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Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ

ΕΌταν ή Α. Μ. άπεβιβάσάη είς Θεσσαλονίκην, μέ 
υσκολίαν ή στρατ. δύναμις κατώρΟωσε νά συγ- 

κρατήση τά φρενιτιώντα χλήβη, ώστε νά δυνηΰή 
ό Βασιλεύς νά έπιβή μετά τοΰ Διαδόχου τοΰ αυτο
κινήτου διά νά μεταβή είς τόν ναόν τής 'Αγίας 
Σοφίας καί παραστή είς τήν ψαλβισαν δοξολογίαν].
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ΕΙς τό άκρον τής θριαμββυίικής έξέδρας, τήν όποιαν κατεσκεύαοαν είς τήν Θεσσαλονίκην, προσεφώνησβ 
' τήν Α. Μ. μόλις ΔχοβιβααΟβντα ύ Όόωμανός Δήμαρχος τής Μακεδονικής πρωτευούσης Άδίλ Μπέης.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Σαν ύδρόμετρον 
__ατμομηχανής, ποΰ 
άναιβοκαταβαίνει μέ

σα είς τόν ύάλινον 
σωλήνα τό νερό, έχει 
καταντήσει ή Ευρω
παϊκή Ειρήνη. Κλείε
ται είς τά Βαλκάνια 
ή Ειρήνη μέ πολλήν 
δυσκολίαν καί μέ πολ
λούς κινδύνους, άλλ’οΰ- 
δείς έκ τών τέως αντι
πάλων άποθέτει τά 
όπλα. Άλλά μήπως 
έχουν άδικον; Μεταξύ 
των υπάρχουν δύο κα
κόπιστοι, οϊτινες αιω
νίως Οά είναι ύποπτοι. 
Ή Βουλγαρία άκόιιη 
δέν συνήλΟεν άπό τήν κατραπακιά ποΰ έφαγε καί άπειλεϊ πάλιν ότι. δέν 
θά ήσυχάση άν δέν πάρη τήν Καβάλλαν καί τήν Θεσσαλονίκην. Καί ο 
περίφημος Έμβέρ άπό τήν Άδριανούπολιν τά ίδια φθέγγεται. Δέν νομί
ζετε ότι ακούετε τούς μόρτες τοϋ Ψυρή, όταν τρώγουν ενα χαστούκι:

— Τί βαράς. κύριος; Έ τί βαράς; Βάρα κι’ άλλο άν σοΰ βαστάει 
ντέ ! "Ιφ.

Καί ένώ πανταχόθεν μάς έρχονται διαβεβαιώσεις περί ταχείας άπο- 
καταστάσεως τής γαλήνης, διά τών αύτών μέσων συγκοινωνίας μάς 
έρχονται καί αί ειδήσεις περί προελάσεως τών Τούρκων, οί όποιοι μέ 
άπλοΰς στρατιωτικούς περιπάτους άνακτοΰν δ,τι είχον χάσει κατά τόν 
προηγούμενου πόλεμον έν Θρφκ.η, διότι ή Βουλγαρία, λόγω εσωτερικού 
κλυδωνισμοϋ, οικονομικής άναιχείας καί στρατιωτικών Ανωμαλιών, είνε 
είς πλήρη αδυναμίαν διά νά καταλάβη τά υπό τής Συνθήκης τοΰ Βου- 
κουρεστίου έπιδικασθέντα αύτή μέρη. Ένφ δέ αύτή μάς άπειλεϊ, ή 
'Ελλάς διά τοΰ στρατοΰ καί τοΰ στόλου της κρατεί τά μέρη αυτά, μετα- 
βληθεϊσα είς χωροφύλακά της, διά νά τής τά παραδώση, |ΐή τυχόν — 
τρώγοντας έρχεται ή όρεξις — τά βουτήξη ή Τουρκία, μόλις φύγη ό 
Ελληνικός στρατός άπ’ έκεϊ.

Καί συμβαίνουν παράδοξα πράγματα μεταξύ τών δύο αύτών κακής 
πίστεως λαών. ΙΙαραλαμβάνουν οί Βούλγαροι άπό τόν 'Ελληνικόν στρα
τόν τήν Ξάνθην καί τήν Γιουμουλτζίναν καί οί Τοΰρκοι τούς έκδιώ-

κουν, κουρελιάζοντες 
τήν Συνθήκην τοΰ Λον
δίνου, δι’ ής έξεχώρη- 
σαν είς τούς άλλοτε 
συμμάχους όλα αυτά 
τά μέρη, καί άνακτοΰν 
τάς δύο πόλεις.

Κλείεται οΰτω ή πρός 
τό Αίγαϊον διέξοδος 
τών Βουλγάρων. Τί θά 
γίνη τώρα; θά άρκε- 
σθή είς αύτιί ή Τουρ» 
κία καί Οά ύπογράψη 
τήν έντιμον ειρήνην, 
τήν οποίαν τής υπαγο
ρεύει ή 'Ελλάς ή παρελ- 
κύουσα τάς διαπραγ
ματεύσεις θ<1 θελήση 
νά δοκιμάση καί δεύτε
ρον κατραπακιάν τής 
'Ελλάδος;

Χάος. Μία τηλεγρα
φική εϊδησις αναγγέλ
λει έπικειμένην Τουρ- 

κοβουλγαρικήν συμμαχίαν, άλλη κατάληψιν τής Καβάλλας ύπό τής 
Τουρκίας, άλλη έπανάστασιν έν Σόφιφ. φυγήν έπαίσχυντον τοΰ Δάνεφ 
καί κίνδυνον τής δυναστείας.

Έν τφ μεταξύ αί έπιτροπαί τής οροθεσίας έν Μακεδονίφ έργάζονται, 
τά Βουλγαρικά στρατεύματα έπιστρέφουν είς Σόφιαν δαφνοστεφανω- 
μένα καί διέρχονται ύπό θριαμβευτικός άψίδας, έκ Βιέννης δέ στέλλε- 
ται είς τά ανάκτορα τής Σόφιας καί ό λογαριασμός τής αξίας τών 
Βυζαντινών στολών, μέ τάς οποίας ό Τσάρος Φερδινάνδος καί ή Τσα
ρίνα Έλεονώρα θά έστέφοντο αύτοκράτορες έν Κωνσταντινουπόλει.

«
Αί θερινοί διακοπαί ήρχισαν καί είς τήν Ευρώπην, τό σύνθημα διδού- 

σης τής Πρεσβευτικής τοΰ Λονδίνου, ήτις ανέβαλε τάς έργασίας της 
διά τόν ’Οκτώβριον. Έν τφ μεταξύ κατηρτίσθη μία επιτροπή διά τήν 
οροθεσίαν τής ’Αλβανίας, τήν όποιαν, έζητησεν ή ’Ιταλία, νά συνοδεύ
σουν χάριν ασφαλείας εκατόν ’Ιταλοί στρατιώται τοΰ σώματος τών 
’Αλπινιστών. Ό σκοπός της δέν έχρειάσθη πολύς καιρός διά νά άποκα- 
λυφθή. Ή ’Ιταλία δέν είχε καμμίαν ανησυχίαν περί τής ζωής τών 
άποτελούντων τήν επιτροπήν αυτήν. Άλλ’ ή επιτροπή, προκειμένου νά 
καθορίση τά νότια σύνορα τής Αλβανίας, θά είργάζετο έπί Ελληνικού 
έδάφους. Έσκέφθη λοιπόν νά έπηρρεάση τούς πληθυσμούς έκείνους μέ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1913

131

τήν ’Ιταλικήν μπαγιονέττα. Ή Ελληνική κυβέρνησις διεμαρτυρήθη 
τότε, δηλώσασα ότι δέν θά άνεχθή τήν παρουσίαν ξένου στρατοΰ είς τά 
ύπό τοΰ στρατοΰ της κατεχόμένα μέρη, όπου πάσα ασφάλεια παρέχεται 
ύπευθύνως είς τά μέλη τής έπιτροπής. Καί τότε αί Δυνάμεις ύπερεθε- 
μάτισαν είς τήν πρότασιν 
τής ’Ιταλίας καί άπεφάσι- . - ----------------------
σαν τήν μέν έπιτροπήν τών 
νοτίων συνόρων νά μή τήν 
συνοδεύση κανείς, έφ’ όσον 
τά μέρη είς α θά έργασθή 
αΰτη κατέχονται ύπό τοΰ 
Ελληνικού στρατοΰ, τήν δέ 
άλλην τών βορειοανατολι
κών συνόρων νά τήν συνο
δεύση άνάλογον απόσπασμα 
έκάστης τών Μ. Δυνάμεων. 
Οί καϋμένοι οί Φρατέλλοι 
πώς τήν έπαθαν.

«
"Ενας εφιάλτης τής Γαλ

λίας, ποΰ έπίεζε τά στήθη 
τών Γάλλων, έξέλιπεν. Άπέ- 
θανεν ό Έμίλ Όλιβιέ.

Τό όνομα τοΰ Όλιβιέ ήτο 
άρρήκτως συνδεδεμένον μέ 
τήν πανωλεθρίαν τών Γάλ
λων. Ήτο ό πρωθυπουργός 
τοΰ 1870. Ό έπακολουθή- 
σας τήν καταστροφήν κλύ- 
δων παρέσυρε τόν θρόνον 
τοΰ Ναπολέοντος Γ'. έξηφάνισε δέ καί αύτόν, χωρίς ποτέ νά έλθη πλέον 
είς τήν έπιφάνειαν. Μετά έτη ανακαλύπτεται, ηθικόν καί πολιτικόν 
πτώμα, είς μίαν έπαρχιακήν έπαυλιν συγγράφων τήν απολογίαν του έπί 
τής Πανωλεθρίας. Έκτοτε, οσάκις άνεφέρετο τό όνομα τοΰ Όλιβιέ, 
ήρχετο είς τήν μνήμην 
τών Γάλλων ή Πανωλε
θρία, τό 70, ή Αλσατία 
καί ή Λωρραίνη. Τώρα 
μέ τόν θάνατόν του, άλ
λην μίαν φοράν οί Γάλ
λοι ενθυμήθηκαν τό αί
σχος των. άλλά καί θά 
σφήκαν στεναγμόν άνα- 
κουφίσεως. Μέ τόν θά
νατον τοΰ Όλιβιέ Οά 
λησμονήσουν τάχα τήν 
Πανωλεθρίαν; ! -

Ζύμωσις διπλωματική, 
πανευρωπαϊκή. Οί δύο 
Βαλκανικοί πόλεμοι ή- 
νάγκασαν τούς Ισχυρούς 
νά αναθεωρήσουν τά βι
βλία των, διά νά κατα- 
στρώσουν νέους υπολο
γισμούς καί νέα σχέδια, 
θρύλλοι δέ καί φήμαι 
περί διασπάσεως τών 
παλαιών δεσμών καί 
νέων συνδυασμών έπί τή 
βάσει τών αποτελεσμά
των τών τελευταίων πο
λέμων. Έν τφ μεταξύ 
άρχίζει ή μεταξύ ’Ιτα
λίας καί Αύστρίας, έξ 
αφορμής τής ύπό τών 
Αυστριακών κατοχήςτής 
Ίταλικ. Δαλματίας μετά 
τής Τεργέστης, ύφιστα- 
μένη αρχαία έχθρα νά 

Πρός δεςίωσιν τής Α. Μ. μία μακρά συνοδεία κατηυδύνβη ίνωρις .πρός τήν ίξέδραν, μέ τήν 
Βασίλισσαν καί τάς Πριγκιπίσσας έπί κεφαλής, δς συνώδευεν δ Αυλάρχης κ. Μερκάτης. Εϊπετο 

εϊτα τό 'Υπουργικόν Συμβούλιου καί μετ’ αύτό οι άλλοι έπίοημοι.

Τή. Λ.Μ. ό η_ ,

άναζωπυροΰται καί πάλιν παρ’όλους τούς συμμαχικούς δεσμούς. Μία 
γκρίνια ήρχισε μεταξύ των, έκ μέρους ίδίι,ι τών Ιταλών, διότι ή Αυ
στριακή κυβέρνησις προέβη είς τήν άπόλυσιν μερικών δημοτικών υπαλ
λήλων, έν Τεργέστη, ’Ιταλών τήν καταγωγήν. Άντιαυστριακαί διαδηλώ

σεις έγένοντο έν Ίταλίφ, 
έγιναν δέ καί έν αύτή τή 
Τεργέστη, τή Ίταλικωτάτη 
είς πληθυσμόν, διαδηλώ
σεις, τάς όποιας αί Αύστρια- 
καί άρχαί κατέστειλαν διά 
τοΰ στρατοΰ.

Τό κλείσιμον τής Ελλη
νοτουρκικής Ειρήνης φαί
νεται έγγύς. Ώς δείγμα τών 
καλών της διαθέσεων ή 
ΓΙύλη μάς εδωκε τό άνοιγμα 
τών Δαρδανελλίων καί τά 
παρακρατηθέντα ύπ’ αύτής 
προ τοΰ πολέμου Ελληνο
τουρκικά άτμόπλοια.

Έν τφ μεταξύ επιστρέφει 
καί ό έπικηρυχθείς κατά 
τόν Ελληνοτουρκικόν πό
λεμον ληστοπειρατής, τό 
Χαμηδιέ , είς τόν Κερά

των κόλπον, πρός τιμήν του 
δέ δίοργανοΰνται λεμβοδρο- 
μίαι εις τάς οποίας πάρεση) 
καί ό Σουλτάνος.Καί οί Τοΰρκοι δοξάζουν τόν Αλλάχ, ό όποιος ώδήγησε τό στρατόν 

των, έως τάς Αθήνας, τόν Πόρον, ri)V Κέρκυραν, τάς Καλάμας κλπ.
Διά νά πληρωθή όμως τό ρητόν ή φτώχεια φέρνει γκρίνια» τρώγον- 

γονται μεταξύ των οί Τοΰρκοι. Εις μίαν στρατιωτικήν συγκέντρωσιν έν 
Άνδριανουπόλει ό Έμ
βέρ, ό πολύς, δέν έχαι- 
ρέτησε τόν Άμπούκ 
Πασσάν, ό όποιος διευ- 
θύνων τό περιστροφόν 
του κατ’ αύτοΰ τόν πυ
ροβολεί. ’Επακολουθεί 
Τούρκικο Ραβαΐσι, ή 
κυβέρνησις έμπνεομένη 
άπό τους Νεοτούρκους, 
διά νά έκδικήση τόν 
τραυματισμόν τοΰ Έμ
βέρ, διατάσσει τήν σύλ- 
ληψιν τοΰ στρατηγού 
Άμπούκ Πασσά καί έπα- 
ναλαμβάνονται τά ίδια 
έν Άδριανουπόλει.

Καί αύτό δίδει έλπί- 
δας εις τούς Βουλγάρους 
καί παρελκύουν τάς δια
πραγματεύσεις καί; . . . 
ίδωμεν τί τέξεται ό Σε
πτέμβριος.

« « «
* Ή ίλλειη’τς παντός 

πόάου,πάορς ΙλπίΛος, παν
τός αντικειμένου ένεργείας 
είνε τό μεγαλείτερον <5υσ- 
τϋχημα τον άνθρωπον.

' Η ευτυχία είνε δπως 
ή υγεία. Πρέπει νά τήν 
άπολαΰοωμεν δταν είνε ευ
νοϊκή, καί νά εχοτμεν υπο

μονήν όταν είνε δυσμενής.
* ’Ελπίς καί προσπάθεια 

είνε όδός πρός ευημερίαν.

Μετά τήν προσφώνηοιν τοΰ Άδίλ Μπέη ό Βασιλεύς άκολουΟούμενος άπό τούς ’Αδελφούς Του, τούς 'Υπασπιοτάς Του καί τήν λοιπήν συνοδείαν Του,
διέσχισε τήν επιμήκη άποβάΟραν τής Θεσσαλονίκης καί έπιβάς αυτοκινήτου κατηυύύνΟη είς τόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας. |Φωτ. Κ. Φωτίου).
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Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ του ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ Ο

ΑΘΗΝΑΪΚΗ Ζ Ώ. Η

Η· πρωτεύουσα ετοιμάζεται νά ύποδεχθή τόν θριαμ
βευτήν. Πολλαί Ιδέαι ρίπτονται καί οί θρίαμβοι των 

αύτοκρατόρων καί τών στρατηλατών τής λαμπρός εποχής 
μας, παρατάσσονται πρός άντιγραφήν ώς υποδείγματα. 
Άλλ’ όλα αύτά. καί ή έπί άρματος συρόμενου άπό ζεύγη 
βοών παρέλασις, καί ή μακρά τών αΙχμαλώτων ακολουθία, 
ύπεχιόρησαν πρό τής αυθορμήτου καί ανυπόκριτου δεξιοί- 
σεως, ήν παρεσκεύασεν ό λαός τής πρωτευούσης εις τόν 

δαφνοστεφή Βασιλέα.Βέβαια τάς γενικός γραμμάς τής δεξιώσεως έδω,κεν 
ή κυβέρνησις καί αί εφημερίδες. ’Αλλά θά ήρκουν άρά γε 
αύταί μόνον, χωρίς τήν φρενίτιδα τών ’Αθηναίων ; Εύρέ- 
θημεν δ,έ πρό πραγματικής φρενίτιδος. Δέν ήτο άπλή 
αγάπη, ή γνωστή, ή χαρακτηρίζουσα τά πλήθη αγάπη, 
πρός τό θέαμα. ’Αρκεί νά λεχθή ότι ή πρωτεύουσα κατε- 
κλύσΟη άπό έπαρχιώτας καί άπό "Ελληνας τών νέων

Ή Α Μ.
οτβαίιωτικώς *ν-

►
»

*Η Α Μ. ό Βασιλεύς διέσχισε τούς έπισήμους 
καί κατηυθύνθη πρός τούς Προέδρους τών 
Συντεχνιών, έκαστου τών όποιων ίσφιγζε δια

χυτικότατα τό χέρι.

