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Ar διαπραγματεύσεις τής Κέρκυρας έθεσαν τέρμα είς τον ’Ηπειρω
τικόν αγώνα κ’ έξησφάλισαν υπέρ τών κατοίκων τοΰ προσαρτωμε- 

νου είς τήν ’Αλβανίαν' τμήματος τής ’Ηπείρου προνόμια καί εγγυήσεις.
Τί είδους εγγυήσεις καί προνόμια : Όχι βεβαίως μεγάλης έκτάσεως. 

Άλλά τοιαϋτα ώστε, νάσφαλίζουν τήν διάρκειαν τής Ελληνικής παρα- 
δόσεως, γλωσσικής, έκπαιδευτικής. θρησκευτικής, μεταξύ πληθυσμού 
ύπερβαίνοντος τάς δεκαπέντε μυριάδας.

Ό αγών επέτυχε, παρά τάς τρομερός προβλέψεις τοΰ κ. πρωθυπουρ
γού, προβλέποντος δτι, -θά συγκομίση μόνον συμφοράς» κ’ ένός άπό 
τούς τέσσαρας αρχηγούς τής Άντιπολιτεύσεως. 'Οπωσδήποτε κανείς δέν 
είναι υποχρεωμένος νά είναι προφήτης. 'Όπως καί κανείς δέν ύποχρε- 
οΰται νά είναι μοιρολάτρης. Οί Ήπει- 
ρώται δέν ύπετάχθησαν είς τό πεπρω- 
μένον. Έπολέμησαν καί δ άγων αυτών 
εστεφανώθη.

Παρ- ολίγον πόλεμος, ή μάλλον εις 
τά σωστά πόλεμος μεταξύ τών δύο 
Συμπολιτειών τής Βορείου Αμερικής. 
Τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τής Με- 
ξικανικής Συμπολιτείας. Ό πρόεδρος 
Χουέρτα δέν έδέχθη νά ίκανοποιήση 
τόν πρόεδρον Οΰιλσων είς τό ζήτημα 
τής προσβολής τής σημαίας. Κεπηκο- 
λούθησε ναυτική έπίδειξις, κατάληψις 
λιμένων Μεξικανικών, βομβαρδισμοί 
κ. τ. λ. Ό Ούΐλσων, δστις ώς χθές ήτο 
καθηγητής Πανεπιστημίου καί θά έπε- 
ριμένατε νά ένεργήση ώς δάσκαλος, 
ένήργησε μέ οξύτητα μεγάλου πολιτι
κού. ΙΙρός στιγμήν ήπειλήθη έπέμβασις 
τής Ιαπωνίας, ή οποία ευτυχώς δέν 
έπραγματοποιήθη.

Άλλ’ ιδού δτι, μεσολαβεί ολόκληρος 
ό Λατινικός κόσμος τής Νοτίου Αμερι
κής— ’Αργεντινή. Χιλή, Βραζιλία — 
μεταξύ τών δύο Συμπολιτειών. Ίδου 
δτι, ό Λατινικός κόσμος προστατεύει 
τήν Λατινικήν, φαινομενικώς τουλάχι
στον—Μεξικανικήν Συμπολιτείαν — καί 
ό πόλεμος προλαμβάνεται, ή μάλλον 
τερματίζεται πριν άρχίση καλά - καλά.

ΤΙ μεσολάβησις αύτή τών Λατινικών 
Δημοκρατιών έκαμε μεγάλην έντύπωσιν 
εις τήν Ευρώπην, δπου τά Λατινικά 
φύλα — Γάλλοι, ’Ιταλοί, 'Ισπανοί, ΙΙορ- 
τογάλλοι, — δέν συμπράττουν, οί δύο 
πρώτοι μάλιστα καί άλληλοτρώγονται 
καί ό Κλεμανσώ έγραψεν είς τόν «’Ελεύ
θερον’Άνθρωπον άρθρον γεμάτονάπό 
ευγλωττίαν.

ί

"Οσοι ενθυμούνται τήν τρομερόν 
καταστροφήν τού «Τιτανικού,» άς τήν 
παραβάλουν μέ τήν νέαν καταστροφήν 
είς Καναδόν τής «Αΰτοκρατείρας τής 
Ιρλανδίας». Ή δευτέρα δέν είναι διό
λου κατωτέρα άπό τήν πρώτην. Ούτε 
τά θύματα όλιγώτερα. Ό πλοίαρχος 
Κένδαλ, ό κυβερνών τό ναυαγήσαν έκ 
τής τρομερός συγκρούσεως πλοϊον, ώς 
έξης διηγείται τά τής καταστροφής:

«Ευθύς ώς διέβην τό Φάδερ - Ποέν 
διέκρινα έντός τοΰ ποταμού καί είς 
άπόστασιν 2 μιλλίων τό πλοϊον «Στόρ- 
σταδ». Έπειτα ή ομίχλη, μάς περιε-
κάλυψεν. Έσταμάτησα άμέσως τό πλοϊον κέδωκα διαταγάς όπισθοχω- 
ρήσεως ■ πάση δυνάμει». Ό πλοίαρχος τοΰ «Στόρσταδ» άπήντησε 
διά μακροΰ συρίγματος, τό δποϊον έπηκολούθησαν δύο άλλα συρίγ- 
ματα. Τό σύνθημα τοΰτο έσήμαινεν δτι, έδόθησαν κ’έπί τού «Στόρσταδ» 
άνάλογοι διαταγαί. Έν τούτοις δμως τό «Στόρσταδ» έπροχωροΰσε μέ 
τρομερόν ταχύτητα. Έφώναξα άπελπισμένα διά τού τηλεβόα είς τό 
«ΣτΑρτταδ», άλλ’ ήτο πλέον άργά. Ή πρώρα του έν τώ μεταξύ ένεπάγη 
είς τό μέσον τού σκάφους μας. ΤΙ καταστροφή είχε συντελεσθή».

Έπνίγησαν πολλαί εκατοντάδες. Έκ τούτων 108 καιήγοντο άπό μίαν 
καί τήν αύτήν πόλιν τού Καναδά· τό Τορόντον. 'Ολόκληρος ή πόλις 
εκείνη μαυροφορεί.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΒΙΛΛΑΡΕΟ ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Τό πείραμα τής Ευρώπης άπέτυχε: Έζήτησε νά δημιουργηση κρά
τος άπό διαφόρους φυλάς, έτεροθρήσκους, όμιλούσας διαφόρους — συγ
γενείς, έστω— διαλέκτους, άλλά φυλάς, αί όποιαι ποτέ δέν είχαν ζήσει 
ζωήν έθνους. Έζήτησε νά κάμη Αλβανικόν κράτος, παρά τήν θέλησιν 
τού πλείστου τών ’Αλβανών. Καί δτι δέν λέγομεν καμμίαν υπερβολήν 
άποδεικνύεται έκ τοΰ γεγονότος δτι, οί έπαναστατήσαντες Μουσουλμά
νοι ’Αλβανοί έκηρύχθησαν, δχι μόνον κατά τού άτυχούς Βήδ, άλλά καί 
κατά τής ιδέας τοΰ ’Αλβανικού κράτους. Έζήτησαν τήν άναπροσάρτη- 
σιν τής Αλβανίας είς τήν Τουρκίαν... , , r ,

Πώς τώρα ύπεκινήθη ή έπανάστασις; Τήν ύπεκίνησεν ο Έσσατ- 
πασάς ; Τήν ύπεκίνησαν οί Νεότουρκοι; Τήν ύπεκίνησεν ή Ιταλία, ήτις 

ύποπτεύει ώς φιλαυστριακάς τάς δια
θέσεις τού Βήδ; "Ολοι αυτοί μαζί, 
κατά τήν γνώμην μας. Ποιος δμως 
θά ώφεληθή έκ τής τοιαύτης τρο
πής τών πραγμάτων ; Μήπως ή Ιτα
λία ; Άμφιβάλλομεν.

Ή έπανάστασις εξακολουθεί. Ό 
«ποιητικός άνεψιός τής Κάρμεν Σύλβα» 
δπως ώνόμασεν είρωνικώς τόν Βήδ ό 
κ. Κλεμανσώ, δέν κάμνει τίποτε άλλο 
άπό τού νά έπιβιβάζεται καί νάποβιβά- 
ζεται είς τά Ίταλοαυστριακά πολεμικά 
τοΰ Δυρραχίου. Ώρισμένως κανείς έκ 
τών άναγνωστών τής «Εικονογραφη
μένης» δέν θά ήθελε νά εύρίσκεται είς 
τήν θέσιν του.

ί
Τ’ είχες, Γιάννη ; Τ’ είχα πάντα. 

Διωγμοί έπί διωγμών τού Ελληνικού 
στοιχείου είς τήν Θράκην καί είς τήν 
Μικρόν Ασίαν. Κατά χιλιάδας φθά
νουν οί πρόσφυγες είς τήν Θεσσαλο
νίκην, είς τήν Μυτιλήνην καί τήν Χίον. 
Οί Τούρκοι δέν ήμπορούν νάλλάξουν 
τακτικήν. Θέλουν νά πραγματοποιήσουν 
τήν προφητείαν τού Γάλλου κ. Βίκτω- 
ρος Μπεράζ.

Αυτός ώς γνωστόν εϊχεν είπή '■ Είς 
τά 1912 δέν υπάρχει ’Αφρικανική Τουρ
κία, είς τά1913 δέν θά ύπάρχη κ.Έύρω- 
πάίκή—έπραγματοποιήθη περίπου τού
το—, καί είς τά 1915 δέν θά ύπάρχη 
πιθανώτατα ούτε ’Ασιατική.

Τό εύχόμεθα ύλοψύχως. Τό έλπί- 
ζομεν μάλλον.

Υπουργική κρίσις είς τήν Σερβίαν. 
Ή άντιπολίτευσις έξηνάγκασε τήν με
γαλουργόν κυβέρνησιν τού κ. ΓΙάσιτς 
είς παραίιησιν.

Τί δέ έστϊ Πάσιτς; Ό μεγαλήτε- 
ρος πολιτικός τών Βαλκανίων.

Λέγεται δτι, ύπάρχουν βαθύτερα 
αίτια είς τήν υπουργικήν ταύτην κρίσιν 
καί δτι ό βασιλεύς Πέτρος έδέχθη τήν 
άπομάκρυνσιν τοΰ κ. Πάσιτς πιεσθείς 
άπό τούς στρατιωτικούς-

'Οπωσδήποτε δ παραιτηθείς πρωθυ
πουργός δύναται νά είναι ήσυχος. Πολύ 
ταχαίως τά πράγματα θάπαιτήσουν τήν 
έπάνοδόν του είς τήν αρχήν.

«
Ή εορτή τοΰ Βασιλέως Κωνσταν

τίνου, τοΰ «δεκάτου πέμπτου >■ κατά
τόν Γουστάβον Σλουμβερζέ καί δχι * δωδεκάτου» έγεινεν αφορμή 
επεισοδίων είς τήν Βουλγαρίαν. Οί Βούλγαροι τής Σόφιας καί τής 
Βάρνης ήθέλησαν νά έκδικηθοΰν εκείνον, ποΰ τούς συνέτριψεν είς τό 
Κιλκίς καί τήν Τζουμαγισν καί τήν Κρέσναν, μέ διαδηλώσεις καί 
άρπαγάς σχολείων καί έκκλησιών. Ή Βουλγαρική Κυβέρνησις έσπευσε 
νά έκφράση τήν λύπην της. , > ,

Θά άρκεσθή δμως ή Ελληνική Κυβέρνησις είς τήν τυπικήν αύτήν 
έκφρασιν λύπης; , , ,

Τά ίδια έγειναν καί εις τήν Κωνσταντινούπολη1, εις την Σμύρνην, 
είς τό Άϊβαλί. Ό Βουλγαρικός καί δ Τουρκικός κόσμος ερεθίζονται καί 
είς τό άπλοΰν άκουσμα τού συμβολικού ονόματος τού Βασιλέως μας.

* ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ *

Βροχή — καί ραγδαία μάλιστα — έπιθεωρήσεων είς 
τά θέατρα φέτος: Έπιθεώρησις είς τό Πανελλή
νιον . Έπιθεώρησις είς τό «Σύνταγμα». Έπιθεώρησις είς τήν «Άλάμ- 

πραν». Έπιθεώρησις καί είς τήν «Νέαν Σκηνήν .
Τόσον τό «Πανόραμα» τού κ. Μωραϊτίνη, δσον καί τά Επινίκια· 

έχουν ευφυείς σκηνάς. "Οσον διά τά Παναθήναια , ταΰτα δέν ένεφανί- 
σθησαν άκόμη, έν τώ μεταξύ δμως παίζονται τά 
περυσινά καί μέ γενναίας εισπράξεις μάλιστα.

Ή έπιθεωρησϊτις αύτή δέν ή μπόδισε τήν 
δεσποινίδα Κοτοπούλη νά μάς διόση τήν 
«Ήλέκτραν» τού Χόφμανσταλ — τήν οποίαν 
ύποδύεται ύπερόχως — τήν · Φλωρεντινήν Τρα
γωδίαν» τοΰ Οΰάϊλδ (ένα Σαιξπηρικόν κομ
μάτι) καί τόν Διάβολον» τοΰ Μολνάρ. Άλλά 
καί είς τό θέατρον «Κυβέλης» — τό ... άνευ 
Κυβέλης εφέτος — έδόθησαν καλά κομμάτια, 
μεταξύ δ’άλλων ό «Νάρκισσος», παλαιόν Γερ
μανικόν δράμα καί τοΰ « Βρυκόλακες » τοΰ 
"Ιψεν. είς τά δποϊα πρωτηγωνίστησεν ό κ. Θω
μάς Οικονόμου, ήθοποιός δμοιον μέ τόν όποιον 
δέν έχει ή Ελληνική σκηνή.

Άλλ’ί) Θεατρική θερινή κίνησις τών Αθη
νών δέν σταματρ. έως έδώ : Έχομεν καί Γαλ
λικήν όπεραν καί όπερέτταν είς τό θέατρον 
Άρνιώτη καί ταχέως θά έχωμεν καί.. . Γαλ
λικήν έπιθεώρησιν.

Άφοΰ ή άριστοκρατία μας όμιλεϊ κατά 
προτίμησιν Γαλλικά, διατί νά μή γείπ] καί ή 
θεατρική γλώσσα Γαλλική ;

Έάν μάΐ.ιστα τό μέτρον τοΰτο έξηπλώ- 
νετο, θά έλύετο καί τό άλυτον γλωσσικόν ζή
τημα, διά τό όποιον ήλθε προσφάτως καί ό 
κ. Ψυχάρης είς τήν Ελλάδα.

Αύτόν τόν μήνα έδέχθημεν τήν έπίσκεψιν 
τών συμμάχων μας. Ό ’ινδικός "Ομιλος τοΰ 
Βελιγραδιού έτραγούδησεν είς τό Δημοτικόν 
ύπό τά ένθερμα χειροκροτήματα έπισήμων 
καί ήμιεπισήμων καί οί ’Αθηναίοι εύρήκαν 
ευκαιρίαν νά έκφράσουν παντοιοτρόπως τήν 
άγάπην των πρός τούς έπισκέπτας συμμάχους, 
έμειναν καταγοητευμένοι.

Τί λέγουν οί συμπολϊται; θά ήτον άσκοπος ή όργάνωσις μιας εκδρο
μής είς Βελιγράδιον ;

Ημείς νομίζομεν δτι, είναι έπιβεβλημένον.
«

Είς τό Άρσάκειον έπανελήφθη ή αλησμόνητος παράστασις τής 
«’Ιφιγένειας» ύπό ομίλου μαθητριών καί ό κόσμος έλαβε τήν ευκαιρίαν, 

Οί Σέρβοι έκδρομεΐς

ηρώων τοΰ 1912-1913. Νεάνιδες μέ άρχαίκάς άμφιέσεις κανηφοροΰσαι έκαμαν
ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΗΡΩΑΣ.— Είς τόν Βόλον ώργανώΟη μία πρώτης τάξεως πανΰεσσαλική ι'ορτή είς μνήμην τών άγνωστων 

.-. ,,,.ο .«<ο ..χ '..,. 7 μίαν .τιστοτάτην άναπαράστασιν άρχαικήν.

άφ’ ένός μέν νά έκτιμήση τάς προόδους τοΰ θαυμάσιου παρθεναγω
γείου, άφ’ ετέρου δέ νάντιληφθή πόσα τάλαντα κρύπτονται. . . ύπό 
τήν αιθάλην.

Ή δεσποινίς Γεωργιάδου, ή οποία ύπεκρίθη τόν Όρέστην, έπαιξε 
κατά τήν γενικήν ομολογίαν έξοχα καί θά συνετέλει είς τήν τόνωσιν τού 
θεάτρου μας, άν έτολμοΰσε νάνέλθη τό σανίδι τής 'Ελληνικής σκηνής. 
Δυστυχώς ύπάρχουν τόσαι προλήψεις μέσα μας! Ό 'Ρεμύ ντέ Ι’κουρμόν 
έλεγεν δτι, καί ό πλέον άπηλλαγμένος προλήψεων άνθρωπος έχει μέσα 
του τόσας, δσαι θάρκούσαν νά συναποτελέσουν ολόκληρον λαογραφίαν.

Εκτός τής θεατρικής κινήσεως αί Άθήναι αύτόν τόν μήνα είχαν καί 
καλλιτεχνικήν. ΤόΖάππειον ύπήρξεν ό χώρος, δπου έξετέθησαν τά έργα 
δύο ζωγράφων. Ένός "Ελληνος κ’ ένός Γάλλου. Και τών δύο καλλιτεχ
νών τά έργα, ιός θέμα των είχαν τούς δύο πολέμους τοΰ Έθνους.

Ό Γάλλος κ. Γεώργιος Σκ.ιΐιτ έξέθεσε περί τούς είκοσι πίνακας, οί 
όποιοι άποδεικνύουν τήν άκραν δεξιότητά του ε’ις τό σχέδιον. Τά χρίσ
ματά του άβρότατα. "Ολοι οί πίνακες είναι περιχυμένοι άπό λαμπρόκύ- 
ανον φώς. Διακρίνεις τά Ελληνικά βουνά, γλαυκά πάντοτε, άδυσωπή- 

ΟΙ ΣΕΡΒΟι. Πρό; τιμήν τοΰ Σερβικοΰ Ώδικοϋ Όμίζ.ου ό Φιλολογικός Σύλλογος · Παρνασσός» είχε διοργανώσει 
ώραιοτάτας έορτάς, τών ό.τοίων μετέσχε καί ή Δημοτική Αρχή.

τως γλαυκά. Είναι κυρίως ένας ίλλουστρατέρ, ένας είκονογραφητής.
Μεταξύ τών πινάκων του διακρίνεται μία μεγάλη ελαιογραφία, ή 

οποία παριστρ ίτόν Βασιλέα έφιππον μέ στολήν εκστρατείας. Τό άλο
γόν του γεμάτον άπό κίνησιν καί σφρίγος. Έν τούτοις τό πρόσωπόν τοΰ 
Βασιλέως δέν ηΰχαρίστησε κανένα. Ούτε τούς ειδικούς, ούτε τό κοινόν. 
Ό Βασιλεύς είναι πολύ «ακαδημαϊκός», πολύ «κολλαρισμένος·, δπως 
δηλαδή δέν είναι ποτέ είς τήν πραγματικότητα αυτός, ποΰ είναι άντιΟέ- 
τως ό φυσικώτερος τών ανθρώπων.’Αλλά τό καλύτερον έργον τοΰ Σκώτ 
ήτον «ένας λόχος εύζώνων :ν έφόδιρ». Είς τοΰτο συμφωνεί μαζί μας 

καί ό κ. Βενιζελος, ό όποιος καί
τό ήγόρασε διά νά στολίση τό 
Ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών. 

Ό Έλλην ζωγράφος, ποΰ 
έξέθεσεν επίσης πολεμικά έργα 
είνε ό κ. Στρατηγός. Σχεδιάζει 
άδυνατώτερα άπό τόν Σκώτ, 
άλλά χρωματίζει ολιγιότερον 
συνθηματικά. Είνε καλλιτέχνης 
μέ μέλλον. Τοΰ συνιστώμεν 
περισσοτέραν έκλεκτικότητα.

