παρέλαβον καί 
αυτοί. "Ενα δόρυ ύριζοντείως έστηρίζετο έπί δύο άλλων έμπηγμένων 
είς τήν γήν. Κάτω άπό τό όριζόντειον δόρυ διήρχοντο, είς ένδειξιν 
υποταγής, οί ήττημένοι στρατοί. Είς τήν παρατιθεμένην εικόνα άπει- 
κονίζεται παραστατικότατα ό ζυγός τών Ρωμαίων, ύπό τόν όποιον 
διέρχεται ό ήττηθείς αρχηγός, μέ τάς χεΐρας δεμένος, είς τάς όποιας 
είνε δεμένη καί ή χειρ τής συρομένης γυναικός του. Όπισθεν έρχονται 
οί λοιποί αιχμάλωτοι, άνδρες καί γυναίκες, διά νά περάσουν κάτω ύπό 
τόν ζυγόν, ένφ έκατέρωθεν παρίστανται οί Ρωμαίοι νικηταί.

Είς τόν μεσαιώνα τό πνεύμα τοΰ ίπποτισμοΰ έμετρίασε κάπως τά 
δεινά τής αιχμαλωσίας. Ό ήττημένος μετά τών όπλων του καί τοΰ 
ίππου του άνήκεν είς τόν νικητήν, ήδύνατο δμως νά έξαγοράση τήν 
έλευθερίαν του. Έπί τφ λόγφ τής τιμής του άνεχώρει πρός έξεύρεσιν 
τοΰ αναγκαίου ποσοϋ καί έπανήρχετο νά τό παραδώση, ή έάν δέν τό 
εΰρισκε, νά παραδοθή πάλιν ώς αιχμάλωτος.

Ή άνά τό Αίγαϊον καί τήν Μεσόγειόν κατόπιν πειρατεία μετέβαλε 
πολλούς Χριστιανούς τών παραλίων πόλεων είς δούλους. Ή αιχμαλω
σία τών Χριστιανών ύπό τών Μουσουλμάνων κατέληγεν είς τήν δουλείαν.

Ή πρός τούς αιχμαλώτους συμπεριφορά τών νικητών δέν έπαυσε διά 
μέσου τών αιώνων νά ήνε σκληρά καί πολλάκις απάνθρωπος.

Οί νεότεροι χρόνοι, μέ τούς νέους ορίζοντας τής σκέψεως καί τά νέα 
έκπολιτιστικά δόγματα, κατήργησαν καί πλεϊστα έθιμα τού παλαιού 
καθεστώτος. Οί αιχμάλωτοι πολέμου σήμερον, μετά τήν σύλληψίν των, 
θεωρούνται εις τά πεπολιτισμένα κράτη ώς παρακαταθήκη, τήν οποίαν 
παραδίδουν είς τόν έχθρόν, μετά τήν λήξιν τών εχθροπραξιών, καί 
απέναντι άποζημιώσεως διά τάς δαπάνας τής συντηρήσεως των.

Είνε μακράν οί χρόνοι τοΰ Ρωμαϊκού ζυγού. Πολύ πράγματι μετε- 
βλήθησαν έκτοτε τά πράγματα. Έάν ένας Ρωμαίος αύτοκράτωρ ή 
στρατηγός έπανήρχετο σήμερον είς τήν ζωήν καί έβλεπε τούς Τούρ
κους αιχμαλώτους αξιωματικούς είς τήν 'Ελλάδα, τί θά έλεγεν άράγε; 
Ούτε έσύρθησαν όπισθεν θριαμβευτικών αρμάτων, ούτε δόρατα έστή- 
θησαν διά νά ταπεινωθούν διερχόμενοι άπό κάτω, είς ένδειξιν ύποταγής. 
Έστήθησαν μόνον τράπεζαι είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών μεγαλει- 
_<--------<·_..«—<------------ ...................................._ι_-..τζ —~Είς αύτάς τάςτρα-

πέζας, στολισμένος 
μέ άνθη καί φιλο- 
φρονή ματα συνδαι- 
τη μόνων, παρεκά- 
θησαν οί ήττημέ- 
νοι στρατηγοί καί 
ανώτεροι αξιωμα
τικοί Τούρκοι.