επαρχιών, ακόμη δέ 
καί άπό "Ελληνας 
τού έξωτερικοΰ.

γύς, δχι πλέον άδηλον, μέλλον καί 
μέσα είς τήν μνήμην όλων μας.

«

Τό αληθές είναι 
ότι ή 5η Λΰγούστου 
είς τήν μνήμην τών 
’Αθηναίων έσημεί- 
ωσεν ένα σταθμόν 
χρονολογικόν. Οί 
"Ελληνες θά λέγουν 
τοΰ λοιποϋ : Τήν 
ημέρα ποΰ γύρισε ό 
Κωνσταντίνος άπό 
τόν πόλεμο. Όπως 
έλεγον οί γεροντό- 
τεροι: Τήν ημέρα 
ποΰ ήλθε ό Όθων 
είς τό Ναύπλιον. Τί 
σάς λέγουν αύταί 
αί δύω ήμέραι; Ή 
τής άφίξεως τοΰ 
πρώτου Όθωνος 
έσυμβόλιζε τά όνει
ρα τής Φυλής καί 
έζυμώθη μέσα εις 
τιήν ψυχήν τοϋ Έλ- 

ί ληνός μαζή μέ τούς 
πόθους του- ή πρώ
τη συμβολίζει τό 
ένεστώς καί τό έγ- 

έχαράχθη άνεξιτήλως

Καί ήτο ένας αληθής θρίαμβος ή επάνοδος αυτί) τοϋ 
Στρατηλάτου, τοΰ παρελάσαντος μέσω κατάφορτων άπό ση
μαίας οδών, μέσω τριών περίπου εκατοντάδων εχθρικών 
πυροβόλων, τοπομαχικών, ορειβατικών, πολυβόλων, ταχυβόλων 
όλμοβόλων καί τριακοσίων χιλιάδων κορυβαντιώντος λαού.

Ό Βασιλεύς εποχούμενος ήτο ζωηρότατα συγκεκινη μένος 
μέ τάς εκδηλώσεις αύτάς τοΰ εύγνωμονοϋντος λαοϋ του, εις 
τά αισθήματα τοΰ όποιου έστήριξε αυτός ένα-ένα τούς άκρο- 
γωνιαίους λίθους τοΰ ανακτόρου του καί μέ τό αίμα τοΰ 
όποιου έζύμωσε τήν λάσπην τών θεμελίων τοϋ νέου μεγάλου 

Ελληνικού Βασιλείου. «

Τό Βασιλικόν ζβΟγος διέσχισε τόν μακρόν διάδρομον τής έξέδρας, μέ τήν έκιβλητικήν συνοδείαν του 
μέσω δύο στίχων Χκάόυτ Μ.-ιόΟς, οΐτινές άπένεμον τιμάς παρουσιάζοντες τους κοντούς των.

Τί ήτο έκείνη ή πληιιμύρα άπό κανόνια είς τούς δρόμους ! 
ΤΙ εποχή ποΰ μόλις ηδυνάμεθα νά παρατάξωμεν κατά τοΰ 
έχθροΰ εκατόν πενήντα κανόνια, παλαιού συστήματος Κρούπ, 
δέν απέχει πολύ. Καί ιδού ότι μετά δύω νικηφόρους πολέ
μους ή πρωτεύουσα στολίζει τούς δρόμους καί τάς πλατείας 
της καί τάς εισόδους τών Υπουργείων καί τών Στρατώνων 

μέ λάφυρα - κανόνια.Δέν περιγράφεται ή συρροή τοΰ πλήθους είς τάς πλατείας 
καί τά σημεία τών τροπαίων. Κόσμος, γυναίκες τοΰ λαοΰ, 
κυρίαι, γέροι, παιδιά, τά περιειργάζοντο καί τά έψαυον.

Έγιναν καί συγκινητικά επεισόδια μητέρων, ποΰ έχασαν 
τά παιδιά των είς τό Κιλκίς καί έκλαιον επάνω εις τά τοπο- 
μαχικά, ποΰ έπήραν άπό τούς Βουλγάρους οί ίδικοί μας.

'Μ-λά. τήν ώραιοτέραν εικόνα παρείχε τό πρό τοΰ άν- 
δριάντος τοΰ Κολοκοτρώνη σύμπλεγμα τών πεδινών πυρο
βόλων, τά όποια παρά τούς πόδας τοΰ Γέρον - Στρατηγού 
έφαίνοντο περιμένοντα νά τελείωση τό παράγγελμά του διά 

νά βροντοφωνήσονν.

Άπό τούς θριάμβους αυτούς μάς άποσπφ ή προεκλογική έργασία. 
Μή ξαφνιάζεσθε. Έχομεν δημαρχικός έκλογάς.

Τό σύνθημα τό δίδουν ώραϊαι λιθογραφικοί εικόνες τοΰ αντιναυάρχου 
αρχηγού τού Στόλου τοΰ Αιγαίου κ. II. Κουντουριώτου, τοΰ οποίου 
ό αδελφός κ. Ίω. Κουντουριώτης, βουλευτής τής "Υδρας, υποδύεται 
είς τόν εκλογικόν άγώνα.

Καί γεμίζουν τά μαγαζειά τών ’Αθηνών άπό εικόνας τοΰ Ναυάρχου 
καί άρχίζουν αί πρώται είς τά μεμακρυσμένα σημεία τής πόλεως Επι
σκέψεις τοΰ υποψηφίου.

Τρώγουν πάλιν οί Βενιζελικοί πατέρες τού έθνους είς τό Άκταϊον. 
Αλλά τήν φοράν αυτήν τό γεύμα των είναι ό θρίαμβος τοΰ κόμματός 
των. Όχι σπανίως, άλλά πουθενά καί κανένα κόμμα πολιτικόν, είς 
κανέν μέρος τοΰ κόσμου, δέν έχει νά επίδειξη τήν περγαμηνήν αυτήν 
τής Μεγαλουργίας, άπό τήν γνωστήν του δέ μετριοφροσύνην ό'κ. 
Πρωθυπουργός, άντιπροπίνων είπε τήν λέξιν σπανίως».

Τοΰ γεύματος προηγήθησαν ιιακραί συσκέψεις τών φίλων τοΰ κόμ
ματος περί τοΰ τρόπου τής έκδηλώσεως τής χαράς των καί τής ευγνω
μοσύνης των πρός τόν αρχηγόν των διά τούς ’Εθνικούς θριάμβου.·. Καί 
αφού έρρίφθη ή ιδέα νά δωρηθή, κατά τά 'Αγγλικά έθιμα, μία ωραία 
έπαυλις έν Κη- 
φισσίφ, επιπλω
μένη, είς τόν κ. 
Βενιζέλον, κατέ
ληξαν είς έν ανα
μνηστικόν δώρον 
συνιστάμενονάπό 
δύω κλώνους δά
φνης καί δρυός, 
επάνω είς ένα 
κομμάτι Ελληνι
κής σημαίας, ιιέ 
τάς χρονολογίας 
τής ανόδου τοΰ 
κ. Βενιζέλου είς 
τήν ’Αρχήν καί 
τής Συνθήκης τοΰ 
Βουκουρεστίου, 
Ϊιέ μίαν ποιητικήν 
πιγραφή ν καί είς 

τό γεΰμα τοΰ «Ά- 
κταίου». Είς τό
γεΰμα παρεκάθησαν περί τούς εκατόν βουλευταί μέ δλην τήν ’Αγγλι
κήν αυστηρότητα καί μέ τά σιδερωμένα καί μή γελώντα, διά νά μή 
τσαλακωθούν, πρόσωπα. Συνεπληρώθη δέ μέ μίαν έπίσκεψιν είς τό 
Λοΰνα Πάρκ, όπου ό κ. Πρόεδρος περιήλθε τάς διαφόρους παιδιάς, 
ένφ τήν έπομένην έπιτροπή βουλευτών μεταβασα υπό τόν Πρόεδρον 
τής Βουλής παρά τώ κ. Πρωθυπουργφ, προσέφερεν αύτώ τό δώρον.

«
Άλλ’ αίφνης, ένφ ή γαλήνη τείνει νά άποκατασταθή γύρω μας, |ΐία 

όβίς μάς ξαφνιάζει. Μία εσπερινή έφημερ'ις σκορπίζει τήν εϊδησιν οτι, 
ό Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος, παραιτούμενος τού αξιώματος του, άπο-

ΕΙς τήν όδόν Σταδίου καί έκεί περί τήν Βουλήν εϊχε 
συγκέντρωσή ό κόσμος καί άνέμενεν άγωνιωδώς τήν διέ- 

λευσιν τής Βασιλικής πομπής.

y

Ώραίαν εΙκόνα άπετέλει τό σύμπλεγμα τών κάτωθεν τού 
άνδριάντος τού Κολοκοτρώνη στηθέντων Βουλγ. κανονιών.

σύρεται τής πολιτικής, διά νά άναπαυθή καί........ κοιμηθή δύω έτη.
κατά τήν φράσιν τών δημοτικών συμβούλων, οΐτινες ήκουσαν κατάπλη
κτοι τους λόγους τού κ. Πρωθυπουργού.

Φαντάζεσθε τί έπηκολούθησε. Όλη ή Ελλάς έσείσθη, όπως κραδαί- 
νεται τό έδαφος άπό ισχυρόν σεισμόν. Καί εύρήκαν έδαφος αί διαδό
σεις. «Τά εύρήκε μπαστούνια μέ τά εξωτερικά». Τά έτσούγκρισαν μέ 
τόν Βασιληά . Ό Κάϊζερ έβαλε τό δακτυλάκι του κ.λ. Ευτυχώς καί 
τοΰ έθνικοΰ αύτοΰ σεισμού ή διάρκεια ΰπήρξεν, όπως καί τών φρι- 
κιάσεων τής Γής, βραχυτάτη. ΈπήλΟον αί διαψεύσεις καί ό εφιάλτης 
έπαυσε πιέζων τό στήθος τοΰ Έθνους. Μία φράσις τού κ. Βενιζέλου, 
είπόντος είς τούς παρουσιασθέντας ένώπιον αύτοΰ Δημοτικούς Άρχον
τας διά νά τόν συγχαρούν έκ μέρους τοΰ λαοΰ τής πρωτευούσης διά τά 

μεγαλουργήματα 
τοΰ Έθνους ότι, 
έχει άνάγκην άνα- 
παύσεως καί ότι 
θά τού έχρειάζετο 
νά κοιμηθή έτη· 
παρεξηγήθη καί 
επ' αυτής .........
έστηρίχθησαν έλ- 
πίδες, υπολογι
σμοί, όνειρα.

Βροχή ραγ
δαία . . . άπό πα
ράσημα. Βρέχει 
σταυρούς καί με- 
γαλοσταύρους είς 
ύλην τήν Βαλκα
νικήν Χερσόνη
σον. Ό Μεγαλό
σταυρος είς τόν

κ. Πρωθυπουργόν, ό Ταξιάρχης είς τούς Υπουργούς, ανώτερα παρά
σημα είς άξιωματικοΰς τοΰ Στρατού καί τοΰ Ναυτικού καί θά είναι 
ίσως ή πρώτη φορά άπό καταβολής τοΰ Ελληνικού Βασιλείου, ποΰ 
δίδονται παράσημα κατ’αξίαν, πραγματικήν, είς έπιβράβευσιν πραγμα
τικών πρός τήν Πατρίδα υπηρεσιών.

Αρκεί νά σημειωθή ότι, ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος είναι φοβερά δύσ
τροπος περί τήν απονομήν παρασήμων καί περί τήν είς άνώτερον 
τοιοΰτον προαγωγήν.

Καί όπως συμβαίνει μέ τάς κυκλωνικάς πιέσεις, αί όποΐαι ένσκήπτου- 
σαι τό πρώτον είς έν οίονδήποτε σημεϊον τής Υδρογείου, έξαπλούνται 
κατόπιν καί καταλαμβάνουν μεγάλος έκτάσεις, οΰτω έβρεξε παράσημα 
καί είς τήν Σερβίαν, καί είς τό Μαυροβούνιου, καί είς τήν 'Ρουμανίαν 
καί άντηλλάγησαν τοιαΰτα μεταξύ τών εστεμμένων καί τών υπάτων 
λειτουργών των είς ένδειξιν άναγνωρίσεως υπηρεσιών καί ειλικρι
νούς φιλίας.

Ώς δρ-ντ’-έβρ διά γενικωτέραν 'Υπουργικήν μεταρρύθμιση·, καθώς 
λέγουν, μας έσερβίρισαν τήν άπό πολλοΰ Ορυλλουμένην άντικατάστασιν 
τοΰ 'Υπουργού τών ’Εξωτερικών κ. Κορόμηλα. Διάδοχος αύτοΰ έξελέγη 
ό τέως πρεσβευτής τής 'Ελλάδος έν Σόφιρ κ. Δη μ. Πανας, ό προσενεγ-

Φαντάζεσθε τί έγινε,είς τήν ποτέ προγεγραμμένην Καβάλλαν δταν έφθασεν έκεί έκ Δράμας ή Α.Μ. Σάν τρελλοί τόν έκυνηγούσαν καί τόν άπεθέωναν καί έκλαιον. 
"Οταν δέ έπεβιβάσθη άτμακάιου_διά νά φύγη, δλη ή Καβάλλα συνεκεντρώθη είς τήν παραλίαν καί τόν κατευόδωσε έν έξάλλφ ένΟουσιασμφ. (Φωτ. Λ. Γεωργιάδου].
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ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΕΥΜΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ. —'Εκατόν δύω Βενιξελικοί βουλτυταί, κωλυόμενων τών άλλων έκ διαφόρων λόγων, παρέθεσαν είς τό Χώλ 
τού Άκταίου γεύμα πρός τιμήν τοϋ ’Αρχηγού των κ. ’Ελευθερίου Βενιζίλου έπΐ τοίς Έθνικοίς Οριάμβοις. |Φωτ. Ε. Ξανθοπούλου, διά Μαγνησίου]

κών άληθεϊς υπηρεσίας είς τήν Πατρίδα, ό άρχαΐος καί διακεκριμένος 
υπάλληλος, δστις, άν δέν έχ_η τό μονοπώλιον τοϋ πατριωτισμού, τό 
όποιον διετείνετο δτι είχεν ό προκάτοχός του, δέν έχει όμως καί τήν 
κατ’ έπάγγελμα ιδιορρυθμίαν εκείνου.

Καθ’ ά έγνώσθη, ό κ. Πανάς έρχεται μέ πρόγραμμα γενικής έκκαθα- 
ρίσεως τοΰ πρυτανείου τής οδού Φιλελλήνων, τό όποιον μετά τήν 
μακράν έν αύτφ υπηρεσίαν του, τήν ευσυνείδητου όμως καί εϋδόκιμον, 
κατ’ έξαίρεσιν καί έν άντιβέσει μοναδική, έγνιόρισε πολύ καλά. Καί 
γνωρίζοιιεν άκόμη ότι, πρός τοΰτο έδόθη αύτφ πάσα εξουσία. Καλείται 
λοιπόν ο κ. Πανάς νά έπιτελέση τόν ηράκλειον αύτόν άθλον, όστις θά 
είναι καί ό θρίαμβός του.

*
Μία συνοικία ολόκληρος έξηγέρθη διαμαρτυρομένη κατ’ άστοχωτά- 

του μέτρου.' II υγειονομική υπηρεσία τοΰ Στρατού, έπιτάξασα τήν παρά 
τήν γραμμήν τοϋ Φαληρικοΰ Τροχιοδρόμου έπαγγελματικήν μάνδραν, 
έντός τής οποίας θά κτισθή ή πολυβασανισμένη Οίκοκυρική Σχολή 
Χαροκόπου, κατεσκεύασε δύω παραπήγματα ξύλινα, διηρημένα είς 
απομονωτήρια διά νά τά χρησιμοποιήσω] ώς χολεροκομειον τοϋ Στρατού.

Καταδικάζεται οΰτω καί ή μάνδρα, διότι μή ΰπαρχουσών υπονόμων, 
οί βόθροι οί μή στεγανοί ποΰ κατεσκευάσθησαν, θά είναι είς ικανόν 
χρόνον έπικίνδυνος εστία, είς τρόπον ώστε νά μί| επιτρέπεται ί| 
εκσκαφή τών θεμελίων, άλλά καταδικάζεται καί ολόκληρος ή ωραία 
καί μοναδική άπό ολην τήν πρωτεύουσαν, διά τό εΰάερον καί τά άλλα 
πλεονεκτήματά της, συνοικία τής Καλλιθέας.

