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Ο ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ
ΕΙς τόν βαΰυγηρον Καισαροβασιλέα Φραγκίσκον ’Ιωσήφ, τόν άπηνώς μαστιγωΦέντα ύπό τής Μοίρας, όφείλεται ή τεραστία 

πυρκαϊά ποΰ μετεδόθη άπ’άκρου είς άκρον τής Εύρώπης. Ή ’Αμείλικτος Μοίρα τόν δπληξε καί πάλιν διά νά στέρηση 

τάς τελευταίας του ήμέρας τής γαλήνης καί τής ψυχικής ήρεμίας, μέ τό βάρος είς τήν συνείδησιν δτι, αύτός παρέσυρε 

τήν Εύρώπην όλόκληρον είς την αίματυράν σύρραξιν.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ο ο ο ο ο

ο ο ο ο ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός απεφάσισε ν’ αύτο- 
κτονήση; Αύτήν τήν σκέψιν έκαμαν πολλοί 

είς τήν εϊδησιν τών γενικών κινητοποιήσεων είς 
τήν Αύστροουγγαρίαν, τήν Ρωσσίαν, τήν Γερμα
νίαν, τήν Γαλλίαν, τήν Αγγλίαν. Καί αύτή ή ούδε- 
τέρα ’Ιταλία έπεστρατεύθη κατά τό ήμισυ. Έπε- 
στρατεύθη άκόμη καί τό Βέλγιον καί ή 'Ολλανδία. 
Έπεστρατεύθη καί ή αδιόρθωτος Τουρκία «χάριν 
τής ούδετερότητος·.

Ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός άπεφάσισε ναύτο- 
κτονήση;

Δέκα πέντε εκατομμύρια 
Ανθρώπων διηρημένων είς 
δύο άνισα στρατόπεδα μά
χονται ύπό τά θερινά καύ
ματα. Ποιος ό σκοπός τής 
άγριας πάλης αύτής, ήτις 
επαναφέρει, καθώς ό Νίτσε 
είπε, τό κλασικόν καθεστώς 
τοΰ πολέμου; Είναι κάποια 
εύγενής ιδέα; Οί λαοί μά
χονται διά τήν ’Ελευθερίαν; 
Μάχονται διά τά πρωτεία; 
Μάχονται διά τούς βασιλείς 
των; Μάχονται διά νά μά- 
χωνται; Δύσκολοι· θά ήτο 
νάπαντήση κανείς.

Όπωςδήποτε οί Ναπο
λεόντειοι καιροί επανέρχον
ται. Τό 1914 φέρει εις τήν 
μνήμην τό 1815. Τότε ολό
κληρος ή Εύρώπη εΐχεν 
έγερθή εναντίον τοΰ Ναπο
λέοντος. “Ηδη κατά τής 
στρατιωτικήν δικτατορίας 
τών Γερμανικών Δυνάμεων. 
Τής Γερμανίας καί τής 
Αυστρίας.

Ποιον θά είναι τό άπο
τέλεσμα: Ούδείς μέχρι τής 
στιγμής ήμπόρεσε νά προ- 
ΐδη. Είναι πιθανώτερον δτι 
οί πολλοί θά συντρίψουν τούς 
ολίγους, άλλά δέν είναι εντε
λώς αδύνατον οί όλιγώτεροινά 
καταβάλουν τούς πλειοτέρους.

Άς εύχώμεθα έν τώ μεταξύ 
ή πάλη νά είναι βραχεία, καί 
τό άποτέλεσμα ταχύ. Διότι άλ
λως θά έχωμεν δυσάρεστους 
αναμίξεις κρατών μή Ευρωπαϊ
κών είς τά τής Εύρώπης, παρα- 
σκευάζοντες νέας Μογγολικός 
καθόδους είς αύτήν.

«
Ό Πρίντσιπ! Αυτός!
Άν σάς έλεγε κανείς ποιος 

είναι ό ρίψας τό άναμμένον 
σιγάρον είς τήν πυριταδαπο- 
θήκην, τί θά έλέγατε ;

Ό νεαρός αύτός Σέρβος φοι- 
τητάκος, ό θερμοκέφαλος, ό 
ασθενικός, ό πατριώτης, ό φο- 
νεύς τοΰ Διαδοχικού ζεύγους 
τής Αύστροουγγαρίας δέν είναι 
ό ύποκινήσας τήν κολοσσαίαν 
αύτήν πάλην, ή οποία παρε- 
σκευάζετο άπό μακροΰ κ’ έζη- 
τοΰσεν εύλογοφανή άφορμήν 
διά νά έκραγή;

Μέσα είς τό ύγρόν κελλί 
τής φυλακής σου τολμηρέ νέε, 
άγάλλου. Ό σκοπός σου έτελέσθη. Ή προστάτις τής πατρίδος σου έκή- 
ρυξε πόλεμον έναντίον τής άσπονδου έχθροΰ τής Σερβίας. Ή Βοσνία καί 
ή Ερζεγοβίνη, δν δέν έλευθερωθοΰν τώρα, δέν θά ελευθερωθούν ποτέ.

«
Ζωρές! Ό μεγαλύτερος τών ρητόρων τοΰ Γαλλικού κοινοβουλίου, 

ό περιλάλητος αρχηγός τών σοσιαλιστών, ό τρομερός εχθρός τοΰ πολέ
μου, έπεσεν ύπό τό πλήγμα παράφορου έθνικόφρονος. Καί τό περίερ
γον είναι δτι, έπεσε μίαν ώραν μετά τήν άναχώρησίν του έκ τοΰ ύπουρ- 
γείου τών ’Εξωτερικών, δπου είχε δηλώσει είς τόν κ. Βιβιανί, δτι οί 
σοσιαλισταί τάσσονται είς τό πλευράν τής κυβερνήσεως, προκειμένου 
περί τής άμυνης τής ^ώρας.

’Εκτός τοΰ Ζωρές, ό περίφημος άντιμιλιταρίστ Έρβέ. έζήτησε νά 
καταταχθή ώς άπλοΰς στρατιώτης, έκραγέντος τοΰ νέου Γαλλογερμα- 
νικοΰ πολέμου. Είς τήν Γαλλίαν δέν ύπάρχουν πλέον διακρίσεις κομ

Δυστυχώς ναι!

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.— Μία ωραιότατη άγορά ώργανώ·θη έν Κηφισού/. ύπό τής A. Β. Υ. 
τής πριγκηπίσσης Ελένης ΰπέρ τών άτυχων Φυμάτων τών άγρίων έν Θρ«/κη και Μικρρ ’Aolq 

διωγμών, τήν δποίαν έτίμησε καί ή Α. Μ. ό Βασιλεύς/

ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.—Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς έθεάβη είς τό διαμέρισμα τού μεγάλου 
Λαχείου, τά ’Αλογάκια, καί άφήκε γενναιοτάτην εισφοράν.

μάτων. Τύχη Αγαθή. Οί κίνδυνοι τής Γαλλίας είναι κίνδυνοι τοΰ ’Αν
θρωπισμού, πολύ περισσότεροί’ παρά οί κίνδυνοι όλων τών άλλων 
μεγάλων κρατών τής Εύρώπης.

«
Φαιδρότατοι· τό πάθημα τών τέως γειτόνων μας!
Ή Πύλη φοβούμενη, δτι θά έκρατοΰντο τά δύο ύπό κατασκευήν εις 

τ’ ’Αγγλικά ναυπηγεία πολεμικά της, έσπευσε νά πληρώση καί τήν 
τελευταίαν δόσιν διά τό ένα έξ αύτών. Καί ή 'Αγγλία τά κατέσχε, άλλ’ 
έπέστρεψεν αύτή είς τήν Πύλην τά 3,000,000 λιρών εις τοέκ, τό όποιον 
δμως οί Τούρκοι δέν ήδυνήθησαν νά έξαργυρώσουν.

Καί έτσι οί Τούρκοι έμειναν άοπλοι καί οί "Ελληνες, -κατά Οείαν 
οικονομίαν , διά νά μεταχειρισθώμεν ιερατικήν έκφρασιν, Απεκτήσα- 
μεν, χωρίς καλά-καλά νά τό περιμένωμεν, αναμφισβήτητοι· υπεροπλίαν.

Είναι ν’ άπιστή κανείς είς τήν τύχην τοΰ κ. Βενιξέλου:
«Καλά ποϋ δέν άγοράσαμεν τό Ρίον Ίανέϊρον»· έλεγε κάποιος. Θά 

έπαθαίναμεν, δ,τι επαθαν οί 
τρισχαριτωμένοι αγάδες... ■

Οί Βαλκανικοί πόλεμοι 
έδωκαν αφορμήν εις τούς 
κοινωνιολόγους νά είποΰν, 
δτι μαχητικοί λαοί είναι οί 
πρωτογενείς. Άλλ’οί "Ελλη
νες ταπεινώσαντες τά φρύ
δια τών Βουλγάρων απέ
δειξαν τό αντίθετον. Οί 
"Ελληνες, ό παλαιότερος 
λαός τής Βαλκανικής, ένί- 
κησαν τούς μέχρι τής χθες 
αγρίους.