Αύτός είνε δ ζυγός 
τών Ελλήνων διά 
τούς αιχμαλώτους 
τούς συλληφθέντας 
τφ 1912-13 είς ένα 
νικηφόρον πόλεμον 
κατά έχθρού, δστις 
έπί αιώνας ύπήρξε 
δεσπότης καί τύ
ραννος εκατομμυ
ρίων Ελλήνων.
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ΤΑ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΑ
- -------------- »—d

ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

ΤΟ ΚΑΓΓΟΥΡΩ.—Τό σκάφος αύτό, ΰπως τό 
τετράποδον Καγγουρώ τοποθετεί είς ένα 
θύλακον τοΰ στήθους του τά τέκνα του, 
είνε προωρισμένον νά δέχεται έντός τοΰ 
κύτους του Ενα καταδυόμενον, τό όποιον 
μεταφέρει μέσχετικώς μεγαλειτέραν ταχύ
τητα, δπου πρόκειται τούτο νά δράση.

No |.— Βυθίζεται πρώτον τό «Καγγουρώ» διά κρουνών καί 
κατόπιν διά τοΰ πρός πρώραν Ιάνοίγματος εισπλέει μέσα 

είς τήν κοιλίαν του τό καταδυόμενον.

Ν° 2.—’Αφού διευθετηθή καταλλήλως, μέ Αντλίας Εξαντλούν 
τά νερά άπό τάς θαλασσερματοδόκας τοΰ «Καγγουρώ» καί 
τό καταδυόμενον μένει άναπαυόμενον είς είδικήν έσχάραν. Ο ΔΕΑΦΙΝ.—Τό πρός πρώραν διαμέρισμα τού καταδυομένου, δπου κοιμώνται οί ύπαξιωματτκοί.

Ο ΔΕΑΦΙΝ,— Τό πρωραϊον διαμέρισμα τοΰ καταδυομένου μας, δπου κοιμώνται ol ναΰται.

Οί γάμοι τής πριγκιπίσσης Βικτωρίας Λουϊζης, Θυγατρός τοϋ Κάϊζερ, 
μετά τοϋ πρίγκιπος Έρνέστου Αύγούστου, υίοϋ τοϋ δουκός τής Κουμβερ
λάνδης, έτελέσθησαν τή 10 Μαϊου είς τό Βερολϊνον μέ εξαιρετικήν πομ
πήν. Μεταξύ τών κεκλημένων είς τήν πρώτην γραμμήν παρίσταντο ό 
Βασιλεύς τής ’Αγγλίας καί ό Αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας.

Μία άπό τάς ώραιοτέρας τελετάς ήτο καί δ χορός τών λαμπάδων, 
περιεργοτάτη γαμήλιος παράδοσις τοϋ βασιλικού οίκου τής ΙΙρωσσίας.

Εις τήν Λευκήν Αίθουσαν μετά τό δεϊπνον έγεινε παρέλασις μέ άναμμέ- 
νας λαμπάδας πρό τών νεόνυμφων, οϊτινες κατόπιν έκαμαν τόν γϋρον τής 
αιθούσης, ϋποκλινόμενοι πρό τών προσκεκλημένων. Προηγούντο ακόλουθοι 
μέ άναμμένας επίσης λαμπάδας.

Ό Κάϊζερ έκράτει άπό τήν άριστεράν τήν νύμφην καί δ πατήρ τοϋ 
γαμβρού άπό τήν δεξιάν. Ό γαμβρός έκράτει τήν άριστεράν χεϊρα τής 
Αύτοκρατείρας καί τήν δεξιάν τής μητρός του. Ήκολούθουν κυρία: τών 
τιμών. Ή συνοδεία έκαμε τόν γϋρον τής αιθούσης. Εις τό τέλος δ Κάϊζερ 
καί δ Δούξ ήσπάσθησαν τήν χεΐρα 
τής νύμφης καί τήν παρέδωκαν 
εις τόν βραχίονα τοϋ γαμβρού.

Σημειωτέον δτι οι δύο συμπέ
θεροι δέν ήσαν πριν πολύ φίλοι. 
Ό Δούξ τής Κουμβερλάνδης έτρεφε 
πάντοτε μήνιν κατά τών Χοεν- 
τζόλλερν καί τήν κατηύνασε τώρα 
μόνον δ έρως τοϋ υιού του.

Μίαν περίεργον εικόνα έδημο- 
σίευσαν καί αί εφημερίδες τοϋ 
Βερολίνου έπί τή εύκαιρίφ τών 
πριγκιπικών γάμων.

Εις τόν σιδηροδρομικόν σταθ
μόν ένας Πρώσσος θωρακοφόρος, 
ένας Ρώσος στρατηγός καί ένας 
Γερμανός γρεναδιέρος ήσπάσθη
σαν άλλήλους διαχυτικώτατα. 
Ποϊοι δέ ήσαν ; Ό Πρώσσος θωρα
κοφόρος ήτο δ Βασιλεύς τής 'Αγ
γλίας, δ Γερμανός γρεναδιέρος 
ήτο δ Τσάρος καί δ Ρώσσος στρα
τηγός ήτο δ Κάϊζερ.