"Ολοι σχεδόν οί πίνακες τών 
δύο πολεμικών ζωγράφων έπω- 
λήθησαν καί τοΰτο τιμρ τήν 
’Αθηναϊκήν κοινωνίαν. Ό Βα
σιλεύς ήγόρασε τό · Γεύμα τοΰ 
στρατηγείου είς τό Λιβούνοβον» 
άπό τά έργα τοΰ κ. Στρατηγού.

G
Αί άσκήσεις τών προσκόπων 

είς τό Στάδιον υπήρξαν οίονεί 
ένα όραμα μελλούσης Ελλά
δος. Ί” όλομάρμαρον Στάδιον 
— αύτό τό λευκόν θαύμα—άπο- 
βαλόν πρός στιγμήν τήν ήρε- 
μίαν του έγένετο πολεμικώτα- 
τον. Οί πρόσκοποι έξετέλεσαν 
διαφόρους άσκήσεις γυμναστι
κής, άλ/ά καί καθαρώς στρα
τιωτικός. Τό Στάδιον έγεινε 
διά μίαν στιγμήν στρατόπεδον. 

Μεταξύ τών άλλων έδόθη είς τούς προσκόπους ή διαταγή νά έγκαταστή- 
σουν τηλέφωνον. Οί γεφυροποιοί παρηγγέλθησαν νά κατασκευάσουν 
γέφυραν είς ύποθετικόν ποταμόν. Λϊ έργασίαι προχωρούν πυρετωδώς. 
Τό σύρμα τοΰ τηλεφώνου, άνελισσόμενον κατά μήκος τοΰ στρατοπέδου, 
φθάνει είς τό στρατηγεϊον, συνδεόμενον μετά τής πραγματικής τηλεφω
νικής γραμμής τοΰ Σταδίου. Καί πρό τών έκπλήκτων θεατών παραδί
δεται τό τηλέφωνον είς τόν κ. Πρωθυπουργόν διά νά τό 
μεταχειρισθή. . . Ώρισμένως ή νέα γενεά θά βάλη τά 
γυαλιά είς τούς μαχητάς τού 1912 καί τοΰ 1913...
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ί'Ο Γάλλος Βυζανιινολόγος κ. Γουαιάβος Σλουμΰερζΐ Ιξΐδωκτν εσχάτως λίαν ενδιαφέρον βιβλΐον υπό ιόν διεξοδικόν τίτλον: 'II αλαιαις καί ή 
ιηλαοία τής Κωνσταντινουπόλεως παρά τών Τούρκων κατά τό 1453». Από το βιβλιον τοΰ διάσημου Βυζαντινολόγου, δοτις άφιέρωαεν όλόκληρον 

τήν ζωήν του είς τήν ερευνάν καί τήν διαφώτισιν σκοτεινών σημείων τής ίοιορίας τού Ανιοκρ'Ε/ά.ηνιομοΰ, σταχυολογοΰμεν έν .τεριλήι/ιει τάναφε- 
ρόμενα είς τάς τελευταίας ήμέρας τής Βαοιλίδος τών πόλεων, επιφυλασσόμενοι νά παραΟέοωμεν αργότερα καί αλλα τεμάχια τοΰ θαυμάσιου έργου].

τείνετο πιθανώς άπό Τεκφούρ Σεράϊ μέχρι τής πύλης τού ’Αγίου 
Ρωμανού (Τόπ — Καπού).

«Έβάδιζαν βραδέως, λέγει ό Κριτόβουλος, (οπλισμένοι μέ 
διάφορα δπλα, άνάλογα πρός τάς διαφόρους φυλάς, εις τάς 
όποιας άνήκον τόξα, σφενδόνας, καί άλλα. Μόλις λοιπόν 
έφθασαν είς άπόοτασιν βολής όπλου, έσταμάτησαν διά νά πολε
μήσουν. Τά βέλη διεσταυρώνοντο, διεσταυρώνοντο τά βλήματα 
τών σφενδονών. Έξετόξευαν πολιορκοΰντες καί πολιορκούμενοι 
μόλυβδον μέ μουσκέττα καί σκοπέττα (δπλα τής εποχής έκεί
νης). Διεσταυρώνοντο έπίσης τάκόντια άνάμεσ άπό τόν άέρα. 
Μετά τήν πρώτην αυτήν σύρραξιν, ή όποια έφερε κάποιαν σύγχυ
ση· μεταξύ τών πολιορκουμένων, οί άπειράριθμοι πολιορκηταί, 
κάτω άπό τήν βροχήν τών βελών, ώρμησαν μέσα άπό τήν πλα
τείαν τάφρον, άποπειραθέντες >·ά σκαρφαλώσουν έπάνω είς τά 
συντρίμματα τοΰ Εξωτερικού τείχους. Έν ροπή δφθαλμοΰ ώρθοι- 
σαν Εκατοντάδας κλιμάκων έπί τοΰ τείχους, καί ήρχισαν νά 
σκαρφαλώνουν μέ τρομερόν θόρυβον, ό ένας όπίσω άπό τόν 
άλλον. ε’Αλλ’ οί πολιορκούμενοι, λέγει ό Βενετός Μπάρμπαρο, 
αίφνιδίως άνέτρεπαν τάς κλίμακας μέ τούς προσπαθοΰντας τ’ά 

τάς στήσουν καί ταυτοχρόνως άπό τάς έπάλξεις έβαλλον έναντίον 
τής στρατιάς τοΰ Μωάμεθ μεγάλας πέτρας, αί όποϊαι έφόνευον 
πολλούς. Τούτο βλέποντες οί δοκιμάζοντες νά στήσουν τάς κλί
μακας έπί τοΰ τείχους, έφοβήθησαν καί ήθέλησαν νά ύποχωρή - 
σουν, άλλ! δμως αί όπισθεν αύτών ευρισκόμενοι Τοΰρκοι, βλέ
ποντες αύτούς δτι, ήθελαν νά φύγουν έφόνευον πολλούς μέ πελέ- 
κεις, έξαναγκάζοντες τούς άλλους >'ά όρμήσουν καί πάλιν έναντίον 
τοΰ τείχους».

Φαντασθήτε τήν ώραν Εκείνην, — ήτον άκόμη νύκτα — τόν 
απαίσιοι· δρυμαγδόν τής μεγάλης έκείνης μάχης, ή όποια ήπλώ- 
νετο είς έκτασιν πολλών Εκατοντάδων μέτρων, τήν φρικτήν 
σύγχυσιν τών πενήντα χιλιάδων αύτών, οί όποιοι ώρμοΰσαν 
έναντίον τοΰ ήμιερειπωμένου τείχους. Ή τόλμη τής έπιθέσεως 
ήτον ίση μέ τήν άνήκουστον μανίαν τής άμύνης. Ό Επιθετικός 
τών Τούρκων στρατός εϊχεν Ενώπιον του τούς καλυτέρους μαχ_η- 
τάς τοΰ στρατού τοΰ Κωνσταντίνου, δισχιλίους "Ελληνας καί 
’Ιταλούς υπό τήν αρχηγίαν τοΰ Ίουστινιάνη, τοΰ άπαραμίλλου 
στρατηγού, τοΰ άι/'όγου καί άπτοήτου πολεμιστοΰ.

Οί πολιορκούμενοι, καλά θωρακισμένοι, γυρμένοι έπάνω 
άπό τάς έπάλξεις, δίχως σχεδόν νά πέρνουν άναπνοήν, έβαλλον 
έναντίον τών έχθρών. Είνε ή άλήθεια δτι, έβαλλον είς τόν σωρόν. 
Τόσον ήσαν πολυάριθμοι αί πολιορκηταί. Άνέτρεπον σχεδόν 
μέ τά ίδια το»· τά χέρια τάς κλίμακας, έξεκένωναν τά προ>το- 
γενή πυροβόλα δπλα των καί τά κανόνια το»· έναντίον τού 
έχθροΰ. Έξηκόντιζον μεγάλην ποσότητα λίθων καί τεμάχια 
βράχων, προξε>·ούντες ουτοι εις τάς τάξεις τών Τούρκων πολύ 
ιιεγάλας καταστροφάς.

Μία τόσον μανιώδης άντίστασις τών πολιορκουμένιον ήθελε 
τέλος έξαντλήσει τούς έπιτιθεμένους, άν οί άρχηγοί αύτών δέν 
τούς έπανέφερον έπανειλημμένως, τούς ύποχωροΰντας πρό τών 
τειχών, θέλοντες δι αυτού τού τρόπου νά κουράσουν τούς άμυ- 
νομένους. Οί θαροαλεοιτεροι μεταξύ τών Τούρκων, δ ένας έπάνω 
είς τούς ώμους τού άλλου, κατώρθωνον νά φθάνουν μέχρι τής 
κορυφής τού τείχους, άλλά διά νά φονευθοΰν άσφαλέστερον άπό 
τούς ύπερασπιστάς τής Βασιλίδος τών πόλεων.

Ιμ^ΕΙιεςωθηςαν /τεχρις ήμών πολλαί διηγήσεις περί τής 
τελευταίας εναντίον τής Κωνσταντινουπόλεως έπιθέ- 

ffiKvwj σεως τών Τούρκων, διηγήσεις γραμμένοι άπό ανδρας 
ί-1 -13] τής Ιπθχής έκείνης. Μία άπό τάς ζωηροτέρας καί τάς
μάλλον ενδιαφέρουσας είναι ή τοΰ Βενετοΰ Μπάρμπαρο, δστις 
ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς τών συμβάντων τής μεγάλης πολιορ
κίας. Τήν διήγησιν αύτήν έχω λόγους νά προτιμήσω :

*Τήν 29’>ν ΜαΐοΚ ό Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός έξέδωκε 
τήν αυστηρόν έναντίον τών ’Ελλήνων άπόφασιν, δήλα δή ήθέ- 
λησεν δπως, ή Κωνσταντινούπολης πέση είς χεϊρας τοΰ Μωά
μεθ, υίοΰ τοΰ Μουράτ, καθώς θέλετε ίδή κατωτέρω. ’Εξέδωκε 
τήν άπόφασιν αύτήν δπως, έκπληρωθοΰν δλαι αί προφητεΐαι, 
ιδίως ή προφητεία τού ’Αγίου Κωνσταντίνου, τού οποίου δ 
έφιππος άνδριάς ΐσταται πλησίον ένας κώνος-παρά τήν ’Αγίαν 
Σοφίαν, προφητεύων διά τής χειρονομίας καί λέγων : « Απ έδώ 
θά έλθη εκείνος, δοτις θά μέ νικήση» έννοών τήν ’Ανατολήν, 
δήλα δή τήν Τουρκίαν. Τήν 29'^ Μαΐου λοιπόν τοΰ έτους 1453, 
τρεις ώρας προτού έξημερώση, δ Μωάμεθ, νίός Μουράτ τού 
Τούρκου, ήλθεν αύτοπροσώπως έμπρός άπό τά τείχη τής Κων
σταντινουπόλεως, διά νά δώση τήν τελειωτικήν μάχην, διά τής 
οποίας καί τήν έκυρίευσε.

«' Ο Σουλτάνος, έξακολουθεϊ δ Μπάρμπαρο, έχώρισε τόν στρα
τόν του είς τρία σώματα — τρεις μεραρχίας θά έλέγομεν σήμε
ρον, — έκάστην άποτελουμένην άπό πενήντα χιλιάδας. Μία 
μεραρχία περιελάμβανε Χριστιανούς στρατιώτας υπηρετονντας είς 
τόν στρατόν τού Πορθητού. ’ II δευτέρα μεραρχία άπετελεϊτο άπό 
ανδρας συμμετασχόντας είς δλας τάς έκστρατείας. Ή δέ τρίτη 
άπό Γιανιτσάρους φέροντας λευκόν φέσι. Οί Γιανίτσαροι ουτοι 
ήσαν έκλεκτοί στρατιώται μισθοφόροι, πληρωνόμενοι ήμερησίως 
άπό τόν Σουλτάνου, καί όπισθεν αύτών εύρίσκοντο οί πασάδες, 
καί όπισθεν τών πασάδων ό Σουλτάνος».

"Ενας ιστορικός "Αγγλος άναφερόμένος είς τήν ένδιαφέρου- 
σαν διήγησιν τοΰ Μπάρμπαρο λέγει:

ιΐίραγματικώς ή πρώτη αυτή μεραρχία άπετελεϊτο άπό 
βασιβουζούκους, άπό τά χειρότερα δήλα δή στοιχεία τοΰ στρα
τού τοΰ Μωάμεθ, δστις μέχρι τής στιγμής έκείνης ήτον έστρα- 
τοπεδευμένος έμπρός άπό τό βορειότερου σημείου τοΰ τείχους. 
Πολλοί δέ άπό τό σώμα τούτο τών άτάκτων ήσαν Μουσουλμά
νοι, άλλ’ υπήρχαν μεταξύ τούτων πολλοί καθολικοί καί ξένοι, 
τοί'ς όποιους δ Μπάρμπαρο άποκαλεϊ όλους μαζί Χριστιανούς. 
Ό άρχιεπίσκοπος Λεονάρδος βεβαιιόνει άκόμη δτι, μεταξύ τού
των υπήρχαν καί πολλοί Γερμανοί, Ούγγροι, Λατίνοι, καί διά
φοροι άλλοι ξένοι. Ό σκοπός τοΰ Μωάμεθ ήτον, δπως άποστέλ- 
2<ον τούς Ανδρας τούτους πρός έκτέλεσιν τής πρώτης έπιθέσεως, 
έξαντλήση διά τής δράσεώς των τάς δυνάμεις καί τά πολεμεφό- 
δια τών πολιορκητών. Ήτον ή συνήθης μέθοδός του έν τή χρη
σιμοποιήσει τής μεγάλης άριθμητικής υπεροχής τοΰ στρατού του.

Ό Μπάρμπαρο, ώς καλός Βενετός, βεβαιώνει ότι, δ Σουλτά
νος έπροτιμοΰσεν εις έπίμετρον νά θυσιάση Χριστιανικόν καί 
όχι Μουσουλμανικόν μέρος τοΰ στρατού του.

Ή πρώτη λοιπόν στρατιά τής έπιθέσεως προήλασεν εις άπό- 
στασιν βέλους άπό τής πόλεως, φέρουσα μαζί της κλίμακας, διά 
τών όποιων θά έπεχείρει νάνέλθη τά τείχη. Τό κύμα τούτο τών 
Επιτιθεμένων έπροχωροΰσεν είς ευρύ μέτωπον, τό όποιον έξε-

ΚΑΤΑΧΤΗΤΗΣ.— Μετάλλιον ί 
διάσημου τεχνίτου Καοταντοο.

ΜΩΑΜΕΘ Ο Β Ο 
κοπέν τφ 1481 ύπο του

τσαούσηδων. Οί

«’ Εσφάγησαν τόσοι μεταξύ τών 
Τούρκων, γράφει ό Μπάρμπαρο, ώστε, 
οί έπιζώντες ήθέλησαν τέλος νάποσυρ- 
θοΰν διά νά μή καταπλακωθούν άπό 
τάς πέτρας, ποΰ έβάλλοντο άδιακόπως 
κατ’ αύτών έκ τού τείχους.’ Αλλά, βλέ
ποντες τούτο οί άλλοι Τούρκοι, οίτινες 
εύρίσκοντο όπισθέν τα»·, ήρχισαν νά 
τούς κτυποΰν μέ τούς πελέκτις, ποΰ 
είχαν είς τά χέρια τιον, καί τοιουτο
τρόπως τούς ήνάγκασαν ι·ά Λκοτρέ- 

ψουν καί νά έπαναλάβουν τήν κατά 
τοΰ τείχους έπίθεσιν». Οί κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον άσκονντες τήν αστυνομίαν 
τοΰ στρατεύματος θιι ήσαν, δπως υπο
θέτει ένας ’ Αγγλ.ος Ιστορικός, τσαούση
δες, έπιφορτισμένοι άπό τόν Σουλτά
νοι·, δπως, διά παντός μέσου άιποτρέ- 
πουν άπό υποχωρήσεις τούς πρώτους 
σταλέντας κατά τοΰ φρουρίου.’Όπισθεν 
αύτών μία συστοιχία Ι'ιανιτσάρων ήτο 
παρατεταγμένη πρός τόν σκοπόν δπως, 
φονεύση διά τής σπάθης πάντα φυγάδα, 
δστις ήθελε διαφύγει τούς πελέκεις τό.
τιώται λοιπόν τής πρώτης αυτής μεραρχίας είχον νά έκλέξουν 
μόνον μεταξύ τής νίκης καί τοΰ θανάτου. <·’ Εμάχοντο άνοικτιρ- 
μόνως, λέγει δ Κριτόβουλος.’Εκτυποΰσαν, έκτυπώντο μέ ορμήν, 
μέ μανίαν, μέ λύσσαν. Ήκούοντο μεγάλοι κραυγαί, βλασφημίαι 
καί φρικιό δεις άπειλαί·.

Ό τρομερός αυτός άγων διήρκει άπό δύο ώροιν ήδη. ΙΙαρ 
δλα τά θαύματα τής άνδρείας, παρ’ δλον τόν άριθμόν καί τό 

θάρρος των, οί πλεϊστοι το»· Τούρκο»· μαχητών είχον φονευθή, 
ή καθ’ ένα όποιονδήποτε τρόπον τεθή έκτός μάχης. Ό Σουλτά
νος έπέτρεψε τέλος είς τούς έπιζάιντας νάποσυρθοΰν. ’ 0 βόλος 
τών έπιχειρησάντων τήν πρώτην αύτήν έπίθεσιν ήτον άποτελε- 
σματικός. Ή τολμηρά το»· έπίθεσις, ή τόσας φοράς έπαναλη- 
φθεϊσα, ή φοβερά αυτή πάλη εϊχεν έξαντλήσει κυριολεκτικώς 
τούς τόσον ολιγάριθμους ΰπερασπιστιις τής Κωνσταντινουπόλεως. 
’Από τόσων έβδομάδων μόλις είχον άναπαυθή όλίγας ώρας! 
"Οταν είδον τούς πολιορκητάς άποχωροΰντας, έπίστευσαν δτι, θά 
ήμποροΰσαν νάναπαυθοΰν τούλάχιστον μέχρι τής αύγής. Αυστυ- 
χώς έμελλαν νά διαφευσθοΰν κατά τόν τρομερώτερον τρόπον.

«Παρόμοιοι πρός λέοντας, οίτινες έθραυσαν τά δεσμιι των, 

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΗΣ.— θέοεις ιών Τουρκικών δυνάμεων κατά τάς τελευταίας ήμέρας τοβ Μαίου 1453.

όφΕΐχάλκινον,

λέγει ό Μπάρμπαρο, οί στρατιώται τής 
δευτέρας μεραρχίας τοΰ πολιορκητι
κού στρατού ι'όρμησαν καί αυτοί μέ 
τήν σειράν των έναντίον τού τείχους 
τής Βασιλευούσης, πρός τήν Πύλην 
τοΰ ’Αγίου Ριυμανοΰ, καί δταν άντε- 
λήφθημεν τήν έπίθεσιν αύτήν, έξαφνα 
ήβχιααν οί κιόδωνες τα»· έκκλησιαιν 
τής Πόλεως νά σημαίνουν καθ' δλον 
τό μήκος τοΰ φρουρίου, καί δλοι έπε- 
καλούμεθα τήν βοήθειαν τον Ύφίστου 
έναντίον τοιν Τούρκων, τούς όποιους 
έπρόκειτο νάντιμετωπίσωμεν.

Ό νέος αυτός άνθρώιπινος χείμαρ
ρος δστις, είς τάς πρώτας λάμφεις τής 
αύγής ώρμοΰσεν είς έφοδον, άπετε
λεϊτο, λέ-γει ό Μπάρμπαρο, άπό άνδρας 
πειθαρχικούς, ρωμαλέους, μαχητάς κα
νονικούς, μέ θιόρακας. < )ί άνδρες
αυτοί, λέγει ό Μπάρμπαρο, μας έκού- 
οασαν πολύ. Καί ουτοι έπεχείρησαν νά 
στηρίξουν κλίμακας έπί τοΰ τείχους, 
άλλ’ οί νπερασπίζοντες τό τείχος άνέ-

τρει/ιαν τάς κλίμακας καί κατώρθωσαν νι'ι φονεύσουν πολλούς έκ 
τών παρατόλ/ιων αύτιον. 'Εξ άλλου τά δπλα μας έβαλαν άδια- 
λείπτως έναντίον των καί κατωρθώσαμεν τοιουτοτρόπως νά έξον- 
τώσωμεν άπίστευτον άριθμόν Τούρκο»·».