Άλλ’ ιδού καί νέα διά- 
ψευσις. Οί Βέλγοι, λαός 
παλαιότατος. λαός πολιτι
σμένος έως τό κόκκαλον 
έφεραν καί πάλιν είς τόν 
νοΰν τό Καισαρικόν ρήμα: 
«Άνδρών πάντων άνδρειό- 
τατοι Βέλγοι·.

Ή Αντίστασις τών Βέλ
γων είναι τό πρώτον σοβα
ρόν τραύμα διά τόν Γερ- 
μανισμόν.

Άλλ’ ας άναμείνωμεν τό 
τέλος, τόσω μάλλον όσιο 
εύρισκόμεθα μόλις είς τήν 

αρχήν τού πολέμου.
«

Ή εϊδησις περί τοΰ νέου 
Γαλλογερμανικοΰ πολέμου με- 
τεδόθη είς τήν έν Βολωνίρ τής 
’Ιταλίας εύρισκομένην χήραν 
Ναπολέοντος τοΰ Γ', τήν Αύτο- 
κράτειραν Εύγενείαν. Καί είπε: 

— Δέν λυπούμαι δτι έζησα 
τόσο πολύ. Ήλθεν ό καιρός 
τής άνταποδόσεως.

Ή γηραιά έκπτωτος αύτο- 
κράτειρα έπρομάντευσεν άράγε 
καλώς; Πιθανώτατα.

'Οπωσδήποτε ύπεσχέθη, δτι 
θάποθάνη εύθύς μετά τήν νίκην, 
διά νάναγγείλη είς τόν σύζυ
γόν της τήν Γαλλικήν έκδίκη- 
σιν. Ποΰ; Είς τά βασίλεια τοΰ 
Πλούτωνος. «

Τό κακουργιοδικεϊον τοΰ 
Σηκουάνα έδωκε συχωροχάρτι 
είς τήν κυρίαν Καγιώ. Τό 
«ωραίο ν έγκλημα» εύρήκε τούς 
άπολογητάς του. Πρός τί αί 
καταθέσεις τοΰ Μπαρτού, τοΰ 
Μπουίρζέ, τοΰ Μπερνστάϊν; 
Πρός τί ή κεραυνοβόλος ομι
λία τοΰ δικηγόρου τής πολιτι

κής Αγωγής, κ. Σενύ; Οί ένορκοι, είτε διότι ήσαν δωροδοκημένοι, είτε 
διότι έπείσθησαν είς τά επιχειρήματα τοΰ κ. Λαμπορή, είτε διότι συνε- 
πάθησαν τήν «κομψήν δολοφόνον», έδωκαν αθωωτικήν ψήφον είς τήν 
φονεύσασαν τόν Καλμέτ. Ώρισμένως ή Γαλλική Δικαιοσύνη δέν μάς 
είχε συνηθίσει μέ τόσον παράξενα πράγματα.

«
Καί υπάρχουν άκόμη οί ύποστηρίζοντες Γερμανόφιλον 

πολιτικήν τής Ελλάδος;
Δύο θωρηκτά Γερμανικά, τά καλύτερα τοΰ στόλου της, τό ' 

«Γκαΐμπεν καί τό «Μπρεσλάου», ή Γερμανία τά έπώλησεν είς 
τήν Τουρκίαν. Νά τά κάμη τί; θά τά χρησιμοποίηση εναντίον 
μας; Οί ’Εγγλέζοι τά έμποτιλλιάρισαν μέσα εις τά Δαρδανέλλια.

Τό γεγονός δμως αύτό φθάνει διά νά ρυθμίση πλέον όριστι- 
κώς καί άπροκαλύπτως τήν στάσιν τής 'Ελλάδος.

ό ΒασιλεύςΥΠΕΡ ΤΩΝ

Ύ’ΙΛΙΑ καί πλέον διαζύγια έντός ένός έτους, μόνον δέ 
XV είς τάς Αθήνας καί τόν Πειραιά. Μά τόν θεόν τό 
πράγμα δέν είναι πολύ μικρόν, δέν είναι Αδιάφορο ν.

Λ ηψν Καί εϊδαμεν κοινωνιολόγους, καί βουλευτάς καί δικη-
■χ^ γόρους καί . ιατρούς , καί δικαοτάς νά μεταβληθοΰν έπί

δεκαπέντε ήμέρας είς άρθρογράφους, καί νά γράφουν, 
νά γράφουν, νά γράφουν!.. Είς τί οφείλονται τά διαζύγια, τά τόσο 
πολλά, τά χίλια διαζύγια!

Καί τό συμπέρασμα τής μελανοχυσίας αύτής; Οΰδέν. ’Ίσιος τό δικαιο- 
στάσιον, τό όποιον δέν έπέ- 
τρεψε τήν έγκαιρον έκδοσιν 
τών περί διαζυγίων αποφά
σεων, νά έδημιούργησε τόν 
ογκώδη αύτόν αριθμόν, ό 
όποιος δέν φαίνεται νάντι- 
προσωπεύη τήν αλήθειαν.

'Οπωςδήποτε μέ τόν κίν
δυνον νά θεωρηθώ μεν παρα
δοξολόγοι. όμολογοΰμεν δτι 
δέν φανταζόμεθα πώς 1000 
διαζύγια είναι ικανά νά κλο
νίσουν τήν πίστιν μας έπί 
τήν στερεότητα μιάς κοινω
νίας. Καλλίτερα 1000 δια
ζύγια άπό 1000 δυστυχι
σμένα, χίλια γρυνιάζοντα, 
Ανδρόγυνα. Δέν συμφωνείτε;

«
Ό διαγωνισμός τών στρα

τιωτικών ασμάτων ποΰ είχε 
προκηρύξει τό ύπουργεϊον 
τών Στρατιωτικών δέν έδω
κε πλουσίαν, ούτε καν άξιό- 
λογον συγκομιδήν. Φτώχεια 
έμπνεύσεως τρομακτική. 
Ρυθμοί δίχως νεΰρα. Άν 
εξαίρεση κανείς ένα ποίημα 
τοΰ κ. Ζαχαρία Παπαντω- 
νίου, τό όποιον δέν φαίνεται! μάλιστα 
κατάλληλον διά τόν σκοπόν ποΰ έγράφη, 
τά άλλα ποιήματα ποΰ έβραβεύθησαν άπό 
τήν κριτικήν ’Επιτροπήν ολίγον απέχουν 
άπό θεματογραφίας κορασίδων.

Ώς πρός τόν διαγωνισμόν τών πατριω
τικών δραμάτων δέν δυνάμεθα νάποφαν- 
θώμεν. Πρέπει νά τά ίδωμεν άπό σκηνής 
καί μέχρι τοΰδε μόνον ένα έκ τούτων 
παρεστάθη ή δέ παράστασίς του δέν 
εΐχεν είμή σχετικήν επιτυχίαν.

«
Τήν 12 ’Ιουλίου έτελέσθη μνημόσυνου 

είς μνήμην τοΰ I. Βελισσαρίου. Ποιος ό 
θρυλλικός ήρως δέν αγνοείτε βέβαια. 
Έλάμπρυνε μέ τό παράδειγμά του τούς 
δύο τελευταίους πολέμους τής Φυλής.

Άλλ’ άς άφήσωμεν νά όμιλήση περί 
αύτοΰ ένας ποΰ τόν έγνώρισεν. 'Ο κ. 
Γ. Άντ. Βεντήρης.

«Ένα τεφρόν δείλι ’Οκτωβριανήςήμέ
ρας, ό αιματηρός λοφόκαμπος τοΰ Σα- 
ρανταπόρου έπληρώθη άπό τό Βυζαντι- 
νότροπον όνομά του. Άπό τόν κεραυνόν 
ποΰ έξερράγη βαρύς ιός Νέμεσις είς τά 
Προπύλαια τοΰ Όλύμπου μιά έλαμψεν 
αστραπή.Ήταν τής λόγχης του.

Τά φτερά τοΰ Ορύλλου έτρικύμισαν 
τόν αέρα μέ τήν δόξαν του καί άπό τήν 
Έλασσώνα ώς τόν Λαρισσινόν κάμπον 
οί γιαγιάδες ένανούριζαν τών έγγονών 
τά όνειρα μέ τό παραμύθι του.

Στής κοιλάδες τοΰ Άξιοΰ καί στά 
βουνά τής Φλώρινας έπέρασε τό μαύρο 
του άλογο, έως ποΰ οί νεκροί Βυζαντινοί 
Δικέφαλοι έψήλωσαν τά χαλκά των σταυ- 
ροφόρα στέμματα, εμπρός είς τόν πολε
μιστήν ποΰ έφερεν ωσάν θύελλαν καί σάν 
τραγούδι τούς εύζώνους στά Γιάννενα.