«
ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

θά τελεσθοϋν είς τάς 'Αθήνας 
τό έπόμενον έτος οί ’Ολυμπιακοί 
άγώνες, έάν έν τφ μεταξύ δέν 
πρόκυψη τι τό απρόοπτον. Ύπό 
τής Κυβερνήσεως θά χορηγηθώσι διά νόμου 350.000 δραχμαί είς τήν 'Επι
τροπήν τών ’Ολυμπιακών Αγώνων, ήτις συνήλθεν είς τά ’Ανάκτορα ύπό 
τήν προεδρείαν τής Α.Μ. Βασιλέως καί άπεφάσισε τήν τέλεσιν τό προσεχές 
έαρ. Ή εποχή άκριβώς ώς καί διάφοροι λεπτομέρειαι θά καθορισθώσι 
βραδύτερον, θέλει δέ έγκαίρως δημοσιβυθή καί ή έπίσημος δήλωσις, μόλις 
ψηφισθή ύπό τής Βουλής ή Κυβερνητική έπιχορήγησις, θά κοινοποιηθή 
δέ ταυτοχρόνως ή τέλεσις τών ’Αγώνων είς τούς 'Ελληνικούς καί ξένους 
γυμναστικούς συλλόγους καί αθλητικά σωματεία.

* «
ΝΕΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Εις τήν Αίγυπτον άνεκαλύφθη χειρόγραφον 'Ελληνικού Εύαγγελίου, τό 
δποϊον έπωλήθη είς τήν Οϋασιγκτώνα τής 'Αμερικής. Τό πολύτιμον χειρό
γραφον, μεγάλης άξίας άρχαιολογικής, χρονολογείται άπό τού τετάρτου ή 
πέμπτου αίώνος καί αποτελεί Εύαγγέλιον τοϋ Άγιου Μάρκου, περιέχον 
καί μίαν άγνωστον μέχρι σήμερον περικοπήν.

«
ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Είς τό μουσεϊον τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας παρεδόθη- 
σαν ύπό τής Βασιλικής Οικογένειας τρεις στολαί τοϋ άειμνήστου Βασι- 
λέως Γεωργίου, ή στολή τήν δποίαν έφερεν δτε τφ 1863 έφθασεν είς 
’Αθήνας, ή στολή αύτοΰ ώς στρατηγού καί ή τρίτη έκείνη, τήν δποίαν 
έφερεν εισερχόμενος είς Θεσσαλονίκην.

’Επίσης έδωρήθησαν ύπό τής Βασιλικής Οικογένειας είς τό άρχεϊον τής 
’Εθνολογικής 'Εταιρείας καί τέσσαρα χειρόγραφα. Τό πρώτον είναι τετρά- 
διον τριγωνομετρίας Δανιστί, αύτόγραφον τοϋ Βασιλέως ώς δοκίμου τοΰ 
Β. Ναυτικού τής Δανίας, είς τό όποιον έγραψε καί τάς πρώτας άσκήσεις 
του είς τήν Ελληνικήν, τήν δποίαν έδιδάσκετο άπό τόν Τιμολέοντα Φιλή- 
μονα. Τό δεύτερον αύτόγραφον είναι τετράδων θεμάτων Έλληνογερμανι- 
κών, δτε έδιδάσκετο τήν 'Ελληνικήν ύπό τού Στεφάνου Κουμανούδη. Τό 
τρίτον χειρόγραφον είναι τό αύτόγραφον ναυτικόν σηματολόγιον τού 

ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΠΑΛΙΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟΝ ΤΟΥ.—Άπό τήν έποχήν τού Μακεδονικού 
άγώνος ό Γ. Πουρναράς άνθυπολοχαγός τού πυροβολικού, έσημείωσε μίαν ύπέροχον 
δράσιν καί ol συνδρομηταΐ τής «Εικονογραφημένης» άρκεΐ νά ένθυμηθούν τάς εΙκόνας 
τών καραούλια)ν είς τά Μακεδονικά όρμάνια, πού έ δημοσίευσα μεν έν καιρω, διά νά 

φαντασθοΰν ποιον ρόλον έπαιξε καί τώρα.

ναυάρχου τών Ψαρών Αποστόλη καί τό τέταρτον ή αύτόγραφος Γαλλι
στί διήγησις τοϋ Παλάσκα περί τοϋ τελευταίου πλοϋ τοΰ Βασιλέως Όθω- 
νος πρό τής έξώσεώς του έπί τής κορβέττας «’Αμαλία».