Έν τούτοις άπεσύρθη καί ή δευτέρα μεραρχία τό»· πολιορκη
τών. Έν τώ μεταξύ ό λόγος έδόθη είς τό τηλιβόλον. Ό Κριτό
βουλος λέγει δτι, ό Σουλτάνος διέταξε τό πυροβολικόν νά ένερ- 
γήση. Διά τής ένεργείας των οί πυροβοληταί, έξακοντίζοντες 
πλήθος λίθων, έφόνευσαν πολλούς έκ τών πολιορκουμένων καί 
μαζί μ’ αύτούς πολλούς πολιορκητάς. Τό τεράστιον τηλεβόλον, 
τοΰ όποιου ή κατασκευή ώφείλετο είς ένα Ούγγρον, κατά τήν 
διάρκειαν τής νυκτός κατιόρθωσε νά πλησιάση πρός τό τείχος, 
καί ήρχιζεν ήδη νά βροντή, καί νά προξενή μεγάλας καταστρο
φάς. "Ενας δμιλος Τούρκων, προστατενόμενος άπό τό παχύ σύν
νεφου τής σκόνης, τήν όποιαν εϊχεν ύφώσει ή π.τώσις τών πετρών 
καί τ<ο>· γεμάτων άπό χώμα βαρελίων, κ.αθόις καί ή έκπυρσο- 
κρότησις τοΰ μεγάλου κανονιού, ώρμησεν έκ νέου κατά τοΰ τεί
χους. Πρό τοΰ δυνηθοΰν νά τούς έμποδίσουν οί πολιορκούμε- 
νοι, οί Τούρκοι αυτοί, τριακόσιοι περίπου, είσέδυσαν είς τόν 
περίβολον αυτόν τής πόλεως, ό ένας καβαλικεύων τόν άλλον,
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«καθώς άγρια θηρία , λέγει ό Αφελής <5 ’ιστορικός. ’Αλλά δέν 
έπροχώρησαν πολύ και έμαθαν μέ ποιους είχαν νά κάμουν. 
"Ελληνες καί ξένοι τους αντέταξαν την πλέον μανιώδη Αντίστα
σιν. ’ Εμάχοντο σώμα προς σώμα. Πολλοί έξ αυτών έφονεύθη- 
σαν. Οί άλλοι ήναγκάσθησαν νά φύγουν. Ό Μπάρμπαρο, οστις 
άναφέρει το χαρακτηριστικόν αυτό έπεισόδιον λέγει: «Αυτήν την 
φοράν οί "Ελληνες έπίστευσαν οτι, ήδύναντο νά θεωρήσουν εαυ
τούς νικητάς έναντίον τών απαίσιων έκείνιον ειδωλολάτρων, και 
οί. άλλοι Χριστιανοί, έπαρηγορήθημεν ! » Άλλοίμονον ! ' II παρη
γοριά ήτο βραχυχρόνιος. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος ήτον είς το 
μέσον τών μαχομόνων, παροτρύνω»· διαρκώς τούς στρατιωτας, 
ένΟαρρύνων καί ένισχύων αύτούς μέ τό παράδειγμά του.

«

Βεβαίως αί δύο επιθέσεις, ποΰ έγειναν κατά τήν τραγικήν 
έκείνην νύκτα καί τήν τραγικήν αυγήν τής 29Γ>5 Μαίου, είχον 
έντελώς αποτύχει, άλλ’ δ εύφυής Μωάμεθ είχε παρατηρήσει 
οτι, ή βιαιότης τών έπιτιθεμένιον κ αί άπόπειραι άναβάσεως 
τοΰ τείχους μέ κλίμακας είχον έξαντλήσει τούς πολιορκουμένους.

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΗΣ· — Πώς έπέρασαν ot Τούρκοι τόν στόλον των έπάνω άπό τόν λόφον τού Πέραν.

Άπεφάσισε λοιπόν νά έπιγειρήση τρίτην και τελευταίαν έπί- 
θεσιν, θετών εις τήν γραμμήν δλας τάς άθικτους εΐσέτι δυνάμεις 
του, δήλα δή δλας του τάς έφεδρείας.

Ό Μωάμεθ ώργάνωσε ραγδαίως τήν τρίτην και ύπερτάτην 
αύτήν έπίθεσιν. ‘Η αυγή τής τρίτης 2!)’>e Μαίου 1453, πεντη
κοστής τρίτης ήμέρας τής πολιορκίας, είχεν ήδη Αρκετόν φώς, 
καί έπέτρεπεν είς τόν Σουλτάνον νά θέση είς ενέργειαν λεπτο
μερέστερου σχέδιον.

« Παροτρύνας μεγαλοφώνως, λέγει δ Κριτόβουλος, τά στρα- 
τεύματά του νάμιλληθοΰν είς Ανδρείαν, έτέθη δ ίδιος έπί κεφα
λής αύτών καί τά ώδήγηοε μέχρι τής τάφρου. Έκεΐ διέταξε νά 
σταματήσουν οί τοξόται, οί σφενδονΐται. καί οί ώπλισμένοι. με 
«μουσκέττα» καί τούς παρήγγειλε νά βάλλουν Απαύστως έναντίον 
τών πολιορκου μένων, οί όποιοι ήσαν τοποθετημένοι είς τά κρη
μνισμένα μέρη τοϋ τείχους, νά βάλλουν είς τρόπον, ώστε εκείνοι 
ύπό τήν βροχήν τών βλημάτων νά μήν ήμποροϋν νά κινήσουν 
ουδέ τήν κεφαλήν δίχως τόν κίνδυνον νά φονευθοϋν.

Ένφ ούτοι λοιπόν εβαλλον έναντίον τών άμυνομένων βροχήν 
θανάτου, κατά τήν έκφρασιν τοϋ έπισκόπου Λεονάρδου, δ Μωά
μεθ διέταξε τούς Γιανιτσάρους νά προελ.άσουν. Ήτον ή τρίτη και 
τελευταία έπίθεσις. Οί Γιανίτσαροι διασχίσαντες τήν τάφρον, 
πηδώντες μάλλον ή τρέχοντες, έδοκίμασαν νά κυριεύσουν τό 
πρόχειρον τείχος.

«Ή τρίτη αύτή μεραρχία, λέγει δ Μπάρμπαρο, μή άποκρύ-

πτων τόν θαυμασμόν του πρός αντίπαλον τόσον γενναίου, ήτον ή 
μεραρχία τών Γιανιτσάρων, τούς όποιους μισθοδοτεί ό Μωάμεθ. 
Άφίνοντες τρομερός πολεμικός κρανγάς, ωρμησαν, όχι ωσάν 
άπλοι Τούρκοι, άλλ’ ώς λέοντες, έναντίον τών τειχών τής δυστυ
χούς Πόλεως, ιδρυόμενοι, ένώ ταυτοχρόνους τά τύμπανα έβρον- 
τοΰσαν. Ένόμιζες οτι εύρίσκεσο είς τήν κόλασιν. Αί κραυγαί 
τών Γιανιτσάρων θά ήκούοντο είς.. .τήν Μικρόν Ασίαν».

Άλλος ιστορικός λέγει περί τών Γιανιτσάρων :
«Ούτοι ήσαν περί τάς δέκα χιλιάδας καί κέφαίνοντο σάν 

δαιμονισμένοι».
ΤΙ τρίτη αύτή μεραρχία, εξακολουθεί δ Μπάρμπαρο, εύρήκε 

τούς πολιορκουμένους πολύ άποκαμο! μένους άπό τήν πάλην 
έναντίον τών δύο πρώτων μεραρχιών, ένώ αυτοί — οί Τούρκοι — 
ήσαν ξεκούραστοι και πλήρεις άπό ζήλον διά τόν άγώνα. Αί 
τρομεροί των κραυγαί καί δ κρότος τών τυμπάνων είχον τρο
μάξει τήν πόλιν καί είχον αποθαρρύνει τόν ολιγάριθμου στρατόν 
τού τελευταίου τών Παλαιολόγων. Οί κώδωνες τών έκκλησιών 
έσήμαινον. "Ολοι έδέοντο πρός τόν Ύψιστον, όπως συνδράμη 
τήν προσπάθειαν τοΰ Κωνσταντίνου, δπως ένισχύση τόν άγώνα

τώ»· άμυνομένων έναντίον τοΰ άπιστου». Είς δλην τήν πόλιν 
άνδρες καί γυναίκες ήσαν γονατιστοί, κλαίοντες πικρά, έπικαλού- 
μενοι τόν Παντοδύναμον καί τήν Παναγίαν μέ δλους τούς 
’Αγίους και τάς Άγιας.

Ένφ κατ’ αυτόν τόν τρόπον ή πόλις έδέ.ετο, οί Τούρκοι 
έξηκολούθουν νά μάχωνται πρός τό μέρος τής Πύλης τοϋ Άγιου 
Ρωμανού, δπου εύρίσκετο ο Αύτοκράτωρ μέ τήν ακολουθίαν 
Του, έξ ιππέων καί άλλων γενναίων, οιτινες εμάχοντο άνδρειό- 
τατα παρά τό πλευράν Του».

«Έν τούτοις οί Τούρκοι αυτοί, οιτινεςπροσεπάθουν νά εισχω
ρήσουν είς τήν Πόλιν διά τής Πύλης τοϋ Άγιου ’Ρωμανού, έβαλ- 
λοτ έναντίον τών ολιγάριθμων υπερασπιστών τοΰ φρουρίου 
μεγάλα τεμάχια πετρών, τών όποιων το βάρος ενίοτε άνήρχετο 
είς διακοσίας λίτρας, ερριπτοτ άκόμη βροχήν βελών καί μόλυβδον 
μέ τά πρωτογενή πυροβόλα όπλα τής έποχής έκείνης. Ωρύοντο, 
κ’ ένόμιζες δτι, μέ τάς ώρυγάς των θά έσχίζετο <5 ουρανός... 
Τά βέλη ποΰ είχαν πέσει έντός τής τάφρου ήσαν τόσον πολλά, 
ώστε θά ήδύναντο νά συναποτελέσονν δέκα φορτώματα καμηλό»·».

Ό Ίουστινιάνης καί οί ολιγάριθμοι ήρωές του, ώπλισμένοι 
μέ λόγχας, πελέκεις, ακόντια, καί σπάθας ήγωνίζοντο άνδρειό- 
τατα, άνατρέποντες ή φονεύοντες μέ τούς πελέκεις τούς έπι- 
χειροΰντας τιΐ πλησιάσουν πρός το τείχος.

Μάχη έκ τοΰ συστάδην τρομερά, ήτις παρετείνετο άνευ Απο
τελέσματος υπέρ τών μέν ή τών δέ. «Ήκουες και άπό τά δύο 

μέρη, λέγει δ Κριτόδουλος, κραυγάς καί βλασφημίας, άπειλάς, 
ύβρεις. Θέαμα φριχτόν μανίας καί λύσσης. Μεταξύ τών μαχη
τών, οί μέν ήμιλλιοντο ποιος πρώτος θάναρριχθή εις τό τείχος, 
Οά συλλάβη αιχμαλώτους, θάρπάση γυναίκας, θά λάβη τά καλύ
τερα λάφυρα, οί δέ άλλοι προσεπάθουν εύγενώς νάποκρούσουν 
τούς έπιτιθεμένους, νά υπερασπίσουν τάς οικογένειας των καί 
τας περιουσίας των. Άλλοίμονον ! Οί πολιορκούμενοι δέν κατώρ- 
Οωσαν νά κατισχύσουν μέχρι τέλουςΡΗτο γραμμένον νά ύπο- 
δουλωΌΌΰν».

«
’Ακριβώς τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν συνήπτετο ή τρα- ' 

γική αύτη μάχη είς τήν κοιλάδα τοΰ Αύκου, έπεισόδιον ύπερτά- 
της ίσιος σημασίας, τό όποιον αναφέρει δ Δούκας, έλάμβανε 
χωράν εις τό τείχος, δύο χιλιόμετρα περίπου βορειότερου. Άπό 
τούς τρεις δρόμους, τούς οποίους ό Μωάμεθ έκαυχάτο δτι, 
είχεν άνοίξει διά τοϋ τηλεβόλου εις τά τείχη τής Κωνσταντινου
πόλεως, δπως έπιτρέψη είς τά στρατεύματά του νά είσέλθουν είς 
τήν πολιορκημένην πόλιν, ένας εύρίσκετο πρός βορραν τής 
ΙΙύλης τής ’Αδριανουπόλεως. Άπό τής πύλης αυτής τό τείχος 
έσυνεχίζετο μέχρι τού οικοδομήματος, τό όποιον τότε ώνόμαζαν 
παλάτιον τοΰ Πορφυρογέννητου, σήμερον δέ Τεκφούρ - Σεράϊ, 
δμοιον καθ' δλα μέ τό τείχος, τό όποιον υπερήσπιζε τήν κοιλάδα 
τοϋ Λύκου, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι, τό εσωτερικό»’ Θεοδοσι- 
ανον τείχος, άντί νά συνεχίζεται μέχρι τοϋ οικοδομήματος, διε- 
κόπτετο άποτόμως είς τετρακοσίων περίπου μέτρων ιίπόστασιν 
άπό τήν Πύλην τής Αδριανουπόλεως. Είς τό μέρος τοΰτο, ένα 
βραχύ τμήμα τείχους καταλήγον είς ορθήν γωνίαν συνηντατο 
μέ τό δεύτερον ή έσωτερικόν τείχος. Έκεΐ, είς τό άσθενέστερον 
σημείον τής άμύνης, ύπήρχεν, δπως λέγει ό Δούκας, ένα «υπό
γειον παραπόρτιον», άπό τό όποιον είσήρχετο κανείς κατ’ εύθέίαν 
είς τόν περίβολον τής πόλεως. τΗτον ή « Κερκόπορτα» —πόρτα 
τοϋ Κίρκου, δηλ. τοΰ Ιπποδρόμου,— τής οποίας τδνομα έπρόκειτο 
νά γείνη περιλάλητοι·. Ή Κερκόπορτα έφερεν ευθέως πρός τό 
προάστειον τοΰ Άγιου Μάμαντος. Είχε κλεισθή διά τοίχου έπί 
Ίσαακίου Αγγέλου κατά τό 1204, καί άπό έτα»· είχεν ήδη 
λησμονηθή.' Αλλ’ δταν κατά τάς άρχάς τής πολιορκίας τοΰ 1453, 
έζήτησαν νά εύρουν ένα εύκολου πέρασμα άπό τήν πόλιν είς 
τόν περίβολον, μερικοί γέροντες ένεθυμήθησαν τήν Κερκόπορ- 
ταν καί έφρόντισαν δπως άνοιχθή και πάλιν. ' II πύλη αύτη ήτο 
δυσκόλως δρατή καί κανείς δέν ύπώπτευεν δτι, ήθελαν τήν Ανα
καλύψει οί Τούρκοι.

«Τό έξωτερικόν τείχος μεταξύ τής Πύλης τής Άδριανουπό- 
λεως καί τής Κερκόπορταςι είχε βλαφθή σημαντικιος άπό τόν 
Τουρκικόν κανονιοβολισμόν. Καί καθιός έξημέρωνε μερικοί έκ 
τών πολιορκητών παρετήρησαν δτι, ή Κερκόπορτα είχε μείνη 
ανοικτή καί δτι, οί ύπερασπισταί της τήν είχαν έγκαταλείψει διά 
νά τρέξουν πρός άλλα ασθενέστερα κατά τήν ιδέαν τα»· σημεία 
τής άμύνης. Μερικοί Γιανίτσαροι ωρμησαν διά τής δδοΰ αυτής, 
λέγει ό Δούκας, ώσάν άρπακτικά πτηνά. Είσδύσαντες κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον εις τον έσωτερικόν περίβολον τής πόλεως κατέλαίίον 
άπροόπτως τά πλευρά τών πολιορκουμένα»·, οί οποίοι έκείνην 
τήν στιγμήν έπροσπαθοϋσαν νάποκρούσουν τρομερόν έφοδον είς 
τήν Πύλην Χαρσίου. Έντός ολίγου δ άριθμός έκείνων, οιτινες 
είσήλθον άπό τήν Κερκόπορταν, έγεινε μέγας. Οί δυστυχείς πολι- 
ορκούμενοι, καταληφθέντες άπό πανικόν, πολεμοΰμενοι άπό 
δυνάμεις δλοέν αύξανούσας, καί άποκοπείσης τής ΰποχτορήσεώς 
των διά τής καταλήψεως τής Κερκόπορτας, έφευγον δρομαίοι 
διά νά σωθούν κατά μήκος τού τείχους, πρός τήν διεύθυνσιν τής 
Αδριανουπόλεως. Συλληφθέντες είς τόν έξω- 
τερικόν περίβολον, ώσάν είς ποντικοπαγίδα, 
οί δυστυχείς ούτοι έσφάγησαν άνηλείός δλοι. 
μέχρις ένός.

’Ήδη μερικοί Τούρκοι είσέδυσαν είς αυτήν 
τήν Πόλιν, ένφ άλλοι άναρριχώμενοι είς τούς 
πύργους τοϋ τείχους έρριπτον είς τήν τάφρον 
τούς Αύτοκρατορικούς άετούς, άντικαθιστών- 
τες τούτους μέ τήν θριαμβευτικήν σημαίαν 
τοϋ Μωάμεθ.

Ταυτοχρόνως δ άγιόν, έκ τοϋ συστάδην, έξηκολούθει είς 
δληντήν περιφέρειαν τής κοιλάδας τοΰ Αύκου μεταξύ τών τελευ
ταίων ήρώων τής Ελληνικής άμύνης καί τής τρίτης Τουρκικής 
στρατιάς.

Ό Αύτοκράτωρ έκραύγαζε πρός τούς συμμαχητάς του : 
«’Ο εχθρός κάμπτεται! Όλίγην άνδρείαν άκόμη καί θά σωθώ)- 
μεν καί αυτήν τήν φοράν». Άλλ’ ακριβώς έκείνην τήν στιγμήν 
έπληγώθη <> στρατηγός’Ιουστινιάνης."Ενεκα άκατασχέτου αιμορ
ραγίας ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη τό φρούριον. Έκ τής πλη
γής αυτής άπέθανε μετ’ όλίγας ημέρας.

Ή εϊδησις τής άποχωρήσεως τοΰ Ίουστινιάνη έτάραξε τόν 
Αύτοκράτορα, δστις άπευθυνόμενος πρός τόν Κατακουζηνόν καί 
μερικούς άλλους πιστούς" Ελληνες πού τόν έπεριστοίχιζαν έκραύ- 
γασε: «Σύντροφοι .' ’Εμπρός! ”.ίς κτυπήσιυμεν αύτούς τούς 
βαρβάρους. ".Ίς προχο)ρήσω/ιεν / Ήτον ιός νά έλεγε: ’.-Ις 

πορευθώμεν πρός τόν Θάνατον .'

«

Ό Σουλτάνος είχεν ύποσχεθή μεγάλα δώρα είς έκείνον έκ 
τών στρατιωτα»· του, δστις ήθελει· είσέλθει πρώτος είς τήν Κων
σταντινούπολή·."Ενας Ιίανίτσαρος τοΰ Ζαγκάν πασά, ονομαζόμε
νος Χασσάν, καταγόμενος έκ Αοπαδίου τής Βιθυνίας επέτυχε 
τούτο. Τό ανάστημα τοϋ πόλε μιστού τούτου ήτο γιγάντων. ΙΙρο- 
φυλλάττων μέ τήν ασπίδα του τήν κεφαλήν του καί σφίγκων τό 
ξίφος τον μέ τήν δεξιάν, κατώρθωσε. νά ριθάση μέχρι τής κορυ
φής τοΰ έρειπωμένου τείχους, άκολουθούμένος άπό τριάντα 
ιίλλους στρατιωτας. Οί "Ελληνες άνθίσταντο ακόμη μέ λύσσαν, 
ρίπτοντες κατά τών έπιτιθεμένων βροχήν βελών και λίθων. 
Εφόνενσαν 18 έκ τής συνοδείας τον γίγαντος τούτου. Άλλ’ δ 
Χασάν κατώρθωσε νά μείνη έπί τής κορυφής τοϋ τείχους έπί 
μακράν, έπιτρέπων είς τούς έπιζώντας νά τό διασκελίσουν. Τρο
μερός άγό»· έπηκολούθησε. Ό Χασσάν, τοΰ όποιου ό χρονο
γράφος Φραντζής διηγείται διά μακρών τά κατορθώματα, έπλη
γώθη σοβαριος άπό μίαν πέτραν. Έγλύστρησεν, έπεσεν, έδέχθη 
άκόμη κατά τής κεφαλής καί τοΰ σιόματός του πολλούς χάλι- 
κας, ήμύνθη απελπισμένα, γονατιστός. Άλλά τέλος, διατρηθείς 
άπό πολλά βέλη, παρέδωκε τό πνεύμα.