Άπό τόν Αλιάκμονα μέχρι τού Άξιοΰ 
και άπό τοΰ Καλαμά έως τοΰ Στρούμα 
ή λόγχη του έγεινε σύμβολον ... Έπέθα- 
νεν ένφ έφτερούγιζε μέ τό τάγμα του στόν 
κάμπο, τής ’Επάνω Τζουμαγιάς. Ή λόγχη του έστάθη όλόρθί] — αλύγι
στη— ιερή, Αντίκρυ στό μοναστήρι τοΰ Ρίλου. Είναι όρόσημον τής 
Νεοελληνικής άρετής. Αιώνιον σύμβολον καί παντοτεινή Απειλή .

«
Ή άφιξις τού ένός έκ τών δύο νεωστί άγορασθέντων θωρηκτών μας 

ύπήρξε τό μεγαλύτερον γεγονός διά τήν πρωτεύουσαν. Έπί ήμέρας ή 
Λήμνος» άνήγγβλλε τόν ερχομόν της διά τοΰ ασυρμάτου πρός τό ύπουρ- 

γεΐον. Ό έδώ σταθμός τοΰ άσυρμάτου τοΰ άπαντοΰσεν, άλλ’ δ δέκτης 

ΠΡΟΡΦΥΓΩΝ’— Άπό τό τμήμα τών Κυπριακών προϊόντων ή Α. Μ. 
ήγόρασεν £να θαυμάσιον σινδόνι τοΰ τόπου.

ΙΙρίγκηπος Νικολάου έπαιζαν 
ποΰ έπωλεΐτο

ΥΠΕΡ ΤΩΝ .ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, — Τά πριγκηπόπουλα τής A. Υ. τοΰ 
μέ ένα χοιρίδιον εύτραφέστατον, 
είς τήν ’Αγοράν.

τής «Λήμνου» είχε βλαφθή καί δέν έλάμβανεν άπάντησιν. Κ’ έτηλεγρα- 
φοΰσεν, έτηλεγραφοΰσεν δτι πλησιάζει διά νά φανή τέλος εις τά Φαλη- 
ρικά νερά μέ τους μεγαλοπρεπείς πύργους του καί τά τρομερά του 
τηλεβόλα φρουρός τής τιμής αλλά καί τής ζωής μας.

«
Ό Εύρωπαϊκός πόλεμος συγκροτήσας έκ νέου τάς γερουσίας τών 

καφενείων έδημιούργησε δίπλα εις τήν ζέστην, είς τήν σκόνην καί είς 
τήν λειψυδρίαν νέαν πληγήν διά τάς Αθήνας! Τάς δευτέρας, τάς τρί
τος, τάς πέμπτας εκδόσεις τών εφημερίδων, τά πολυώνυμα καί ανώνυμα 
παραρτι’ιματα. Άπό τής έβδομης πρωινής μέχρι σχεδόν τοΰ μεσονυκτίου 
αί φωνιί τών εφημεριδοπωλών, διαλαλούντων τό εμπόρευμά των. συμ

πνίγει κάθε άλλον κρότον, 
κάθε άλλον θόρυβον. «Τό 
παράρτημααα... τής «Νέας 
Ελλάδος», τοΰ «Εμπρός , 
τής «Πατρίδος ....

Άλλοίμονον άν ή έλλειψις 
τοΰ χάρτου, ήτις έμίκρυνε 
τά σχήματα τών έφημερί- 
δων καταστήση αδύνατον 
τήν έκδοσιν παραρτημά
των .. . Πώς θά τραφή ή 
περιέργειά μας; . . . Πώς 0ά 
παραταθή ή ηδονή... τής 
αγωνίας μας ;

«
Αί ειδήσεις περί γενικής 

έπιίστρατέύσεως έμείωσαν 
τήν δρεξιν τοΰ κόσμου πρός 
κάθε άπόλαυσιν καί διασκέ- 
δαοιν. Τά θέατρα έχασαν 
τμήιια τής ^πελατείας των. 
Αί εξοχαί ήρχισαν νά ερη
μώνονται. Κάποια δυσφο
ρία. κάποια κατήφεια έχει 
καταλάβει τόν κόσμον. Πώς; 
θά μείνωμεν ούδέτεροι;θά 
έπέμβωμεν; Καί υπέρ τίνος; 
'Υπέρ τής Τριπλής (λέγε: 
Διπλής) Συμμαχίας; Υπέρ 
τής Τριπλής Σύνεννοήσεως;

Ιδού τό Αγωνιώδες ερώτημα. Καί ή Βουλ
γαρία τί θά κάμη; Θά έπιστρατευθή καθώς 
ή Τουρκία; Καί τό συμβούλιον τών τέως 
πρωθυπουργών; καί ή γνώμη τοδ βασιλέως;
___________________________________ j

Α
ΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΥΣ. Μικρόν πρό τής 
ένάρξεως τού Ελληνοτουρκικού πολέμου εΐχο- 
μεν Απευθύνει έκκλησιν πρός τούς Απανταχού 

συνδρομητάς ήμών, δπως, έκτιμώντες τάς περι
στάσεις καί τάς άναγκας τής έπιχειρήσεως, θελή- 
σωσι νά διευκολύνωσι τό έργον τής “Εικονο
γραφημένης,, έμβάζοντες ήμϊν τό ταχύτερον τό 
ισότιμον τής συνδρομής αύτών.

Καί εύρέθησαν τότε— μέ υπερηφάνειαν τό είδε 
αύτό ή “Εικονογραφημένη,,— άπό περάτων Γής 
οί στοργικοί ύποστηρικταί της καί σωρηδόν ήρ- 
χοντο τά έμβάσματα καί κατωρθωσεν ούτω αύτή 
μόνη, μέση) τού οικονομικού κλύδωνος, ό όποιος 
ήπείλησεν έκ τού σύνεγγυς τό οικοδόμημα τής 
Ελληνικής αγοράς, ή “Είκονογραφη^ιένη,, μόνη, 
ένφ άλλα περιοδικά διέκοπτον ή άνεστελλον τήν 
έκδοσίν των, νά έκδοθή Ανελλιπώς καί νά άντα- 
ποκριθή πλήρως είς τάς προσδοκίας τών πονε
τικών φίλων της.

’Αρκεί νά εϊπωμεν δτι, συνδρομηταί της, έρχό- 
μενοι έδώ διά νά ταχθούν ύπό τάς Σημαίας ή 
φεύγοντες διά τήν έκστρατείαν, ήρχοντο είς τά 
Γραφείά μας διά νά κανονίσουν τάς υποχρεώσεις 
των. Άκόμη καί άπό τά πεδία τών μαχών 3 τό 
φαντάζεσθε; — έλάβομεν συνδρομήν.

Καί άντεπεξήλθε τότε ή “Εικονογραφημένη,, 
καί μετ’ εύγνωμοσύνης ομολογεί δτι, οφείλει τό 
πάν είς τούς συνδρομητάς της.

"Ηδη νέα κρίσιμος περίοδος άρχεται, φοβερω- 
τέρα πιθανώς αύτή. Ή πυρολαϊλαψ μαίνεται έν 
Εύρώπη, ή Τουρκία καί ή Βουλγαρία είναι κλει
στοί διά τήν “Είκονογραφημένην,, καί μεγάλα 
κενά έσχηματίσθησαν έκ τής Απώλειας 250 περί
που συνδρομητών μας αγρίως καί άπη- . .
νώς διωκομένων έκ τών χωρών αύτών. ιΑ1| 

Ποιούμεθα έκκλησιν πρός τε τούς 
ύπολειφθέντας συνδρομητάς αύτής καί Α

έκκλησιν πρός τούς άνταποκριτάς της καί τούς οπωσδήποτε άντιπρο- Κϊ | /I 
σωπεύοντας ή προστατεύοντας τά συμφέροντά της καί τούς παρακα- ιΐί 
λούμεν νά έπισπεύσωσι πάν έμβασμά των. Ή “Εικονογραφημένη,, 
δέν περιμένει άπό άλλον τινά, παρά μόνον άπό τούς συνδρομητάς ν^ΙΓ 
της, άνταποκριτάς, αντιπροσώπους και δλους εκείνους ποϋ με άδελ- * 
φικήν στοργήν προστατεύουν τά συμφέροντά της, καί άπό αύτούς Fl u
θά έξαρτηθή ή Απρόσκοπτος, Ανελλιπής καί άμειώτως πολυτελής \ II
έκδοσις αύτής κατά τήν άρξαμένην περίοδον Κρίσεως. ·//
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καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. 'Αδαμάντιος 
'Αδαμάντιον είς πρόσφατον βιβλίον του περί 
Θεσσαλονίκης κάμνει ένδιαφέρουσαν περιγρα- 
τών σωζομένων εκεί παλαιών έκκλησιών, αρι

στουργημάτων βυζαντινής τέχνης. ΙΙαραλαμβάνομεν 
έν περιλήψει μέρος τής περιγραφής ταύτης, διά νά 
χρησιμεύσουν ώς αισθητικός οδηγός έκείνων έκ τώνI)

αναγνωστών μας, δσοι πρόκειται νά έπισκεφθοΰν τήν δευτερεύου- 
σαν πόλιν τής "Ελλάδος καί τήν πρωτεύουσαν τής Μακεδονίας.