«
ΔΩΡΕΑ ΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ

Εις τήν έν Αίγύπτφ πινακοθήκην τού άτυχήσαντος Ζερβουδάκη ύπήρ- 
χεν ένας πίναξ τοϋ ζωγράφου Μύλλερ ύπό τόν τίτλον «Ζήτω δ αύτοκρά
τωρ !». Είναι πίναξ στρατιωτικός τής Ναπολεόντειου έποποιΐας, τόν 
όποιον δ Ζερβουδάκης ήγόρασεν άπό τόν κ. Μπενάκην. Τώρα κατά τήν 
έκποίησιν τής ιδιοκτησίας τοϋ πρώτου, οι πίνακες έπωλοϋντο εις ΙΙαρι- 
σίους. Ό κ. Μπενάκης δστις είχε πωλήσει τόν πίνακα αντί χιλίων λιρών 
παρεκάλεσε τόν έν τή Γαλλική πρωτευούση ευρισκόμενον κ. ’Αλέξανδρον 
Κιτρέφ, διευθυντήν βιομηχανικού έν Αίγύπτφ έργοστασίου βάμβακος, οΰτι- 
νος είναι μέτοχος καί δ κ. Μπενάκης, ν’ άγοράση τόν πίνακα, διότι έσκό- 
πει νά τόν δωρήση είς τήν ’Εθνικήν Πινακοθήκην τής 'Ελλάδος. Ό 
κ. Κιτρέφ ήγόρασε τόν πίνακα αντί 17 χιλιάδων φράγκων, άλλά διά 
λογαριασμόν του, άνήγγειλε δέ συγχρόνως ότι τόν προσφέρει δ ίδιος είς 
τήν Πινακοθήκην ’Αθηνών, ήτις άποκτά τοιουτοτρόπως ένα στρατιωτικόν 
πίνακα τής Ναπολεόντειου έποχής.

Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑΣ

Οί Υπουργοί τών Στρατιωτικών καί τών Ναυτικών ήσαν οι άντιπρόσω- 
ποι τοϋ Στρατού καί τοΰ Στόλου, τούς όποιους δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
είχε τήν ύπέροχον έμπνευσιν νά τάξη ώς άναδόχους είς τήν βάπτισιν τής 
νέας βασιλοπούλας μας, τής πριγκιπίσσης Αικατερίνης. Οί Έλληνες άξιω- 
ματικοί καί δπλίται τής ξηράς καί τής θαλάσσης είχαν τό καμάρι τής 
κουμπαριάς εις τά πριγκιπικά βαπτίσια, είς τά όποια παρίσταντο καί οί 
πρεσβευταί τής 'Αγγλίας καί Γερμανίας, άντιπροσωπεύοντες τούς δύο 

άλλους άναδόχους. τόν Βασιλέα 
τής Αγγλίας καί τόν Κάϊζερ.

Είς τό τηλεγράφημα, τό δποίον 
ή Α. Μεγαλειότης άπηύθυνε πρός 
τό στράτευμα καί τά πληρώματα 
τοϋ στόλου έλεγε: «Προσκαλώ 
ώς άναδόχους τόν τροπαιοϋχον 
Στρατόν καί Στόλον μου έν αίσθή- 
ματι βαθείας πρός αύτούς άγάπης 
καί ϊνα συσφίγξω έτι μάλλον τούς 
δεσμούς, οΰς έσφυρηλάτησαν οί 
κοινοί ύπέρ Πατρίδος άγώνες εις 
τά Μακεδονικά καί Ηπειρωτικά 
πεδία καί εις τό Αίγαϊον.

*
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Είς τήν Έλασσώνα, είς τά Σέρ- 
βια, εις τήν Κοζάνην καί άλλας 
Μακεδονικάς πόλεις ήρχισε πλού
σια ή συλλογή τών άρχαιοτήτων, 
μέ νέα δλονέν εύρήματα. Μεταξύ 
αύτών τά περισσότερα είνε σημαν
τικά καί διά τήν ’Ιστορίαν καί 
διά τήν Τέχνην.

Εις τήν Έλασσώνα άνεκαλύφθη 
κεφαλή άρίστης τέχνης δμοιά- 
ζουσα πρός τήν κεφαλήν τοΰ Έρ- 
μοϋ τοΰ Πραξιτέλους καί άνή- 
κουσα πιθανώς εις τόν Γ’ π.Χ. αιώνα.