Γιατί; Έτσι ήθελαν τά μεγάλα κεφάλια τοΰ 'Υγειονομικού Τμήμα
τος τής Στρ. Ύπηρε- 
σίας.ΊΙ ’Αττική μέ τάς χ- 
έρήμους εκτάσεις της Ιέ 
ήδύνατο νά παράσχη ■ 
θέσιν δΓ εκατοντάδας I 
χολεροκομείων. Άλλ" »?·■ 
οΰτως έδοξε τφ κ.’Αρ- ? 
νώ καί Σ“, οΐτινες μέ ’ 
νέας θεωρίας ίδικάς 
των, έντελώς άντιθέ- ;■· 
τους πρός τάς γνωστάς ' 
θεωρίας τής ’Επιστή
μης, κατόρθωσαν νά 
παραπείθουν τούς προ
ϊσταμένους των.

Καί έξηγέρθη ή Καλ
λιθέα μέ κωδωνοκρου
σίας καί ό Τύπος ανέ
γραψε τά διαβήματα 
των, άλλ’ ή Πρωτεύ
ουσα, τής οποίας απει
λείται έκ τοΰ σύνεγγυς 
ή υγεία, διότι, όταν ένα 
κρούσμα σημειωθή έν 
τή φρουρφ ’Αθηνών 
καί άπομονωθή είς τό 
Χολεροκομειον, άπό 
τής μυΐγες τών Σφα
γείων θά μεταδοθή ή 
φωτιά άπ’ άκρου είς 
άκρον, κοιμάται σάν 
χασισοποτισμένη, άδι- 
αφορος παρακολου- ,. 
θοΰσα τά συμβαίνοντα —ίιη

καί παραμένουσα ανάλγητος, ώς έάν ό ΰπερθεν τής Καλλιθέας έπι- 
κρεμάμενος κίνδυνος απειλή μόνην αυτήν.

Καί ό κ. 'Ρέπουλης, ό τρέχων, ό αγρυπνών, ό καθαρίζων, ό μή κοι
μισμένος διά νά άποσοβήση τήν έλευσιν τής χολέρας είς τήν Πρωτεύ
ουσαν, βλέπει δλα του αυτά τά μέτρα μέλλοντα νά ναυαγήσουν, νά 
εξουδετερωθούν. μόλις ιήθελε συμβή ένα κρούσμα έπί στρατιώτου, καί 
τάς οδηγίας του καί έγκυκλίους του περί χολέρας, γρονθοκοπουμένας 
καί διαψευδομένας άπό τάς θεωρίας τών κ. κ. Άρνώ καί Σ“?.

Ό θεός νά βάλη τό χέρι του, μαζή μέ τά αληθώς πρακτικά καί 
επιτυχή περί τήν άπόλυσιν τών εφέδρων μέτρα τοΰ κ. 'Ρέπουλη, νά 
μή συμβή κρούσμα έν Άθήναις, διότι άλλως μόνον ό νόμος τού Λϋντς 
θά άρκέση διά νά παραδειγματισθούν ολοι αυτοί οί σοφοί τοϋ Υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών.

«
’Αρχίζει ί| άποστράτευσις τής Ελλάδος. Άλλοτε — κατά τήν [ίακα- 

ρίαν εποχήν τοϋ 97 — ή άποστράτευσις ήτο ταυτόχρονος. Με τήν 
δημοσίευση· τοΰ οικείου Διατάγματος, αί σαράντα χιλιάδες ποΰ είχομεν 
κατορθώσει νά παρατάξωμεν τότε, διεσπάρησαν είς τά τέσσαρα άκρα 
τοΰ 'Ελλαδικοΰ όρίζοντος.

Τώρα, συντρέχοντος καί έπιτάσσοντος καί τοΰ έκ τής χολέρας κινδύ
νου, ή άποστράτευσις γίνεται τμηματική καί μεθοδική. Οί απολυόμενοι 
έφεδροι συγκεντροΰνται είς τήν Θεσσαλονίκην, μέ έπίτακτα ατμόπλοια 
μεταφέρονται είς τό Λοιμοκαθαρτηρίου τοΰ Άγ.Ι’εωργίου, κάνουν κάθαρ
ση·. άπολυμαίνονται καί κατόπιν μεταφέρονται είς τάς πατρίδας των.

Καί γεμίζουν οί ’Αθηναϊκοί δρόμοι άπό ήλιοκαεΐς πολεμιστάς, άγρι
ους τήν δψιν, μέ τό άρ- 
ρενωπόν παράστημα, 
μέ τής υγείας τά γνωρί
σματα, έλκύοντας τήν 
προσοχήν καί τά βλέμ
ματα τών διαβατών.

«
"Οπου φύγη - φύγη. 

Γενική έρήμωσις. Τό 
Κράτος έμεινε μέ τά 
στελέχη του. Ό Βασι
λεύς εφυγε διά τήν 
Γερμανίαν, ό Πρωθυ
πουργός διά τό Λου
τράκι, ό Υπουργός τής 
Παιδείας διά τά λου
τρά τής Υπάτης, δ 
Υπουργός τής ’Εθνι
κής Οικονομίας διάτό 
Λουτράκι, καί άφήκαν 
τό Κράτος είς τά . . . 
κρύα τοΰ λουτροΰ.

Παρ’ ολίγον νά λη- 
σμονήσωμεν καί τήνείς 
τά λουτρά τής Μπουρ- 
μπούλ μετάβαση· τοΰ 
κ. Λ. Κορόμηλά, Πρε- 
σβευτοΰ έν Ρώμη, διά 
νά συνέχιση .... τής 
μπουρμπουλήθρες του. 

Ή Α. Μ. έφυγεν 
έσπευσμένως διά νά 
παραστή είς τά μεγάλα 
γυμνάσια τοΰ Γερμα-

ΑΙ ΕΧΘΡΙΚΑΙ ΟΒΙΔΕΣ- — Διηγούνται 6τι αί έχθρικαί όβίδες είς τήν μάχην τού Κιλκίς διαοχίζουσαι τό διάστημα 
Σ3 ώμοίαζον μέ πουλιά πού ταξειδεύουν κατά σμήνη. Καί ή ϊκρηξίς των ήτο θίαμα τρομακτικόν.

νικοΰ στρατού, τοϋ οποίου είναι στρα
τάρχης, άπονεμηθέντος Αύτφ τοϋ τί
τλου μετά τής στραταρχικής ράβδου 
ύπό τοΰ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας.

Ό Κάϊζερ έδεξιώθη τήν Λ. Μ. μέ 
άπερίγραπτον διαχυτικότητα, άπένειιιε 
δέ είς Αύτόν υπέροχους τιμάς, καθώς 
καί είς τήν A. Υ. τόν Διάδοχον. Καί 
ο Ευρωπαϊκός τύπος σχολιάζων τά 
γεγονότα αποδίδει έντελώς εξαιρετι
κήν σημασίαν. Οΰτω ή μεγαλητέρα 
μερίς τού Ευρωπαϊκού Τύπου διαβλέ
πει θερμότατου ενδιαφέρον τής Γερ
μανίας είς τά πράγματα τής εγγύς 
Ανατολής. Καί φθάνουν οί τολμηρό

τεροι τήν σκέψη· είς συμμαχίας καί 
υποσχέσεις πρός πραγματοποίηση· 
Εθνικών ονείρων κλπ.

Τό άληθές είναι ότι συμβαίνει καί 
έδώ δ.τι καί είς τήν καθημερινήν 
ζωήν. ’Αξίζεις κάτι; Έχεις τήν θέσιν 
σου. Δέν αξίζεις ; Κανείς δέν σέ κυτ- 
ταζει. Τώρα ή 'Ελλάς δέν έχει πλέον 
τόν περίφημοι· δίσκον τής επαιτείας. 
Ή Ελλάς έδειξεν ότι έχει σφρίγος 
καί δύναμη· καί έγινε μεγάλη μέ τό 
τό ωραιότερου τών Οεαμάτ 
συμφερόντων, εδαφικών και 
κών, ή Ελλάς τοΰ 1912 θά γίνη τό 
μήλου τής έριδος διά τούς ισχυρούς. 
Καί όμως πρό δύο ετών εϊμεθα τό 
• έξουθένωμα τών Λαών .

«
Συγκίνησις μεταξύ τών πολιτικών 

κύκλων έκ τής άντιφωνήσεως τής 
Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, περί τών συντε
λεστών τών νικών μας, είς τήν προσ
φώνηση· τοΰ Κάϊζερ.'Η Α.Μ. άπέδωκε 
τάς νίκας τοΰ 'Ελληνικού στρατού 
πρώτον είς τήν άνδρείαν τών πολε
μιστών καί έπειτα είς τάς άρχάς καί 
τάς θεωρίας τοΰ Γερμανικού στρα
τού, μέση» τοΰ όποιου έξεπαιδεύθη 
ό Βασιλεύς.

Καί εύρήκαν έδαφος σχολίων καί 
έφαντάσθησαν διαφωνίας Στέμματος 
καί Κυβερνήσεως καί τήν άναφθεΐ- 
σαν πυράν έζωογόνησαν πικρόχολα 
άρθρα τοΰ ανεπισήμου Γαλλικού 
Τύπου, τά όποια δ κυβερνητικός 
Τύπος τών ’Αθηνών κατ’ έπάγγελμα 
άνεσκεύαζεν.

Είς έπίμετρον ήλθε καί ή έσπευ- 
σμένη τοϋ Πρωθυπουργού κ. Βενι- 
ζέλου άφιξις έκ Λουτρακιού καί δρό
μοι του Μαραθώνιοι είς τήν Γαλ
λικήν Πρεσβείαν.

’Εξηγήσεις όμως έδόθησαν καί ή 
ωραίαπομφόλυγξ μέ τήν ίριδίζουσαν 
ε'ίλκ.υσε τά μάτια τών όοενοιιένων —

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. — Μετά τό πέοας τής μάχης τοϋ Κιλκίς καί άφοϋ κατετρο.τώΟη ό έχθρός έπί τού πεδίου τής μάχης 
.ΐαΐτείίΧς. χαρέμβιναν κανόνια καί βλητοφόρα βουλγαρικά, μάρτυρες άψευδείς τοϋ ΰριάμβου τών 'Ελληνικών δχλων.

τό σπαθί της. Καλούμεθα λοιπόν είς "Ενα ώραϊον δνειρον τοΰ Ματσούκα, δνειρον πάλλευκον καί αγνόν, 
άτων : Διά λόγους έξυπηρετήσεως πολλαπλών ώς ή λευκή ψυχή τοΰ συλλήπτορος, θά πραγματοποιηθή. Θά κτισθή τό 
καί έμπορι- ορφανοτροφείου τοΰ «Λευκού Σταυ-
*'·’■ —'■ · ροΰ», χάρις είς τήν γενναιοδωρίαν τοΰ

έν Αιγύπτιο ομογενούς κ. Λ. Κάσδα
γλη, δστις έδώρησε μέγα εξοχικόν 
κτήιιά του, άξίας 100 χιλιάδων δραχ
μών, διά νά οίκοδομηθή έν αύτφ τό 
πολύτιμον ίδρυμα.

Πρέπει νά όμολογηθή ότι ή ιδέα 
τοΰ «Λευκού Σταυρού» ήτο ή έπι- 
σφράγισις τοΰ έργου τοΰ .Ματσούκα. 
’Αλλά θά σταματήση τάχα έδώ ; Καί 
τί θά γίνη τότε ή πατριωτική πίεσις 
ποΰ τοΰ διέστελλε τήν καρδιά; Ποιος 
ξεύρει τί θά μας ξεφουρνίση πάλιν !

* * Si 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IB η ΙΓ; 

•tfyno την ϋνωτέρω ίπιγραφήν 
«X ή έν 'Ρώμη έκδιδομένη *Έφη- 

μερις τής Ιταλίας·» (Giornale 
d’Italia) έδημοσίευσε τή 11124 
Μαρτίου Ινυηόγραφον άρΟρίδιον 
περί τοΰ αριθμόν τοΰ Βασιλέως 
ήμών ίν τή σειρά τών ‘Ελλή
νων Βασιλέων. Ίο αρθρον τοΰτο 
έχει ώς έξης :

«’zli·, ώς λέγεται, ό νέος ήγε- 
____ ις χάριν τϋ)ν γνωστών λόγων, οί'ς αποδέχονται 

τής IΙανελληνίου ιδέας, θέληση νά συνέχιση τήν σει

ράν τών Κωνσταντίνων τής 
‘Ανατολικής 'Ρωμαϊκής Αυ
τοκρατορίας, πρέπει νά λάθη 
τον αριθμόν δέκατου τρίτου. 

νΠράγματι οί Κωνσταν
τίνοι υπήρξαν οί εξής : 

» Κωνσταντίνος Α', ό ίπι- 
λεγόμενος Μέγας, ό όποιος, 
ίγκαταλιπών τήν Ρώμην, 
ίξέλεξεν ο>ς πραπεΰουσαν τό 
Βυζάντιον (330-337). Κων
σταντίνος Β' (337-340). 
Κωνσταντίνος Γ' (641). 
Κωνσταντίνος Δ’ Πανγω- 
νατος (668-685). Κων
σταντίνος Κ’ Κοπρώναμος 
(741-745). Κωνσταντίνος 7’ 
(780-797). Κωνσταντίνος 
Ζ' Πορφυρογέννητος (911- 
959). Κωνσταντίνος Η' 
(1025-1028). Κωνσταντίνος 
& Μονομάχος (1042-1054). 
Κωνσταντίνος I' Δούκας 
(1059-1067). Κωνσταντίνος 
ΙΑ' Δούκας (1067-1068).

________ . .. —— -y
ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ.-"Εξαλλοι Λ.ιό χαρ&ν οί Τούρκοι, μόλις ό στρατός μας 
άπηλευόέρωνε ά.τό τον βούλχαρον - λφιώλτην ?να χωρίον, fgnevbov νά 
παράσχουν βοήθειαν είς τούς ήμετέρονς, μτταφίροντες άκόμη μέ τούς 

άραμπάόες των τραυματίας τού στρατού μας.

στιλβηδόνα της, ποΰ πρός στιγμήν μών τής Ελλάδος όρεγομένων πτώσιν τής Κυβερνήσεως διερράγη. οί οπαδοί

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΛΑΦΥΡΑ. — Πρό τον λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης φιγουράρουν τά κολοσσιαία αυτά τοπομαχικά, τά όποια ίπήρεν 

άπό τούς περίφημους άρκουδιαρέους ό 'Ελληνικός στρατός.



Κωνσταντίνος ID' Παλαιο- 
λόγος (1448-1453).

»Κατά τινας υπήρξε και 
έτερος Κωνσταντίνος, βασι- 
λεύσας μετά τοΰ πατρός Ρω
μανού και τον αδελφού Δ'τε- 
φάνου ί 328 - 345). Κατ 
άλλους δ’ οί /uororarrhO» 
ύπήρξαν ένδεκα. Ον μήν 
άλλά και κατά τόν Βυζαν
τινόν Ιστορικόν Δούκαν δει· 
πρέπει >·ά συγκαταριθμηθή 
είς τους βασιλεύσαντας ό 
τελευταίος, ό Κωνσταντίνος 
Δραγάσης, δστις δέν εδικαι
ούτο νά φέρη τήν προσω
νυμίαν Αύτοκράτορος, άλλ’ 
απλού δεσπότου. Ό τελευ
ταίος Α ύτοκράτωρ κατά τόν 
Δούκαν είνε ό’Ιωάννης Η'».

δοαανών τοΰ Δοξάτου, τά όαοϊα τώρα, Ισ^ην^

ΤΑ θτ,ΑΤ* ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ.—ίκανάς άνακριβείας περιλαμβάνον νου τοΰ Μεγάλου. Τελευταίος τούτο»· είνε ό Κωσταντΐνος ΙΙαλαιο- 
14127 Μαρτίου λόγος (1448-1453). Άλλ’ είς τόν αριθμόν τούτον φθάνετε ε'νεκεν 

άνεπιστασίας, ίπει- 
δή ό Κωνσταντίνος 
Γ Δούκας Αναγρά
φεται έν τώ ύμε- 
τέρρ> σημειώματι 
δίς, τήν μέν πρώ
την φοράν ώς βασι- 
λεύσας μεταξύ τοΰ 
105 3 καί τοϋ 1067, 
τήν δέ δευτέραν καί 
πάλιν μεταξύ τοΰ 
1067 καί τοΰ 1068 
εν ήμέραις τουτέ- 
στι καθ’ άς ήρχεν 
άντ αύτοΰ ό 'Ρω
μανός Δ'.