Σήμερον σώζονται είς τήν Θεσσαλονίκην άρχαΐαι έκκλησίαι, 
περί τάς εϊκοσιν. Αί περισσότεροι έξ αύτών, καί μάλιστα αί 
μεγάλαι, μετετράπησαν είς τζαμία υπό τών Τούρκων, ώς κ’ αί 
έκκλησίαι τής Κα»Ίπόλεως καί τών άλλων "Ελληνικών πόλεων.

01 Τούρκοι, μετατρέψαντες τάς εκκλησίας είς τζαμία, ύψωσαν 
και τους ύψηλοτάτους μιναρέδες εις τάς γωνίας των. Μετά τήν 

Η ΙΣΧΥΣ ΜΑΣ.— Καθ' δλον τόν ’Ιούλιον ό στόλος μας έξετέλεσε γυμνάσια ένσφαιρων πυρών, τών όποιων ή έπιτυχία ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν.

άνάκτησιν τής πόλεως ύπό τοΰ "Ελληνικού στρατού κατηρτίσθη 
έπιτροπή, ήτις παρέλαβε παρά τών Τούρκων τούς είς τεμένη 
τής λατρείας αύτών μεταβληθέντας ναούς καί τούς άπέδωκεν 
είς τήν όρθόδοξον λατρείαν.

Πολλα'ι έκ τών παλαιών έκκλησιών έχουν άνακαινισθή είς 
μεταγενεστέρους χρόνους, άλλαι έχουν άνεγερθή έκ νέου, «έκ 
βάθρων», καί δυσκόλως ό ξένος επισκέπτης δύναται >’ά έννοήση 
έκ τών δλίγων λειψάνων τήν παλαιότητά το»·. Μία άπό τάς 
παλαιοτέρας έκκλησίας τής πόλεως, ή οποία έμεινεν είς τούς 
Χριστιανούς, καί διέσωζε πολύτιμα βυζαντινά μνημεία είναι ή 
έκκλησία τοΰ "Αγίου Μήνα, "ιδρυμένη πλησίον τού λιμένος καί 
τών μεγάλα»· εμπορικών οδών τής Θεσσαλονίκης. Τόν παρελ
θόντα αιώνα ή έκκλησία αύτη, ή όποια ΰπήρχεν ήδη τόν ένατον 
αιώνα, έκάη, άνωκοδομήθη δ’ έκ βάθρων καί έχασε κάθε τι 
παλαιικόν. ’Αρκετά καλά διασώζει τήν αρχαϊκήν δψιν αυτής ή 
μικρά έκκλησία τοϋ "Αγίου Νικολάου τοΰ 'Ορφανού, τοΰ 
13ου καί 14ου αίώνος, ήτις κεϊται είς τό άνω μέρος τής πόλεως. 
ΙΙαλαιά είναι καί ή έκκλησία τοΰ "Αγίου ’Αθανασίου, κείμενη 
είς τήν μεγάλην οδόν τής πόλεως, τήν 'Εγνατίαν λεωφόρον, 
πλησίον έπίσης τής μεγάλης ταύτης όδοΰ κ' αί μικροί έκ.κλη- 
σίαι τοΰ "Αγίου Χαραλάμπους και ή τής Παναγίας Δόξης.

Αί σπουδαιότεροι άπό τάς σφζομένας τελείως Βυζαντινός 

εκκλησίας, αί όποιαι μετά τήν άνάκτησιν τής πόλεως άνεκηρύ- 
χθησαν έθνικά μνημεία είν' εννέα :

Είς τήν κάτω πόλιν πλησίον τής παραλίας ευρίσκεται ή 
"Αγία Σοφία, *έγγύς τής σημερινής Μητροπόλεως. ’ Ολίγον υψη
λότερε»’ αυτής, άνω τής θριαμβευτικής άψϊδος τοϋ Γαλερίον, ό 
μέγας κυκλοτερής ναός τοΰ "Αγίου Γεωργίου. Δυτικώτερον τών 
εκκλησιών τούτων, όλίγον υψηλότεροι· τής 'Εγνατίας όδοΰ, 
εύ ρίσκο μεν τόν παλαιότατον ναόν τής Θεοτόκου, γνωστότεροι· 
ώς ναόν τής "Αγίας Παρασκευής, και πλησιέστερον πρός τήν 
μεγάλην άγοράν, τήν κομψήν εκκλησίαν τής Θεοτόκου τών 
Χαλκέων. Έκεϊ πλησίον είναι ή έκκλησία τοΰ "Αγίου Παντε- 
λεήμονος. Είς τό κέντρον τής πόλεως πρός τό άνω μέρος τής 
'Εγνατίας όδοΰ ευρίσκεται τό εύρύτατον οικοδόμημα τοΰ Γενι
κού Διοικητηρίου. Πρός άνατολάς τού Διοικητηρίου συναντώ- 
μεν τόν μεγαλοπρεπή ναόν τοΰ "Αγίου Δη μητριού. "Επειτα 
πρός τό δυτικόν μέρος καί ολίγον ϋψηλότερον τού Διοικητηρίου 
τήν μικρόν εκκλησίαν τής "Αγίας Αικατερίνης. 'Ακόμη δε υψη
λότεροι· υψώνει τους ραδινούς αυτής τρούλλους είς τόν ουρα
νόν ή κομψότατη έκκλησία τών "Αγίων ’Αποστόλων. Είς τό άνω 

δέ μέρος τής πόλεως, άνω τού Διοικητηρίου, ύψοΰται μέ πολλήν 
χάριν ή έκκλησία τού προφήτου Ήλιου, άπό τήν όποιαν έχομεν 
ώραιοτάτην θέαν τής πρός τόν λιμένα κατερχομένης πόλεως.

Τρεις παμμεγέθεις καί περικαλλείς ναούς θαυμάζουν οί 
βυζαντινοί ΘεσσαλονικεΤς ιστορικοί, έγειρομένους είς τό μέσον 
τής πόλεως: Τόν ναόν τής «Θείας τοΰ "Υπερουσίου Λόγου 
Σοφίας», δήλα δή τής "Αγίας Σοφίας, τόν ναόν 
θετού Πανάγνου καί Θεομήτορος», πιθανώτατα 
τόν ναόν τοΰ πανενδόξου καί καλλινίκου μάρτυ- 
ρος Δημητρίου. Είς τούς τρεις τούτους ναούς 
πρέπει νά προστεθή καί ό μεγαλοπρεπέστατος 
τοΰ "Αγίου Γεωργίου, ό όποιος, φαίνεται, ήτον 
ή Μητρόπολις έπί τών βυζαντινών χρόνων.

Τάς σπουδαιοτέρας ταύτας βυζαντινός έκκλη
σίας πρέπει ι·ά διαιρέσωμεν είς δύο μεγάλας 
περιόδους. Είς τάς παλαιοτέρας, αί όποιαι άνή- 
κονν είς τόν 5°r καί 6ον αιώνα, είς τούς πρώτους 
αιώνας τής βυζαντινής τέχνης. Είναι δέ αυται 
αί μεγάλαι και παλαιοί καθολικοί έκκλησίαι τοΰ 
"Αγίου Γεωργίου, τής"Αγίας Σοφίας, τού Άγιου

τής «Άειπαρ- 
τής Θεοτόκου,

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ.— Μετά τά έπιτυχή πυρά τοϋ -Άβέρωφ» ό Πρωθυπουργός κ. Ελευθέριος Βενιζέλος διένειμε 
χρηματικά βραβεία είς τούς άριοτεΐς έκ τών πυροβολητών.

Δημητρίου καί τής Θεοτόκου. Αί άλλαι, αί μικρότεροι, ανήκουν 
είς τήν μεταγενεστέραν περίοδον, είς τόν 10°ν καί 14<>ν αιώνα.

«

Λίοταόεκό)1 άρχιτεκτ ονικόν σχήμα μεταξύ τών άλλο»· έκκλη
σιών έχει ή τοΰ Προφήτου Ήλιου, τού Γ2°υ αίώνος, ή όποια 
ύψοΰται μέ πολλήν χάριν είς τό άνω μέρος τής πόλεως. Δύο 
νάρθηκες, δήλα δή προθάλαμοι, έμπροσθεν τής έκκλησίας, εισά
γουν είς τό κύριον μέρος αυτής. Τό κεντρικόν τοΰτο μέρος 
καλύπτεται άπό ένα υψηλόν τροΰλλον. Τό ιδιάζω· τον αρχιτε
κτονικού τούτον σχήματος είναι δτι είς τά πλάγια πρός Β. καί 
Ν. καταλήγει δ-χι είς καμάρας, άλλ' δπως καί είς τό Ιερόν, είς 
εύρυτάτας κόγχας, δπου ίστανται οί χοροί τών ψαλτών.