«

Έν τούτοις δ άγό>ν ήτο κατά πολλά άνισος. Μόλις οί Τούρ
κοι έγειναν κύριοι τών έρειπίων τοΰ τείχους, καί διεσκέλισαν τά 

λείψανα αύτοΰ ένεφανίσθησαν πολυπληθείς άπό τό άλλο μέρος. 
11 πολιορκία ήγγιζε πρός τό τέρμα της. Οί πολιορκηταί ύπερ- 
είχον, κατίσχυον πλέον καταφανώς. Έχύθησαν είς τήν πόλιν, 
οδσάν ένα ολέθρων κύμα, σφάζοντες, καίοντες, δηοϋντες, πνρ- 
πολοϋντες.

Ό Βασιλεύς Κα»·σταντίνος, δστις είχε μεταβή πρός τό βόρειον 
ακρον τού τείχους διά νά μάθη πώς Τουρκικοί σημαίαι είχον 
ύψωθή έπί πολλών σημείων τοϋ περιβόλου, πρό παντός δέ διά 
νά έπιχειρήση άντίστασιν κατά τών είσελαυνόντων άπό τήν Κερ
κόπορταν, έκείνην τήν στιγμήν έφάνη βαίνων έν καλπασμώ 
έπί τοϋ άραβικοΰ ίππου Του. Διήλθεν οΰτω ολόκληρον τό τείχος 
κάτω άπό τό έρυμα τής τύχης κέπροσπάθησε διά τελευταίαν 
φοράν νά συνενώση τούς διεσπασμένους καί αραιούς ήρωας 
τής άμύνης. Βλέπων δμως τήν ματαιότητα τής προσπάθειας του, 
άφίππευσεν, έξεδύθη τάΑντοκρατορικά έμβλήματα, έπειτα άνέ- 
συρε τό ξίφος καί, προστατευόμένος από τήν Ασπίδα Του, ωρμησεν 
έναντίον τών έχθρών. «Τό ξίφος του, λέγει ό ιστορικός, έθέριζε 

τούς Τούρκους ώσάν τά ήσαν στάχυα». Έκεΐ 
έφονεύθη. Κανείς δέν είδε τήν τελευταίαν Του 
στιγμήν...

Οί'ιτω έτελεύτησεν ένδόξως, πολύ πλησίον 
τής Πύλης τοϋ Αγίου’Ρωμανού, μαχόμενος 
ώς Απλούς στρατιώτης, Κωνσταντίνος δ Δρα- 
γάσης, δ δέκατος τέταρτος, τήν πρωίαν τής 
29'ις Μαίου 1453, ήμέραν Τρίτην, πεντηκο
στήν τρίτην ήμέραν τής πολιορκίας.

ΓΟΥΙΤΑΒΟΣ ΖΑΟΥΜΒΕΡΖΕ
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ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ.—Ό έν Κερκύρρ ναός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου είχε διακοσμηβϋ «ανμασίως, 
τά δέ σχολεία καί ό άλλος κόσμος είχε παραταχϋή άναμενων τους Βασιλείς.

'Επτάνησος έπανηγύρισε τήν πεντη
κοστήν επέτειον τής ένώσεώς της 
μέ τό ’Ελεύθερον 'Ελληνικόν Βασί
λειον, καί ή επέτειος αί'τη κατά θείαν 

οικονομίαν συμπίπτει μέ τήν προσάρτηση· τής
Νοτίου καί τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, με
γάλου μέρους τής ’Ηπείρου, τών νήσων, καί 
τής Κρήτης.’Εντός πεντηκονταετίας τό'Ελλη
νικόν βασιλείου, τό άπό Ταινάρου μέγοις 

’Όρθρυος, τού όποιου ό πληθυσμός μόλις 
ύπερέβαινε τότε τό εκατομμύριου έπενταπλα- 
σιάσθη.Άς έλπίσωμεν δέ δτι, μετά άλλα πεν- 
τήκοντα έτη, ή μέν 'Επτάνησος θά έορτάζη 
τήν εκατονταετηρίδα τής προσαρτήσεώς της, 
ολόκληρος δέ ό 'Ελληνισμός τήν άποκατάστα- 
σιν ολοκλήρου τής Φυλής είς ένα Κράτος.

Μεγάλοι υπήρ
ξαν τής'Επτανή- 
σου αί περιπέ- 
τειαι έν τή εξελί
ξει της'Ιστορίας.

’ Αποτελούσα 
μέρος τής 'Ελ
ληνικής Αυτο
κρατορίας τοϋ 
Βυζαντίου μέχρι 
τοΰ 1185 περι- 
ήλθεν έν μέρει 
έκτοτε είς τον 
βασιλέα τής Σι
κελίας. Μετ' ολί
γα δμως έτη ό 
ΈλληνΑύτοκρά-
τωρ ανέκτησε τήν Κέρκυραν, απομεινάσης τής Κεφαλληνίας 
και τής Ζακύνθου είς τόν βασιλέα τής Σικελίας.

Πεοί τά μέσα τής 14'1? έκατονταετηρίδος οί Τούρκοι, προσορ- 
μισθέντες είς τήν Κεφαλληνίαν, κατέλαβαν αύτήν και ήρχισαν νά 
έρημώνουν τήν νήσον. ’Ακολούθως κατέλαβαν και τήν Ζάκυν
θον. ’.422’ ή Τουρκική κυριαρχία υπήρξε βραχεία. Κατά τό 1482 
οί Ίοΰρκοι άντικατεστάθησαν άπό τούς Βενετούς έν τή κατοχή 
τής Ζακύνθου, κατά δέ τό έτος 1684 ολόκληρος ή 'Επτάνησος 
έγεινε Βενετική. Ή Κέρκυρα μετά τήν τελευταίαν κατάληψη· τών 
νήσων έγεινε τό δρμητήριον τών Βενετών, οΐτινες άνήγειραν 
έπ αυτής ισχυρότατα φρούρια.

Κατά τό 1797 ή 'Επτάνησος περιήλθεν είς τούς Γάλλους. Ή 
Γαλλική Δημοκρατία έπεριποιήθη πολύ τούς νησιώτας, άνεγνώ- 
ρισε δέ ώς έπίσημον γλώσσαν τής Ιονίου Πολιτείας τήν'Ελληνικήν.

’.422’ ή Γαλλική κατοχή υπήρξε βραχυχρόνιος Ίσχυραί δυνά
μεις τής Ρωσσίας, συμμαχούσης τότε μετά τής Τουρκίας, κατέ
λαβαν τάς νήσους. ΊΙ Ρωσσική Κυβέρνησις έν τούτοις ευνοούσα 
τούς ' Επτανησίους, κατώρθωσε νά πείση τούς Τούρκους, όπως 
χορηγήσουν σύνταγμα είς τούς ’Ιονίους. ’Εκλήθησατ λοιπόν ύπό 
τής Πύλης είς τήν Κωνσταντινούπολη· ό Καποδίστριας καί ό 
άεσύλλας καί κατόπιν διαπραγματεύσεων υπεγράφη συνθήκη, 
διά τής όποιας ή Πύλη άνεγνώριζε τήν Αυτονομίαν τής ' Επτά
νησου, ύποχρεωθείσης νά πληρώνη είς τούς Τούρκους 75 χιλιά
δας γροσίων κατ έτος.

Κατά τό 1807 κατέλαβαν τήν 'Επτάνησον καί πάλιν οί Γάλ
λοι, τούς όποιους Αντικατέστησαν μετά τινα έτη οί ’Άγγλοι. 
Έκτοτε ή 'Επτάνησος έμεινεν ύπό τήν ’Αγγλικήν προστασίαν 
μέχρι τού 1864, οπότε ό Βρεττανικός λαός, ύπείκων είς τήν έπι- 
θυμίαν τών Ίονίων, έξεγώρησε τάς νήσους είς τήν 'Ελλάδα.

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ φ β> φ φ

< Ο Ο ©ι ΑΓΩΝΕΣ ΙΏΝ ΙΟΝΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Ύπό τήν ’Αγγλικήν προστασίαν οί 'Επτανήσιοι δέν έπέρασαν 
καί πολύ καλά. Οί Αρμοσταί, τους όποιους άπέστελλεν είς τήν 
'Επτάνησον ή ’Αγγλία, δέν έφά^ησαν δσον έπρεπεν ανθρωπισταί 
καί πολιτισμένοι. Οί άρμοσταί ούτοι περιεβλήθησαν τήν ύπερ- 
τάτην δικαστικήν έξονσίαν, έκήρυξαν δ’ έπίσημον γλώσσαν τής 
Έπτανήσου τήν ’Αγγλικήν καί τήν ’ Ιταλικήν.

Οϋτως έζησαν οί Ίόνιοι μέχρι τού 1824, οπότε άπέθανεν ό 
Αρμοστής Μαϊτλανδ. Ό διαδεχθείς εκείνον Φρειδερίκος Άδαμ 
ήτον δλος αντίθετος τών προκατόγων του, έπέδειξε δέ μεγάλην 
αυστηρότητα απέναντι τών οργάνων τής εξουσίας, τά όποια 
κατεπίεζον τόν λαόν. ’Επ’ αυτού σννέστη ή περίφημος ’Ιόνιος 
’Ακαδημία, τό πρώτον τούτο 'Ελληνικόν Πανεπιστήμιου.

Κατά τό 1832 ό Άδαμ αντικατεστάθη άπό τόν Νούγγεντ. 
Και τούτου ή διοίκησις ήτο τίμια καί χρηστή. ' Ο Νούγγεντ ύπε- 
βοήθηοε τήν είσχώρησιν τής 'Ελληνικής γλωσσης εις όλους τους 
κλάδους τής διοικήσεως καί δέν ήναντιώθη είς πάσαν άλληνέκδή- 

λωσιν τοΰ Έλλη- 
-------------------------------------------- ■ \ νικού πατριωτι- 

\ σμού. Τούτο δυσ- 
ηρέοτησε τούς έν 
’Αγγλία, οί όποιοι 
καί τόν άνεκάλε- 
σαν. Τόν Ν οΰγ- 
γεντ διεδέχθη δ 
στρατηγός Δού- 
γλας, τοΰ οποίου 
ή Απολυταρχική 
διοίκησις έξηρέ- 
θισε πολύ τούς 
' Επτανησίους.' Η 
άντιπολίτευσις, 

τής όποιας ηγείτο 
ό Μουστοξύδης, 
κατώρθωσε νά 
έπιτύχη τήν ανά
κλησή· του. Τόν 
Αούγλας Αντικα
τέστησε!' ό Σήτων 
δστις άντιθέτως 
έπέδειξε πολύν 
φιλελληνισμόν.
Ή ΐδρυσις τού

'Ελληνικού Βασιλείου, ή κάθοδος τοΰ ’Όθωνος, ή συνταγματική 
έπανάστασις τοΰ 44, ήσαν γεγονότα, τά όποια δέν ηδύναντο 
νά μήν έχουν αντίκτυπον έπί τής Έπτανήσου. Καί ο λαός της, 
δστις ποτέ δέν έλησμόνησε τήν Ελληνικότητά του διά τών 
πολιτικών αύτοΰ ήγετών, Καρούσου, Μουστοξυδη, Ζαμπελιου, 
Ρώμα, Κουρή, ΙΙαδοβα διεκήρυξε τήν επιθυμίαν του, δπως 
ένωθή μετά τής μητρός 'Ελλάδος. 'Ο περιορισμός οστις είχε 
τεθή είς τάς έλευθερίας τών Ίονίων διά τοΰ συντάγματος του 
1817 δέν έπέτρεπε τήν έλευθέραν έκδήλωοιν τοΰ δημοσίου φρο
νήματος. Άλλοτε κατά τό 1848 ή’Αγγλική προστασία ήναγκά
σθη νά παραχώρηση είς τούς'Επτανησίους τήν Ελευθεροτυπίαν 
καί τήν έλευθέραν έκλογήν τών βουλευ
τών, τότε άνεπήδησε τό μέγα, τό Αλησμό
νητοι· έκέίνο έθνικόν κόμμα τών ριζοσπα- ι 

στών, τό όποιον Απήτει τήν άμεσον ένωσιν \ 
τής Έπτανήσου μετά τής Ελλάδος.

Πρώτη έφημερίς ό «Φιλελεύθερος" τού
Ζερβού ένεφανίσθη τότε. Δέν κατώρθωσεν 
δμως νά έκδώση πολλούς αριθμούς τής έφη- 
μερίδος του ό Αείμνηστος πατριοΊης, διότι 
έξωρίσθη μετά τοΰ Αειβαδα έπί έξάιιηνον είς 
Παξούς. Μετ’ ολίγον ένεφανίσθη ή «Αναγέν
νησις» τού Μομφερράτου, έφημερίς έμπνεο- 
μένη άπό τά ίδια φρονήματα.

Έν τώ μεταξύ λήγει ή έξορία τοΰ Ζερβού. 
’ Επιστρέφων ούτος έπαναλαμβάνει τήν έκδο- 
σιν τοΰ «Φιλελευθέρου», δι ού έκ νέου κη
ρύττει τήν παΰσιν τής Προστασίας καί τήν 
ένωσιν τών νήσων μέ τήν Ελλάδα. Τόσον

ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ.

Ή δεσποινίς Μαρία I. Σέρβη, Ουγάτηρ τοϋ 
Γραμματέας τής Εισαγγελίας τών Πλημμε· 
λείο δικών, Αρχηγός τής όμάδος τών χωρικών 
Μακεδονίας, αί όποιαι έχόρευσαν ένώπιον 

τοΰ Κάϊζερ είς τήν Κέρκυραν.

δμως ό Ζερβός, δσον καί 
<5 Μομφερράτος εξορίζονται 
καί πάλιν είς ’Αντικύθηρα. 

Κατά τό 1849 έξερράγη 
είς τήν Κεφαλληνίαν ή στά
σις τοΰ Σεπτεμβρίου, καθ’ήν 
ό Αρμοστής Ουάρδος έπέδει- 
ξεν δλην του τήν θηριωδίαν. 

Οί εξόριστοι δέν μένουν 
Αδρανείς.' Υποβάλλουν Ανα
φοράν είς τήν Βουλήν, είς 
ήν εκθέτουν λεπιομερώς τά 
αίτια τής στάσεως καί τάς 
κακουργίας τοΰ Ονάρδου. 
Τετρακόσιοι έμαστιγώθησαν 
τότε, λέγει ό Ζερβός, τεσ
σαράκοντα απηγχονίσθησαν, 
τριάντα σπίτια έπυρπολήθη- 
σαν, είκοσι καί είς έξω
ρίσθησαν.

Οντως είχον τά πράγματα 
τής Έπτανήσου, δτε συνε- 
κροτήθη ή 9'1 Βουλή, είς 
τήν όποιαν ένεφανίσθη τό 
ριζοσπαστικόν κόμμα καί 
μετά θάρρους διεκήρυξεν 
δτι, ή ομόθυμος καί άμετά- 
τρεπτος θέλησις τοΰ Επτα
νησιακοί) λαού είναι ή ένω- 
σις αύτοΰ μετά τής μητρός 
Έλ.λάδος.Έκεΐ ήκούσθησαν 
λόγοι θαυμασίως πατριω
τικοί, τοΰ Ζερβού, τοΰ Μομ- 
φεράτου, τοΰ ’Ιακωβάτου, 
τοΰ Δομενεγίνη, τοΰ Αει- 
βαδά, τοΰ ΙΙοφάντη, τοΰ 
Ηαιση καί δλοιν τών άλλατν 
ριζοσπαστών.

Άλλ’ Ακόμη δέν είχε τε
λειώσει ή άνάγνωσις τοΰ 
Ενωτικού ψηφίσματος καί 

ό 'Αρμοστής δεσποτικώς διαλύει τήν Βουλήν. Αί καταδκόξεις 
ύπερέβησαν τότε παν δριον. Στίφη στρατιωτών περιήρχοντο 
τάς νήσους κ έφυλάκιζον πάντα οπωσδήποτε έχοντα διάθεσιν 
διαμαρτυρίας, il τάσεις έθνικόφρονας.

'ΟΊΙλίας Ζερβός καί ό ’Ιωσήφ Μομφερράτος συλληφθέντες 
έξωρίσθησαν έπί ολόκληρον εξαετίαν, ό μέν Ζερβός είς ’Αντικύ
θηρα, ό δέ Μομφερ
ράτος είς’ Ερικούσαν. 
Τί ύπέφεραν έκεϊ οί 
έξόριστοι είναι Ανιότε- 
ρον πάσης περιγρα
φής. ’Ιδού πώς περι
γράφει ό Ζερβός τόν 
τόπον τής έξορίας του: 
« Ηεντήκοντα ώς έγγι
στα οίκογένειαι διε
σπαρμένοι ένθεν κά- 
κέϊθεν απαρτίζουν τόν 
πληθυσμόν τής νήσου 
τών ’Αντικυθήρων. Αί 
οίκίαι των κατεσκευα- 
σμέναι άνευ Ασβέστου, 
είναι ιός αί ποιμενικαί 
καλύβαι... ’Εσωτερι
κούς διαχωρίζονται είς 
κρύπτας, όμοιας σχε
δόν μέ τάς κυψέλας 
τών μελισσών, καθύ- 
γρους, βορβορώδεις. 
Τά πυκνά σκότη συνο
δεύουν τούς υπνους 
τών κατοίκων, ώς ή 
ρακιόδης πενία καλύ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.—"Ενα άπό τά διακεκοσμημένα περίπτερα κατά τήν έν τώ Άρσακείφ 

όργανωθεΐσαν, πρωτοβουλίρ τής Δεσποινίδος Βαρουξάκη, ώραίαν έορτήν.

πτει τάς σάρκας των, άσθε- 
νοΰντες δέν θεραπεύονται 
καί ιατρός ούδέποτ’ έπισκέ- 
πτεται τήν κλίνην των. ΙΙολ- 
λάκις μόνος ό πατήρ μετα
φέρει έπί τών ώμων του, 
άνασκιίπτει τό μνήμα κέντα- 
φιάζει τό πτώμα τών ιδίων 
τέκνων του. Είς μίαν δέ τής 
νήσου ταύτης ή μάλλον τοΰ 
καταχθονίου τούτου βαρά
θρου Βόρειον έσχατιάν, κοι- 
λωτήν ώς ό τάφος καί 
άγρίαν ώς κρημνός, καλου- 
μένην Ποταμόν, είχον τήν 
διαμονήν μου. ’Εντός τών 
άποτεφροιμάτων τούτιον τής 
Φύσεως ήγείροντο εννέα οι
κήσιμοι οίκίαι. Μία δέ άπό 
ταύτας είς τήν Αυτ. όχθην 
Απέναντι έκείνης τοΰ ύπα- 
στυνόμου μέ παράθυρα άνευ 
ύέλων, μέ διαφόρους ιιπάς 
ή φεγγίτας, μέ στέγην ούτως 
είπεϊν άστεγον καί ύδροστά- 
ζουσαν έν καιρώ χειμώνος 
καί μέ σμήνη Ακαθάρτοιν 
ζωυφίων ώρίσθη ώς φυλακή 
μου.. ί Εντός αυτής είχε πρό 
τίνος προσβληθή μία γυ
ναίκα Από έλεφαντίασιν...»