»Διαγραφομέτου 
λοιπόν τούτου τοϋ 
λάθους, μένονσιν 
ένδεκα μόνον Αύ- 

Κωνσταντϊνοι. Καί

Ό καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου κ. Σπ. Λάμπρος 
έσπευσε νά έπανορθώση τό ίκανάς άνακριοεω- —Γ._ άρθρον τοΰτο, δημοσιεύσας έν τώ φύλλιο τής 14/27 Μαρτίου 

τής αυτής έφημερί
δας ένυπογράφως 
τά έξής:

• Κύριε Διενϋ-υντά, 

»Επιτραπήτω μοι
>·ά επανορθώσω 
άνακριβείας τινάς 
και νά Συμπληρώ
σω τό άρθρίδιόν 
σας τό έπιγραφό- 
μενον “ Κωνσταν
τίνος IB' ή Π",, 
και δημοσιευθέν έν 
τώ υμετέρω φύλλφ 
τής 11/24 Μαρτίου.

»*Εν τή αναγραφή 
τώνΑ ύτοκρατόρων 
τοΰ Βυζαντίου,τών 
φερόντων τό όνομαΚαννσταντϊνος, τή δημοσιευθείση έν τώ μνημονεκθέντι άρθρφ, 
σημειοΰνται δο'τδεκα Κωνσταντίνοι, άρχόμενοι άπό Κωνσταντί-

ΑΙ ΘΗΡιΩΔΙΑΙ ΤΟΝ.-ΕΙνα» τά πτώματα τών δεκατεσσάρων τοΰ Καραγάτς τούς δποίονς αί ΰαινα. τοΰ Αίμου 

Εδεσαν ανά ζεύγη χαΐ τούς έπνιξαν είς την Μαριτσαν.
τοκράτορες τοΰ Βυζαντίου, Ονομαζόμενοι Κωνσταντίνοι. ι\αι 
τοΰτο δέ δέν είνε άκριβές, τό δτι <5 Βυζαντινός ιστορικός Δού-

κας δέν συμπεριλαμβάνει 
είς τους Αύτοκράτορας τόν 
Παλαιολόγον, δτι ό Κων
σταντίνος Δραγάσης, κατ 
αυτόν, δέν δικαιούται νά 
όνομασθή Αύτοκράτωρ, 
άλλά μόνον Δεσπότης καί 
ότι κατά τόν Δούκαν τελευ
ταίος Αύτοκράτωρ είνε ό 

Ιωάννης Η'.
» Τό δ’ άληθές είνε, δτι ό 

Δούκας δέν ποιείται μνείαν 
ώς τελευταίου Αύτοκράτο
ρος τοΰ Ίωάννου Η', ούδ’ 
Αποκλείει τόν Κωνσταντί
νον. Μόνον δ’ άντιπαρα- 
βάλλει τάς προσωνυμίας 
τών δύο άδελφώ»·, άποκα- 
λών τόν μέν Ίωάννην Βα
σιλέα, τόν δέ Κωνσταντίνον 
Δεσπότην, έπί τή ευκαιρία 
τής πρώτης μνείας τοϋ 
Κωνσταντίνου έν Κων- 
σταντινουπόλει, μετά τήν 
Άφιξιν αύτοΰ έκ Μυστρα ι. 
Άλλά τήν προσωνυμίαν

1 Έκί. Βόννης ο. 233, 18.

Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 8ΗΡ<ΟΝ.—Άκόμη καί έξω άπό τό γραφικώτατον χωριουδάκι το Δυξάτον έσφαξαν, άπαγαγόντες τούς ί’πολειφΟέντος, 
otav Ζμαϋον τήν προσέγγιοιν τού Ελληνικού στρατοΰ. 'Υπολογίζουν είς SOW) τους σφαγέντας.

Δεσπότου είχεν ό Κωνσταντίνος μόνον δτε ήρχεν έν Πελοπον- 
νήστμ.Ώς διάδοχος δέ τοϋ αδελφού Ίωάννου έν Κωνσταντινου- 
πόλει ήτο Βασιλεύς, ήτο Αύτοκράτωρ, καθ' ίί οί πρόγονοι αύτοΰ. 
ΊΙ μόνη δε διαφορά είνε δτι έν μέσω τών έσχατων περιπετειών 
τοΰ Βυζαντίου καί τών κινδύνων, ι'φ’ ών περιεβι'ιλλετο ό Κων
σταντίνος, δέν έτελέσθη έπισήμως ή ότέψις τοΰ νέον Βασιλέως, 
τουλάχιστον κατά τόν Δούκα * ΓΙαρ δλα ταΰτα <5 
Δούκας προσθέτει τάδε: Οϋπω γάρ ήν στεφθείς, 
άλλά στεφΌήναι έ'μελλε διά τό προρρη&έν,πλήν 
βασιλέα έκάλουν 'Ρωμαίων. Κατά ταΰτα ό Κων
σταντίνος Παλαωλόγος Δραγάσης είναι πράγματι 
Κωνσταντίνος ΙΑ'. ’.άλλά δέν ύπολογϊζουσιν άπαντες 
κατά τούτον τόν τρόπον. Άλλοι ιστορικοί καί τινες 
νομισματολόγοι προσθέτουσι καί άλλους Κωνσταντί
νους, έξ έκείνων οϊτινες δέν έβασίλευσαν καθ' εαυτούς, 
άλλ’ υπήρξαν απλώς Συ μβασιλεΐς, ών τό δνομα καί 
ή εικών ενρίσκονται έπί. νομισμάτων Βυζαντιακών.

* Κατά τοιοϋτον τρόπον ό άριθμός τών Κωνσταν
τίνο»· δύναται ναύξηθή μέχρι ΙΔ' εί μή καί μέχρι ΙΕ'.3

’ Έκδ. Ιϊόννης ο. 234, 17. "Οτι ό Κωνοτανιϊνος ΓΙαλαιολό- 
γο; δέν ίσιίγΟη άποδέχειαι καί ό Κωνσταντίνος Αάοκαρις 
f Ανέκδοτος ουνοηιις ιστοριών, νν>· τό πρώτον έκδιδομένων έκ 
τον ύπ’ άριΟ. 72 Μαδριτείον κώδικα; υπό Σπ. Π. Λάμπρον. 
Έν ΆΣήναις 1910 ο. 80), λέγων τάδε: Μετά τόν Ίωάννην 
εκλή&η <5 Κωνσταντίνος, Δεσπότης ών Ιν ΜνζηΟρρ καί 
Άρχων τής ήμισείας Πελοπόννησον καί ονκ έστέφ·&η.

• ΙΈ λέγει τον Κοτνοτιινιϊνον Παλαιολόγον <5 Ciconius Vita/· 
et grstapontificiim Komanoriim.’Ev'Ρώμη, 76’77, Τ.β o. 1001.

ΜΕ NTOVM - ΝΤΟΥΜ. —’Επειδή αύτοί οI κακόπιστοι Βούλγαροι 
ήμφισβήτησαν δτι, έκαμαν χρήσιν σφαιρών Ντοΰμ - Ντούμ, άπη- 
γαρευμένων διά Διεθνών συμβάσεων, ίδέτβ τόν βραχίονα τού 

στρατιώτου αύτοΰ.

ΑΨΕΥΔΗΣ ΜΑΡΤΤΣ
Ό έκ τής ’Αγγλικής 

άποστολής .πλοίαρχος κ 
Καρτέϊλ, πλήν τής σπου

θά ήτο δέ μακράν νάιπαριθμήσω αυτούς ίίπαντας ενταύθα.’Αρκεί 
νά παραπέμιρω είς τό πληρέστατοι· τίΰν περί τών Βυζαντιακών 
νομισμάτων βιβλίου, τό τοϋ H arn'ic& Wroth. Ώς δέ δέν είνε 
δρθόν νά προσθέσωμεν άλλους Κωνσταντίνους είς τους κοινώς 
άναγραφομένους ένδεκα, οϋτοι δέν είνε άνάγκη ούδ’ είνε πρακτι
κόν, νάφαιρέσωμεν έκ τής άναγραΐ/ ής ταύτης ένα ή δύο τών 

Κιονσταντίνο»· έκείνα»·, τών έχύντων καί άλλο δνομα, 
οίοι ό Ί'ιβέριος (578-583), ό Ηράκλειος Β' (641) ή ό 
Κιύνστας Β' (642-668), ένή περιπτώσει οι Κωνσταντί
νοι περιορίζονται μόνον είς εννέα. Τούτο πράττουσιν ιιλί- 
γοι ιστορικοί, άλλ’ ή γνιόμη των δικαίως άμφιοβητείται. 

»Άρα άκριβές είνε νιί δίδηται είς τόν Κωνσταντίνον 
Παλαιολόγον <5 άριθμός ΙΑ' καί είς τόν σημερινόν Βα
σιλέα τής 'Ελλάδος ό άριθμός IB'.

»Δέν γινιόσκω Άν ό νέος Κωνσταντίνος θά προσ- 
λάβιι τόν αριθμόν τούτον προσλαμβάνων αύτόν ήθε- 
λεν άνταποκριθή είς τόν πόθον πάντων έκείνο»·, δσοι 
θέλουσι νιί έγωσιν έν τώ προσώπιμ αύτοΰ τήν συνέ
χειαν το»· ’Εθνικών παραδόσεων.Άλλως δέ τό ζήτημα 
είνε μόνον Έθνικόν καί ούδεμίαν έχει σχέσιν πρός 
τήν πολιτικήν. Καί διι'ι τοΰτο δύναται νά γείνη έπίσης 
φυσικώς καί άνευ ούδεμιάς δυσκολίας, καθ’ δν τρό
πον ό βασιλεύς Γεώργιος είχεν ευδοκήσει νά όνομα
σθή Βασιλεύς τών Έλλήνο»· καί ούχί Βασιλεύς τής 
'Ελλάδος, ώς ιίπεκαλείτο ό Βασιλεύς "Οδών ή δέ 
προσωνυμία αΰτη, ήτις ήτο οίονει πρόγραμμα βασι
λικόν, ύπήρξεν εύοίωνος ύπέρ τοϋ λαοΰ αυτού».

δαίας συμβολής τον βΐς 
τήν άναδιοργάνωσιν τοΰ 
Πολβμ. Ναυτικοί), μάς 
παρέσχε καί άλλην πολύ
τιμον υπηρεσίαν, προσ- 
ελΰών ώς άψευδής μάρ- 
τυς τών ΰηριωδιών τών 
Βουλγάρων διότι, εύρε- 
■θείς έν Δράμφ, Δοξάτω 
κ λ. δι’ ύπηρεσίαν, είδε 
τά ΰΰματα, έφωτογρά- 
φησβ τά πτώματα καί αί 
φωτογραφίαιτου έδημο
σίευση σαν καί έδώ καί 
είς Ευρωπαϊκός έφημε- 
ρίδας καί έκαμαν φρικιά- 
στικήν έντύπωσιν. Είνε 
έκ τών άριστων άξιωμα- 
τικών τοΰ Άνγλικ. Ναυ
τικού, άν μή αύτός ό 
άριστος, άρτιας μορφώ- 
σεως, ό πολλά διδάξας 
είς τούς ήμετέρους άξιω- 
ματικούς καί καΰοδηγή- 
σας αύτούς νά σχηματί-
ζωσι μετά τού έχΰροΰ 
τό Αγγλικόν Τ» δ*<ρ 
άνέφβρε καί ό Στόλαρ
χος έν τή έκΰέσει του.

ΜΕ ΝΤΟΥΜ · ΝΤΟΥΜ.--Ίδέτε καί άπό τό άλλο μέρος ποΰ έξήλΟεν ή σφαίρα 
τί έκαμεν. Ό τραυματίας αύτός περιθάλπεται είς τό έν τή Πολυκλινική 
Αθηνών λειτουργούν Στρατιωτικόν Νοσοκομεϊον ύπό τήν διεύθννσιν τού 
διακεκριμένου χειρούργου κ. Άλιβιζάτου, Αρχιάτρου κατά τούς πολέμους*
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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Ε
να τηλεγράφημα τού ’Αθηναϊκού Πρα
κτορείου άνήγγειλεν ότι, έν Άγίφ “Ορει 

εύρέθησαν σωζώμενα σπουδαιότατα κειμή
λια Ελλήνων Αύτοκρατόρων, ήτοιτό Στέμμα 
καί ή έκ χρυσού χλαμύς τοΰ Ίωάννου Τσι- 
μισκή καί τοΰ Νικηφόρου Φωκά, τά όποια 
οί Άγιορΐται μοναχοί έσκέφθησαν ν’ άπο- 
στείλουν είς ’Αθήνας, έάν άπεφασίζετο νά 
γίνη στέψις τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως.

Έξ αφορμής τοΰ άγγέλματος τούτου ό 
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Σπ. Λάμ
προς εσπευσε δΓ επιστολής του, δημοσιευ- 
θείσης έν τή έφημερίδι «Έστίφ . νά έκφραση 
αμφιβολίαν, βεβαιών οτι, ούτε αύτός ό ίδιος, 
έπισκεφθείς δίς κατά τό 1880 καί 1894 τάς 
Μονάς τού Άγιου Όρους καί έπί μακράν 
παραμείνας χάριν μελετών έν αύταΐς, ήκουσεπερί τοιούτων κειμηλίων, ούτε άλλος τις έκ τών γραψάντων περί Αγίου 
Όρους άναφέρει τι. Μόνον περί πολυτίμων τινών δώρων τών δύω τού
των αύτοκρατόρων ήκουσε νά γίνεται λόγος.Έν τούτοις ό κ. Σπ. Λάμπρος λαμβάνων ύπ’ όψει οτι, οί δύω 'Έλλη
νες Αύτοκράτορες ’Ιωάννης Τσιμισκής καί Νικηφόρος Φωκάς συνε- 
δέοντο πολυειδώς μέ τό "Αγιον "Ορος, άφίνει κάποιαν ελπίδα οτι, είναι 

δυνατόν νά περιεσώ- 
Οησαν τά έν λόγφ 
κειμήλια έπί τοΰ Α
γίου Όρους, άποκρυ- 
βείσης έπιμελώς καί 
ζηλοτύπως τής ύπάρ- 
ξεώς των κατά τούς 
πονηρούς χρόνους.

Είναι άλλως τε — 
κατά τόν κ. Σ. Λάμ
προν πάντοτε — σπά
νια σήμερον τά Βυ- 
ζαντιακά στέμματα

Ε·Σ ΠΥΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΝ. — Φενγοντες οΐ Γύφτοι 
τής ’Ανατολής, κατέοτρεφον βπιαήεν των τά πάντα. 
Ίδίνβ τήν μβγάλην σιδηροδρομικήν γέφυραν τοϋ Στρυ- 

μώνος πώς τήν έκαμαν.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1913

δέ Τουρκομερίτης» κρυπτόμενος, ευρίσκει 
δικαίαν τήν έπιφύλαξιν τοΰ κ. Σπ. Λάμπρου 
ώς πρός τήν ύπαρξιν τών περί ών ό λόγος 
κειμηλίων. Ό Άγιορίτης Μοναχός Γεράσι
μος Σμυρνάκης — καθ’ α βέβαιοί ό Τουρκο
μερίτης άναφέρει μεταξύ τών άλλων κει
μηλίων τής Μεγάλης Λαύρας καί περί τής 
μίτρας καί τοΰ σάκκου τών δύω Αύτοκρατό
ρων, άτινα άμφότερα έσυνείθιζε νά περιβάλ- 
ληται λειτουργών κατά τήν πανήγυριν τής 
Μονής, τήν 5 ’Ιουλίου, ό πρφην Πατριάρ
χης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ ό ΙΙάνυ, 
κατά τήν είς τό "Αγιον Όρος εξορίαν του 
μετά τήν πρώτην πατριαρχείαν αύτοΰ. καί 
άπέβαλλεν ευθύς μετά τό χερουβικόν, λόγω 
τοΰ ύπερβάλλοντος αύτών βάρους, μή δυνά- 
μενος νά φέρη ταΰτα μέχρι περατος τής 
λειτουργίας. Ή μίτρα έφερε πλήν άλλων 
κοσμημάτων καί τόν Δικέφαλον Αετόν, κατά- 
•■ρυσον, ό δέ σάκκος ήτο κατάφορτος σφυ-

Η ΟΡΟΘΕΣΙΑ.—'Αξιωματικοί "Ελληνες καί Βούλγαροι τοπο
θετούν τά ύρόοημα, χαροσσοντες οϋτω τήν νέαν μεθόριον

μεταξύ Βουλγαρίας καί ’Ελλάδος. Λ·<«μ.ι:.—........χρυσόν, ό δέ σάκκος ήτο κατάφορτος σφυ
ρήλατου χρυσού καί μεγάλου βάρους.'Αλλά προστίθεται καί τρίτος, ό καθηγητής τής Ιστορίας τής Τέχνης 
έν τφ Άρσακείφ κ. Γ. Σωτηρίου, οστις βέβαιοί τήν ύπαρξιν τών κειμη
λίων άναφέρων οτι, ένφ κατά τό 1907 εύρίσκετο έν Άγίφ Όρει, τήν 
ημέραν τής εορτής τής Μονής τής Λαύρας—εορτήν τοΰ Αγίου 'Αθανα
σίου, 5 ’Ιουλίου—έπεδείχθη είς τούς έπισκέπτας μετά τό πέρας τής λει
τουργίας τό εν τών κειμηλίων, ή χλαμύς τών Αύτοκρατόρων Ίωάννου 
Τσιμισκή καί Νικηφόρου Φωκά έπί ολίγα λεπτά, άλλ’ είς έρώτησίν του 
άν ή γνησιότης ταύτης στηρίζηται έπί χρυσοβούλλου ή άλλης τινός 
παραδόσεως, ή δέν ήθέλησεν ή δέν ήδυνήθη νά απάντηση ό άλλως 
εύπαίδευτος μοναχός, οστις έπεδείκνυε ταύτην.