Πολύ κομψός καί άξιος προσοχής είναι ό μικρός ναός τής 
Θεοτόκου τών Χαλκέων έν 
μέσω πυκνής εβραϊκής συνοι
κίας καί σιδηρουργείων, έκ τών 
όποιων δίδομεν είς τόν ναόν 
καί τήν έπωνυμίαν. "Ι{ έκκλη
σία αύτη, κτισθεϊσα κατά τάς 
άρχάς τού 1028, διακρίνεται 
διά τούς δύο τρούλλους αυτής, 
τόν μεγαλείτερον είς τό κέντρον 
ώς πάντοτε, τού κυρίως ναού 
καί ένα άλλον έπί τοΰ νάρθη
κας. Τό οικοδόμημα είναι κτι
σμένου ολόκληρον μέ πλίνθους, 
ήμικίονες δέ, καί αυτοί διά 
πλίνθο»· έκτισμένοι, στηρίζουν 
τ’ άετώματα καί τάς ψευδοα- 
ψϊδας, αί όποιαι στολίζουν τόν 
έξωτερικόν τοίχον καί κάτωθεν 
τών όποιων άνοίγονται παρά
θυρα, μονότοξα ή δίτοξα. Τό 
έσωτερικόν είναι πολύ μικρόν 
•Σ έχει τό σύνηθες είς τήν βυ
ζαντινήν αρχιτεκτονικήν σχήμα 
σταυρού." Αλλοτε έκόσμουν τόν 
ναόν τοιχογραφίαι, τών όποιων 
σώζονται όλίγα λείψανα. Τό 
οικοδόμημα είναι στερεώτατα 
έκτισμένον, καί τό σύνολον αυ
τού πολύ άπλούν, άλλά παρέχει 
κομψήν Αρχιτεκτονικήν δψιν.

Μεταξύ τού ναού τούτου καί 
τοΰ ναού τοϋ "Αγίου Γεωργίου 
υπάρχει έκκλησία μεγαλυτέρα έν 
τώ μέσιρ κήπου, ή έκκλησία τοΰ 
.1;'. ΙΙαντελεήμονος, άκόμη κομ- 

ψοτέρας Αρχιτεκτονικής. Τόν ναόν 
σκεπάζουν δύο τροΰλλοι, έκ τών 
όποια»’ ό μεγαλύτερος, έπί πολυ
γωνικού τυμπάνου στηριζόμενος 
καλύπτει τό κέντρον τής έκκλη
σίας, άπ’ αύτοΰ δ’ εξέρχονται αί 
καμάραι κ' αί αλλεπάλληλοι στέ- 
γαι τοΰ’ ναού. Ή έναλλαγή αύτη 
τών πολλών στεγών καί τών ποι
κίλο»· σχημάτων καί μάλιστα τών 
καμπύλών προσδίδει ώραιοτάτην 
ι'ίψιν είς τό δλον οικοδόμημα. 
Κατά τάς τελευταίας έπισκευάς 
τών Τούρκων ή έκκλησία δυστυ
χώς έπεχρίσθη καί έξωτερικώς 
δι' Ασβέστου κ’ έχασε τήν κομ
ψήν έξωτερικήν δψιν τής ποικί
λης αυτής τοιχοδομίας, άλλά τό 
δλον διάγραμμα τής αρχιτεκτονι
κής παράγει έντύπωσιν ποικιλίας 
καί κομψότητας.

Πολύ ώραία είνε καί ή έκκλησία 
τής "Αγίας Αικατερίνης. Τό δλον 
της άρχιτεκτονικόν διάγραμμα είνε 
κομψότατοι·. Τόν κεντρικόν τροΰλ

λον περιβάλλουν είς τάς γωνίας τοΰ οικοδομήματος 4 άλλοι 
μικρότεροι, είνε δέ πλήρεις χάριτος αί γραμμαί τών στεγών αύτοΰ. 

Άπό δλους τούς μικροτέρους καί μεταγενεστέρους ναούς ό 
σπουδαιότερος καί ώραιότερος είναι ό τών "Αγίων Αποστόλων 
πρός τό δυτικόν μέρος τής πόλεως, άνήκων είς μεταγενεστέρους 
χρόνους. Τό άρχαιύτερόν του διάγραμμα ομοιάζει μέ τούς προ- 
ηγουμένους ναούς. Τό κεντρικόν τετράγωνον τοΰ ναού σκεπάζει 
τροΰλλος ΰψούμενος έπί ραδινωτάτου πολυγωνικού τυμπάνου. 
Τό κεντρικόν τοΰτο τετράγωνον περιβάλλει στοά, καί είς τά 
άκρα αυτής ύψοϋνται τέσσαρες άλλοι μικρότεροι τροΰλλοι. ’Εξω- 
τερικώς δέ περιβάλλει τόν ναόν καί άλλη στοά άνοικτή.Αί κατά 
μικρόν ταπεινούμεναι στέγαι τοΰ ναού, τά διάφορα δίτοξα καί 
τρίτοξα παράθυρά του, μέ πλίνθους καί κιονίσκους στολισμένα, 
προσδίδουν είς τόν ναόν μεγάλην ποικιλίαν. ’Ιδία δμως άξιος 

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΚΛΒΑΛΛΑΣ.— Έπί τή πρώτη άμφιετηρίδτ τής άπελενδερώστως τής ώραίας Μακεδονικής πόί^ως έγένετο είς 
τήν παραλίαν μεγαλοπρεπής τελετή καί πλήν τών Στρατιωτικών καί Πολιτικών Αρχών παρέατη σόοσωμος ό λαός τής Καβάλλας.
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θαυμασμού είνε ό παμποίκιλος τρό
πος τής οίκοδομίας αύτοΰ. Διότι 
είνε κτισμένος μέ πλίνθους, μετε- 
χειρίσθησαν δέ οί αρχιτέκτονες τάς 
πλίνθους ταύτας διά νά η ιλοτεχνή- 
σουν είς τήν εξωτερικήν δψιν τής 
εκκλησίας μορίων ειδών κεραμο
πλαστικά κοσμήματα. Είναι τόσον 
ποικίλοι, τόσον κομψαί αί διακο
σμήσεις αύταί, ώστε νομίζεις οτι 
περιβάλλει τήν έκκλησίαν είς ποικι
λόχρωμος τάπης και δτι οί τεγνίται 
έκέντησαν δαντέλλες έπάνω στους 
τοίχους. Μέ τήν ποικιλόχρωμου 
αυτήν διακόσμησιν, μέ τούς υψη
λούς τον τρούλλονς είν έν αληθι
νόν κομψοτέχνημα.

Άπό τάς μεγάλος έκκλησίας αρ
χαιότατη είναι ή μεγαλοπρεπεστάτη 
εκκλησία τού'Αγ. Γεωργίου, έχουσα 
σχήμα σπάνιον είς βυζαντινήν αρχι
τεκτονικήν. Τό σχήμά της είναι κυ
κλοτερές καί είναι φανερόν δτι έκτί- 
σθη τόν 4°ν καί 5ον αιώνα. 'Ο ναός 
ούτος είναι μέγιστος. Μόλις είσέλ- 
θης είς αυτόν καταλαμβάνεσαι άπό 
θαυμασμόν, τό βλέμμα σου χάνεται 
είς μίαν απέραντου κυκλοτερή αίθου
σαν, τήν όποιαν σκεπάζει παμμεγέ- 
θης τροΰλλος. Φώς άπλετου εισέρ
χεται είς τήν απέραντου κυκλικήν 
αίθουσαν άπό μεγάλα παράθυρα. 
Είς τό βάθος άνοίγεται εύρυτάτη 
ήμικυκλική κόγχη τοΰ ίεροΰ, ή δέ 
μεγάλη αίθουσα καταλήγει τριγύρω 
είς εύρυτάτας κόγχας, μεγάλας ώς 
δώματα. Ψηφιδωτόν μεγαλοπρεπεστάτης συνθέσεως περιτρέχει 
τόν τροΰλλον μέ καταλάμπουσαν ποικιλίαν χρωμάτων καί πλού
τον διακοσμήσεων. Έπί εδάφους χρυσού παριστάνονται ναοί 
καί πρό αύτών βωμοί στεγαζόμευοι διά κιβωρίων, δήλα δή επι
στεγασμάτων. "Εμπροσθεν τών βωμών άγιοι ΐτανται όρθιοι καί 
προσεύχονται ΰψοϋντες τάς χεϊ- 

ρας. Μέ πλουσίαν καί ποικιλο- 
τάτην διακόσμησιν είναι στο
λισμένη ίίλη ή ζωγραφία, εντύ
πωση· δέ μεγαλείου προξενεί 
τό σύνολον τοΰ μεγάλου ψηφι
δωτού τού άπεράντου τρούλλου.

ΤΡΑΓΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ.—Τήν ύπό τής Αυστρίας κήρυξιν τοΰ πολέμου 
κατά τής Σερβίας, έσπευσε νά άναγγείλη είς τόν "Ελληνα 'Υπουργόν 
τών ’Εξωτερικών ό έν-Ά-θήναις Σέρβος Πρεσβευτής κ. Μπαλοΰχτσιτς, 
μετ’όλίγον δέ κατέφύασεν εΐς τό Ύπουργεϊον τών ’Εξωτερικών καί ό 
έν ’Αύήναις ’Επιτετραμμένος τής Αύστρίας. ΟΙ Αντιπρόσωποι τών δύο 
έμπολέμων Κρατών συνηντήΟησαν εΐς τό γραφεΐον τοΰ κ. Στρέϊτ, 

άλλ’ Ιδέτε πώς έξήλΟον τής Ουράς τοΰ Υπουργικού Μεγάρου.

Ή’Αγία Σοφία τής Θεσσα
λονίκης θεωρείται άναπαράστα- 
σις τής έν Κωνσταντινουπόλει, 
άλλ' είναι μικροτέρα της. Τόν 
κεντρικόν χώρον τού ναού κα
λύπτει τροΰλλος στηριζόμενος 
έπάνω είς καμάρας, αί όποΐαι 
δίδουν είς τόν ναόν χώρον 
μεγαλύτεροι’ καί σχήμα σταυ
ρού. Πέριξ τού κεντρικού μέ
ρους τού ναού νψοΰται δεύτε
ρος όροφος, ό γυναικωνίτης. 
* Η ίξωτερική δψις είναι ολίγον 
βαρεία, έσωτερικώς όμως αί 
αψίδες καί καμάραι, οϊ κίονες, 
ό γυναικωνίτης μέ τάς στοάς 
δίδουν ωραιότητα καί σεμνό
τητα είς τόν ναόν.

Ψηφιδωτά ωραίας τέχνης, 
μεταγενέστερα τής οικοδομής 
τής έκκλησίας, κοσμούν τόν 
ναόν. Είς τό βάθος, είς τήν 
κόγχην τοΰ ίεροΰ, λάμπει έπί 
καταχρυσου έδάφους ή Πανα
γία ή Πλατυτέρα, καθημένη έπί 

ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΠΑΓΩΝ —’Από τοϋ Αύστριακοΰ έδάφους άξιωματικοί 
τοΰ Αυστριακού ’Επιτελείου ένήργουν κατοπτεύσεις χρησίμους διά τήν έπισή- 
μανσιν τών έπικαίρων σημείων τής έπί τής Απέναντι δχ-Οης τοΰ ποταμού Σαύου 

Αναπαυόμενης Σερβικής πρωτευούσης.

θρόνου καί έχουσα είς τά γόνατα 
τόν Ίησούν. ' Υψηλά δέ είς τόν 
τροΰλλον είκονίζεπαι είς τό κέντρον 
ό Χριστός, απερχόμενος είς τούς 
ουρανούς έντός κύκλου δόξης τόν 
όποιον κρατούν άγγελοι. Γύρω, είς 
τήν εσωτερικήν τοΰ τρούλλου περι
φέρειαν παριστάνονται οί ’Απόστο
λοι καί οί μαθηταί Αύτοΰ, έχοντες 
έν τφ μέσφ τήν Θεοτόκον, τήν 
καλούμένην Δεομένην, διότι έχει 
τάς χεΐρας ύψωμένας είς τόν ούρα- 
νόν καί δέεται.

Ό πάνσεπτος καί πανόλβιος 
ναός τοΰ Άγιου Δημητρίου, άνε- 
γερθείς κατά τούς πρώτους αιώνας 
τής λατρείας αύτοΰ, είναι παμμέγι- 
στος.Έχει τό σχήμα τής λεγάμενης 
βασιλικής, δήλα δή άποτελεϊται άπό 
πέντε Ιπιμήκη διαμερίσματα, τά 
όποια χωρίζονται άπ άλλήλων διά 
μακρών κιονοστοιχιών. "Ανω τών 
κιόνων περιτρέχουν τόν ναόν όχι 
εΐς, άλλά δύο γυναικωνΐται έχον
τες καί αύτοί στοάς. Δύο νάρθηκες 
εισάγουν είς τόν ναόν, δ όποιος 
περατοΰται εις τήν εύρεΐαν ήμικυ- 
κλικήν κόγχην τού ίεροΰ.Έπί τών 
όλολίθων πολύχρωμων κιόνων στη
ρίζονται τά λευκά μαρμάρινα κιο
νόκρανα, στολισμένα μέ γλυπτός 
διακοσμήσεις, φιλότεχνημένας μέ 
λεπτότητα καί ποικιλίαν κομψοτε
χνημάτων τής χρυσοχοϊκής. Οί τοί
χοι άκτινοβολοΰν άπό τήν πολυτελή 
καί πολύχρωμου έπένδυσιν πλακι

δίων ποικιλωτάτων σχημάτων, καί είς τό ήμίφως τών πλαγίων 
διαμερισμάτων λάμπουν τά ψηφιδωτά μέ τάς χρυσός, κυανός 
καί πρασίνους άντανακλάσεις αύτών. Μαγεύει τόν θεατήν ή 
λεπτή καί ζωηρά αρμονία τών χρωματισμών, οί όποιοι ρίπτουν 
ποικιλοχρώμους άνταυγείας είς τήν πλήρη κάλλους καί μεγα

λείου παλαιόν βασιλικήν.
Ό ναός τοΰ Άγιου Δημη

τρίου είναι ό αρχαιότερος και 
μεγαλοπρεπέστερος μετά τήν 
Αγίαν Σοφίαν τής Κωνσταντι
νουπόλεως βυζαντινόν ναόν.

ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

Είς τήν Καβάλλαν ή Εικονο
γραφημένη δέν ΐχτ.ι άλλον άνιιπρό- 
αίοπον άπό τό Μέγα Χαρτοποιλείον ό 

Κόσμος τών κ.κ. Λ. Ν. Γειοργιάδου 
και Σα5, οπερ τήν άντιπροοωπεύει 
τόσον διά τήν Καβάλλαν, δσόν διά τήν 
Δράμαν καί ιόν νομόν Δράμας. Συ
νεπώς παρακαλοννται οί μετ αυτής 
ονναλ.λααοόμενοι διά παν ο,τι αφορά, 
ιό Περιοδικόν νά ά.τενΟύνωνται είς 
ιό ώς άνω Μέγα Χαρτοπωλεϊον ό 

Κόσμος τών κ.κ.Λ. Ν.Γεωργιάδον 
καί Σ"', μηδενός άλλου δνιος εξουσιο
δοτημένου νά συναλλάσσεται διά λογα
ριασμόν τής Εικονογραφημένης ,.

Άπό τήν Χίον μας αναγγέλλουν 
τούς γάμους σεμνής καί χαριτοβρι- 
θοΰς κόρης, τής Δ°5 Μαρίκας Συνε- 
σίου, θυγατρός πολυαγαπημένης τοΰ 
καλλίστου φίλου κ. Μιχ. Συνεσίου, 
αρχαίου Προξενικ. ύπαλλήλου, μετά 
τοΰ άξιολόγου έν Αϊγύπτφ εμπόρου 
κ. Σπ. Κοκκίϊου.

Ή «Εικονογραφημένη» ένώνει τάς 
εΰχάς της μέ τάς εύχάς τής Έκ
κλησίας καί μοιράζε; μέ τούς καλούς 
αύτής φίλους τήν χαράν των ραί- 
νουσα τό συμπαθές ζευγάρι μέ όλό- 
λευκα γιασεμιά.

ΠΩΣ ΕΞΕΡΡΑΓΗ ο ο ο ο ο 
ο ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΡΚΑΪΑ

Tjf έντασις τών σχέσεων μεταξύ Αύστροουγγαρίας καί Σερ- 
Λ X βίας, άπό τήν έπομένην τής δολοφονίας τοΰ Διαδοχικού 
ζεύγους έν Σεραγέβρι, έλαβεν αίή νης χαρακτήρα άπροσδοκήτου 
όξύτητος διά νά καταλήξη είς τήν άνάκλησιν τών πρεσβευτών 
κατ’ άρχεις καί ακολούθως είς πό
λεμον. Πόλεμον, δστις άπό Αύστρο- 
Σερβικοΰ άπέβη Πανευρωπαϊκός.

Ή αλληλουχία τ(ΐ>ν γεγονότων 
έχει ιός εξής :

Τήν 10/23 Ιουνίου περί ώραν 
(ί μ.μ. ό πρεσβευτής τής Αύστρο
ουγγαρίας έν Βελιγραδίφ Βαρώ- 
νος Ι'κ.ίσλ έπέδιδεν είς τόν άντι- 
καθιστώντα τόν κ. Πάσιτς προσω
ρινόν υπουργόν τών 'Εξωτερικών 
τής Σερβίας κ. ΙΙατοού άπειλητικήν 
διακοίνωσιν, άληθινόν τελεσίγρα
φον, τού όποιου ό τόνος έπροκά- 
λεσε κατάπληξη· είς τά Ευρω
παϊκά ανακτοβούλια.