Έξ επιγραφών άνακαλυφθεισών ε’.ς Δομίνικον έξάγεται δτι, ή πόλις ώνο- 
μάζετο Κορετίας εις τήν αρχαιότητα. Είς τήν-αύτήν πόλιν άνεκαλύφθη 
ώραϊον άνάγλυφον νεανίου μετά νεάνιδος, άποδιδόμενον είς τήν τέχνην τών 
χρόνων τοϋ Φειδίου. Ή συγκομιδή τών άρχαιοτήτων έν Μακεβονίφ προμη- 
νύεται άφθονοτάτη, οί δέ άρχαιολόγοι μας έπί πολύν χρόνον θά καταγί- 
νωνται είς τήν άνακάλυψιν αύτών.

«
ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟΝ

Μετά τάς συμπλοκάς μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων, συμπλοκάς 
προκληθείσας ύπό τών δευτέρων, ή προσοχή δλου τοϋ κόσμου, παρά τήν 
ύπογραφήν τής ειρήνης μέ τήν Τουρκίαν, έστράφη πρός τό Παγγαϊον, 
δπόθεν ύψώθησαν αίφνης άπειλητικώτατα νέφη νέας Βαλκανικής καταιγί- 
δος καί σοβαρώτατοι φόβοι περί συρράξεως μεταξύ τών συμμάχων.

Τό Παγγαϊον δρος κυριαρχεί τής Καβάλλας, τής πεδιάδος τής Δράμας 
καί τής σιδηροδρομικής γραμμής Δεδεαγάτς-Θεσσαλονίκης. Κεΐται μεταξύ 
τών έκβολών τοΰ Στρυμόνος καί τοΰ κόλπου τής Καβάλλας, μέ κατεύθυν
σή έκ τών βορειανατολικών πρός τά νοτιοδυτικά έντός τής περιοχής, ήτις 
περιλαμβάνεται μεταξύ τοϋ Αιγαίου, πρός νότον, τού Στρυμόνος καί τής 
λίμνης ’Αχινού πρός δυσμάς, τοΰ Άγγίτου πρός βορράν καί τών τεναγών 
τών Φιλίππων πρός άνατολάς. Ή ύψηλοτέρα τού Παγγαίου κορυφή έχει 
ύψος 1800 περίπου μέτρων, φθάνει δέ τό όρος 
βαθμηδόν πρός τόν Στρυμόνα είς ύψος 700 
περίπου μέτρων μόνον. Παράλληλον πρός τό 
Παγγαϊον είναι τό Σύμδολον δρος δ.ήκον παρα· 
λιακώς άπό τό χωρίον Όρφάνι μέχρι Καβάλ
λας. 'Π ύψηλοτέρα κορυφή τοΰ Συμβόλου, 
ύψους 500 περίπου μέτρων, εύρίσκεται άνωθι 
τών Έλευθερών, τών δποίων δ ευρύχωρος καί 
άσφαλής λιμήν, εννέα ναυτικά μίλλια άπέχων 
τής Καβάλλας, θεωρείται ώς έξουδετερών τήν σημασίαν 
τοΰ λιμένος τής τελευταίας ταύτης πόλεως ύπό στρα
τηγικήν έποψιν. Όλη ή μέχρι Έλευθερών άκτή κατέ- 
χεται ύπό τών Ελλήνων. Έντός τής περιοχής τού Παγ-
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γαίου εύρίσκεται ή κωμόπολι; ΙΙράόι πλησίον τής 
δμωνύμου λίμνης, πέραν τής όποιας άπλοΰται ή πεδιά; 
τής Δράμας.

Αί έπιθέσεις τών Βουλγάρων έγένοντο κατ' άρχά; 
είς τάς βορειοδυτικά; ύπωρεία; τού ΙΙαγγαίου, τάς 
άρχομένας άπό τού Άγγίτου ποταμού καί έπειτα 
νοτιώτερον πρός τά χωρία Βούλτιστα, Κοτσάνην, 
μέχρι τού χωρίου Σέμαλτος.

'Ολόκληρος ή περιοχή τού Παγγαίου κατοικεΐται 
άπό Έλληνας καί Τούρκους, οί δέ Βούλγαροι εόρί- 
σκονται είς πολύ μικράν μειοψηφίαν. Εκτός δέ τής 
γεωγραφικής καί ή στρατηγική του σημασία είναι 
τοιαύτη, ώστε οί Βούλγαροι έπιτεθέντες άπέδλεπον 
εις τό νά έκτοπίσουν τούς Έλληνας άπό τήν γει- 
τνίασιν τής Καβάλλας, νά εξασφαλίσουν τήν σιδη

ροδρομικήν γραμμήν Δράμας - Σερρών καί νά απωθήσουν έν γένει τούς 
Έλληνας έκείθεν τού Στρυμόνος.