Ό κ. Σωτηρίου, ώς άντελήφΟη, πρόκειται μάλλον περί αρχιερατικού 
ή καί αΰτοκρατορικοΰ σάχκου τών μεταγενεστέρων Βυζαντινών χρόνων, 
ούχί προγενεστέρου τοΰ ΙΔ' ή ΙΕ’ αίώνος, συμπεραίνει δέ τοΰτο άπό τά 
χρυσοΰφαντα κοσμήματά του, τύπου μάλλον Περσικών αραβουργημά
των, φυσικωτέρων τήν έπεικόνισιν.Κατά τόν κ. Σωτηρίου, ύ σάκκος ουτος είναι άπό τά χρυσόπαστα 
ενδύματα, ώς οί Βυζαντινοί ονομάζουν τά χρυσοΰφαντα, τοΰ είδους τής 
κακώς καλουμένης Δαλματικής τής 'Ρώμης, τής άποδοθείσης υπό τοΰ 

Boisseree, πρώτου περιγράψαν- 
-------- τος αύτήν, είς τήν έν 'Ρώμη 

έπί πάπα Λέοντος I” στέψιν 
Καρόλου τοΰ Μεγάλου ή κατ’ 
άλλους σταλείσης έκ Κωνσταν
τινουπόλεως επ’ ευκαιρία τών 
γάμων τής Βυζαντίδος Πριγκι- 
πίσσης Ειρήνης μετά τοΰ Φι
λίππου, διότι καί αϋτη είναι 
άρχιερατικός σάκκος, συληΟείς 
υπό τών Λατίνων καί σταλείς 
είς Ρώμην, δπου καί φυλάσσε
ται. Ή περί Δαλματικής γνώμη 
αυτή έξηνέχθη υπό τοΰ έπίσης 
περιγράήιαντος αύτήν Bock, ό 
όποιος διαφωνεί μόνον ώς πρός 
τόν χρόνον τής καταγωγής της, 
φρονών δτι αύτη ανήκει είς 
τόν 1Β' ή II" αιώνα, ένφ δ 
Diehl άνάγει αύτήν είς τάς 
άρχάς τοΰ ΙΕ' αίώνος.

Ό κ. Σωτηρίου έν τέλει συνι- 
στφ νά μή συγχέωνται τά ονό
ματα χλαμύς, ήτις σώζεται έτι 
είς τόν ύπό τοΰ άρχιερέως κατά 
τόν εσπερινόν καί τόν ορθρον 
φερόμενον άρχιερατικόν μαν
δύαν, μέ τόν σάκκον, οστις είνε 
τό χειριδωτόν ένδυμα, έπί τοΰ 
οποίου οί μέν Αύτοκράτορες 
έφερον τόν λώρον, οί δέ αρχιε
ρείς τό ώμοφόριον.
Ή χλαμύς τών Αύτοκρατόρων 

ήτο πολύτιμον ύφασμα συνδεό
μενου κατά τούς αρχαίους χρό-

ΜΙΑ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΝ.—Καθώς βλέπετε, ή ύπό τόν 
χερίφημον Δάνεφ ληστοσυμμορία, ή ώχοια έτρο· 
μοκοάτησε τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν καί τήν 
Θράκην, είχε τήν Αναίδειαν νά φωτογράφησή έν 
Ξάνθη καί .... νά μή πληρώση τόν φωτογράφον. 

(Εστάλη ύχό Ν. Εύμοφοΰλη).

καί σώζονται μόνον δύω τοιαΰτα. Τό εν είναι 
πολύτιμον καί είναι άποτεθειμένον έν τφ Μου- 
σείφ τής Βουδαπέστης, δωρηθέν ύπό τοΰ Αύτο- 
κράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου (1042- 
1051) είς τόν Βασιλέα τής Ούγγαρίας Άνδρέαν 
(1046-10(11). Μαζή μέ άλλας άλληγορικάς παρα
στάσεις φέρει τάς εικόνας τοΰ δωρητοΰ Αύτο- 
κράτορος καί τών Λύτοκρατειρών Ζωής καί 
θεοδιόρας. Τό άλλο φυλάσσεται εις τό Βασιλικόν 
Οησαυροφυλάκιον τής Βούδας, γνωστόν κοινώς 
ώς στέμμα τοΰ Αγίου Στεφάνου, έδωρήθη δέ 
ύπό τοΰ Μιχαήλ Δούκα Παραπινάκη (1071-1078) 
είς τόν Βασιλέα τής Ούγγαρίας Γέϊζαν Λ' καίχρησιμεύει κατά τήν στέψιν τών Αύτοκρατόρων τής _ Λύστρίας ώς 
Βασιλέων τής Ούγγαρίας, έπιδεικνυόμενον άπαξ τοΰ έτους.

Όσον άφορφ τάς Αύτοκρατορικάς Βυζαντιακάς χλαμύδας ό κ. Σπ. 
Λάμπρος ούδεμίαν γνωρίζει σωζομένην. ’Εν τούτοις ιδέαν περί τής 
Αύτοκρατορικής χλαμύδος δυνάμεΟα νά έχωμεν έκ τής σωζομένης 
Δαλματικής χλαμύδος Καρόλου τοΰ Μεγάλου, χειροτεχνήματος Βυζαν- 
τιακοΰ τοΰ ΙΑ' αίώνος, ήτις ώνομάσθη Δαλματική διότι, τό πρώτον ή 
χρήσις αυτής είσήχθη έν Δαλματίφ κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους. 
Τοιαύτη χλαμύς άπετέλει μέρος τής ενδυμασίας τών διακόνων.

Ή Δαλματική αυτή χλαμύς σώζεται έν τφ ίεροφυλακίιρ τοΰ Βατι
κανού, είναι δέ χρυσοΰφαντος έπί έδάφους βαθυκυάνου.

"Αλλος έπίσης περί τά Βυζαντικά ασχολούμενος, ύπό τό ψευδώνυμον

νους έπί τοϋ δεξιού 
ώμου διά πόρπη:, ως 
είκονίζβται είς τήν 
παράστασιν τοΰ τυμ
πάνου τοΰ έσωτερι- 
κοΰ νάρθηκος τής 
Αγίας Σοφίας—κατά 
Diclil —όπου πρηνης 
παρίσταται δ Αύτο- 
κράτωρ πρό τοΰ έπί 
θρόνου καθημενου 
Χριστοΰ ή κεκοσμη-

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ. - Ή Ιστορική Μμνη τών Ίωαννίνων etc τά Ills .
«ΐς 1»13 ίδέχΟη et; του; ύγρον; κύλχου- κα1... ούτοκ1νητον

μένον πρό τοΰ στήθους διά τοΰ ταβλιού, δηλαδϊ] τετραγώνου πολυτί
μου ύφάσματος, όπως είκονίζεται ό Αύτοκράτωρ 'Ιουστινιανός είς τά 
ψηφιδωτά τοΰ Αγίου Βιταλίου έν Ραβέννη, κατά δέ τούς νεωτέρους 
χρόνους συνδεόμενοι· διά πόρπης πρό τοΰ στήθους.

Ό σάκκος άφ’ ετέρου είναι νεώτερον Αύτοκρατορικόν ένδυμα, τό 
όποιον καί ό Πατριάρχης είχε δικαίωμα νά φέρη άπό τού Π" αίώνος 
τρις τοΰ έτους καί τό όποιον κατόπιν άπό Ανδρονίκου Β' (1328) οστις 
τό άπένειμεν είς τόν Μητροπολίτην Μονεμβασίας, έγενικεύθη έν τή 
Έκκλησίφ. ώς άρχιερατικόν άμφιον πλέον.

Ώς ώραΐον ύπόδειγμα χλαμύδος συνδεομένης πρό τοΰ στήθους διά 
πόρπης περιεσώθη ό έν τφ Αύτοκρατορικώ θησαυροφυλακίφ τής Βιέν
νης φυλασσόμενος μανδύας, ό όποιος εκατέρωθεν φοινικοειδοΰς δέν
δρου φέρει λέοντα καταβάλλοντα κάμηλον, καί προέρχεται άπό τά 
περίφημα έργαστήρια τοΰ Παλέρμου τής Σικελίας. Κατά τήν γύρω 
αύτοΰ ύπάρχουσαν αραβικήν έπιγραφήν ανάγεται είς τό έτος 1133 καί 
είναι περίπου σύγχρονος μέ τήν έπιδρομήν τοΰ Νορμανδοΰ Ρογήρου Β', 
οστις τφ 1147 κατέστρεψε τά έν Κορίνθφ καί θήβαις άκμάζοντα ταΰτα 
κέντρα τής Ελληνικής βιομηχανίας, συνοικίσας τούς τεχνίτας ένΠαλέρμφ.

Περί τοΰ στέμματος δέν δύναται δ κ. Σωτηρίου νά κάμη λόγον, 
καθόσον δέν είδε τοΰτο.

Τέλος "Ελλην άξιωμα- 
τικός, μέ τό σώμα του 
διαμείνας έν Δεμερλή 
τοΰ Παγγαίου, βέβαιοί 
καί αύτός δι" έπιστολής 
του πρός τήν «Εστίαν», 
την ύπαρξιν τοΰ Στέμ
ματος καί τής χλαμύδος 
τών Αύτοκρατόρων Τσι- 
μΐβκή καί Νικηφόρου 
Φωκά, άτινα, ώς προσ
θέτει, φυλάσσονται έτι 
έν ταϊς Μοναϊς τοΰ 
Αγίου Όρους.

Ό έπιστέλλων αναφέ
ρει ότι, τήν περικεφα
λαίαν τοΰ Ίωάννου Τσι- 
μισκή έναπέθεσαν οί μο
ναχοί τής Λαύρας έπί 
τοΰ πρώτου Έλληνος 
άξιωματικοΰ. τοΰ κ. Δημ. 
Αίλιανοΰ, εφέδρου άνθυ- 
πολοχαγοΰ, οστις κατά 
διαταγήν τοΰ διοικητοΰ 
τής Χαλκιδικής κατέλα
βε τήν Μονήν.

’Ιδού λοιπόν ότι, προ
στίθεται καί διά ζιόσης 
τών μοναχών βεβαίωσις 
περί τής ύπάρξεως τών 
κειμηλίων αύτών. οϊτι- 
νες βεβαίως γνωρίζουν 
τήν γνησιότητα αύτών 
έκ παραδόσεως.

Άλλως τε, καθ’ α πα
ρατηρεί ό κ. Σπ. Λάμ
προς, έν τφ τελευταίφι
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τεύχει τοΰ «Έλληνομνή- 
μονός» του, έν ψ έκτενή 
ποιείται λόγον περί τών 
κειμηλίων αύτών, καί έν 
τή συγγραφή του ό ιερο
μόναχος κ. Σμυρνάκης 
περί Άγιου Όρους, ση
μείο! τά εξής:

•Σάκκος τοΰ Νικηφό
ρου ή Δαλματικός χιτών 
(1 μ. 17 ή 1 μ. 22) μετά 
τής προσθέτου κάτωθι 
πλατείας χρυσής σειρά- 
δος, τό δέ μεταξύ τών 
χειριδών πλάτος I) μ. 79. 
Τό Βυζαντιακόν αύτό 
καί Βασιλικόν ύφασμα 
είναι διακέντητονέκ χρυ
σού καί πεποικιλμένον 
διά λαμπρών προεχόν- 
των ρόδων καί κρίνων, 
ένυφασμένων μετά περι
πλοκάδων καί έναλλάξ 
κειμένων. "Ηδη χρησι
μεύει ώς αρχιερατικός 
σάκκος».

Κατόπιν όλων τούτων, 
άτινα πείθουσιν ότι έν 
Άγίφ Όρει ύπάρχουσι 
κειμήλια σχετιζόιιενα, 
κατά παράδοσιν. με τούς 
περιφήμους αύτούς Βυ
ζαντινούς Αύτοκράτο- 
ρας, έπιβάλλεται μία 
έρευνα συστηματική έκ 
μέρους τών σοφών μας,διά νά έξακριβωθή ή γνησιότης των καί είτα περισυλλεγοΰν καί απο

τελόσουν τόν πυρήνα ένός Μουσείου Βυζαντιακοΰ, τό όποιον θά διαλαλή 
καί θά άντανακλφ δλην τήν αΐγλην τής λαμπροτέρας περιόδου τής 
'Ελληνικής Φυλής.

« « «

Ο ΦΑΡΟΣ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

παλαιότερος άπό τούς φάρους τής Γαλλίας είναι ό πύργος Κορν- 
τουάν, είς τό στόμιον τής Ζιρόντ, έπάνω είς ένα πελώριον βράχον,

ποΰ τώρα τόν χωρίζουν άπό τήν στερηά τά νερά. Έδώ καί πολλά 
χρόνια στρώμα άμμου, ποΰ τό έσκέπαζε ή παλίρροια, ήνωνε τόν βράχον 
μέ τήν στερηά.

Μία πολύ τραγική ιστορία, είναι τώρα πολλά έτι], ποΰ ώς παράδοσις 
διατηρείται, συνέβη έκεϊ είς τόν φάρον καί τήν διηγείται ό έπιστάτης 
ποΰ κάθε βράδυ άνάβει τό έρημικόν τοΰ πελάγους φώς.

Είς τό άκρον τού Βερντόν, είς τήν άριστεράν όχθην τής Ζιρόντ.

Η ΝΕΑ 1ΛλΑ4Ε _ revuril ήτοΨ'5 τοΟ ’Αογυροκάοτρον, διό τϋ όποιον έφαγαν τά λνοσακά των οί ’Ιταλοί, θέλοντε; νά μάς τό πάοουν 
Οια να το προααρτησονν el; τήν περιούσιον νέαν έπικράτειαν τών κατσικοκλεφτών ποϋ δημιουργούν, τήν ’Αλβανίαν.



* 3Κ *

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ. — Μόνον οί Μιναρέδβς και τά Τζαμιά είς 
τό Άργνρόκαοτρον Ερχονται είς άντίύεσιν πρός τήν 'Ελλη

νικότητα τής γραφικής πόλεως.

• τΛϊ ΤονοκοκρατΙας, οχτκτι όρύιον,

Η ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ--Τό

πλάρωσε ατό κύμα μέ τό πλευρό καί οί δύω άφρι- 
σμένοι, τρικλίζοντας, έκτυποΰσεν ό ένας τόν άλλον 
Ϊιέ τό μαχαίρι σέ κάθε άστραπήν. Έξαφνα ή βάρκα 
κάθησε στην άμμο καί έτριξεν. Οί τρεις έπιθάται 

έπήδησαν έξο». Ή θάλασσα έμούγκριζε καί τούς έσκέ- 
παζε έως τήν μέση, καί ό Πέτρος έβαστοΰσε σφικτά 
τήν Ύζέλ καί μέ τό άλλο χέρι τό στιλέτο του.

Σέ μιά στιγμή έπεσε τό μαχαίρι άπό τά χέρια τοΰ 
ξένου. Ό Πέτρος, λυσσασμένος, έσήκωσε τό χέρι του 
νά τόν καρφώση. χωρίς εκείνος νά προσπαθήση νά 

φυλαχθή.— Κτύπα, τοΰ είπε, μά μάθε πώς έμενα αγαπάει 

ή Ύζέλ.— Ύζέλ! φωνάζει ό Πέτρος καί περιμένει νά τοΰ 
φωνάξη αύτή πώς είναι ψέμμα.—Αλήθεια, Πέτρο· τοΰ άπαντρ. εκείνη.Ό Πέτρος κλονίζεται, σωριάζεται νεκρός καί χάνε
ται μέσα είς τό νερό. Τότε ή θάλασσα άρχίζει νά 
πλημμυρίζη πάλιν, τό νερό φθάνει έως τό στήθος τών 
δύω ναυαγών, έως τόν λαιμόν, καί ένώ αυτοί μέ απελ
πισίαν προσπαθούν νά σωθούν, τούς σκεπάζει έντελώς 

αγκαλιασμένους............— Καί άπό τότε, λέγει είς τούς έπισκέπτας ό επι
στάτης τοΰ φάρου Κορντουάν, ή αμμουδιά έμεινε 
σκεπασμένη άπό τό νερό καί ό πύργος είναι γιά πάντα 
χωρισμένος απ’ τή στερηά. (Έκ τοϋ Γαλλικού).

* II Πατρίς διίττίιΈΟνη είνε ο,τι ή ζωή διάτδν άνθρωπον. 

* Είς τόν κόσμον τά μόνα πράγματα, άτινιι δεν ανακτών
ται, όταν τις τά χάση, είνε ή άθωότης,ή τιμή καί δ χρόνος.

* Ο! ωραιότεροι επί τής γης παράδεισοι είναι ή εργα

σία καί ή οικογένεια.* Ή μεγάλη καρδίΐι δεν χωρεΐ μικρούς πόνους.