Τοιαΰτα υφέφερον οί άνδρες έκεΐνοι, οί δικαίως κληθέντες 
’Εθνομάρτυρες.’Αλλά καί οί συντάκται τού έν Ζακύνθω «'Ρήγα » 
Καλλίνικος καί Δομενεγίνης έπίσης έξωρίσθησαν έπί δύο ολό
κληρα έτη. Οί δέ έκδόται τοΰ έν Κεφαλληνίρ. «Χωρικού» καί 
τοΰ «Ριζοσπάτου» τής Κέρκυρας διετέλεσαν έπί μακρόν είς τάς 
φυλακάς. Καί άλλοι πολλοί έκ τών ριζοσπαστών υπέστησαν τά 
πάνδεινα. Έν γένει ή 'Επτάνησος έτρομοκρατήθη τότε. ΆλΤ οί 
Αγώνες τών τέκνων της <5έν έμειναν Ατελεσφόρητοι.

«
Κατά τόν ’Ιανουάριον τού 1859 ή Επτανησιακή Βουλή τής 

11'1? περιόδου διεκήρυξε τόν όμόθυμον πόθον της, δπως ένωθη 
ή Επτάνησος μέ τήν 'Ελλάδα: «Ή μόνη καί ομόθυμος θέλησις 
τοΰ 'Ελληνικού λαού υπήρξε καί είναι ή ένωσις άπάσης τής 
Έπτανήσου μέ τήν Ελλάδα».

Ή έπομένη σύνοδος τής βουλής έγεινε τόν Μάρτιον τοϋ 1854. 
Εν τώ μεταξύ έξερράγη ό Κριμαϊκός

ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΛΩΝ. 
Ή δεσποινίς Άνδρ. Μαυρογένους, άρχηγός 

όμάδος χορευτριών τοΰ Λυκείου.

πόλεμος. Ό Βασιλεύς 
”Οθων παρασυρθείς 
άπό τήν κοινήν γνώ
μην, ή όποια έθεώρει 
τούτον πόλεμον τού 
Σταυρού κατά τής 
Ημισελήνου, έπέτρεψε 
τήν έξοδον σωμάτων 
Αντάρτικών είς”Ηπει
ρον. Είς τόν αγώνα 
τούτον έλαβον μέρος 
καί πολλοί Έπτανή- 
σιοι, έκ τών όποιων 
καί δύο βουλευταί τής 
διαλυθείσης Βουλής. 
ΊΙ συμμετοχή αυτή 
τών ’Ιονίων έτάραττε 
ποικιλοτρόπως τήν 
’Αγγλικήν προστασίαν. 
Έξ άλλου ή ένωτική 
προπαγάνδα ένετείνε- 
το. Μικρόν κατά μι
κρόν τό ζήτημα τής 
Έπτανήσου έγεινε διε
θνές, δπως τό Κρητι
κόν, καί ό Ευρωπαϊ
κός τύπος αφιέρωνεν 
Αλλεπάλληλα άρθρα
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ΑΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ. — Είναι at πρώται αΰτπΐ 'Ελληνίδες Πρόσκοποι. Έξασκηθείοαι τελείως είς νοσοκομειακά κυρίως, συντεταγμένοι εις σώμα μέ Αρχηγόν 
καί βαθμοφόρους, μέ τρεις σκηνάς Λποτελούοας τρία πλήρη χειρουργεία,, τρέχουν δπου είναι Ανάγκη διά νά παράσχουν τήν συνδρομήν αυτών. 

'Γύ ύφείλομεν είς τό Πρότυπον Έκπαιδευτήριον ΊΙλ. Κωνοταντινίδου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, άριθ. 2 καί 14.

ίΖς τούτο. Ή ’Αγγλική και ή Γαλλική Βουλή έπανειλημμένως 
ήσχρλήθη μέ αυτό.

ΊΙ νέα ι/ιάαις τον ζητήματος έκαμε την'Αγγλικήν κυβέρνηση· 
νά σκεφθή ώριμώτερον και νάποστείλη τον Γουλιέλιιον Γλάδ- 
στωνα είς ‘Επτάνησον, όπως μελετήση τήν κατάσταση·.

‘Ο Γλάδστων περιήλθε τάς νήσους, προέβη είς λεπτομερεστά- 
τας Ανακρίσεις κ έρευνας, Αλλ’ άπό κάθε γωνίαν των Ίονίων 
μίαν κραυγήν ήκουσεν: «Ένωσις ■>. ’Επείσθη λοιπόν καί ό ίδιος, 
ότι, τό ' Επτανησιακόν ζήτημα δέν ήτο δυνατόν νά λυθή μέ ή/ιί- 
μετρα. Ό Γλάδστων έπεσκέφθη καί τάς Αθήνας καί μέ τήν 
ευσυνειδησίαν, ήτις έχαρακτήριζε τον .πολιτικόν τούτον Άνδρα, 
έξήτασε κατά πόσον ήθελεν είσθαι σκόπιμος κ επωφελής ή ένω- 
σις τών Ίονίων νήσων μέ τό ελεύθερον βασιλέων, από άπόιγεως 
πολιτικής ώφελείας των κατοίκων αυτών.

Έν τ<ρ μεταξύ ό χάρτης τής Ευρώπης μετεβάλλετο. ‘Η Γαλ
λική εκστρατεία κατά τής Αυστρίας συνετέλεσεν είς τήν απελευ
θέρωση· μεγάλου μέρους τής ’Ιταλίας και είς τήν βαθμιαίαν 
πολιτικήν Αποκατάσταση· τού ’Ιταλικού λαού. ΙΙανταχόθεν ί/κού- 
οντο αίνοι πρός τό δόγμα τών εθνοτήτων, τήν νέαν αυτήν πολι
τικήν θρησκείαν τής Ευρώπης.

‘II πολιτική αυτή ζύμωσις κατέστησεν έτι δξυτέρους έν τώ 
άγώνι των υπέρ τής ένώσεως τους ριζοσπάστας τής ‘Επτάνη
σου. Ουτοι έζήτησαν τήν έφαρμογήν τοΰ δημοψηφίσματος διά 
τήν λύσιν τοΰ Ίονίου ζητήματος. Τρεις βουλευταί, οι Λομβάρ- 
δος, Βερίκιος, Πανάρετος, κατέθεσαν ενώπιον τής Βουλής έκκλη
ση· πρός τάς Μεγάλας Δυνάμεις έπικαλούμενοι τήν παρέμβασιν 
τοΰ πολιτισμένου κόσμου υπέρ τοΰ δικαίου των.

"Ενεκα τούτου Ανεβλήθησαν αΐ έργασίαι τής Βουλής εκείνης 
και ή Αναβολή αυτή 
έγεινεν Αφορμή συζη
τήσεων είς τό ’Αγγλι
κόν κοινοβούλιον.’ Από 
ήμέρας είς ημέραν τό 
χάσμα μεταξύ ’Ιονίου 
λαού καί τής προστάτι- 
δος Δννάμεως ηνξανε.

Κατά τάς έπομένας 
βουλευτικός συνόδους 
οΐ Αντιπολιτευόμενοι 
τήν Προστασίαν’Ιόνιοι 
βουλευταί ηύξήθησαν. 
‘Ο Άριστ. Βαλ.αατρίτης 
κατά τάς συνόδους ναύ
της είργάσθη άτούτως 
διά τοΰ λόγου υπέρ τής 
Ένώσίως.

Τον ’ Οκτώβριον τοΰ 
1862 έπήλθεν ή έξωσις 
τοΰ ’Όθωνος καί ή ‘Ελ
λάς εύρίσκετο είς πολι
τικήν αβεβαιότητα.« Τής 
’Αγγλίας ή θέσις, ώς 

ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ. — Etc td Στάδιον ένεφανίσθηοαν εφέτος, συντεταγμένοι είς τέλειον σώμα, καί οι 
πρόσκοποι, ot όποιοι έδωκαν δείγματα τΛν άσκήσεών των, γυμνασδέντες, διακομίζοντες Ασθενείς, 

σβύνοντες πυρκαϊάς, έγκαΟιατώντες τηλεφωνογραμμάς κ τ.λ.

εΐπεν είς έκ τών πανηγυριστών τής πεντηκονταετηρίδος, έν τοίς 
διπλωματικούς διαβουλίοις καθίστατο έκάστοτε δυσχερής και 
στενόχωρος, διότι ευνοούσα τήν ’Ιταλικήν ενότητα, έν όνόματι τής 
Αρχής τών έθνικοτήτων, καί κατακρατούσα αφ’ ετέρου ακόυσαν 
καί διαμαρτυρομένην τήν Επτάνησον, έφωρατο άντιφάσκουσα 
καί παλινωδούσα». ‘II ευκαιρία τέλος έλαχε καί ταύτης προ- 
θύμως ίπωφελήθη ή ’Αγγλική διπλωματία. Αΰτη ΰπήρξεν ή 
εκλογή ώς Βασιλέως τής Ελλάδος τού αειμνήστου καί πολυ- 
κλαύστου Βασιλέως Γεωργίου.' Ο Βασιλεύς τής Δανίας εδήλωσεν 
οτι, θ’ άπεδέχετο υπέρ τοΰ Ανεψιού του τό στέμμα τής Ελλάδος, 
υπό τον όρον, όπως προσαρτηθή είς αυτήν ή ‘Επτάνησος.

Καί τοιουτοτρόπως κατά τό θέρος τού 1863 η Βασίλισσα τής 
’Αγγλίας είς τόν λόγον της ενώπιον τών δύο βουλών Ανήγγειλε 
τήν παραίτηση· Από τής προστασίας επί τών ’ίονίων νήσων.

Συνεκλήθη έν τώ μεταξύ ή 13η Ίόνιος Βουλή, ήτις έκήρυξε 
τήν ένωσιν κατά τήν 23 Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1S63 διά τοΰ 
προέδρου της ΙΙαδοβά. Κατελθόντος δέ τοΰ Βασιλέως Γεωργίου 
έν τώ μεταξύ είς τήν Ελλάδα, έπισημοποιήθη ή ένωσις διά τής 
ύψώσεως τής Ελληνικής σημαίας είς τάς Ίονίους νήσους τήν 
21 Μαιου 1864 προ πενήντα ακριβώς χρόνων.

·» » »

Ο ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΦΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΕΙΣ τάς Αθήνας καί τόν Πειραιά ή επιδημία τοΰ κοιλιακού τύφου 
ήτις μάς επισκέπτεται τακτικως έκαστον θέρος, έσημείωσε πλεϊστα 

κρούσματα. Είναι αληθές δτι, αΰτάς τάς ήμέρας παρατηρεΧται ποια τις 
ίίφεσις, δσον άφορρ. τόν αριθμόν τών κρουσμάτων. Άλλ’επειδή ο κίνδυ
νος δέν έξέλιπε — καί δέν Οά έκλειψη, έφ’ δσον ή Ελληνική πρωτεύ

ουσα καί τό έπίνειόν της 
δέν αποκτήσουν άφθονα 
νερά, καί σύστημα υπονό
μων — νομίζομεν καλόν 
νά πληροφορήσωμεν τούς 
άναγνώστας μας περί τών 
αποτελεσμάτων ενός προ- 
φυλακτικού ασφαλούς μέ
τρου εναντίον τού τύφου. 
Έννοούμεν τόν άντιτυφι- 
κόν εμβολιασμόν.

Ό άντιτυφικός εμβολια
σμός, δστις ήρχισε κ’έδώ, 
αλλά μέ κάποιαν δειλίαν, 
εφαρμοζόμενος έθαυμα- 
τούργησεν αλλού. “Υπήρ- 
ξεν ή σωτηρία τών στρα
τιωτών κατά τούς αποι
κιακούς πολέμους. Καί 
άναφέρομεν ώς παράδει
γμα τόν αποικιακόν πόλε
μον τής Ιταλίας είς τήν 
Τριπολίτιδα. Διαρκοΰντος 
τού θέρους τού 1912 έξε- 
τελέσθησαν είς τήν Λιβύην 
16191 εμβολιασμοί, οί μέν 
μέμβύλιον Κολλέ-Πφάίφ- 
φερ, οί δέ μέ πολυδύνα
μον έμβόλιον ’Βενσάν.

Ιδού τώρα καίτάποτελέσματατοΰ άντιτυφικού τούτου έμβολιασμοΰ : 
’Επί 6,691 άνδρών ύποστάντων ένα μόνον έμβολιασμόν: Κρούσματα 

τύφου 9, θάνατοι 3, ασθενείς έπί τοίς χιλίοις 1.34, Ονητότης έπί τοίς 
χιλίοις 0.4.

Έπί ·Ί,427. έμθολιασθέντων δίς: Κρούσματα τύφου 9. θάνατος 
κανείς, άσθενεΐς έπί τοίς χιλίοις 1,65. θνητότης έπί τοίς χιλίοις 0.

Έπί 4,068 άνδρών, έμβολιασθέντων τρις : Κρούσματα τύφου 3, θάνα
τος κανείς, ασθενείς 0,49 έπί τοίς χιλίοις, θάνατοι επί τοίς χιλίοις 0.

Διά νά έννοήσετε καλύτερα τήν προφυλακτικήν δύναμιν τού άντιτυ- 
φικοϋ έμβολίου πρέπει νά λάβετε ύπ’ όψει σας τήν θνησιμότητα, ήτις 
παρετηρήθη είς άλλους άποικιακούς πολέμους: Γαλλοπρωσσικός, άσθε- 
νεΐς 93.1 έπί τοίς χιλίοις. θάνατοι 11.1 έπί τοίς χιλίοις. Άγγλο - βοερι- 
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ΑΙ _ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ. — Μαζί μέ τούς άορενας συναδέλφους των ένεφανίσΟησαν καί αί πρόσκοποι 
τοΰ Προτύπου Εκπαιδευτηρίου Η. Κωνσταντινίδου αίτινες μέ ίνα τέλειον χειρουργεΐον Απέδειξαν 

πώς πολλά δΰνανται νά κάμουν έν ώρφ πολέμου ώς νοσοκόμοι.

κός, άσθενεΐς 151,56 έπί τοϊς χιλίοις, θάνατοι 21.07. ’Ισπανό - αμερικα- 
νικός, 192.65 ασθενείς έπί τοϊς χιλίοις, θάνατοι 1-1,63. Μαροκινός, 16S.43 
έπί τοϊς χιλίοις άσθενεΐς, 21,13 θάνατοι.

Άπό τά προαναφερθέντα αποτελέσματα καί τάς στατιστικός τών 
ασθενειών καί τής Ονησιμότητος καταφαίνεται ή άποτελεσματικότης τού 
άντιτυφικού εμβολιασμού, δστις είναι 
σχεδόν τόσον ασφαλής, δσον καί ό 
κατά τής ευλογίας έμβολιασμός.

Ζητήσατε λοιπόν άπό τούς ιατρούς 
σας νά σάς εμβολιάσουν, ’όχι δμως 
άπαξ. Χρειάζονται τρεις άλλεπάλ.λη- 
λοι εμβολιασμοί διά νά είναι κανείς 
ασφαλής δτι, δέν θά προσθληθή άπό 
τήν όλεθριωτέραν αύτήν νόσον τού 
Αττικού θέρους. ο ά’ υάκινθος

* ΤΟ ΠΑΙΔΙ *
— ΔΙΗΓΗΜΑ —

Ο, ’Ιάκωβος εΐχεν όρκισθή δτι, δέν 
θά ένιιμφεύετο ποτέ. Καί αίφνι- 

δίως ένα καλοκαίρι, ευρισκόμενος εις 
τά λουτρά, άλλαξε γνώμην.

Ένα πρωί, καθώς ήτον έξαπλωμέ- 
νος εις τήν άμμον καί παρετήρέι τάς 
γυναίκας πού έβγαιναν άπό τήν θά
λασσαν, είδε καί τήν Βέρθαν.Ή μορφή 
της, τό σώμα της, τόν έσαγήνευσαν.

Κατιόρθωσε νά γνωρίση τήν οίκο- 
γένειάν της καί υοτερ' άπό ολίγον 
καιρόν τήν αγαπούσε τρελλά. "Οταν 
τήν έβλεπεν, άπό μακρυά στήν αμ
μουδιάν, έτρεμεν ολόκληρος, καί δταν ήτο σιμά της, έμενε βουβός, 
δίχως νά προφέρη λέξιν, δίχως νά σκεφθή. Τήν αγαπούσε λοιπόν;

Δέν ήξευρε, δέν έννοοΰσεν, εΐχεν δμως αποφασίσει νά πάρη αύτήν 
τήν μικρούλαν.

Οί γονείς στήν αρχήν δέν τόν ήθελαν. Είχε κακόν όνομα. Έλεγαν 
πώς εϊχε μίαν έρωμένην, παλαιάν ερωμένην, μίαν άπ’ αύτές τις αγά
πες, πού νομίζει κανείς πώς άπέθαναν καί μολαταύτα ζούν παντοτεινά.

Τότε λοιπόν άπεμακρύνθη άπ’ αυτήν χωρίς νά θέληση ούτε καν διά 
τελευταίαν φοράν νά ίδή αύτήν, αύτήν, μέ τήν οποίαν είχε περάσει 

δλόκληρον ζωήν μαζί. Ένας φίλος άνέλαβε νά κανονίση μικρόν εισό
δημα διά τήν έγκαταλειφθεϊσαν. Ό ’Ιάκωβος έπλήρωσε, άλλά δέν ήθέ- 
λησε νάκούση τίποτε περί αΰτής άλλο.

Έλεγαν δτι, καί τ’ όνομά της ακόμη τό είχε λησμονήσει. Δέν άνοιξε 
ποτέ τά γράμματά της. Καθ’ εβδομάδα τό άδέξιο γράψιμο τής λησμο
νημένης καί καθ’ εβδομάδα τό πείσμα της έμεγάλωνε. Έξέοχιζε τάς 

έπιστολάς της, χωρίς νά τάς άνοιξη, μαζί μέ τόν φάκελλον, δίχως νά 
διαθάση ούτε μίαν γραμμήν. Ήξευρε τά κλάματά της· τά παρά
πονά της.

Ή οικογένεια τής Βέρθας επιφυλακτική, άφήκε νά περάση ολόκληρος 
ό χειμώνας, γιά νά τόν δοκιμάσουν. Τήν άνοιξιν έγειναν οί αρραβώνες.

Ό γάμος έγεινε κατά τάς άρχάς Μαΐου.
Είχαν άποφασίσει νά μή κάμουν τό κλασικό ταξεϊδι τοΰ γάμου. Έπειτα 

άπό ένα μικρόν χορόν, ό όποιος θά έκρατοΰσε τό πολύ έως τάς ένδεκα 
τής νυκτός, οί νεόνυμφοι θά έπερνοΰσαν τήν πρώτην νύκτα τοΰ γάμου 
των στό οικογενειακόν σπίτι τής Βέρθας καί τό πρωί θάφευγαν μόνοι 
των γιά τήν άγαπημένην αμμουδιάν είς τήν οποίαν είχαν άγαπηθη·

Είχε νυκτώσει. Οί άλλοι έχόρευαν εις τήν αίθουσαν. 
Ό γαμβρός καί ή νύμφη ήσαν μόνοι σ’ ένα ’Ιαπωνικό 
σαλονάκι, μόλις φωτιζόμενον άπό ένα χρωματιστόν φα
νάρι, πού έκρέμετο άπό τό ταβάνι σάν μεγάλο αύγό. 
Άπό τό μισάνοικτον παράθυρον έμπαινε κάπου-κάπου 
καί τούς έθιόπευεν ή αρωματισμένη πνοή τής έαρινής 
βραδείας. Δέν έλεγαν τίποτε, ήσαν πιασμένοι άπό τά 
χέρια καί κάποτε-κάποτε τά έσφιγκαν μέ ολην των τήν 
δύναμιν. Εκείνη έκύτταζε μακρυά της, φοβισμένη κάπως 
άπό τήν μεταβολήν πού έγίνετο είς τήν ζωήν της, γελα
στή όμως, συγκεκιηιμένη, έτοιμη νάναλυθη είς δάκρυα, 
καί κάποτε τρελλή άπό τήν χαράν της. Ενόμιζε πώς 
δλος ό κόσμος εΐχεν αλλάξει μαζί της, ήτον ανήσυχη 
δίχως νά ήξεύρη τόν λόγον, καί ήσθάνετο δλον της τό 
σώμα πλημμυρισμένοι1 άπό μίαν άγνωστην ηδονικήν 
κούρασιν. β

"Έξαφνα, άνοιξε μιά θύρα κ’ ένας υπηρέτης έφερεν 
ένα γράμμα επείγον. Ό ’Ιάκωβος έπήρε τό γράμμα 
τρομαγμένος άπό έναν άγνωστον κ’ έξαφνικόν τρόμον1 
τόν τρόμον τής αποτόμου συμφοράς.