«

διάφορα ζητήματα, τά σχετιζόμενα μέ τήν κατάληψιν τών νέων χωρών 
ύπό τού νικηφόρου 'Ελληνικού στρατού, κατάληψιν άποτελούσαν έν τή 
περιστάσει ταύτη άνάκτησιν αυτών.

*
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Είς τήν Νιγρίτην τραγουδούν άκόμη τό Πάσχα τό έξής δημώδες άσμα, τό 
όποιον είνε παλαιόν καί άπό τά ωραιότερα τής Έλληνικωτάτη; Μακεδονίας.

Ήρθέν "Ανοιξις, ήρθε τό Καλοκαίρι, 
λάλ' αηδόνι μον, λάλει.
Ήρθε καί ή λαμπρή Κυριακή 
με τόν Καλόν τον Λόγον.
Λάλει χελιδόνι μον, λ.άλει.

Ο ΣΕΦΚΕΤ

Έδολοφονήθη και αύτός καί κατά τρόπον διά τόν όποιον ιδιαιτέρως, θά 
θρηνήση, ύποθέτομεν, δ Πιέρ Λοτί. Είς τήν Σταμπούλ, τήν όποιαν εξύμνησε 
διά. τήν άνατολίτικήν τη; σφραγίδα, ύπέρ τής όποιας έγραψε τόσας σελίδας 
εΰχόμενος νά μή θέση ποτέ τήν ίδικήν του δ «Εύρωπαϊσμός δύο αυτοκί
νητα συνηντήθησαν τρέχοντα άντιθέτως. Άπό τού ένό; έρρίφθησαν πυρο
βολισμοί, είς τό έτερον έπιπτε νεκρός δ Μέγας Βεζύρης Μαχμοΰτ Σεφκέτ 
πασάς καί δ υπασπιστής του. Τοιαύτα δράματα δΓ αύτοκινήτων είς τήν 
Σταμπούλ! 'Οπωσδήποτε οι οπαδοί τού Ναζήμ πασά έξεδικήθησαν καί μέ 
τόν θάνατον τοΰ Μαχμοΰτ Σεφκέτ έξέλιπεν ή στρατιωτική ψυχή τού Νεο
τουρκικού Κομιτάτου.

β
Ο ΦΛΩΡΟΣ

Είς τό χωρίον Άσελιανίδικα τής Αΐγιαλείας συνελήφθη ύπό τού ενωμο
τάρχου Κάππου μετά δεκάδος χωροφυλάκων δ «περιβόητος· λήσταρχος 
Κ. Φλώρος, δ τρομοκρά
τησα; έπί έτη τήν βορειο
δυτικήν 'Ελλάδα καί τήν 
Πελοπόννησον. Τό Αρχη
γείου τής Χωροφυλακής 
είχε καταρτίσει ειδικόν 
άπόσπασμα διά τήν σύλ- 
ληψιν τού ληστάρχου, δ 
δποϊος ήτο πλέον δ μό
νος, πού είχεν άπομείνει 
άπό τό ληστρικόν πάν- 
θεον. Τά όργανα τής εξου
σία; μετά μετημφιεσμούς 
καί συλλήψεις συντρόφων 
του κατώρθωσαν νά τόν 
άπομονώσουν καί νά μά
θουν τό κρησφύγετόν του, 
δπου τόν συνέλαδεν έπί 
τέλους δ Κάππος. Δέν τόν 
εύρεν δμως μόνον, άλλά 
μέσφ τεσσάρων γυναικών! 
Είς ένα χωρίον τής Αϊγια- 
λείας δ λήσταρχος, κρυμ
μένο; μέ τέσσαρα; γυναί
κας ! ’Ιδού μία λεπτομέρεια πολύ ρομαντική. "Αλλως τε δ Φλώρος 
ήρχισεν άπό έρωτα τόν ληστρικόν του βίον.

Είναι δέ 45 έτών περίπου καί έχει έναντίον του έκκρεμή πεντήκοντα 
εξ βουλεύματα. Υψηλός, ρωμαλέος, κατάγεται φαίνεται άπό καλήν οικο
γένειαν καί έμενεν άλλοτε είς τήν Ρωσσίαν.

«

Τά τρία καλά άδέλφια 
κίνησαν νά ,τ<ϊι· >·<ι μεταλάβουν. 
.Id/.’ αηδόνι μου, λάλει.
Είχαν καί μια καλή άδελφή 
πολύ ήταν μαυρομματα.
Λάλει χελιδόνι μον, λάλει.

“ΑΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ

Τό ποΰ θά κατ' Αδέλφια μον 
ν' αρθώ καί ίγό> μαζή σας. 
Λάλ' αηδόνι μον, λάλει. 
Κάθου κάθου καλ’ άδελφή 
πολύ είσαι μαυρομμτίτα. 
Λάλει χελιδόνι μον, λάλει. 