Ο ΠΙΝΑΞ ΤΟΥ ΜΥΛΛΕΡ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΠΛΟΥΤΙΙΘΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

Η ’Εθνική Πινακοθήκη έπλουτίσθη έπ’εσχάτων δι’ένός αριστουρ
γήματος τής Γαλλικής τέχνης.

Πρόκειται περί ενός πίνακος τοΰ Γάλλου ζωγράφου Μύλλερ (Καρό
λου Λουδοβίκου) τόν όποιον ήγόρασεν έκτεθέντα είς δημοπρασίαν έν 
Ιίαρισίοις ό ομογενής κ. Κιτριέφ καί τόν έδοόρησεν είς τήν Εθνικήν 
Πινακοθήκην μας.

Ό πίναξ ούτος, κολοσσιαίων διαστάσεων, δέκα μέτρων πλάτους καί 
πέντε ύψους, παριστά τήν είσοδον τών Συμμάχων είς Παρισίους (1814) 
καί είναι είς έκ τών καλλιτέρων τοΰ καλλιτέχνου.

Ό πίναξ ούτος κατ’ άρχάς ήγοράσθη άντί 75 χιλιάδων φράγκων 
παρά τοΰ Αιγυπτίου Άλή Σερίφ Πασσά καί μετεπωλήθη άντί 25 χιλιά
δων φράγκων είς τούς κ. κ. Ζερβουδάκην καί Μπενάκην. Κατόπιν ό 
πίναξ περιήλθεν είς τήν κυριότητα μόνου τού πρό ολίγοι· έν Αίγύπτφ 
άποθανόντος Ζερβουδάκη, καί κατά τήν έκκαθάρισιν τής περιουσίας

έκάθητο ένας νέος ψαρός, ό Πέτρος, ποΰ μέ τήν 
βάρκα του έπήγαινε είς τόν πύργον Κορντουάν τούς 
ξένους, ποΰ έπεσκέπτοντο τόν φάρον.Ό επιστάτης τοΰ φάρου, <> μπάρμπα Καμπρεμέρ, 
είχε μιά μοναχοκόρη, τήν ξανθοΰλα Ύζέλ, τήν ωραιό
τερα τοΰ τόπου. Ό Πέτρος τήν άγαποϋσε πολύ τήν 
Ύζέλ καί τήν είχε άρραθωνιάσει άπό μικρούλα. 
Καί μέ χαρά έκανε τό πανί του γιά τόν πύργο

Κορντουάν.Ένα άπόγευμα ένας ξένος μέ εύγενή φυσιογνωμίαν έπηδησε μέσα είς τήν βάρκα τοΰ Πέτρου καί 
τοΰ είπε νά τόν πάη στον Φάρον. "Ενα λουΐζι έπέ- 
ταξε τού Πέτρου, όταν έπηδησε άπ’τήν βάρκα, καί 

τού είπε νά περιμέυη.Ένύκτωσε. Ό Πέτρος, επάνω στόν μπάγκο τής 
βάρκας καθισμένος, έπερίμενε κυττάζοντας τό παρά- 
Ουρον τής άρραβωνιαστικής του καί τό έλαφρό κύμα 
τόν σιγοαναίθαζε· άργά πολύ άργά δ ξένος κατέβηκε 
στόν γιαλό καί έφο'ιναξε τόν βαρκάρη. Ό Πέτρος 
έλυσε τήν μπαρούμα του καί είπε τού ξένου:

— Γρήγορα άφεντικό. γιατί έφΟασε ή παλίρροια. 
Μά ό ξένος, αύτήν τήν φοράν, μέσα είς τό σκο

τάδι, δέν ήτο μόνος, Κοντά του έστεκε ένα νέος
υπηρέτης, πού τό πρόσωπόν του έχάνετο μέσα είς 

ένα φαρδύν μανδύαν.Έπήδησαν καί οί δύω μέσα είς τήν βάρκα καί ύ 
1 Ιέτρος τά έχασε. ’Αλλά χωρίς νά είπή τίποτε έκαμε 
τό πανί του καί τό άπλωσε είς τόν άέρα ποΰ έβγαζε 

τό πέλαγος.Σέ λίγο [ΐπουρίνι μεγάλο τούς έπιασε. 'Ανεμος, 
βροχή, χαλάζι, κεραυνοί καί ή θάλασσα έσκαζε μέ 
λύσσα. Οί δύω ξένοι, ό ένας κοντά είς τόν «ϊλλον 
στρυμωγμένοι, τά είχαν χάσει. "Ενα φύσημα άνοιξε 
τόν μανδύαν τοΰ υπηρέτου καί είς τό φώς τοΰ φάρου 
ό Πέτρος διέκρινε τό ώχρό προσωπάκι τής μνηστής 
του. Άφίνει τό δοιάκι τοΰ τιμονιού, τραβφ τό μα
χαίρι του καί πέφτει επάνω στόν ξένον. Μά καί 
εκείνος έτράβηξε μαχαίρι. Ή βάρκα ακυβέρνητη έδι-

ENAS ΠΟΥ ΔΙΕΞΕΔΙΚΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΡΟΝΟΝ*

Π ροςεφερετο, εν στέμμα καί κανείς δέν τό έδέχετο. ΙΙάντες έδί- 
σταζον νά άνέλθουν είς θρόνον κενόν, τοΰ οποίου ό κάτοχος, 

έξόριστος, κατά όξύμωρον σχήμα, είς τήν πατρίδα του, έστρεφε πρός 
αύτόν νοσταλγικά βλέμματα. Καί μικροί άκόμη πρίγκιπες, μή έχοντες 
ποτέ ελπίδα νά άνέλθουν θρόνον, άπέκρουον τήν τύχην ή όποια προσε- 
φέρετο. Ό λαός δ όποιος έξεδίωξε τόν βασιλέα του βλέπων τά δεινά 
τής άναρχίας έζήτει βασιλέα έστω καί ξύλινον.

θά ένοήσατε οτι πρόκειται περί τού 'Ελληνικού θρόνου κατά τό 
1863, ότε ή «Σκύλλα» έφερε μακράν αύτοΰ τόν φουστανελλοφόρον 
Βασιλέα. Ό ΌΟων μεταβαίνων είς τήν πατρίδα του έθειόρει αυτήν 
ξένην γήν καί πικράν έξορίαν. Ό δούξ τού Ώμάλ δέν έτόλμα νά 
δεχθή έν όνόματι τοΰ νέου υιού του τό προσφε- 
ρόμενον στέμμα, παρ’ ολην τήν έπιθυμίαν τού 
τελευταίου αύτοκράτορος τών Γάλλων νά άναβι- 
6άσ>| Γάλλον πρίγκιπα είς τόν 'Ελληνικόν θρόνον.

Ό μόνος ήγεμών, δστις έδέχθη κατ’ αρχήν διά 
τόν'υίόν του τό στέμμα τής Ελλάδος, ό Βασιλεύς 
τής Δανίας, τό έκράτει άκόμη μυστικόν, βέλων νά 
βολιδοσκοπήση άκόμη τάς Εύρωπαϊκάς αύλάς, διά 
νά μάθη ποιαν ασφάλειαν θά παρεΐχον είς τόν 
θρόνον, δστις δέν έφάνη τόσον στερεός διά τόν 
πρώτον κάτοχόν του.

Έν τούτοις κάποιος, δστις δέν έφερε τό πριγκι
πικόν αίμα είς τάς φλέβας του. άλλά κατήγετο 
άπό εύγενή καί υπερήφανοι' Γαλατικόν οίκον, «ονει
ροπόλησε τόν μικρόν θρόνον τής Ελλάδος, μεγά
λοι· διά τά όνειρά του καί διά τό όνομά του, συν
δεόμενου μέ μίαν γωνίαν τοΰ Βυζαντινού κράτους.

Ό εύγενής ποιητής, τόν όποιον ζώντα παρενόη- 
σαν οί σύγχρονοί του καί τόν άφήκαν νά άποθάνη 
λησμονημένος καί άπογοητευμένος είς μίαν γωνίαν 
τής Παρισινής Μονμάρτρ, έλικνίσθη με τό δνειρον 
νά γίνη βασιλεύς τής Ελλάδος. Ό ποιητής, ό όνει- 
ροπολήσας τόν θρόνον τής Ελλάδος καί άποθανών μέ τήν πικρίαν τοΰ 
ανεκπλήρωτου πόθου, μόλις σήμερον άνεγνωρίσθη άπό τήν Γαλλίαν, 
ήτις έγείρει τόν ανδριάντα του είς μίαν γωνίαν Παρισινού βουλεβάρτου. 
Πρόκειται περί τοΰ απογόνου τοΰ τελευταίου Μ. Μαγίστορος τών Ιππο
τών τής Μελίτης καί ανδρείου ύπερασπιστού τής Ρόδου κατά τοΰ Τούρκου 
Σουλεϊμάν, τοΰ χιμαιρικού ποιητοΰ καί πεζογράφου Βιλιέ ντέ Λίλ Άδάμ.

Ή άλήθεια είνε δτι τό στέμμα τής Ελλάδος δέν προσεφέρθη είς αυτόν, 
άλλά τυχαίου γεγονός, δπερ θά διηγηθώμεν κατωτέρω, τοΰ έδωκε τήν 
πρώτηυ βάσιν είς τό όνειρόν του.

«
Εις τούς θαυμάσιους κήπους τοΰ Κεραμεικοΰ έδίδετο υπαίθριος 

καλοκαιρινή δεξίωσις άπό τόν αύτοκράτορα Ναπολέοντα καί τήν Εύγε-

Ο ΒΙΑΙΕ ΝΤΕΛ ΙΑ ΑΔΑΜ

του έπωλήθη είς δημοπρασίαν είς τό έν Παρισίοις μέγαρον Ντρουώ, 
κατακυρωθείς έπ’όνοματι τού κ. Κιτριέφ άντί 17 χιλιάδων φράγκων.

Ό Μύλλερ έγεννήθη είς Παρισίους τω 1815 καί άπέθανε τφ 1892, 
Ακαδημαϊκός καί πλήρης δόξης, άφήσας πλήθος μεγάλων, πολύπλοκων 
καί πολυπρόσωπων συνθέσεων. Κατ’ άρχάς ή έμπνευσίς του έστρέφετο 
είς ποιητικά καί ποικίλα θέματα, άλλά μετά τό μέγα έργου του, «Τήν 
είσοδον τοΰ Χριστού είς τά Τεροσόλυμα> έπεδόθη είς τά ιστορικά 
θέματα καί ιδίως είς τά τής Ναπολεόντειου εποποιίας.

Τό αριστούργημά του έκτεθέν είς τό μουσείου τοΰ Λουξεμβούργου 
καί νύν είς τήν μεγάλην ιστορικήν Πινακοθήκην τών Βερσαλλιών είναι 
«Τό προσκλητήριου τών τελευταίων θυμάτων τής Τρομοκρατίας έκ 
τής Γαλλικής έπαναστάσεως καί τούτο κολοσσιαίων διαστάσεων. Ό 
Μύλλερ διεκόσμησε καί μίαν έκ τών μεγάλων αιθουσών τοΰ Λούβρου.

*

νίαν, ένα θερμόν άπομεσήμερον τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1859. Ό αύτοκράτωρ 
καί ή αύτοκράτειρα είχαν μόλις πρό ολίγου άποσυρθή καί οί αύτοκρα- 
τορικοί κεκλημένοι έδροσίζοντο περιερχόμενοι τόν ώραϊον κήπον. Οί 
κεκλη^ιένοι ήσαν τό άνθος τής Γαλλικής εΰγενείας καί τοΰ πνεύματος, 
μεταξύ τών όποιων ήτο καί ό Βιλιέ ντέ Λίλ Άδάμ, έχων διπλούν 
δικαίωμα παρουσιάσεως είς τάς βασιλικός ύποδοχάς: Ήτο ποιητής, ήτο 
πρίγκιψ κληρονόμος τοΰ μεγάλου ονόματος τών Ντέ Λίλ Άδάμ.

Τά άνθη τοΰ λεπτοΰ Γαλατικού πνεύματος ήμιλλώντο πρός τά άνθη τοΰ 
μεγαλοπρεπούς κήπου.Άργυρόηχοι γέλωτες ήκούοντο καί πυκνοί όμιλοι 
έσχηματίζοντο περί τάς βασίλισσας του πνεύματος καί τής καλλονής.

"Οτε αίφνης, ώς δυσαρμονία πρός τούς γέλωτας καί τάς φιλοιρρονή- 
σεις, ήκούσθη σφοδρά, οργίλη καί ήχηρά άνδρική 
φωνή, άπευθυνομέυη πρός άλλην φαινήν όργίλην 
καί αύτήν. Βιαία συνομιλία διημείβετο μεταξύ δύο 
άνδρών είς μίαν μικράν σύσκιον καμπήν τοΰ κήπου 
κάτωθεν ωραίου αγάλματος τής Ήβης.Ό είς έφερε 
μεγαλοπρεπή χρυσοποίκιλτοι' στολήν, άδαμαντοκόλ- 
λητον ξίφος, τό στήθος σκεπασμένου άπό παρά
σημα, φεσοφόρος όμως καί άσχημος, μέ πλατείαν 
ρίνα καί στρογγύλον μικρόν γένειον, ολίγον προ- 
γάστωρ. Ήτο ό πρεσβευτής τού Σουλτάνου παρά 
τώ αύτοκράτορι τών Γάλλων καί κεκλημέυος παρ’ 
αύτφ μετά τοΰ λοιπού διπλωματικού σώματος.

Ό έτερος τών συζητούντων ήτο ωραίος άνήρ 
μέ «ίέτειον καί άστραπηβόλον βλέμμα, ώραϊον εύρύ 
μέτωποΫ, στεφόμενον άπό πλουσίαν κόμην μέ τά 
πρώτα άργυρώματα πρωίμου ώριμότητος. Ήτο 
ένδυμένος μέ τόν τελευταιον συρμόν τής έποχής 
του, κομψός καί εύθυτενής, μεγαλοπρεπής καί φο
βερός τήν δψιν ώς 'Ομηρικός ήρως.

— Έν τούτοις δέν σάς γνωρίζω κύριε· έλεγεν 
ό Τοΰρκος.

— Ίσως, άλλά ήθέλατε νά μέ προσβάλετε καί 
.ευάσετε... Έν τούτοις είς τό όνομα τό όποιον φέρω, εκατόννά μέ χλι _ _

χιλιάδες Τούρκοι ώχρίασαν καί ό Σουλεϊμάν ό αρχηγός των έτρεμε!
Τό έπεισόδιον έσταμάτησεν έκεϊ, χάρις εις τήν έγκαιρον παρέμβασιν 

τών παρισταμένων καί ό εύγενής ποιητής έστρεψε μεγαλοπρεπώς καί 
ύπερηφάνως τούς ώμους του είς τόν ωχρόν έκ τής οργής ή καί έκ τού 
φόβου Τούρκου πρεσβευτήν.

Μετά τό έπεισόδιον τοΰτο, τό εσπέρας εις κύκλον Παρισινών γλεν- 
τσέδων, φετάρ τής Μονμάρτρ, ό ποιητής, δύσθυμος άκόμη. αφηγούμε
νος τήν «Απογευματινήν περιπέτειαν διά πρώτηυ φοράν, έξέφρασε τό 
μισός του διά τούς Τούρκους καί διά τόν πρεσβευτήν τής Τουρκίας, 
τόν όποιον έθειόρει έν τή ποιητική φαντασιφ του, ώς έχοντα δλα τά 
ελαττώματα τών Μωαμεθανών.
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Άπό τής στιγμής έκείνης συνέλαβε τήν ιδέαν νά άνέλθη εις τόν 
Ελληνικόν θρόνον καί ή τύχη τοΰ έδωκε τήν ευκαιρίαν νά συλλάβη 
ελπίδας καί όνειρα τείνοντα εις πραγματοποίηση· τοΰ ιδανικού του : Νά 
γίνη ό τιμωρός τού προγόνου του ό όποιος μή έχων είμή μόνον 600 
ίππότας τοΰ τάγματός του καί 4 χιλιάδας στρατιωτών δέν ήδυνήθη νά 
άπιστή εις τό κΰμα τών έκατοντακιβχιλίων Τούρκων τοΰ Σουλεϊμάν 
εις τήν Ρόδον. «

Ό Φίλιππος Αύγουστος Ματθίας Βιλιέ ντέ Λίλ Άδάμ. έγεννήθη τφ 
1840 καί μόλις πρό ολίγων ετών, τώ 188!) άπέθανε μόνος, μισάνθρω

πος σχεδόν, μέ τήν πικρίαν τοΰ άνεκπληρώ- 
του ονείρου, τής ανόδου του εις τόν θρόνον 
τοΰ έχθροΰ τών Τούρκων.

Περί αΰτοΰ έλέγοντο πολλά : "Οτι ύπήρξε 
μοναχός, δτι ΰπηρέτησεν άγνωστος εις τόν 
μισθοφορικόν 'Ελβετικόν στρατόν τοΰ Πάπα 
καί κάτι ακόμη περιεργύτερον: "Οτι ύπήρξε 
φύλαξ χαρεμιού έν Κωνσταντινουπόλει καί 
δτι άποκαλυφθείς ύπό τών Τούρκων έρρίφθη 
εις τάς φυλακάς, όπόθεν κατόρ
θωσε νά δραπέτευση μετημφιε- 
σμένος εις δερβίσην.