Διά τής διακοινα'ισεως αύτής ή 
Αύστροουγγαρία έζήτει άπό τήν 
Σερβίαν κατ’ ουσίαν :

1) Τήν δημοσίευσιν είς τήν 
έφημερίδα τής Κυθερνήσεως έκ
μέρους τοΰ Σέρβικου ’ Υπουργείου, δι ής νά καταδικάζεται ή 
έν Αύστροουγγαρία προπαγάνδα, καί νά έκφράζεται ή λύπη τής 
Σερβίας, δτι Σέρβοι άξιωματικοί καί υπάλληλοι έλαβον μέρος 
είς τήν προπαγάνδα αύτήν, νάποδοκιμάζεται πασα άπόπειρα 
άναμίξεως είς τάς τύχας τών πληθυσμών τής Αύστροουγγαρίας. 
ΊΙ δήλωοις αΰτη θά έκοινοποιεϊτο πρός τόν στρατόν διά βασι
λικού διαγγέλματος.

2) Ν’ άπαγορευθή πασα Άντιαυστριακή ένέργεια καί πρό 
παντός, ν’ άπαγορευθοΰν δημοσιεύσεις προκαλούσαι τό μίσος 
τού Σέρβικου λαοΰ έναντίον τής Δυαδικής Μοναρχίας. Τήν ΰπο- 

Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ.—Καί τήν νύκτα άκόμη τό Αύστριακόν πυροβολικόν έβαλλε κατά τής πόλεως, ήν οί κάτοικοι ήναγ- 
κάσφησαν νά ένκαταλείψουν.’Αλλά καί ή δράξ τών ήρώων γενναιότατα ύπερησπίσθη τό πάτριον έδαφος. Τό Σερβικόν πΰρ 
ουνεκεντρώθ-η επί τής γέφυρας τοΰ Σεμλίνου, ήν καί κατέστρεψεν, οΰτω δέ ή Σέρβική πρωτεύουσα άνΟίσταται άκόμη.

χρέωσιν, όπως διαλυθούν τά πατριωτικά σωματεία «Ναράδια 
Όμπράβα», δπως άποταχθοΰν οί ενεχόμενοι είς αύτό άξιωμα- 
τικοί καί παυθούν δσοι έκ τών ύπαλλήλων ύπήρξαν μέλη του.

3) Χά ένεργηθή εινάκρισις έν Σερβία έναντίον τών μετα- 
σχόντανν είς τήν συνωμοσίαν τής 15/28 'Ιουλίου (τών δολοφό
νων τοΰ Σεραγιέβου ).

ΊΙ Καισαροβασιλική Κυβέρνησις έπεφυλάσσετο νά παράσχη 

ή ίδια τά έινόματα τών ένοχων και άπήτει τήν μετοχήν .40- 

στριακών άνακριτών είς τήν διεξαχθησομένην ανάκριση·.
Ιό Αύστριακόν τελεσίγραφον έδιδε 48ωΒ°ν πρός άπάντησιν. 

Ή προθεσμία αΰτη έξέπνεε τήν 12/25 ’Ιουλίου όίραν 6 μ. μ.
Τό τελεσίγραφον αύτό έπεσεν ώς κεραυνός. -4ί διεθνείς συν- 

θήκαι ήσαν τοιαύται, (άστε παρομοία ένέργεια άπό μέρους τής 
Αύστροουγγαρίας νά φαίνεται γενομένη έξ ένέδρας. Ί) Πρόε
δρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας μόλις είχεν ίγκαταλείψει τήν

ΑΙΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΠΑΓΩΝ.—Τό έργον τών άρπάγων στ’νεπλήρουν αί έπί τοΰ Δουνάβεως Αύστριακαϊ κανονιοφόροι, 
αΐτινες έβαλλον διά σφοδρού πυρός κατά τοϋ Βελιγραδιού.

Πετρούπολα,ν, τρομερά δέ απεργία Ιξερρηγνύετο είς τήν Ρωσσίαν, 
δυναιιένη νά φέρη εμπόδια είς ένδεχομένην κινητοποίησιν. Έξ 
άλλου είχον άποτύχει πάσαι αί προσπάθειαι τής ’Αγγλικής 
Κυθερνήσεως, δπως λύση είρηνικώς τό ζήτημα τοΰ Ώλστερ.

ΊΙ Σερβία είς τήν περίστασιν αυτήν εδαικε δείγματα συνέ- 
σεως. Άνεδέχθη μετ’ αύταπαρνήσεως πάσας σχεδόν τάς άπαι- 
τήσεις τής Αύστριακής διακοινώσεως, έπιφυλαχθεΐσα έπί δύο 
μόνον σημείων. Μάτην δμως. Ό κ. Πάσιτς, δστις είχεν αυτο
προσώπως έπιδώσει τήν νόταν πρός τόν βαρώνον Γκ.ίσλ, έπέ- 
στρεψεν είς τό Ύπουργεϊον του καί μετά ήμίσειαν ώραν έδέχθη 

τόν Αύστριακόν πρεσβευτήν, δοτίς 
τοϋ άνεκοίνωσεν δτι, άπέρχεται έκ 
Βελιγραδιού μέ δλον τό προσω
πικόν τής πρεσβείας. ΊΙ Σέρβική 
άπάντησις δέν είχε κριθή Ικανο
ποιητική.

Ή διπλωματία τής Τριπλής 
Συνεννοήσεως δέν έφάνη χιισασα 
τήν ψυχραιμίαν της. ΊΙ Ρωσσία, 
προστάτις τών Σλαυικών κρατών 
τού Αίμου, είχεν ήδη ζητήσει πα- 
ράτασιν τής ταχθείσης διά τού 
Αυστριακού τελεσιγράφου προθε
σμίας πρός τήν Σερβίαν. Άλλ’ ή 
πρότασίς της άπερρίφθη. Έπίσης 
άπερρίφθη ή πρότασίς τον Έδ. 
Γκρέϋ περί λύσεως τού ζητήμα
τος διά συγκροτήσεως, δπως καί 
κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους, 
διασκέψεως τών πρεσβευταη· Γερ
μανίας,Ιταλίας, Γαλλίας μετά τοΰ 
υπουργού τών Εξωτερικών έν 
Αονδίνφ.

Τήν 11/24’Ιουλίου ό κ. δέ Σέν 
πρεσβευτής τής Γερμανίας έν Πα
ρισίοις έπέδωκε ρηματικήν διακοί- 
νωσιν πρός τόν έπί τών ’ Εξωτε
ρικών : Υπουργόν τής Γαλλίας. ΊΙ 
δτι ή συζήτησις έπρεπε >·ά γείνηδιακοίνωσις αύτη ίσγυρίζετο,

μεταξύ τών έν Βελιγραδίφ καί τών έν Βιέννη και δχι νά κατα- 
στή άντικείμενον συζητήσεως μεταξύ τών δύο συμμαχικών 
ομάδων τής Ειρήνης.

Μετά τέσσαρας ήμέρας τήν 15/28 ’Ιουλίου 
<5 κόμης Μπέρχτολδ διά τών έν τφ ’Εξωτε
ρικών πρεσβευτών τής Αύστροουγγαρίας άνε-
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«οίνον, οτι νφίστατο έμπόλεμος κατάστασις μετάξι· τής Δυαδι
κής Μοναρχίας και τον Βασιλείου τής Σερβίας.

Ή κήρυξις τοΰ Αύστροσερβικοΰ πολέμου έσχεν ώς άμεσον 
αποτέλεσμα τήν μερικήν κινητοποίηση· τής Ρωσσίας. 3έ>’ ήδύ- 
νατο ή μεγάλη Σλαυική Αυτοκρατορία, ήτις έπολέμησε κατά τό 
1854 και κατά τό 1878 διά τους Σλαΰους τής Βαλκανικής, νά 
έπιτρέψη τήν κατάπνιξιν τοΰ μικρόν Δαβίδ από τον κολοσσών 
Γολιάθ. Δέν ήδΰνατο νάνεχθή τήν κάθοδον τής Αυστροουγγα
ρίας πρός τήν (Θεσσαλονίκην. Κένόμιζεν δτι διά τής μερικής 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΚΩΝ.— Ό έν Παρισίοις Πρεσβευτής τής Αύστρίας Baron de Schoen, 
άναγινώσκει είς τον κ. Bienvenu Marlin, Υπουργόν τής Δικαιοσύνης, ό όποιος 
άντικαΟίστα τόν Υπουργόν τών ‘Εξωτερικών, παρουσίφ τοΰ κ. Bertellot, τοΰ 
Υπουργείου τών ’Εξωτερικών, τήν γνωστήν Διακοίνωσιν, δι’ ής καθίστα γνωστόν 
ή κυβέρνησις τής Βιέννης δτι, έάν δέν έντοπισ^ή ή σύρραξις Αύστρίας καί Σερβίας 

«Οά έπρεπε νά άναμένη τις τάς πλέον σοβαρός συνεπείας».

ταύτης κινητοποιήσεως Θά έγέννα τήν μεταμέλειαν εις τήν καρ- 
δίαν τον κόμητος Μπέρχτολδ. Μάτην δμως. ΤΙ Αυστροουγγαρία 
είχε ρίφει τόν κύβον και δέν ήδΰνατο νά δπισθοδρομήση. Τήν 
τόλμην της ύπεβοήθει ή συγκατάθεσις τον Κάϊζερ.