Ημείς θέ νά περάσωμε 
τον Χάροντα τήν κάρτα, 
θά τρίξουν τά σανδάλια σου, 
θα μας ακούσουν ο! Χάροντες 
θα βγουν νά μας ουντέψουν. 
Λάλει χελιδόνι μον, λάλει.

«
ΑΝΑΤΟΛΗΣ,,Ο

Μόνον ένα; δημοσιογράφο; τή; άξίας, τή; σοβαρότητος καί τή; δρα
στηριότητα; τού κ. θ. Καλογερικού ήτο δυνατόν νά πραγματοποίηση ύπό 
τήν διεύθυνσίν του τήν ϊδρυσιν ένό; γραφείου, δπως δ «’Αργος τού Τύπου 
τής ’Ανατολής», μέ ύπηρεσίαν δμοίαν έκείνης, τήν όποιαν έχει δ έν ΙΙαρι- 
σίοις «Άργος τού Τύπου», τοΰ όποιου είναι δ μόνο; άνεγνωρισμένο; άντι- 
πρόσωπος έν Έλλάδι.

Ό «Άργος τού Τύπου τή; Ανατολής», έχων τήν έδραν του έπί τής δδοΰ 
Σταδίου 43 Στοά Όρφανίδου, άναγινώσκει, άποκόπτει καί άποστέλλει αυθω
ρεί τά τεμάχια τών έφημερίδων, περιοδικών καί λοιπών έντύπων τ’ άφο- 
ρώντα τούς σονδρομητάς του έφ’ οίουδήποτε ειδικού ή γενικού θέματος. Ό 

έγγραφόμενος συνδρομη
τής καταβάλλει μίαν μό
νον δραχμήν έφ’ άπαξ, καί 
έπειτα καθ’ έβδομάδα ή 
κατά μήνα πληρώνει 5 
λεπτά κατ’ άπόκομμα, τό 
όποιον λαμβάνει.

Τό γραφεϊον τοΰ Αρ
γού έν Άθήναι; πληροί 
δντω; σπουδαιοτάτην έλ- 
λειψιν, όχι μόνον είς τήν 
'Ελλάδα, άλλά καί καθ’ 
άπασαν τήν Ανατολήν, 
διότι έξυπηρετεϊ άποτε- 
λεσματικώ; καί παρέχει 
σημαντικά ωφελήματα είς 
πάντα ένβιαφερόμενον διά 
τόν κλάδον του καί τήν 
άνά τό Πανελλήνιον κίνη- 
σιν αύτού.

«
Η “ΤΕΧΝΗ,,

Πολύ ικανοποιητική ή 
έμφάνισις τής δραματική;

σχολή; τοΰ συλλόγου ή «Τέχνη» εις τό Δημοτικόν. Έπαίχθησαν τρία μονό
πρακτα έργα, τό δραμάτιον «Εαναγυρίζει ή ζωή» τού Λοπέζ, τά «Δικαιώματα 
τής ψυχής» τού Ζακόζα καί ή «Αρκούδα» τού Τσέχωφ. Οί έρασιτέχναι διερ
μήνευσαν πολύ καλά τούς ρόλους των. Ή Δ'? Τζούλια Κωνσταντινίδου καί 
οί κ.κ. Χιλιαβάκης καί Μηλιάδης έπέδειξαν έκλεκτόν δραματικόν τάλαν- 
τον. Πολύ καλοί είς τήν κωμφδίαν ή δεσποινίς Μαύρου καί δ κ. Σπυρίδης.

«

έν πλήρει άπαρτίφ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ.—’Από τήν τέως Έλευόέραν 'Ελλάδα τό μικρόβιου τής «Γερουσίας» μετεδόδη 
καί είς τά νεωστί καταληφ&έντα μέρη. 'Η παρατιΰεμένη είκών παριστα τήν «Γερουσίαν» Μιτυλήνης
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΩΦΦΝΕΛ ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΤΑΦΟΣ

’Ιδού τό τηλεγράφημα, τό όποιον άπηύθυνε διά τοΰ ύπουργοΰ τών Ναυ
τικών ο Άγγλος ναύαρχος Τώφφνελ, άναχωρών έξ 'Ελλάδος, πρός τόν 
ναύαρχον Κουντουριώτην.