Έκύτταξε τόν φάκελλον, δίχως νά τολμφ νά τόν άνοιξη. 
Έσκέφθη νά τόν βάλη στήν τσέπην του· νά μή τό δια- 
6άση τό γράμμα.

Είς μίαν άκρην δμως τοΰ φακέλλου δύο λέξεις σημαν
τικοί: «Λίαν έπεϊγον», τόν έφόθιζαν. Τό άνοιξε λοιπόν, 
τό έδιάβασεν, έγεινε κάτωχρος, τό διέτρεξεν ολόκληρον 
διά μιας, κέπειτα πάλιν άρχισε νά τό ξανασυλλαθίζη.

"Οταν έσήκωσε τό κεφάλι του άπό τό διάβασμα, έφάνη 
καταταραγμένος. Έψιθύρισε: «Βέρθα μου... Στόν καλύ
τερό μου φίλχ> συμβαίνει ένα μεγάλο δυστύχημα. Έχει 

άνάγκην νά μέ ΐδή. Πρόκειται περί τής ζωής του. Δέν θά λείψω ούτε 
είκοσι λεπτά τής ώρας, ©ά γυρίσω αμέσως . Τρομαγμένη, ή Βέρθα μόλις 
έπρόφθασε νάρθρώση: «Ναί, πήγαινε - Δέν ήτον άκόμη αρκετά γυναίκα, 
διά νά τόν έρωτήση, περί τίνος ακριβώς έπρόκειτο. Αυτός έφυγεν.Εκείνη 
έμεινε μόνη της, άκούουσα τούς άλλους, νά χορεύουν είς τό πλάγι της.

το ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ ΕΙΣ ΙΟ ΣΤΑΑΙΟΝ.— Μίαν Αλησμόνητου έορτήν είς τό Στάδιον ώργάνωοε τό ’Αρσάκειου, καθ’ ήυ χίλιοι 
καί πλέον μαθήτριαι ΑυΟοστεφεΙς καί κρατοΰσαι σημαίας έκαμαν θαυμάσιους έλιγμοΰς, έχόρευσαν καί έγυμνάσθησαν.

Είχε πάρει ένα καπέλλο στήν τύχην, ένα παλτό καί κατέβη τήν σκά
λαν πηδών. Πριν έξέλθη στόν δρόμον, έστάθη κάτω άπό τό φανάρι της 
αυλής κ’ έξαναδιάβασε τό γράμμα. Ιδού τί έλεγε:

Κύριε,
Μία γυναίκα, ΑνΟμαξομένη Ραβέ, παλαιό οας φίλη, ειεκε πρό ύλίγον καί 

ισχυρίζεται οτι, τό παιδί είναι ίδικόν σας. H μητέρα αποθνήσκει καί θέλει 
νά σας ίδρ. Λαμβάνω τό θάρρος νά σάς γράψω καί νά σάς έρωτήσω, άν 
θέλετε νά κάμετε αυτήν τήν τελευταίαν χάριν είς αυτήν τήν γυναίκα, ή 
όποια φαίνεται πολύ δυστυχής. Πρόθυμος

Μ ΠΟΝΑ Ρ, Ιατρός

Ή αγωνία εΐχεν άρχίσει, δταν αυτός εΐσήλθεν εις τό δωμάτιόν της. 
Κατ’ άρχάς δέν τήν άνεγνώρισεν. Ό γιατρός καί δύο νοσοκόμες τήν 
έπεριποιοϋντο. Δύο κεριά έφώτιζαν τό δωμάτιόν. Όπίσω άπό τό κρεββάτι 
είς ένα λίκνον, όμοιάζον μέ καλάθι, τό μωρό έφιίιναζε καί σέ κάθε του
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ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.— ΕΙς τήν Σμύρνην άπό τής 
20 Εως καί τής 27 ’Απριλίου Εγιναν Πανιώνιοι ’Αγώνες. 
ΕΙς τό άλμα έπί κοντώ νικητής άνεδείχΟη ό κ. Κ. Μαροέλος.

φωνή ή μητέρα έπροσπαθοΰσε νά κινηθή. 
παγωμένη άπό τά κρύα επιθέματα ποΰ τής 
έβαζε δ γιατρός. Έγνώρισε τόν ’Ιάκωβον 
κ’ έπροσπάθησε νά σηκώση τά χέρια της. 
Δέν ή μπόρεσε. Τόσο ήσαν άδυνατισμένα· 
Κέπάνω είς τά χλωμά της μάγουλα ήρχισαν 
νά ρέουν δάκρυα.

“Επεσε γονατιστός κοντά στό κρεββάτι, 
έπιασε τό χέρι της, τό όποιον έκρέμετο, καί 
τό έκάλυψε μέ τρελλά φιλήματα. Έπειτα, 
σιγά-σιγά έπλησίασε πρός τό πρόσωπο της 
ποΰ έσκιρτοΰσεν είς τά χάδια της. Μία νοσο
κόμος ποΰ έκρατοΰσεν ένα κερί, τούς έφώτι- 
ζεν, ένώ ό γιατρός, οστις είχε παραμερίσει, 
τούς έκύτταζε άπό μίαν άκρην τοΰ δωματίου.

«
Τότε μία σβυσμένη φωνή, κομμένη άπό 

τό άσθμα τοΰ είπε:
—Θά πεθάνω, άγαπημένε μου. . . Πές μου : 

Θά μείνης ώς τήντελευταίαν στιγμήν;... Μή 
μάφήσζς πλέον, μή μ' άφήσης τήν τελευ
ταίαν ώραν.

’Εκείνος τήν έφιλοΰσεν είς τό μέτωπον, 
είςτά μαλλιά της, κλαίων μέ λυγμούς. >

Κουρασμένη, λιποψυχισμένη, δέν ήμπο
ρεσε νά συνέχιση τήν ομιλίαν της. “Επειτα 
τοΰ είπε:

— Είναι δικό σου τό μωρό. Σοΰ τόρκί-
ζομαι. Σοΰ τόρκίζομαι είς τδνοματοΰ Θεού, 
είς τήν ψυχήν μου. Δέν άγάπησα άλλον άπό 
σένα. Μή μοΰ τάφήσης πεντάρφανον, άπρο- 
στάτευτον. , _

Έπροσπαθοΰσε νά περιπτυχθή τό αναι
μικό της κορμί.

— Σοΰ τόρκίζομαι. Θά τό αναθρέψω καί 
θά τό άγαπώ· θά είναι πάντα μαζί μου.

Έζήτησε νά τόν φιλήση, δέν ήμποροΰσε 
νά σηκώση τό κουρασμένο της κεφάλι καί 
καλοϋσε τά παληά φιλιά . . . Εκείνος έσκυψε.

Ήσυχασμένη ολίγον τοΰ είπε σιγά:
— Φέρ’ το νά ίδώ δν τ’ άγαπφς.
Τής τό έφερε. Τάκούμπησεν ελαφρά έπάνω στό κρεββάτι μεταξύ των. 

Τό μωρό δέν έκλαιε πλέον.
— Κάθισε τώρα· τοΰ είπε
’Εκείνος έκάθισε σιμά της, κρατών τό χέρι της, τό όποιον έκαιε, τό 

χέρι της τό άγωνιών, δπως πρό ολίγου έκρατοΰσεν άλλο χέρι καί τό 
όποιον έφιλοΰσεν άπό έρωτα. Κάπου-κάπου έκύτταζε χωρίς νά θέλη 
τήν ώραν ποΰ περνούσε. Μεσάνυκτα. Μία. Δύο...

Ό γιατρός είχε φύγει. Ή νοσοκόμες είχαν άποκοιμηθή. Τό παιδί 
έκοιμάτο καί ή μητέρα έφαίνετο πώς έκοιμάτο έπίσης.

Έξαφνα, κατά τά χαράγιιατα, έτίναξε τά χέρια της, τόσο δυνατά, ποΰ 
τό παιδί παρ’ ολίγον νά πέση άπό τό κρεββάτι. Ένας ρόγχος έβγήκεν 
άπό τόν λαιμόν της κέπεσεν ανάσκελα, ακίνητη. Νεκρά.

— Έτελείωσεν- είπαν ή νοσοκόμες.
Έκύτταξε διά τελευταίαν φοράν τήν γυναίκα ποΰ είχεν άγαπήσει, 

έπήρε τό παιδί στήν άγκαλιά του, κεφυγε τρέχων, δίχως παλτό, έτσι 
δπως ήτον μέ τό έορτάσιμον φράκο τοΰ γάμου.

Ή γυναίκα του, τήν όποιαν είχεν άφήσει μόνην, τόν έπερίμενε κατ’ 
άρχάς, ήσυχη μάλλον, στό σαλονάκι. Έπειτα, βλέπουσα δτι δέν έγύριζε 
έμβ'ήκεν είς τήν αίθουσαν μέ ύφος άδιάφορον, κατά βάθος δμως, πολύ 
άνήσυχη. Ή μητέρα της, ή δποία τήν είδε μόνην, τήν ήρώτησε:

— Ποΰ είναι ό άνδρας σου;
’Εκείνη άπήντησε:
— Στήν κάμαρά του. Τώρα θάρθη.

μονο μέ τά χείλη της

“Επειτα άπό μίαν ώραν όλοι τήν έρωτοΰ- 
σαν καί ήναγκάσθη νά όμολογήση τά δια- 
τρέξαντα. Έπερίμεναν άκόμη. “Επειτα οί 
προσκεκλημένοι έφυγαν καί έμειναν μόνον 
οί στενοί συγγενείς.

Στάς πέντε τό πρωί ακούσε μικρόν θόρυ
βόν είς τήν είσοδον, άνοιγόκλεισε μία Ούρα, 
κέπειτα μία μικρή φωνή, σάν νιαούρισμα. 
αντήχησε στό κοιμισμένο σπίτι. Αί γυναίκες 
έξύπνησαν καί πρώτη ή Βέρθα. Είς τό μέσον 
τοϋ δωματίου έστεκετο ό Ιάκωβος ωχρός, δί
χως σχεδόν νάναπνέη, με να παιδάκι στά χέρια. 
' Ή Βέρθα διά μιας έπήρε θάρρος καί μέ 

καρδιάν πνιγομένην άπό ανησυχίαν τοΰ είπε:
— Τί είναι: Τί τρέχει ;
Ήτο σάν τρελλός καί μόλις ήμπορεσε 

νάπαντήοη: , (
— Είναι παιδί μου ... Ή μητέρα του άπέ

θανε πρό ολίγων στιγμών...
Καί έσήκωσε μέ τάδέξια χέρια του τό 

μικρό, τό όποιον έ'κλαιε.
ΤΙ ΒέρΟα δίχως νά είπή είπή λέξιν έπήρε 

τό μωρό, τό έφίλησε κέπειτα βλέπουσα τόν 
άνδρα της κλαμένον είπε:

— Πέθανε ή μητέρα του ;
— Ναι, τώρα δά ... |ΐέσα στά χέρια μου. 

Δέν τήν είχα ΐδεί άπό τό καλοκαίρι. Δέν 
ήξευρα τίποτε . .. Ό γιατρός μ’ έφώναξε. . .

— Καλά- τοΰ είπεν ή Βέρθα. Θάναθρέ- 
ψωμε εμείς τό μικράκι.

(Έκ τοΰ Γαλλικού) ΓΚΥ ΝΤΕ ΜΩΜΠΑΣΣΑΝ 

« « «
01 ΣΟΦΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ Φ * * * * *
* * φ is * * ΚΩΝΣΤ. ΣΑ©ΑΣ

περισσότεροι έκ τών Ελλήνων έμαθαν 
τό δνομα καί τό έργον τοΰ Κωνσταντί-

νου Σάθα,—ένα κολοσσιαΐον έργον,— δταν έγεινε περί αύτοΰ λόγος 
είς τήν Βουλήν, συνεπείι; προτάσεως περί απονομής συντάξεως είς 
αύτόν. Καί τό έμαθαν κάπως άργά. Διότι ό τηλέγραφος μάς έφερε 
πρό ημερών τήν εΐδησιν τοΰ θανάτου τοΰ Κωνσταντίνου Σάθα.

«
Ό Σάθας έγεννήθη είς τάς Αθήνας κατά τό 1842 καί άνετράφη είς 

τό Γαλαξείδιον. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών εγκυκλίων σπουδών του, 
άφιερώθη είς τήν μελέτην τών μνημείων τής μεσαιωνικής καί τής ύπό 
τήν Τουρκοκρατίαν ζωής τοΰ Ελληνικού Έθνους, παραμείνας έπί έτη 
είς τήν Βενετίαν, είς Παρισίους, είς Φλωρεντίαν καί αλλαχού. Διά τών 
ερευνών του είς τάς έκεΐ βιβλιοθήκας έφερεν είς φως μνημεία γλωσ
σικά, ιστορικά καί φιλολογικά, τά όποια κατέστησαν σαφεστέρας τάς 
γνώσεις μας, ιδίως δσον άφορφ τό άπό τοΰ 1453 καί εντεύθεν χρονικόν 
διάστημα.

Έκ τών παλαιοτέρων εκδόσεων τοΰ Σάθα είναι ή έπτάτομος «Με
σαιωνική βιβλιοθήκη» (Βενετία 1872-1894).

Εκτός τούτου έδημοσίευσεν είς οκτώ τόμους τά ’Ανέκδοτα τής 
Μεσαιωνικής 'Ιστορίας τής Ελλάδος» έν Παρισίοις. Τήν Νεοελληνικήν 
Φιλολογίαν άπό τοΰ 1453 μέχρι τής Έπαναστάσεως, τά «Ελληνικά 
’Ανέκδοτα», τάς «Ιστορικός διατριβάς» (1870), τό «Βιογραφικόν σχε
δίασμα περί τοΰ Πατριάρχου Ίερεμίου Β’>, τό Κρητικόν θέατρον^τό 
«’Ανέκδοτον χρονικόν τοΰ Γαλαξειδίου>, τήν «Κατά τόν 17θν αιώνα 
έπανάστασιν τής Ελληνικής Φυλής», τόν «'Ιωσήφ Νάζιον βασιλέα τής 
Νάξου καί τών Κυκλάδων», τό Άρχοντολόγιον τής Ζακύνθου» κ. τ. λ.

Ό Κωνσταντίνος Σάθας είχε σχηματίσει πλουσίαν καί πλήρη σπανίων 
έργων βιβλιοθήκην, τήν όποιαν ήγόρασε πρό έτών ή Ελληνική κυβέρνη-

ΟΙ ΑΓΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΜ ΥΡΝΗΣ. — "Αλμα είς μήκος άνευ φοράς. 0Ι ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. - ΕΙς τά άγώνισμα τής Δισκοβολίας
Νικητης ό κ. Βασταρδης. (Φωτογρ. κ. Λορέντη) νικητής άνεδείχΰη 6 κ. Άνδρεαδάκης.

σις άντί 25 χιλιάδων φράγκων. Ήτο ή μόνη άνακούφισις, τήν οποίαν 
τοΰ παρέσχε τό Ελληνικόν Κράτος.

Ό Κωνσταντίνος Σάθας εγκαταλείπει τήν σύζυγόν του έν πενίφ. Πώς 
ήτο δυνατόν νά συμβή άλλως; Οί άνθριοποι τών Γραμμάτων — οί "Ελ
ληνες — άποθνήσκουσι κατά κανόνα εις τήν ψάθαν.

"Ας έλπίσωμεν δτι, ή Ελληνική κυβέρνησις θά ζητήση άπό τήν Βου
λήν τήν ψήφισιν συντάξεως υπέρ τής χήρας τοΰ μεγάλου άνδρός, τόν 
όποιον άπωλέσαμεν. Είναι ό μόνος τρόπος, δπως έξιλεωθή τό έπίσημον 
Κράτος άπό τοΰ ψόγου, δτι ούδέποτ’ έτίμησε δεόντως τήν μνήμην εκείνων, 
οιτινες άφωσιώθησαν εις τήν Επιστήμην, εις τά Γράμματα, είς τά 
’Ιδανικά.

Ό Κ. Σάθας άναμφιβόλως Οά έχη άφήσει ανέκδοτον έργασίαν. Τό 
Κράτος έχει τήν ύποχρέωσιν δπως, καταβάλη τά έξοδα τής έκδόσεώς 
της, άναθέση δέ είς καθηγητάς τοΰ Πανεπιστημίου — Πολίτην, Σωτη- 
ριάδην, Χατζηδάκην, Λάμπρον — τήν έποπτείαν τής έκδόσεώς ταύτης.

♦ ♦ ·
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προσοχή δλου τον κόσμον συγκεντροΰται σήμερα είς ενα 
μηχανικόν, Άνθρωπον τον λαόν, όλίγον μόρτην, καθώς θά

ελέγαμεν είς τήν γλώσσαν μας, ό όποιος δεν άρκέΐται νά πετά μέ 
τό άεροπλάνον τον ή τό μονοπλανον του είς τά ύψη τον αίθέ- 
ρος, άλλά τον ήλθεν ή παράδοξος ιδέα νά κόμη τονμπες μέ 
τό άεροπλοΐον τον είς τά σύννεφα. ’Ενοώ τόν τολμηρόν Πεγκοΰ 
ό όποιος πρώτος έφήρμοσε μετ' επιτυχίας, υπό τά όμματα 
χιλιάδων κόσμου ποΰ τόν παρηκολούθει, τήν νέαν καί Επικίν
δυνον Εφεύρεσιν τον Μπλεριό.

Είν αδύνατον νά φαντασθή κανείς θέαμα άγωνιωδέστερον 
καί μεγαλοπρεπέστεροι· σνχγρόνως, άπό τό θέαμα ένός μονο
πλάνου, Αναποδογυρισμένου είς τόν ορίζοντα καί μέ τόν Αερο
ναύτην του μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω και τά πόδια του πρός 
τά έπάνω. Κ έκεΐ που νομίζει κανείς οτι, θά πέση καί θά κατα- 
συντριβή, τό άεροπλα
νον μέ μίαν ίλιγγιώδη 
στροφήν στρέφεται είς 
τήν κανονικήν του θέσιν 
καί ό Πεγκοΰ πέτα έν 
θριάμβφ. Κ’ένφ έκεΐ- 
νος άπό τά ύψη γέλα 
ευχαριστημένος, είς τό 
αεροδρόμιου γυναίκες 
λιποθυμούν άπό τόν 
τρόμον των καί άνδρες 
ξεφωνίζουν άπό τήν 
συγκίνησίν των.

"Ολοι τόν έχουν ξε
γράψει τόν ΙΙεγκοΰ άπό 
τό κατάστιχου τής ζωής, 
άκριβώς διότι είνε υπέρ 
τό δέον τολμηρός, ένώ 
γνωρίζουν έξ άλλου δτι, 
είς τήν τόλμην του ού
τος οφείλει δλας τον τάς 
Επιτυχίας. Είν" Αδύνα
τον, λέγουν, νά διαρκέ- 
ση έπί πολύ τό ίλιγγιώ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ. — Ό Γάλλος Αεροπόρος Πβγκού δικαίως Φά λάβη τόν τίτλον αύτόν. 
νΕρριψε τήν θεωρίαν τοΰ άεροπόρου, άνατρέπων τήν συοχενήν του είς τόν άέρα και πέτων Ανάποδα 

Ό έλιγμός αύτός λέγεται «Λούπιγκ - δΐ - Λούπ - Ιν - δι - αϊρ».

δες του αύτό άεροπαιγνίδι καί ή ζωή του κρέμεται άπό μίαν 
κίνησιν, άπό μίαν στιγμιαίου Αφηρημάδα, άπό ενα τίποτε.