Έζη εις πτωχείαν έντιμον καί 
αξιοπρεπή, μακράν τοΰ κόσμου, 
άποφεύγων τήν τρελλήν ζωήν τών

ΙΙαρισίων, σπανίως κατερχόμενος έκ τής Μονμάρτρ, τήν 
οποίαν ήγάπα. Ήρνεΐτο νά δεχθή οίανδήποτε Οεσιν, άν καί 
τφ προσεφέροντο πολλαί καί περιζήτητοι, λόγφ τής μεγάλης 
του καταγωγής. Έγνόσθη μάλιστα ότι άπέρριψε καί σύνταξιν 
προσφερθεϊσαν αύτφ παρά τοΰ αύτοκράτορος καί έλεγε μέ 
υπερηφάνειαν δτι, μεγιστάν τής Γαλλίας, δπως αύτός, ώφειλε 
νά ζήση ή μέ τά διανοητικά έργα του ή μέ τά κατορθώματα 
του. Καί πραγματικώς είχεν έκδιόσει ήδη δύο-τρεϊς τόμους 
ποιημάτων, τά όποια έκαμον αρκετήν έντύπωσιν καί μετά 
ταΰτα ^καλλιέργησε τόν πεζόν λόγον καί τό θέατρον μέ έπι- 
τυχίαν, χωρίς όμως ποτέ νά κατορθώση νά γίνη δημοτικός.

Ή ηρωική καταγωγή του ήτο ή ύπερηφάνειά του, άλλά 
καί ό τρόμος του. "Οταν τφ έπηνουν τά ποιήμητά του :

— Τό χέρι αυτό έλεγε δέν πρέπει νά γράφη μόνον. Πρέπει μέ τό 
ξίφος εις τάς χεΐρας νά έκδικήση τόν πρώτον και τελευταίοι· Πρωτο- 
μαγίστορα τών Ροδίων ιπποτών. Πρέπει νά έξαφανίση καί τόν τελευ
ταίοι· Τούρκον άπό τήν Ρόδον καί άντί τής 'Ημισελήνου πρέπει νά 
ΰψιόση εις τά ερείπια τών παλατίων τής Ρόδου, τήν μελανόλευκον 
σημαίαν τών Μελιταίων ιπποτών, τών όποιων ήτο ό νόμιμος κληρονόμος.

Καί πράγματι ήτο απόγονος τοΰ Φιλίππου Βιλιέ ντέ Λίλ Άδάμ τρί
του Μαγίστορος τών Ίωαννιτών τής 'Ιερουσαλήμ, τών κατόπιν ιπποτών 
τής Ρόδου καί τής Μελίτης.Ή ευγένεια τής καταγωγής του ήτο άκόμη άνωτέρα. Καί άλλος πρό
γονός του, ό Ιωάννης ντέ Βιλιέ περί τό 1420 ήτο στρατάρχης τής Γαλ
λίας όνομασθείς ύπό τοΰ Βουργουνδοΰ Ίωάννου τοΰ Ατρόμητου, τοΰ 
όποιου ύπήρξε πολύτιμος σύντροφος καί συμπολεμιστής έκδιώξας τούς 
Άρμανιάκ έκ Παρισίων τφ 1814.Ούτω, ό Φίλιππος, ό ποιητής καί άναχωρητής τής Μονμάρτρ. 
δικαίως έσεμνύνετο διά τήν ένδοξον γέννησή· του, ή οποία τού έδιδε τό 
δικαίωμα νά συγκαταλέγεται μεταξύ τών εύγενών τής Γαλλίας καί νά 
φέρη τόν τίτλον τοΰ πρίγκιπος, τόν όποιον έκληρονόμησε άπό τόν Μελι- 
ταΐον ιππότην καί Πρωτομαγίστορα τοΰ τάγματος τών Ίεροσολυμιτών. 
Ό τίτλος τοΰ Πρωτομαγίστορος, ανώτατος κατά τήν στρατιωτικήν 
ιεραρχίαν μεταξύ τών ιπποτών, συνεπηγετο καί τόν τίτλον τοΰ πρίγκι- 
πος, τόν όποιον κληρονομικός έφερε καί ό Φίλιππος.

«
Καί μίαν ώραίαν πρωίαν οί Παρισινοί διά τών εφημερίδων έμάνθα- 

νον, άγνωστον αν άπό άκριτομυθίαν φίλου τοΰ Βιλιέ ή άπό αστειότητα, 
δτι «ό κενός θρόνος τής Ελλάδος εύρήκε υποψήφιον έν τφ προσώπω 
τοΰ Βιλιέ ντέ Λίλ Άδάμ καί δτι έρωτηθείς περί τής ύποψηφιότητος 
ταύτης δ Αύτοκράτωρ τών Γάλλων έμειδίασε αίνιγματικώς».

Τό αποτέλεσμα ήτο δτι δ ποιητής έπήρε στά σοβαρά τήν ύποψη-

....
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φιότητά του καί ήρχισε νά φαίνεται εις τόν κόσμον καί νά μή κρύπτη 
τούς πόθους του. Τό πράγμα ήρχισε νά γίνεται πλέον σοβαρόν καί δλος 
ό Παρισινός τύπος ένησχολεΐτο μέ τόν υποψήφιον ποιητήν. Οί φίλοι 
τοΰ Βιλιέ προσεπάθησαν νά τόν πείσουν δτι, έπρεπε νά έπιτελέση 
κάποιον μέγα κατόρθωμα διά νά έπισύρη τήν προσοχήν τοΰ κόσμου.

— Εβρον, εύρον! έφώναξε ό ποιητής, θά καταλάβω τήν Ρόδον εκδι
κούμενος τούς προπάτοράς μου. ’Εκεί δπου άνεδείχθησαν οί προπάτο
ρες μου θά φανώ καί έγόι αντάξιος απόγονός των καί απαιτητής θρόνου.

Καί ό ποιητής κατόρθωσε νά πείση δύο τραπεζίτας νά τοΰ δανείσουν 
καί χρήματα μέ τήν ελπίδα μέλλοντος κέρδους. Έναυλώθησαν δύο ιστιο
φόρα. Ετοιμάζεται πυρετωδώς ή εκστρατεία διά τήν κατάληψιν τής ’ 
Ρόδου καί έξελέγη <’> λιμήν τής Μπρέστ διά τήν άναχώρησιν. Έξελέγη 
τό σχήμα τής στολής τού άποβατικοϋ στρατού, προσομοιάξον πρός τό 
τοΰ τότε Γαλλικού στρατού καί τά πάπα ήσαν έτοιμα.

Ή Γαλλική Κυβέρνησις έσίγα, αν καί δέν έφαίνετο αγνοούσα τά 
τεκταινόμενα, άλλά δέν έδείκνυε τάς διαθέσεις της μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής. "Οταν όμως έπρόκειτο έπί κεφαλής μερικών οπαδών 
του ό Βιλιέ νά έπιβιβασθή εις τά πλοϊά---- —...-1 Λ^ο., ώΚηνήθη
ολίγον άποτόμως εις Παρισίους. Ό Βιλιέ

του. συνελήφΟη καί ώδηγήθη 
δέν ΰπεθαρρύνθη. Έζήτησεν 

άκρόασιν παρά τοϋ αΰτο- 
κράτορος τής Γαλλίας καί 
ή άκρόασις τώ έδόΟη.

Άλλα οτε μετέβη εις τόν 
Κεραμεικόν, αντί νά γίνη 
δεκτός παρά τοΰ Αύτοκρά- 
τορος, ώδηγήθη ένώπιον 
τοΰ δουκός ντέ Βασσάνο 
Αυλάρχου, δστις τόν ήρώ- 
τησε διά ποιαν αιτίαν έζή- 
τησε νά ϊδή τόν Αΰτοκρά-

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΨΙΣ THE ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΡΟΛΟΥ 

τορα.Ό Βιλιέ προκατειλημ
μένος κατά τοΰ δουκός τοΰ 
Βασσάνο., ότι έξηγοράσθη 
παρά τοΰ Βασιλέως τής Δα
νίας, εΰνοών καί ενεργών διά 
την υποψηφιότητα τοΰ Δα- 
νοΰ πρίγκιπος καί. αλησμό
νητου Βασιλέως μας, άπη- 
ξίωσε νά τοΰ άνακοινιόση 
τούς λόγους τής εις τόν 
αύτοκράτορα παρουσιάσεώς 
του, άναφωνών μέ οργήν δτι. »νων με «ργ.ρ μόνον εις αΰτοκράτορας ώιιίλει. Είναι 
περιττόν νά λεχΟή δτι ό ποιητής άπεπέμφθη παρά τοΰ αυλάρχου καί 
άνεχώρησε μέ τήν πεποίθησιν δτι ήτο μίσΟαργον δργανον τής Δανίας. 

Ή εκλογή τοΰ Βασιλέως Γεωργίου διά τόν Ελληνικόν θρόνον έπλή- 
ρωσε πικρίας τήν καρδίαν τού ποιητοΰ καί τόν ήνάγκασε νά άποσυρθή 
εις τήν Μονμάρτρ, δπου έμενε μονάζων. Μίαν εσπέραν εις τό Παρισινόν 
θέατρον τής Πύλης Σαίν · Μαρτέν έπαίζετο δράμα ιστορικόν, εις τό 
όποιον ό ’Ιωάννης Βιλιέ ντέ Λίλ Άδάμ (1437) στρατάρχης τής Γαλ
λίας, διά λόγους θεατρικής οικονομίας έπρόδιδε τόν κύριόν του τόν 
δοΰκα τής Βουργουνδίας. Ό Βιλιέ, παρών εις τήν παράστασιν, ήγέρθη 
πλήρης οργής καί από τής θέσεως του διέκοψε τήν παράστασιν, ΰπερμα- 
χών τών προγόνων του, καί έν τή άγορεύσει του εύρήκε άφορ|ΐήν νά 
ομιλήση περί τών κατακτητικών έπί τής Ρόδου σχεδίων καί νά ψεξη τήν 
Γαλλίαν, διότι δέν τόν ΰπεστήριξε εις τήν υποψηφιότητά του διά τόν 
Ελληνικόν θρόνον. Ή αστυνομία έπενέθη καί τό σκάνδαλον έσταμάτησε.

Ό Βιλιέ έξέδωκε κατόπιν εφημερίδα Τόν Σταυςόν καί τό ξίφος» 
πολιτικήν, μετά μερίδος άντιθασιλικών, ή όποια δέν ε'ζησε πολύ.

Καί ό ποιητής έβυθίσθη εις τήν σιγήν καί τήν μόνωσιν.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 
ΑΝΤΙΖΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΧ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΑΛΕΞ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
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πεοίοτάσει; μάς Αναγκάζουν νά έπαναλάβιομεν .πρός τους όπολειφΟένιας εις 
καθυοτέρηοιν σννδρομητάς τοΰ //τοιοΛικοΰ, τά λάβουν νπ οψει ποιας ουνβή- 
κας άντικρί'ζει ώς έκδοηις, καί νά ΰμβάοουν πρός τί/ν ΛιεύΟνναιν αιτοΰ τά 
δικαιώματιί του. Πρέπει άλλως τε επί τη ευκαιρία νά υπομνήσωμεν οτι, 
μετ' ολίγον λήγει καί ιό ένατον εκδοτικόν έτος, έ/τοι μέ τό τεύχος τον 
’Οκτωβρίου νπ’ άοιΟ. 108.

«Ο ΗΡΩΣ

Είναι γνωστά! αί λεπτομέρειαι τού ηρωικού θανάτου τού εντίμου καί 
δοξασμένου στρατιώτου, τοϋ Καμάρα, άντισυνταγματάρχου τοΰ πεζικού. 
Ένω λυσσαλέα έςειλίσσιτο ή μάχη τοϋ Κιλκίς, έφβασε 
μία διαταγή άπό τό Στρατηγείου τοϋ Βασιλέως. Ό 
μέραρχος καλεΐ τόν Καμάραν, δστις ήτο έπί κεφαλής 
τού συντάγματος του.

— Κύριε άντισυνταγματάρχα. τού λέγει, έχομεν 
μίαν διαταγήν •ή» Αύτοϋ Μεγαλειότητας νά κατα- 
λάβωμεν τόν λόφον έκείνον.

— θά τόν καταλάδωμεν ! άπαντά 4 Καμάρας καί 
βυθίζει εις τά στέρνα τοϋ ίππου του τά σπηρούνια του.

Όρμφ εμπρός διά νά δδηγήση τό σύνταγμά του 
εις τήν έφοδον καί στρέφει πρός τόν Μέραρχόν του.

— ’ΰρόουάρ στόν άλλον κόσμο, κύριε Μέραρχε- λέ
γει. Καί στρεφόμενος πρός τούς επιτελείς του δίδει τό 
παράγγελμα τής εφόδου.

— Διά τής λόγχης εμπρός!
Σημαίνουν αί σάλπιγγες τήν έφοδον, οί κολεοί κλαγ- 

γίζουν καί αί ξιφολόγχαι στίλβουν καί πέρνουν κάποιαν 
εξωτικήν ζωήν εις τά χέρια τών γενναίων πολεμιστών 
καί τό σύνταγμα δρμφ άκάθεκτον, ένψ δ Καμάρας 
πετφ μέ τάς πτέρυγας τοΰ θανάτου εμπρός.

Χάλαζα βολίδων έχθρικών καί οβίδες καί πολυβόλα 
προσπαθούν νά άναχαιτίσουν τήν έφοδον, άλλά οί 
ήρωες προχωρούν, δεκατίζονται, καί προχωρούν επάνω 
εις τό πρανές, μέσα εις τήν παραζάλην αληθινοί δαί
μονες, κορυβαντιώντες. "Εξαφνα τό πύρ τοΰ έχθροΰ
άραιούτα·., παύει, οί πρώτοι πηδούν εις τά χαρακώματα καί καρφώνουν 
κρέατα καί ο! έχθροί πτοημένοι έγκαταλείπουν τήν θέσιν.

— Ζήτω δ Διοικητής! φωνάζουν οί άνδρες μεθυσμένοι, καί στρέφουν νά 
τόν ίδοΰν καί νά χαρούν μαζή του διότι τούς ώδήγησεν εις τήν νίκην.

Καί δ Καμάρας, οίκτρά παραμορφωμένος, έχει σωριασθή κάπου έκεί 
Μία όβίς τοϋ έχάρισε τόν πλέον ένδοξον θάνατον.

«
“νυν ΑΠΟΛΥΕΙΣ.................

Άδικος ποΰ είναι δ θάνατος! Άφίνει νά ζοϋν άνθρωποι άχρηστοι κα 
σάν τυφλός θερίζει μέσα άπό τόν ποικιλόσπαρτον άγρόν τής ζωής τά χρή
σιμα φυτά. "Ετσι μάς έπήρε τόν Άλέκον Στεφόπουλον, τόν παρελθόντα 
μήνα εις τήν Κωνσταντινούπολή, ένα παράγοντα αληθινόν διά τά ’Εθνικά 
συμφέροντα έκεΐ μέσα εις τήν πανσπερμίαν, εκεί εις τό έπικαιρότατον 
χαράκωμά μας, ποΰ άποτελεί αιώνας τώρα τόν στόχον τών πυρών μας, 
ένα οικογενειάρχην σπάνιον, πατέρα-Έλληνα, πού έπρεπε νά ζήση άκόμη 
διά νά εϊσφέρη εις τούς άγώνάς μας άκόμη τήν ζωήν του καί τάς δυνάμεις 
του καί διά νά άποκαταστήση τά 'Ελληνόπουλά του.

"Εμπορος άπό έτών, ακούραστος, τρέχων, συνιστών σωματεία πατριω
τικά, δημοσιογράφων, συντρέχων τούς πάντας, πασίγνωστος μέσα εις τήν 
Πόλιν, άπετέλει ένα τύπον ίδιου έντελώς ρυθμού.

Άπό τούς ίδρυτάς τοϋ Συλλόγου Ερμής», τοΰ όποιου ήτο ή ψυχή καί 
έπί έτη αντιπρόεδρος, συλλόγου μέ βιβλιοθήκην, σκηνήν, αίθουσαν θεαμά

των, στεγάσασαν καί τήν 
«Νέαν Σκηνήν», δταν τό 
πρώτον δ Χρηστομάνος 
έπεχείρησε τουρνέ καλλι
τεχνικήν, μέ αίθουσαν γυ
μναστικής καί δπλομα- 
χητικής. ήγωνίσθη διά νά 
τόν φέρη εις περιωπήν, 
κατεδιώχθη, έφυλακίσθη, 
άλλ’ ένίκησεν, δπως πάν
τοτε ένίκα.