Ναύαρχον Κουντουριώτην,

’Εκ’ ευκαιρία τής άναχωρήσεώς μου εξ'Ελλάδος, παρακαλώ όπως δια- 
βιβάσητε πρός άκαντας τούς αξιωματικούς, ύπαξιωματικούς καί ναύτας τον 
'Ελληνικοί· Β. Ναυτικού τήν βαθεΐάν μον λύπην, διότι δεν θά έχω πλέον 
τήν τιμήν >■« τους διοικώ, καί τήν ειλικρινή μου ευγνωμοσύνην διά τήν ευ
γένειαν, τήν νομιμοφροούνην καί τάς υπηρεσίας των κρός εμέ. ΊΙμην υπε
ρήφανος ότι εΐχον αύιοΰς ύπό τάς διαταγάς μου, όκουδήκοτε δέ καί άν 
εΰρεθώ, ή καρδία μου θά εύρίσκεται μεθ' υμών τών εν τφ 'Ελληνικφ 
στόλφ. Σάς εύχομαι καί είμαι βέβαιος ότι θά έχετε ένδοξον μέλλον, ώς έχετε 
καί ένδοξον παρελθόν, κέκοιθα δέ ότι θά έπιδείξητε τήν αυτήν ευγένειαν καί 
νομιμοφροούνην καί κρός τόν διάδοχόν μου, οί’αν καί κρός εμέ, τήν όποιαν 
ουδέποτε θά λησμονήσω.

Χαίρετε καί ύγιαίνετε φίλοι μου.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΠΦΦΝΕΑΛ

«
ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ

Ό διαπρεπής νομομαθής κ. Γ. Ν. Φιλάρετος έδημοσίευσεν ύπό τόν 
τίτλον «Κατάληψι; πολεμική κατά τούς Νόμους τοΰ πολέμου» τεύχος, έν 
τφ δποίςι έρμηνεύει τά κατά τούς νόμου; τού πολέμου ίσχύοντα άπό διε
θνούς άπόψεως εις τήν πολεμικήν κατάληψιν, ήτις προηγείται τής δριστι- 
κή; κατοχής καί τής τελείας νομοθετικής άφομοιώσεως. Τό τεύχος τούτο 
τοΰ κ. Φιλαρέτου άποτελεϊ πολύτιμον συμβολήν εις τούς μελετώντας τά

'Σ τό ρόδ’ ό τάφος τοΰ ψιθυρίζει: 
Αύτό τό δάκρυ, 'που σε ποτίζει 
κάθε αύγοΰλα, τό κάνεις τί;
Σ τον τάφο λέγει το ρόδο : Πές μου, 
ο,τι οοΰ πέση, τί, τάχατές μου, 
τό κάνεις, άβυσσος ανοικτή ;

(Κατά τόν Victor Hugo)
«

ΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Το ρόδο λέγει: "Ω ’. τάφε, κάθε 
σταγόνα δρόσου τήν κάνω, μάθε, 
άρωμα, μΰρον παντοτεινό.
Ό τάφος λέγει: Γλυκό λουλούδι, 
κάθε ψυχούλαν, έν' αγγελούδι 
έγώ τήν κάνω ’ς τόν ουρανό.

ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ

Μία στατιστική τών Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων τή; Μεγάλης Βρετ- 
τανίας μάς δίδει τού; έξής περιέργους άριθμούς. Τά ταχυδρομεία κατά 
τό έτος 1912 διένειμαν 3 δισεκατομμύρια 186 έκατομ- 
μύρια έπιστολών, 906 έκατομμύρια ταχυδρομικών δελ
ταρίων, ύπέρ τό έν δισεκατομμύριον δεμάτων μέ δείγ
ματα, διακόσια έκατομμύρια δέματα μέ έφημερίδα; καί 
125 έκατομμύρια ταχυδρομικών δεμάτων. Ό άριθμό; 
τών διανεμηθέντων τηλεγραφημάτων κατά τό 1912 είς 
τήν Αγγλίαν άνέρχεται είς 90 περίπου έκατομμύρια.

Ή στατιστική άναφέρει ότι, δ άριθμός τών έπιστολών, 
δεμάτων κτλ. τά δποία καθυστέρησαν ένεκεν άνεπαρ- 
κεία; τής υπηρεσίας άνέρχεται είς 33 περίπου έκα
τομμύρια. Πεντακόσιαι δέ περίπου χιλιάδες έπιστολαί, 
δελτάρια καί δέματα έρρίφθησαν εϊ; τά Αγγλικά ταχυ
δρομεία κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους άνευ τής έλαχί- 
στη; διευθύνσεως.

01 άφηρημένοι καί εις τήν Αγγλίαν δέν είνε ολίγοι.

.Έν Άθήναις, ΤυπογραφεΙον «'Εστία» Κ. Μά'ίσνερ καί Ν. Καργαδοΰρη — 9511.