Κάποτε, λόγον χάριν, τήν τελευταίαν στιγμήν κατά τήν όποιαν 
έπρόκειτο νά πετάξη καί έλεγεν είς τόν Μπλεριό, δτι είναι καθ' 
δλα έτοιμος, άντελήφθη έξαφνα δτι, είχε λησμονήσει τής τιράν
τες αί όποΐαι τόν κρατούν δεμένου είς τό μηχάνημά του, κατά 
τό διάστημα τών ίλιγγιωδών του περιστροφικών κινήσεων. Ή 
τύχη, ή όποια τόν Ελυπήθη αύτήν τήν φοράν καί τοΰ τό υπεν
θύμισε, θά τόν λυπηθή άρα γε μέχρι τέλους;

Γί αύτό είς τάς τελευταίας του δοκιμάς κανείς δέν ήθέλησε 
νά πετάξη μαζί του, άν καί θά έπετοΰσε μέ μονοπλανον δύο 
θέσεων. Ήναγκάσθη λοιπόν είς τήν κενήν θέσιν νά τοποθετήση 
πάλιν 80 κοιλά, τά όποια έξεπροσώπουν τήν βαρύτητα Ενός 
ανθρώπου. Πόσοι, δταν είδον τόν Πεγκοΰ κατόπιν νά Εκτελή 
είς τόν αιθέρα άτρόμητος δλας του τάς άφαντάστους κινήσεις 
καί νά προσγειοΰται μετ όλίγον σώος καί άβλαβής, έν μέσω 
φρενήρους ενθουσιασμού, έπευφημήσεων καί χειροκροτημάτων, 
δέν είπαν μέσα των:

— Τί κρίμα ποΰ δέν έπετάξαμε μαζί του! "Α! Τήν προσεχή 
φορά χωρίς άλλο! .. .

Ήλλά ή προσεχής φορά θά έλθη καί κανείς πάλιν δέν θά 
εύρεθή νά συμμερισθή τήν μέθην τοΰ Πεγκοΰ. Διότι είναι εύκο
λου νά σκέπτεται κανείς δτι, θά πετάξη μέ τό διαβολικόν αύτό 
μηχάνημα τήν στιγμήν {κατά τήν όποιαν προσγειοΰται τοΰτο 
σώον καί άβλαβές, άλλά είναι πολύ δύσκολον νά τό άποφασίση 
τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν πρόκειται νά ΰψωθη.

— Καί έάν είνε. ή τελευταία του φορά;
ΊΙ σκέψις αύτή καί μόνη άρκεϊ διά νά ξεμεθύση τόν πλέον 

μεθυσμένου άπό ένθουσιαομόν καί νά σκορπίση άτολμίαν είς 
τόν τολμηρότερου άνθρωπον. Ό Πεγκοΰ δμως τους περιφρονεΐ 
δλους έν τώ μεταξύ καί πέτα μόνος του. Δέν μοιράζει τήν δόξαν 

του παρά μέτόβάρος 80 
κοιλών, διά τών οποίων 
αντικαθιστά είς τό μο- 
νοπλανον του τόν δυσά
ρεστου σινυτροφόν του. 
Είς Παρισινήν έπιθεώ- 
ρησιν είδα τελευταίως 
καί μίαν ώραιοτάτην 
καί χαρακτηριστικήν 
γελοιογραφίαν τον Πε
γκοΰ, τήν στιγμήν άκρι
βώς ποΰ αναποδογυρί
ζεται μέ τό μονοπλάνου 
του. "Ενας γέρο - άετός 
φιλόσοφος, τόν κυττά- 
ζει άπό τόν βράχον, είς 
τόν όποιον στέκεται καί 
λέγει μέσα του: «.'Εκατό 
χρόνια πετώ καί δέν 
κατώρθωσα νά πετάξω 
μέ τήν πλάτη μου πρός 
τή Τή. Μη χειρότερα!» 

Καί ή σκέψις τον ήτο 
πολύ σωστή, πελαςγος

01 ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ- — Μία ώβαία στάσις 'Ελληνορωμαϊκής πάλης. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. — Τέρμα τοΰ βρόμου τών TOO μ.
οι κ.κ. Γκίλης καί Σιμέρη. (Φωτογρ. κ. Λορόντη) Νικητής Ε. Μαροέλος τοΰ II. Μ.
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Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑ

# ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ— ΝΟΙ ΚΟΚΥΡΙΟ

Ή Ελληνική μόδα είς τό Παρίσι. — Ή 
μόδα είχε πάντοτε τάς ύπερβολάς της, τάς παρα- 
φροούνας της. Οί πατέρες μας είδαν τα κρινο
λίνα. Είδαμεν τά τουρνούρια καί τις μάνσ-μπαλ- 
λόν, αύτά τά μανίκια ποΰ ώμοίαζαν μέ πηδα- 
λιουχούμενα αερόστατα κ' έντός τών όποιων 
ήμποροΰσε κανείς νά κβύηιη βόμβαν. . . Άλλα! 
{•περβολικαί αύται παραμορφώσεις, αί όποιαι 
σήμερον μάς προκαλοΰν φρίκην, δέν ήγειραν 
καί πολλάς έπικρίσεις. Άναμφιβόλως μερικοί 
άνδρες γρινιάρηδες, καί σχεδόν όλοι οί καλλιτέ- 
χναι, έβρισκαν τοΰτο πολύ άοχημον. Άλλά σπα- 
νίως έτόλμησαν νά τό είποΰν. Ώς πρός τάς 
γυναίκας, καμμία δέν διεμαρτυρήθη ποτέ. Εβρι
σκαν δλαι τούς εαυτούς των θελκτικούς, καί 
ήσαν πράγματι, διότι τό γυναικείοι· σώμα, αύτό 
τό θαύμα τής λάμψεως καί τής χάριτος, έχει 
τήν ιδιότητα, υποβαλλόμενου είς οίανδήποτε 
φαντασιοπληξίαν τοΰ συρμού, νά μή χάνη τίποτε 
άπό τό θέλγητρου τον.

Άλλ.’ εκείνο ποΰ δέν συνέβη οντε μέ. τά κρι
νολίνα, οΰτε μέ τά τουρνούρια, οντε μέ τις 
μάνς-μπαλλόν, έγεινε τώρα καί θορυβοιδώς μάλι
στα γιά τις ρόμπες, τά μαντώ, τάς κομώσεις, 
καί τούς κοθόρνους, τής τελευταίας μόδας. Οί 
άνδρες έτόλμησαν νά έπικρίνουν, όλοι οί καλλι- 
τέχναι έξεστράτενσαν καί—ανήκουστοι· αύτό.’ — 
ανταί αί γυναίκες έγραψαν ηχηρά άρθρα έναν

τίον τών υπερβασιών τής μόδας τών προσφάτων ήμερών.
Ποτέ δέν είχε θαμβή τοΰτο. Οί ίππόιαι τής σήμερον έχασαν τό σέβας, τήν 

πειθαρχίαν, τήν αβρότητα. Άφίνομεν τούς ανθρώπους τών Γραμμάτων, τών 
όποιων ή στάσις ήτο πάντοτε αχαρακτήριστος. "Ενας άκαδημαϊκός, καί άπό 
τους διασημοτέρονς, έκαμεν άλλοτε μίαν διάλ,εξιν ενάντιον τών γουναρικών, 
έναντίον τών φτερών, τών αΐγρεττών καί τών διαφόρων άλλων πραγμάτων, 
τά όποια δανείζεται ή γυναίκα άπό τά πεθαμένα ζφα. Καί εις τήν διάλεξίν 
του αύτήν έδειξε πολλήν σκληρότητα διά τό γυναικείου του άκροατήριον. Πολ- 
λαί άπό τάς Οαυμαστρίας του δνοηρεοτήθησαν. Μερικαί είπαν: · Λύτός ό 
άνθρωπος, τοΰ όποιου άγαπώμεν τά έργα, έχει πολύ τάλαντον, άλλά δέν είναι 
πολύ αξιέραστος. Άς τόν διαβάζουν τοΰ λοιπού ο! βάρβαροι·.

Καί πολλοί άλλοι γυναίκες τών Παρισίων, — διότι αύτά συμβαίνουν είς 
Παριοίους — είπαν: ■ Άλλά τί έχουν καί μας μεταχειρίζονται κατ' αύτόν 

τόν τρόπον;»

Τί έχουν; Τίποτε τό νέον. Αισθάνονται ολοι τήν αύτήν περιπαθή λατρείαν 
πρός τήν γυναίκα, αισθάνονται τήν ανάγκην, όπως τήν ευεργετήσουν. Είναι 
λατρευτοί της, αυτοί οί δήθεν ιερόσυλοι. ’ Αγαπούν τόσον τήν γυναίκα, ώστε 
θά έγίνοντο δυστυχείς, άν αυτή έχανε τό θέλγητρου της.

Καί δι’ αύτόν τόν λόγον έπιτρέπουν είς αύτούς πόλεμον κατά τών γυναι
κών . .. μέ άνθη ρητορικώς. Δίδουν δειλάς σύμβουλός. Θέλουν νά δείξουν 
τόν σωστόν δρόμον είς τάς γυναίκας. Είναι ωσάν νά λέγουν: τ’Ιδού ό τρό
πος, κατά τόν όποιον ένδυόμεναι θά μάς άρέσατε περισσότεροι··.

Τελευταίως έξεστράτευσε καί ή περίφημος μυΟιοτοριογράφος Μαρσέλ 
Τιναίρ έναντίον τής Μόδας. Ή σταυροφορία τών γυναικών ήρχισε. Καί δ,τι 
α! γυναίκες θέλουν, Οάναγκαοθοΰν νά τό θέλουν, ράπτριαι, ράπται μοδίοται, 

υποδηματοποιοί κ. τ. λ.
Διά τής σταυροφορίας αυτής υπάρχει ελπίς επανόδου εις τήν ιιπλότητα, 

εις τήν ευπρέπειαν.
4C·

-Ιέχον»’ ότι, οί βάπται πονοκέφαλοί»· τρομερά, Οέλοντες νά παρουσιάσουν 
είς τάς πελάτιδάς των κάτι τό σπάνιον, τό Ανέκδοτον», τό θελκτικόν. Γέρνουν 

επάνω οτά πιιληά χαρτιά. Διατρέχουν τά μουσεία καί τάς έκθέοεις, συμβου
λεύονται τήν Ιστορίαν, συγκρίνουν ρυθμούς, σπουδάζουν ήθη πολιτισμένων 
καί άγριων λαών. Δέν ήμποροΰμεν νά δανειοθώμεν τίποτε άπό τούς * Ετρού- 
σκους ; Άπό τήν Σαρρακηνήν τέχνην ; 'Από τόν 15«ν αιώνα ; Άπό τους Βατα- 

βούς ; Άπό τούς Φαραώ τής Αίγυπτου ;
θαυμάζομεν τούς άνθρώπους ποΰ κάμνουν αύτάς τάς έρευνας. Άλλά 

κατά τήν γνώμην μας ζητείται πολύ μακράν εκείνο, τό οποίον εΰρέθη έδώ καί 

πολύν καιρόν.
Πώς θά ντύσωμεν τήν γυναίκα τής αέριον; Μή διοτάζοιμεν.' Υπάρχει 

ένα έθνος, τοΰ όποιου ή μόδα έθάμβωσε τόν κόσμον. Ή 'Ελλάς. Τέοσαρας 
αιώνας πρό Χριστού ή Ελλάς εϊχεν εΰρει τόν ρυθμόν, όχι μόνον τον οίκοδο- 
μείν, άλλά καί τοΰ ένδύειν. Άς ζητήσωμεν πρότυπα άπό τήν Τανάγραν καί 
άπό τήν Κόρινθον. Άπό τάς νεκροπόλεις αύτάς, γράφει ό κ. Ζάν Ραμώ, άνε- 
ούραμεν άγαλμάτια, ποΰ μας έδειξαν πώς έντύνετο ή αρχαία, ή αιώνια 
γυναίκα. Άς έπανέλθωμεν είς αύτά τά πρότυπα. Δέν υπάρχει τίποτε καλίτε- 

ρον, ύγιέστεοον, ωραιότεροι·.
«

Πώς ντύνονται τά κορίτσια.— Είτε ξανθή, είτε μελαχροινή είναι ή 
μικρούλα οας, μή διστάσετε νά τής παραγγείλετε διά τούς θερινούς μήνας, 
ένα θελκτικόν φόρεμα άπό λευκόν τούλι, έξειργαομένον τή βοήθεια σουτάς.

'Η μικρά ρόμπα, τήν όποιαν σννιστώμεν έξ άλλου, άποτελείται άπό μίαν 
σεμιζέτταν idroite·, άπό λινό μονοκόμματο, τό όποιον καταλήγει είς βολάν 
πλιοοέ έξ όλοκλήρου. Επάνω είς τήν πριότην αύτήν ρόμπαν είναι βαλμένη 
μία δεύτερη τουαλεττα άπό λινό, κεντημένη μέ σεμνά μοτίφ. Το κέντημα τούτο 
έξαρταται άπό τό προσωπικόν σας γούστο. Ό άντρεντές ποΰ περνά άνάμεο 
άπό τό στήθος φθάνει είς τήν άκρη τής φούστας καί σχηματίζει τιράντες. Τό 
καπελλάκι τής μικράς ας είναι γαρνιρισμένο μέ τριαντάφυλλα.

«
Στομαχικοί διαταράξεις.— Τό κάλλιστον θεραπευτικόν μέσον τών στο

μαχικών διαταράξεων είναι ή τακτική δίαιτα, ό περίπατος καί έν γένει ή 
αποφυγή πόσης τροφής προκαλούσης δυσκοιλιότητα. 'Εκτός τούτου ωφελεί 
καί ένα φλυτζανάκι έγχμηιατος χαμομήλου, λαμβανόμενον τό πρωί καί μετά 

τό πρόγευμα και τό γεύμα.'Ενίοτε είς τάς στομαχικός διαταράξεις τοΰ θέρους 
ωφελεί ή λεμονάδα μέ μερικός σταγόνας αίθέρος, ή έπίθεοις ουτοπισμών έπί 
τής στομαχικής χώρας, ώς καί αφέψημα δυόσμου ή κανέλλας μέ φλούδι 

λεμονιού.

Καθαρισμός μεταξωτών.— Τά λεπτά καί έκ μεταξωτού υφάσματος 
ένδύματα καθαρίζονται άπό τάς διαφόρους κηλίδας διά σταγόνων τινών οινο
πνεύματος, ώς έξης : 'Αφού ιιπλώσωμεν καί καθαρίσωμεν καλώς έπί τής τρα- 
πέζης τό ένδυμα, έπειτα έπιθέτομεν λευκόν λεπτόν πανίον καί οτουφώνομεν 
ελαφρώς, άλλάσσοισαι ουχνά τήν θέσιν τοΰ πανιού. Τά μαύρου χρώματος 
μεταξωτά ένδύματα καθαρίζονται καί άποκτοΰν τό χρώμα τα»', έάν τρίφωμεν 
αύτά μέ σπόγγον βρεγμένοι· είς ψυχρόν έγχυμα τσαγιοΰ.

Α! κηλίδες τοΰ καφέ άφαιροϋνται δ’ ΰδατος καθαροΰ, 
έντός τοΰ όποιου χύνομεν όλίγας σιαγόνας οινοπνεύματος.

«
Τό καπέλλο σας. — "Εξω λοιπόν τά ευρωπαϊκά κα

πέλλα. Κυριαρχεί τώρα, λέγει ή κυρία Σωτηρία Λαμέρα, 
ή πρυτανική αυθεντία είς τά καπέλλα — Περικλεούς 24 — 
τό Κινέζικο κ.απέϊλ.ο. Μία ψάθα καλύπτουσα τό κεφάλι 
καί τούς κροτάφους, άφίνουσα έξω εντελώς τόν κότσον 
καί μόλις χαμηλώνουοα πρός τό μέτωπον, μέ άνθη καί 
έγκρέττες άπό επάνω, άφελώς τοποθετημένα, καί άνθη 

πάλιν άπό κάτω.
Είναι άκόμη έν τούτοις έν χρήσει καί τά μικρά παλαιό 

σχήματα, τόκες καί κανοτιεδάκια· προσθέτει ή Κα Ααμέρα.

“Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ - ΕΤΟΣ Γ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΤΣΗ ΑΡ. Α

Δ. Β ΡΑΤΣΑ ΝΟΣ .·. ιδιόκτητης

Έτησία Συνδρομή : Εσωτερικού Δραχ. 20, Εξωτερικού Φρ. 22.
Ούδείς νέος σννδρομητής έγγράφβται άν δέν χροπληρώση τήν σννδρομήν του.

Αί έπιοτολαι 6eov νά διευθννωνιαι οντω: κ. Δ. Βρατσάνον, Ίδιοκιήτην 
τής · Εικονογραφημένης», Βονλβυτην Ψαρών, Όδός Καρντση 4, Ά&ήνας.

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *
ΑΝΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ. Η Εικονογραφημένη» άπό έτους περίπου εϊχεν 
αναγνωρίσει ιος άνιιπρόσωπόν της έν Μιτυλήνη τήν εταιρίαν ■ Δημητριάδης, 
Διακάκης καί Σ'α· καί μετ’ ευγνωμοσύνης όφειλει νά άναφέρη ότι, τά ουμ- 
φέροντά της οί ανω κύριοι τά έπροστάτευσαν μέ πολύ 
ενδιαφέρον καί πολλην στοργήν, εύρύναντες οημαντικώς 
τήν ά>'ά τήν ώραίαν νήσον κυκλοφορίαν της. "Ηδη ή 
• Εικονογραφημένη> τήν έν λ.όγιρ εταιρίαν ••Δημητριά
δης, Διακάκης καί Σ,α· τήν άνεγνώρισεν ώς άνιιπρό- 
στοπόν της καί δι’ όλον τό Αίγαϊον, ήτοι διά τάς νήσους 
Σάμον, Χίον, Λήμνον καί Μιτυλήνην, άναγγέλλονοα δέ 
τοΰτο είς τούς κ. κ. συνδρομητάς της, τούς παρακαλεί 
νά άναγνοιρίοωσιν αύτήν ώςαντιπρόσωπόν της καί αυτοί, 
καί νάπευθύνωνται πρός αυτήν τοΰ λοιπού διά παν άφο- 
ρών τα συμφέροντα της, τήν αποστολήν τοΰ φύλλ,ου κ.λ.

«
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

[ΕΙς τήν στήλην αύτήν Οά δημοσιτύωμεν μέ όλίγα τάς 
απουδαιοτίρας τίδήσεις τοϋ μηνάς κατά χρονολογικήν τάξιν].

1 Μαΐου. ΓενικαΙ διπλωματικά! μεταβολαί. Ό κ. 
Ναούμ πρέσβυς εις τήν Σόφιαν. Ό κ. Ν. θεοτόκης εις 
τό Βερολϊνρν. Ό κ. I. Δραγούμης εϊς ΙΙετρούπολιν. Ό 
κ. Βαρατάσης εϊς τό Δυρράχιον. 
Ό κ. Ψύχας εϊς Βουκουρέστι^.. 
Ό κ. Παπαδιαμαντόπουλος εις 
τήν Χάγην.

2 Μαΐου. ‘U Τουρκική Βοάλή 
ήρχισε τάς έργασίας της. Ό Βα
σιλεύς Κωνσταντίνος άνεχώρη- 
σεν εϊς Μακεδονίαν.

4 Μαΐου. 'Τπεγράφη τό πρω- 
τόκολλον τής έν Κερκύρφ συμ
φωνίας μεταξύ τής Διεθνούς 
’Επιτροπής τού 'Ελέγχου καί 
τού Προέδρου τής Αυτονόμου 
’Ηπείρου κ. Ζωγράφου. Εϊς τούς 
Ήπειρώτας παρέχονται διά τού 
πρωτοκόλλου τούτου ευρύτατα 
προνόμια.

5 Μαΐου. Ή έν ’Αλβανία έξέ- 
γερσις τών Μουσουλμάνων κατά 
τού Βήδ έξαπλούται. Ό Έσσάτ 
πασσάς συνελήφθη.

6 Μαΐου. Ό Έσσάτ αναχω
ρεί έπί ’Ιταλικού πλοίου εϊς 
'Ιταλίαν.

8 Μαΐου. Τμήμα τών έν Λα- 
μίφ εύζώνων έλιποτάκτησε μετά 
τού λοχαγού Φουρίδη κ’ έπιβάν 
έν Στυλίδι τής «Άθηνβς» τού 
Τζόιν έζήτησεν άπό τόν πλοίαρ
χον δπως δδηγηθή είς "Ηπειρον, 

ίνα πολεμήση μετά τών έπανα- 
στατών κατά τής ’Αλβανίας.