Καί επάνω εις μίαν 
δράσιν, ποϋ ζαλίζει κυριο- 
λετικώς, μέ τό μολύβι εις 
τό χέρι διά τούς έμπορι- 
κούς του υπολογισμούς, 
μέ λαχεία τοΰ Στόλου 
ποϋ διέθετε διά τήν Ιδέαν, 
μέ τήν πέννα διά νά γράφη 
εις τάς στήλας τοΰ «Νε- 
ολόγου» Κωνσταντινου
πόλεως, μέ τήν γλώσσαν 
άκούραστον διά νά συζη- 
τήση καί άναπτύξη τά 
Εθνικά ζητήματα καί μέ 
τάς άγκάλας ανοικτάς διά 
νά περιβάλη τήν οίκογέ- 
νειάν του, τόν πλήττει δ 
θάνατος καί νεκρόν τόν 
προπέμπουν έν συντριβή 
οί άπειροι φίλοι του.

143

Είμαι βέβαιος, έγώ ποϋ έγνώρισα καλά τήν μεγάλην ψυχήν του, δτι. 
κάποιο μειδίαμα θά είχεν άποκρυσταλλωθή εις τήν μορφήν τοϋ νεκρού 
πλέον, τό μειδίαμα τού ανθρώπου τοϋ εύχαριστημένου. όχι άπό τόν έαυτόν 
του, άλλά διότι έπρόφθασε νά ΐδή τήν Πατρίδα μας μεγάλην πλέον κα! δτι, 
τήν στιγμήν πού 4 θάνατος έςέτεινε τό αιμοσταγές φάσγανόν του κατ’ 
αύτού, τά χείλη του θά έψιθύριζον:

— Νϋν άπολύεις τόν δοϋλόν σου Δέσποτα ... Δβ.

«ΤΑ ΛΑΦΥΡΑ

Έντρυφήσατε. Κατά τήν έπίαημον άπογραφήν ποϋ έγεινε, τά λάφυρα 
τά όποια κατέσχεν δ Ελληνικός στρατός άπό τούς περίφημους Πρώσσους 
τοϋ Αίμου συνίστανται εις τά κατωτέρω είδη :

Εις Λεμίρ Χιαίιρ κατεσχέθησαν 800,000 όκ. βρύζα. 325,000 όκ. δρυζα. 
325,000 άλευρα. 105,000 άλας. 154,000 πίτυρα, 20.500 
κριθή. 15,000 σίτος, 9.500 άραβόσιτος, 2,800 φασό
λια, 1050 πιπέρι, 50 σάκκοι πέταλα χαλύβδινα, 15,000 
σάκκοι κενοί. 70 κλιμάμαξαι, 1,250 κιβώτια ζάκχα- 
ρις, 250 κιβώτια τσάι, 80 κιβώτια τυρί ’Ολλανδίας, 
12.500 ζεύγη ύποδημάτων, 15,000 όκ. βούτυρον, 240 
μεγάλαι σκηναί νοσοκομείων.— Εις 'Ιοίράνρν, 150,000 
όκ. δρυζα, 30,000 όκ. φασόλια, 410,000 όκ. γαλέττα, 
360,000 ζάκχαρις, 85,000 καφέ, 60 μερίδες κονσέρ- 
βαις, 50 σάκ. λαρδί, 25 κιβ. μεγάλα τσάι, 300,000 
σίτος. 360,000 βρώμη, 30,000 πίτυρα, 360,000 σανός, 
120,000 άλας, 65,000 βούτυρον, 8,000 μπισκόττα. 
Εις 2'έρρας 4,500,000 φρ. διάφοροι τροφαί, 320,000 φρ. 
κεντρική βουλγαρική φαρμακαποθήκη, 8,000,000 φρ. 
πολεμεφ. καί έξαρτήσεις ιματισμού. — Εις —αριγκιόλ 
800,000 δρ. τροφαί, 1,200,000 πολεμοφόδια, 80,000 
ιματισμός, 35,000 εξαρτήσεις. — Εις Στρούμνιτααν 
1,150,000 δρ. τροφαί, 250,000 πολεμεφόδια, 10,000 
έξαρτήσεις, 65,000 εις χρήμα (άργυρα νομίσματα καί 
νίκελ).—Εις Πετρΐταιον 180,000 δρ. διάφοροι τροφαί, 
95,000 δρ. πολεμεφόδια, 15,000 χρήμα νίκελ.— Εις 
Καβάλ,λαν 80,000 δρ. τραπεζογραμμάτια, 5,000 δρ. 
νίκελ 100,000 τροφαί, 3,500 δπλα μάουζερ καινουργή. 
Εις ζ1οά/<αι·, Ξάνθην καί Λεμίρ Καπον 9,500,000 δρ. 
τροφαί, χρήμα καί πολεμεφόδια.

Τηλεβόλα, όπλα κλ^τ. 108 τηλεβόλα νέου συστήματος Μαξίμ, 53 τηλε
βόλα παλαιού συστήματος Κρούπ, 12 τηλεβόλα τελειότατου συστήματος 
Μπετλεέμ έξ Αμερικής, 45,000 δπλα μάουζερ, 4,900 όπλα μαρτίνι, 18,000 
δπλα μάνλιχερ μέ θήκην (δπλα βουλγαρικού στρατού), 3,000 δπλα μαρ
τίνι (τουρκ. λάφυρα), 10,050 
δπλα μάνλιχερ άνευ θήκης (δ
πλα βουλγαρικού στρατού), έν 
δλφ δπλα 88,950. ίπποι 3,000 
έπιτάξεως, 2,000 ίπποι ιππι
κού, 800 ίπποι πυροβολικού, 
85,000 τράγοι καί άρνιά, 4,000 
βόες, 800 βουβάλια βουλγαρι
κής έφοδιοπομπής.

«
ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ

Ό καϋμένος δ Λάσκαρης ! 
’Εθελοντής εις τά 97, λοχίας, 
δέν ήτο δυνατόν νά φαντασθή 
έαυτόν μακράν τού πεδίου τής 
μάχης και άντί νά κουραμπιε- 
δοποιηθή, — καί ήμποροΰσε νά 
είναι κουραμπιές—μόλις κατε- 
τάχθη πάλιν μέ τόν βαθμόν 
του, έζήτησε νά σταλή έξω.

Άλλά τήν φοράν αυτήν ήδύ- 
νατο νά τύχη καί ένός εύεργε- 
τήματος.'ίίς ύπηρετήσας κατά 
τό 1897 μέ τόν βαθμόν τού 
λοχίου, είχε τό δικαίωμα νά 
καταταχθή ώς άνθυπολοχαγός.

Έχάλασε κυριολεκτικώς τόν 
κόσμον, παρεκάλεσεν, έξελιπά- 
ρησε καί σχεδόν δέν έξεκολ- 
λοϋσεν άπό τά Γραφείά μας, 
διά νά έπιτύχη μέσφ τού Διευ- 
θυντοϋ μας τήν προαγωγήν 
του. Έπί τέλους έπέτυχεν. 
"Εκαμε στολήν έκστρατείας, 
ήγόρασε πετσιά, ξίφος, γυαλιά 
καί ήτοιμάσθη διά τήν γραμμήν.

— Τώρα θά ϊδήτε τί θά πή 
Θόδωρος’ μάς ελεγεν. Ή Οά- 
κούσητε κάτι μεγάλο ή δέν θά 
μέ ξαναϊδήτε.

Δέν τόν ξαναείδαμεν. "Επε- 
σεν εις τήν μάχην τής Τζου- 
μαγιάς. Ποιος ξεύρει τί έκυνη- 
γοϋσε μέσα εις τά πεδία τοϋ 
θανάτου καί άντ’αϋτού συνήν- 
τησε τόν Χάρον. Εϊμεθα βέβαιοι 
δτι, τήν στιγμήν πού θά άντί- 
κρυσε τόν θάνατον θά έγε-
λοΰσε 4 Θόδωρος, τό γέλιο ΘΕΟΔ. λαςκαρης,"εφεδροε ανθυπολοχαγοε
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χρόνια τώρα elg τό θέατρον τοϋ.

ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΤ - ΖΟΡΓΚΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΟΝ. ΠΛΕΣΣΑ

ΑΝΝΑ Σ. ΚΑΙΣΑΡΗ

τάσεις τοϋ Ήδείου Αθηνών διά τοϋ Οϊκονομείου βρα
βείου τής έν Τεργέστη 'Ελληνικής Κοινότητες.

«

εκείνο τής άφελείας ποϋ διέστελλε πάντοτε τά χείλη του καί ποϋ άνέβλυζε 
μέσα άπό τήν ειλικρινή καί παιδιάστικη·/ ψυχήν του.

Σπάνιος νέος, μέ χαρίσματα που διέθεταν τούς πάντα; συμπαθώ; πρός 
αυτόν, δέν κατώρθωαε νά έχη κανένα εχθρόν καί δ·.' αϋτό δ έντιμος θάνατός 
του, μολονότι έλύπησε τού; γνωρίζοντας αύτόν, «χαροποίησε τούς άγαπώντα; 
αϋτόν φίλου; του, διότι τέτοιος ζηλευτός θάνατο; τοϋ ήξιζε. Τόν αδελφόν του, 
τόν Ν- Λάσκαρην, τόν αγαπημένο·/ συνεργάτην τή; «Εικονογραφημένης» καί 
τόν άλλον άδελφόν του, τόν Σπ. Λάσκαρην, καί τήν αδελφήν του Κ“ν Κατίναν 
Βλαχάνη, τοϋ φίλου Έργοστασιάρχου, Δημ. Συμβούλου, δέν τούς συλλυπεΐται 
ή Εικονογραφημένη»' τού; ζηλεύει διά τόν παλληκαρίσιον θάνατόν του.

«Ο ΑΣΤΗΡ

’Επανήλθε/ έκ Παρισίων διά νά ϊδη άλλην μίαν φοράν χχόμη τήν μεγαλυν- 
θεΐσαν πατρίδα τη; ή διάσημο; υψίφωνο; Δίς Ήλεκτρα Παπαγεωργακοπού- 
λου-Ζοργκά. Είς τούς άναγνώστα; τής «Εικονογραφημένης» ή μεγάλη Καλλι- 
τέχνις. έκ τής τέχνη; καί τοϋ μετάλλου τής φωνή; τής όποιας οί Αθηναίοι 
έμειναν κατάπληκτοι είς μίαν έσπερίδα ποϋ εδωκεν εις τό Ήδεΐον, είναι πολύ 
γνωστή, διότι έγραψεν αρκετά έν καιρώ τό Περιοδικόν μας, διά τούς θριάμβους 
τού; όποιους ήρε μέσα είς τό μέγα Καλλιτεχνικόν κέντρο·/. Ή «Εικονογραφη
μένη» τώρα γνωρίζουσα τόν μεσουρανοϋντα αύτόν άστέρα τής Τέχνη; εις τούς 
συνδρομητάς της έπί τή άφίξει της, έκφράζει τήν ευχήν νά έγκατασταθή έδώ 
είς τήν γωνίαν αύτήν ποΰ ίμεγάλωσεν, καί μέ τού; άλλους παράγοντας νά 
ωθήσουν όλοι μαζί τόν τόπον μας όλοέν εμπρός, πρό; τό Ζενίθ τή; Προόδου

«Η ΠΛΕΣΙΤΣΑ

θριάμβους αληθινούς Spans'. δυο - τρία 
Συντάγματος μέ τόν θίασον τοϋ ζ. Ν. Πλέσσα 
ή δεσποινίς ’Αθανασία Διον. Πλέσσα. Όλοι 
όμολογοϋν ότι είς τούς ρόλους ποΰ είχεν 
είς τό «Πανόραμα» τοϋ Τίμου Μωραϊτίνη 
εϊνε αμίμητος.

Προικισμένη μέ διπλοϋν τάλαντον, τάλαν- 
τον ΰποκρίσεως καί τάλαντον φωνής, άπό 
μικρούλα είχεν έλκύσει τά; συμπάθεια; 
τών ανθρώπων τής Σκηνής.

θυγάτηρ ήθοποιών αρχαίων, σχεδόν γεν
νημένη «πάνω είς «τό σανίδι», έξειλίσσετο 
ή Άθανασίτσα, όπως τήν «φώναζαν μι
κρούλα·/, είς καλλιτέχνιδα δοκιμωτάτην, 
πολλά ύποσχομένην. Τώρα ή Άθανασίτσα,

νεάνις πλέον, κάτοχος τοϋ 
μυστικού τής Τέχνης χωρεί 
πρός τό μεσουράνημα.

«
ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ

Μέ πολλήν χαράν αγγέλ
λομε·/ τούς γάμου; σπάνιάς 
κόρης, τής Δ°» Σοφίας Λεο- 
νάρδου, θυγατρός αγαπημέ
νης τοϋ σεβαστού τή; Εικο
νογραφημένης φίλου κ. Δ. 
Λεονάρϊου, αρχαίου Προξέ
νου, μετά τοϋ -/.. Αγγέλου 
Παλαιολάγου. Ή «Εικονο
γραφημένη» συμμερίζεται τήν 
χαράν ποϋ πλημμυρίζει τό 
πατριαρχικόν σπήτι καί εύχε
ται εις τούς νεόνυμφους πά
σαν ευτυχίαν.

«
ΕΝΑ NEON ΤΑΛΕΝΤΟ

Εις τόν ευάριθμον καλλι
τεχνικό·/ κόσμον μας προσ
τίθεται τώρα νέον τάλαντον, 
τής δεσποινίδος Άννης Σπ. 
Καίσαρη, θυγατρός τοϋ έπι- 
θεωρητοϋ τών στρατιωτικών 
μουσικών κ. Σπ. Καίσαρη.

Μαθήτρια τής καθηγητρίας 
τοϋ Ήδείου ’Αθηνών κυρίας 
Φεράλδη ή δεσποινίς Άννα 
Καίσαρη καί κάτοχος φωνής 
γλυκείας δραματικής υψιφώ
νου, έτιμήθη κατά τάς έξε-

ΑΡΤΙΑ ΚΑΘ' ΟΛΑ

Άπό τό τίποτε, μέ κόπους όμως ϋπερανθρώπους, μέ 
Ουσίας, άλλα πρό παντός μέ μίαν θέλησιν χαλυβδίνην 
έ/ός ανθρώπου, τοϋ κ. Ίω. Παπαϊωάννου, όατ'.ς άφιερώθη 
δλόκληρος εις τήν ιδέαν, άπεκτήσαμεν όπερέτταν.

Όσοι τήν είδον εφέτος είς τό «Πανελλήνιον, «θαύμα
σαν καί σύνολον καί περιεχόμενο·/ μέ ύπερηφάνειαν καί 
άνωμολόγησαν τήν άρτιότητα τοϋ θιάσου καί τήν εύσυνει- 
δησίαν του καί τόν πλούτον εις πρόσωπα καί εις διάκοσμον. 

Τό δλον συνεπλήρωσεν ή πρόσληψις τής Βιεννέζας 
σουμπρέττα; "Ελξας Έγγελ, ή όποια δμολογουμένως έχει 
νά επίδειξη μέταλλον φωνής πλουσιώτατον άλλά καί 
σκηνικήν χάριν. Ή Βιεννέζα μέ τό πεταχτόν παίξιμόν 
της καί μέ τά σκηνικά της εδωκεν είς τόν θίασον δλό- 
κληρον πολλήν ζωήν, άπό τήν Βιεννέζικην ζωήν, καί 
τόσον ώστε βλέπω·/ καί άκούων κανείς τήν Όπερέτταν 
Παπαϊωάννου νά παίζη, νά νομίζη ότι δέν έχει άπέναντί 
του είς τήν σκηνήν 'Ελληνικόν θίασον, άλλά θίασον Βιεν
νέζικου,

άρτιον καθ’ όλα. Καί πρέ
πει νά άνομολογηθή ότι 
δ Παπαϊωάννου καταλαμ
βάνει πλέον τήν θέσιν του 
μεταξύ τών συντελεστών 
τής Προόδου.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Εις κομψόν τεύχος καλ
λιτεχνικοί; εκτυπωμένο·/, 
ύπό τόν τίτλον «"Εργα 
καί Ήμέραι - δ κ. Πολύ
βιο; Λεκός, δ γνωστός τοΰ 
’Εμπορίου καί τής Βιο
μηχανίας σκαπανεύς, έξέ- 
δωκε τάς ύπέρ τοΰ’Έμπο- 
ρίου καί τής Βιομηχανίας 
μελέτα; του καί διαλέξεις 
ποΰ έκαμε.

Καί μέ άλλο κομψότα
του τομιδίου ύπό του τί- 
λου «’Ανθολογία» δ γνω» 
στός ποιητής κ. Γ. θ. Ση- 
μηριώτη; μάς «πλούτισε 
τάς ποιητικά; συλλογάς, 
περιλαβών έν αύτφ τά 
άριστουργήματα τών Γάλ
λων λυρικών τοϋ Ιθ'αίώ
νος εις μεταφράσεις άρι- 
στοτεχνικά; ποΰ έφιλοτέ- 
χνησεν ό ίδιος. Σπανία 
ευκαιρία νά άποκτήση 
κανείς τά καλήτερα έργα 
τών καλητέρων ποιητών 
τής Γαλλίας. Δρ. 3 καί 
4 διά τό εξωτερικόν.

Έν ΆΛήναις, Τυπογρα/ρρϊον -Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Κ«ογαδοϋρη — '.bill