10 Μαΐου. Ή <’Αθηνά» τού Τζών συνεκρούσθη μένα άντιτορπιλλικόν. 
Προσωρμίσθη είς Πόρτο-Ράφτη τής Λαυρεωτικής, δπου άπεβϊβασε τούς 
εύζώνους.

12 Μαΐου. ΟΙ στασιασταί εύζωνοι παρεδόθησαν. Σφοδρά συζήτησις είς 
τήν Βουλήν διά τό νομοσχέδιον περί παραχωρήσεως τής Σάσωνος.

13 Μαΐου. Νέον κίνημα είς τό Δυρράχιον. Ό Βήδ καταφεύγει μετά τής 
οικογένειας του έπί πολεμικού.

14 Μαΐου. Ό 'Γαλαάτ-βέης, Υπουργός έπί τών Εσωτερικών τής Τουρ
κίας γίνεται δεκτός είς άκρόασιν παρά τφ βασιλεί Καρόλφ έν Βουκουρεστίφ.

15 Μαΐου. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος έπέστρεψεν έκ τής άνά τήν Μακε
δονίαν περιοδείας του.

16 Μαΐου. Άφιξις Σέρβων έκδρομέων εις τάς ’Αθήνας.
17 Μαΐου. Ρουμανική έφημερίς έδημοσίευσε δηλώσεις τού Βασιλέως 

Κωνσταντίνου ύπέρ τού παμβαλκανικού συνασπισμού.
18 Μαΐου. Άρχονται αί έορταί τής Έπτανήσου. Κατά τήν άναπληρω- 

ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΗΡΩΑΣ. — Κενοτάφιον οτη^έν έν Νβαπόλβι Μιραμβέλλου Κρήτης κατά το 
τελεσθέν άρχιερατικόν μνημόσυνον τήν 8 Δεκεμβρίου 1913 ύπέρ τών έκ τής ’Επαρχίας 
Μιραμβέλλου πεσόντων έν τοΐς δυσΐ νικηφόροις πολέμοις 1912-1913 ύπέρ Πίστεως καί 
Πατρϊδος. Πρός τιμήν δέ της μνήμης τοϋ άειμνήστου καί γενναίου άρχηγοΰ Μάρκου 
Βουγιουκλάκη (πατρός τοΰ έν Άθήναις έμπνευσμένου καί συμπαθεστάτου ποιητοΰ Ίίβάννου 
Μ. Βουγιουκλάκη) πεσόντος ήρωικώς έκ τή κατα τήν 12 Δεκεμβρίου 1869 γενομένη έν 
Μαλλίοις Πεδιάδος μεγάλη μάχη, έτοποθετήθη τό κενοτάφιον Ακριβώς έπί τοΰ μνήμα
τός του κειμένου είς τήν βόρειον θύραν τής έν Νεαπόλει Μιραμβέλλου ’Εκκλησίας 

«Μεγάλης ΙΙαναγίας· ένθα έλήφθη καί ή παρούσα φωτογραφία.

ματικήν έκλογήν Άττικοβοιωτίας έξελέγησαν βουλευταί ο! κ.κ. Ζωγράφος 
καί Άναστασιάδης.

21 Μαΐου. Ή ονομαστική έορτή τού Βασιλέως Κωνσταντίνου πανηγυ- 
ρίζεται καθ' δλον τόν έσω καί τόν έξω Ελληνισμόν. Ό Βασιλεύς έν Κερ- 
κύρφ μετά τού Πρωθυπουργού καί τού Προέδρου τής Βουλής δίδουν τόν 
τόνον τής έπισημότητος εϊς τάς έορτάς έπί τή πεντηκοστή άμφιετηρίδι 
άπό τή; προσαρτήσεώς τής Έπτανήσου.

22 Μαΐου. Αγγέλλεται δτι, κατά τήν προηγουμένην ήμέραν έγένετο 
προσβολή κατά τής Ελληνικής σημαίας έν Σόφιφ.

23 Μαΐου. Ό Πρεσβευτής τής Τουρκίας έν Άθήναις αρχίζει περιοδείαν 
άνά τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν.

24 Μαΐου. Ή Ελλάς—καθ’ S άγγέλλεται ήμιεπισήμως—διαπραγμα
τεύεται τήν άγοράν δύο 'Αμερικανικών θωρηκτών.

25 Μαΐου. Ί’πουργικαί κρίσεις εϊς τήν Γαλλίαν καί είς τήν Σερβίαν. 
2<S Μαΐου. Ή Γαλλική κρίσις έληξεν. Ό κ. ’Αλέξανδρος 'Ριμπό συνερ

γασία τών κ. κ. Μπουρζοά καί Δελκασσέ έσχημάτισε τό νέον Γαλλικόν 
ύπουργεϊον.

29 Μαΐου. Ή κυβέρνησις του κ. Πάσιτς έν Σερβία άπέσυρε τήν παραί- 
τησίν της, τής άντιπολιτεύσεως μή δυνηθείσης νά σχηματίση κυβέρνησιν.

Σοβαρώταται δηλώσεις τού κ. Βενιζέλου είς τήν Βουλήν διά τά Έλλη- 
νοβουλγαρικά. Ό κ. Πρωθυπουργός διά τών δηλώσεών του φανερώνει τήν 
διάθεσιν τής Ελληνικής Κυβερνήσει»;, δπως προστατεύση έν άνάγκη καί 
διά πολέμου τού; ύφισταμένους τά πάνδεινα, τούς έξαναγκαζομένους είς 
έκπατρισμόν "Ελληνας τής Μικράς ’Ασίας.

Έπίβοσις διακοινώσεως πρός τήν Πύλην.
Τέλεσις μνημοσύνων εϊς μνήμην τού τελευταίου 

τών Ελλήνων Αύτοκρατόρων Κωνσταντίνου τού ΙΙα- 
λαιολόγου, καθ' άπαν τό νέον καί τό παλαιόν κράτος. 
Είς τό έν Άθήναις, έν τφ ναφ τού 'Αγίου Κωνσταν
τίνου μνημόσυνον παρέστησαν δ Διάδοχος, πλείστοι 
Υπουργοί, ό Πρόεδρος τής Βουλής, δ άρχηγδς τής 
Γαλλικής στρατιωτικής άποστολής κ. Βιλλαρέ, δ 
ναύαρχος Κάρ καί άλλοι έκ τών έπισήμων. Τόν πανη
γυρικόν έξεφώνησεν δ καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
κ. Σπυρίδων Λάμπρος.

30 Μαΐου Ό «Άβέρωφ», τό μονάκριβον πολε
μικόν μας έξήλθεν έκ τών δεξαμενών έπισκευα- 
σθέν τελείως.

31 Μαΐου. Είς τήν Βουλήν συζητεΐται τό νομο
σχέδιον περί '.δρύσεως έννάτου υπουργείου: Τού ύπουρ- 
γείου τής «Συγκοινωνίας». Ψηφίζεται τό νομοσχέδιον 
κατ' άρθρα.

Επάνοδος τού πρεσβευτού τής Τουρκίας Γκαλήπ 
Κεμαλή βέη έκ τής άνά τήν 
Μακεδονίαν περιοδείας του.

ΕΓΚΥΚΛΟΠ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Τό «Εγκυκλοπαιδικόν Ήμε- 
ρολόγιον» τού κ. Ίω. Βρετοϋ 
εισέρχεται είς τό δέκατον πέμ
πτου άπό τής ένάρξεως τής έκ- 
δόσεώς του έτος. Ό τόμος τού 
1915, δ δποίος προαναγγέλλεται 
θά είναι τυπογραφικώς καί καλ- 
λιτεχνικώς, μία πνευματική παν
δαισία. Σημειώνομε·/ μερικά άπό 
τά περιεχόμενά tou :

'Αστρονομικά: Εντυπώσεις, 
εί; τε τούς άνθρώπους καί τά 
ζφα κατά τήν δλικήν έκλειψιν 
τοΰ Ήλιου.—'Ατμοσφαιρικά : Οί 
μεγάλοι χειμώνες καί δ δριμΰ- 
τερος αυτών. Τα μεγάλα ψύχη. 
—Έκ τού βασιλείου τών ζφων. 
—Έκ τοΰ βασιλείου τών φυτών. 
—Άνθρωπολογικά. — Ή Ελλη
νική καταγωγή τοΰ Μεγάλου 
Ναπολέοντος.—Τό βραβείον Νόμ- 
πελ.—Ή κόμωσις, ή ένδυμασία 
καί ύπόδησις τών άρχαίων Ελ
λήνων καί Έλληνίδων. — Τά 
πτερά τών γυναικείων πίλων.— 
Τγιεινολογικά.— Γαστρονομικά. 
— Τί τρώγομεν.—Ή καύσις τών 

νεκρών.—Ή Ελλάς έπί Βαυαροκρατίας. — Ή έκτασις και δ πληθυσμός 
τής νέας Ελλάδος.

Τέλος δέν υπάρχει άνθρωπίΰη περιέργεια, τήν δποίαν νά μή ίκανοποιή 
τό «Έγκυκλοποπαιδικόν Ημερολόγιου», τό θετόν αύτό παιδί τής «Εικο
νογραφημένης», τό όποιον άξίζει δλας της τάς θωπείας 
καί δλην της τήν στοργήν.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ό καθηγητής κ. Πολίτης έξέδωκε μίαν άνθολογίαν δημο
τικών φσμάτων, ύπό τόν τίτλον «Έκλογαί άπό τά τραγού
δια τοΰ Ελληνικού λαού».

Ό σοφός έκδοτης έφρόντισε νά παράσχη δείγματα δλων 
τών ειδών τής πλούσιας δημοτικής μας ποιήσεως, τήν δποίαν 
έθαύμασαν ξένοι φιλόλογοι, ώς δ Φωριέλ καί δ θωμαζέος 
καί μεγάλοι ποιηταί, καθώς δ Γκαίτε καί δ Πάσκολι.
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Ό κ. Πολίτης συνώδευσε μέ γλωσσικά καί Ιστορικά σχόλια έκαστον 
ποίημα, ούτως ώστε ή καταυοησίς τουνάποβαίυη πλήρης διά τόν αναγνώστην.

’Ασφαλώς ή έκδοθεΐσα άνθολογία πληροί κενόν αίσθητότατον.
Ό έκδοτης μάς αγγέλλει τήν προσεχή πλήρη έκδοσιν δλων τών δημοτικών 

φσμάτων, άυερχομένωυ κατά τούς υπολογισμούς του εις 20 χιλιάδας.
«

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Είς τήν έορτήν ήτις έδόθη κατά τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ Πάσχα ύπέρ 
τών οικογενειών τών ’Ηπειρωτικών θυμάτων είς τό άρχαϊον Διονυσιακόν

τοΰ δποίου τόσα άρθρα περί ’Αβησσυνίας έδημοσιεύσαμεν. __.ι
Τοΰ καλού αύτής φίλου ή «Εικονογραφημένη» άναγ- 

γέλει τούς εύοιώνους γάμους μετά τής συμπολίτιδος ήμών 
Δεσποινίδος ’Ελευθερίας Πάνου, τελεσθέντας έν τή πρω- 
τευούση τής Αιθιοπίας Άδίς-Άμπάμπα τήν Κυριακήν
1 Μαίου έν μέσφ τοΰ εκλεκτότερου κόσμου τής ’Ελληνικής 
παροικίας. Τούς γάμους ηϋλόγησεν μέ τήν διακρίνουσαν τήν θρη
σκείαν μας έν ταίς τελεταίς μεγαλοπρέπειαν δ έγκριτος Ιερομό
ναχος Αρτέμιος ίερεύς τής ’Ελλην. ’Εκκλησίας, τούς δέ στεφά
νους άντήλλαξαν δ Υπουργός τής Γεωργίας καί Βιομηχανίας 
Έξ. Καντίμπα Βόλδε-'Γαδϊκ καί δ διακεκριμένος έκ Κεφαλ
ληνίας έμπορος κ. Μιχαήλ Λυκούδης.

Ό έρως καί ή έκτίμησις, ή δποία συνέδεσε τόν κ. Άνδρέαν Καββαδίαν 
μετ’αύτής ούτω άρμονικά, ώστε νά τούς φέρη πρό τοΰ βωμού τής Εκκλη
σίας, διά τής εύλογίας τής στέψεως, άς τούς σύνδεση στενότερον καί 
άς τούς έχη οΰτω λατρευομένους ώς πρότυπα άρμονίας, συζυγικής 
λατρείας καί τελείας ζωής. δ, βρατςανος

«
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΟΜΕΤΡΟΝ

Έμπιστοσυνόμετρον είναι ή νέα λέξις, ποΰ οφείλεται είς τό γλωσσοπλα
στικόν δαιμόνιον τού κ. Δημητρίου Γούναρη. Ό έκ Πατρών ρήτωρ άγο- 
ρεύων είπεν δτι, δ κ. Πρωθυπουργός ρυθμίζει μέτό « έμπιστοσυνόμετρον » του 
πάσαν δημοσίαν ενέργειαν. Δήλον οτι κανονίζει τάς πράξεις του σύμφωνα μέ 
τό ρεύμα τής Κοινής Γνώμης.

Μετά τούς « τυχαρπάστους » τοΰ κ. ’Ράλλη και μετά τό « προγονοπλη
ξία » τοΰ κ. Βενιζέλου, ή λέξις τού κ. Γούναρη, έρχεται νά πλουτίση τό 
δχι πτωχόν λεξικόν μας.

«
ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΤΤΟΥΛΟΥ

θέατρον μεταξύ τών άλλων ένεφανίσθη καί ή Δίς Ευφροσύνη Κατσικοπού- 
λου. Είχε τήν τιμήν πρώτη αύτή Έλληνίς μετά αιώνων σιγήν, εις τόν ιερόν 
έκεινον χώρον, δπου έγεννήθη ή σκηνική Τέχνη καί όπου ήκούσθησαν τά 
ύψηλά νοήματα τών μεγάλων τραγικών τής Άρχαιότητος, τοϋ Σοφοκλέ- 
ους, τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Εύριπίδου καί 180 άλλων δραματικών, νά ζων- 
τανεύση λησμονημένους ήχους μέ πάθος, μέ ζωήν, μέ χρωματισμόν, μέ 
έκφρασιν, ποΰ ένέπνευσε άκράτητον τόν ενθουσιασμόν εις τάς χιλιάδας τοΰ 
κόσμου, ποΰ έσπευσαν ν’απολαύσουν τήν μοναδικήν έορτήν τοΰ Διονυσιακού 
θεάτρου. Τής έκλεκτής αύτής καλλιτέχνιδος τοΰ μέλλοντος δημοσιεύομεν 
ήδη τήν εικόνα δέν νομιζομεν δέ δτι παρέλκει ή δημοσίευσις άποσπάσιια- 
τος ανεκδότου κρίσβως όφειλομένης είς εκλεκτόν "Ελληνα λόγιον.

« .... "Εχει όμως τήν κατατομήν "Ελληνικήν, τήν κίνησιν εύγενή καί
• ιδιαιτέρως γλυκό τό χαμόγελο. "Οταν δέ ή φυσιογνωμία ζωογονείται άπό 
»τό πάθος, κάτι τό τραγικόν, κάποια πνοή άρχαίας τραγφδίας πλανάται
• έπάνω, έν φ ή φωνή πλουσία είς τάσιν καί εύκολος είς μετάπτωσιν εΐξεύ-
• ρει καλά νά εΰρίσκη τόν δρόμον τής ψυχής..........»

*
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ

Οί άναγνώσται τής « Εικονογραφημένης » θά γνωρίζουν, δτι δ Μπέρξων 
είναι δ μεγαλύτερος σύγχρονος φιλόσοφος, άλλά καί δλοκλήρου τοϋ κό
σμου. Τά έργα του : ή « Δημιουργική Έξέλιξις », τό « Γέλοιο » κ. ά. έχουν 
μεταφρασθή, είς δλας τάς γλώσσας τής Εύρώπης, πρόκειται δέ νά έκδο- 
θοΰν κ’ ’Ελληνιστί.

Δέν θά έκάμναμεν τόν ανωτέρω πρόλογον, άν δέν έπρόκειτο νά σάς πλη- 
ροφορήσωμεν δτι, τά πλεΐστα τών συγγραμμάτων τοΰ Μπέρξων ένεγράφησαν 
άπό τόν Πάπαν είς τόν πίνακα τών άπηγορευμένων διά τούς καθολικούς 
έργων. ’Ιδού τώρα τά ονόματα τών βιβλίων ποΰ άπαγορεϋει ή αύτοΰ Άγιότης: 

Έλη καί Μνήμη. Ή σχέσις τής ψυχής καί τοΰ σώματος. 
Ή Δημιουργική έξέλιξις. Κ’ έπειτα λέγομεν δτι είς τήν 
'Ελλάδα δέν δπάρχει έλευθερία συνειδήσεως.

«
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΕΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ·

ΟΙ άναγνώσται τής «Εικονογραφημένης» γνωρίζουν ήβη 
αρκετά εύφήμως τόν διακεκριμένου έν Άβησσυνίφ δμο- 
γενή έμπορον καί δημοσιογράφον κ. Άνδρ. Ε. Καββαδίαν,

Εις τήν τελευταίαν συναυλίαν τοΰ Έδείου ’Αθηνών έτραγουδήθη καί ή 
σύνθεσις «Χαμένες ελπίδες» τού μικρού Δ. Μητροπούλου.

Ό Δ. Μητρόπουλος είνε μόλις δώδεκα έτών. ’Από πολύ μικρός ήρχισε 
νά μελετφ μουσικήν, άγοράζων τά μουσικά τεμάχια έν άγνοια τών γονέων 
του άπό τάς μικράς του οικονομίας. Πρό δύο έτών ή μητέρα του τόν ώδή- 
γησεν είς τόν καθη
γητήν τού ’φδείου 
Κθν Μαρσίκ, διά 
τόν όποιον ή άπο- 
κάλυψις τοΰ πρωί
μου ταλάντου ΰπήρ- 
ξεν εύάρεστος έκ- 
πληξις.

Καί έτσι οί συν- 
Οέται μας αύξάνουν 
κατά ένα άκόμη 
αριθμόν.

«
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ή παρατημένη 
φωτογραφία έλήφθη 
άπό θαυμάσιον χει- 
ροκέντητον τάπητα 
παριστώντα τόν Πυ
θαγόραν, κατασκευ- 
ασθέντα δέ άπό τήν 
δεσποινίδα Μπέρο- 
βιτς, θυγατέρα τοΰ 
άλλοτε διοικητοΰ 
τής Σάμου καί τοΰ 
τελευταίου Τούρκου 
διοικητοΰ τής Κρή
της, εις δν πολλά 
όφείλουσιν άμφότε- 
ραι αί σήμερον Έλ- 
ληνικαί Νήσοι- Ή 
Δίς Μπέροβιτς άπο- 
στέλλει τόν ώραΐον 
τάπητα είς τό Μου
σείου τής Σάμου είς 
ένδειξιν εύγνωμοσύ- 
νης πρός τήν ώραίαν 
νήσον, είς ήν είδε 
τό φώς.

«
ΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ

Κ<>νςΚ<">5 Α.Μ.Γ.
Γρεβενά, Σ.Κ. Τριά
δα, Π. Φ. Τεμπου- 
λάνδ, Ν.Π., Ε.Χ.Π.
Χαλκίδα, Δ. Γ. Μύκονον, Σ. Σ. Α. Παλαιοχώρα, C. V. Vichy, Α.Χ. Νησσίον, 
Α.Σ. Πάτρας, Σ. Β. Λευκάδα, Κ. Μ. Ιθάκην, Π. Λ. Βουκουρέστιον, Ε. Π. 
’Αλεξάνδρειαν, X. Κ. Σελοΰκβε, A. Ρ. Κέρκυραν, Γ. Κ. Kiinperley, Ν. Ρ. 
Πορταριάν, Μ. Σ. Βιέννην, A. J. Λονδίνον, I. R- Johanesbourg, Δ. Δ. καί 
Σι° Μυτιλήυηυ, II. Π. Tanga. ’Εμβάσματα καί συνδρομαί έλήφθησαν 
εύχαριστοΰμευ άπείρως.

ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΙΟΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑ

Έν ΆΑήναις, Τυχσγοαφείον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδονρη—1ΟΟ71