Έν τώ μεταξύ αί συγκεντρώσεις Ρωσσικοΰ στρατού πρός τά 
Γερμανικά σύνορα ίσχον ώς αφορμήν τήν ζήτησιν εξηγήσεων 
έκ μέρους τής Γερμανίας, τήν ανταλλαγήν τηλεγραφημάτων 
φιλειρηνικών είς τήν άρχήν, σφοδροτάτων έπειτα μεταξύ Κάϊζερ 
και Τσάρου, έν τελεί δέ καί τελεσιγράφου Γερμανικού τόσον 
πρός τήν Ρωσσίαν, δσον καί πρός τήν σύμμαχόν της Γαλλίαν. 
Διά τοΰ τελεσιγράφου εζητειτο άπό τήν Ρωσσίαν ή άποστρά- 
τευσις εντός τινων ώρών, άπό τήν Γαλλίαν δέ ή δήλωσις περί 
ούδετερότητος εις ενδεχόμενον Γερμανορωσσικον πόλεμον. Τά 
τελεσίγραφα άπερρίφθησαν πανηγνρικ.ώς, διαταχθείσης γενικής 
κινητοποιήσεως έν Γαλλία καί Ρωσσίτμ τάς όποιας έπηκολού- 
θησε γενική Γερμανική κινητοποίησις. Ο πόλεμος ήρχισε μετά 
μίαν ημέραν ακήρυκτος, διά νά έπισημοποιηθή κατόπιν καί 
νά (ΐρθώση τήν θρασεϊαν του κεφαλήν υπέρ πάσαν τήν Εύρώ- 
πην. Ή 'Αγγλία έλαβε τό μέρος τής Γαλλίας καί τής Ρωσσίας 
μετά τήν παραβίαση· τής Βελγικής ούδετερότητος άπό τόν 
Γερμανικόν στρατόν, κηρύξασα τόν πόλεμον κατά τής Γερμα
νίας. Οΐ’τω έκτος τής 'Ιταλίας, ήτις ήθέλησε νά μείνη άμέτοχος, 
πάσαι αί Μεγάλαι Δυνάμεις καί μερικά! έκ τών μικρών εύρί
σκονται ήδη είς εμπόλεμον κατάσταση·.

Ό νέος Ευρωπαϊκός πόλεμος, δστις έταξεν αντιμέτωπου τής 
Γερμανίας καί τής Αυστροουγγαρίας ολόκληρον σχεδόν τήν 
ηπειρωτικήν καί τήν νησιωτικήν Ευρώπην, είναι άκόμη είς τήν

άρχήν του. θά ήτο όύσκολον — μάλλον αδύνατον — rd προΐδη 
τις τάποτελέσματα, τήν έκτασιν καί τήν διάρκειάν του. 'Οπωσ
δήποτε ή νίκη τής Τριπλής Συνεννοήσεως είναι πιθανωτάτη. 
δπως είναι βέβαιον, δτι έκ τοΰ νέου γενικού πολέμου θά μετά- 
βληθή πάσα ή πολιτική γεωγραφία τής Ευρώπης. Κολοσσοί θά 
συντριβοΰν καί νέα κράτη θάνακύψουν είς τό πλευράν τών 
παλαιών."Ας έλπισα) μεν δτι ή Ελλάς δέν θά μείνη άνωφέλητος 
έκ τής μεγάλης έπελθούσης θυέλλης καί δτι τέλος θά λύση τάς 
διαφοράς της μέ τους φιλέριδας περίοικους.

Μή λησμονώμεν άλλως τε δτι, άποτέλεσμα τοΰ Πανευρω
παϊκού πολέμου είναι ή παρά τής 'Αγγλικής Κυβερνήσεως 
κατάσχεσις τών Τουρκικών δραίδνωτ «Σουλτάν Όσμαν* καί 

Ρεσσαδιέ» καί ή έκ τοΰ περιστατικού τούτου απροσδόκητος 
δημιουργία ναυτικής μας υπεροχής έπί τής Τουρκίας.

Μολονότι δέ ή Γερμανία έποτλησεν ώς άντιστάθμισμα πρός 
τήν Τουρκίαν, προσκαίρως καί είκονικώς, τά δύο της θωρηκτά 
«Γκαΐμπεν» καί ■ Μπρεσλάου», τά όποια καί μετωνομάσθησαν 
είς Σουλτάν Σελήμ» καί < Μιτυλήνην» δέν πρέπει νά
πτοήση ημάς τό γεγονός. Μάλλον διά νά σωθούν έφευρέθη ή 
εικονική πτόλησις, διότι άλλως «έχουσι γνώσιν.... τά περιπο- 
λοΰντα πρό τών Δαρδανελλίων ’Αγγλικά». Μόνον διά νά έκδη- 
λωθούν οί Ταρταρινισμοί τών παρά τόν Βόσπορον άλλην μίαν 
φοράν έχρησίμευσεν.

Ή Ελλάς, ήτις ήπειλεϊτο, χάρις είς τήν Τύχην — τήν Θείαν 
Πρόνοιαν; — δύναται σήμερον νάπειλήση.

«
Τά γεγονότα εντεύθεν εξελίσσονται κατά τήν εξής χρονολο

γικήν σειράν:
ΙΟ Ιουλίου. 'Η Αυστροουγγαρία διά τοΰ έν Βελιγραδίφ πρεσβευτού 

αυτής έπέδωκε πρός τόν κ. Πατσού, άντικαθιστώντα προσωρινώς τόν

"ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙI,, — Είς τό Βερολϊνον ή φρενϊτις τών φιλοπόλεμων έκορυφώβη 
όταν ό κραταιός Κάϊζερ προσφωνών τεράστιον διαδήλωσιν, τούς είπε τό περίφη- 
μον ρητόν τον Μεγάλου Γουλιέλμου, ό όποιος μετά τοδ Βίσμαρκ έσφυρηλάιησε 
τήν Μεγάλην Γερμανίαν: «Ύψώσωμεν τήν καρδίαν πρός τόν θεόν καί τούς 
γρόνθους πρός τούς έχθρούς μας». Τό Βεοολΐνον καί δλη ή Γεριιανία δονεϊται 

άπό μίαν Ιαχήν: *Στό Παρίσι! Στό Παρίσι!»

κ. Πάσιτς νόταν, δι' ής έζήτει άπό τήν Σερβικήν κυβέρνησιν νά διενερ- 
γήση ανακρίσεις διά τήνσυνωμοσίαν τοΰ Σεραγιέβου, είς ας νά μετάσχουν 
Αυστριακοί άνακριταί καί νά διάλυση ώρισμένα πατριωτικά σωματεία.

12 Ιουλίου. Ή Σερβία άπαντώσα είς τήν διακοίνωσιν τής Αυστρο
ουγγαρίας δηλοι δτι, δέχεται μέρος τών απαιτήσεων της, άλλ’ απο
κρούει τήν πρότασιν περί συμμετοχής εις τάς έν Βελιγραδίιρ διεξαχθη- 
σομένας Ανακρίσεις Αυστριακών ανακριτών, ώς μειουσαν τά κυριαρχικά 
της δικαιώματα. Ή άπάντησις τής Σερβίας έθεωρήθη ανεπαρκής έν

0 ΧΑΥδΩΝ.—Ακάθεκτοι, χειμαρρώδεις, αί στρατιαί τοΰ Τσάρου κατακλύζουν τά Γερμανικά έδάφη. Τό Ιππικόν των πρώτον διέβη τά Ρωσσογερμανικά σύνορα 
και η εισβολή του είχε κάτι τι άπό τήν δίνην καί τούς κλύβωνας τών μεγάλων καί όρμητικών ποταμών.

Βιέννη. Διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τών δύο κρατών. 
13. Ιουλίου. Κινητοποίησις τής Αυστροουγγαρίας — Γενική κινητο- 

ποίησις έν Σερβίρ. — Μερική κινητοποίησις έν Ρωσσία.
14 Ιουλίου. Ό υπουργός έπί τών ’Εξωτερικών τής Ρωσσίας κ. Σα- 

ζόνωφ δηλώνει, είς τάς Μεγάλος Αυνάμεις, δτι ή Ρωσσική κυβέρνησις 
δέν δύναται νάάδιαφορήση διά τήν τύχην τής Σερβίας.—Συγκεντρώσεις 
τοΰ Γερμανικού, τοΰ ’Αγγλικού καί τοΰ Γαλλικού στόλου.—Ό σέρΈδουαρ 
Γκρέϋ προτείνει τήν μεσολάβησιν μεταξύ Αυστροουγγαρίας καί Σερβίας.

15 Ιουλίου. Ή Αυστροουγγαρία κηρύττει τόν πόλεμον κατά τής 
Σερβίας.

16 ’Ιουλίου. Μερική ρωσσική κινητοποίησις πρός τά σύνορα τής 
Αυστροουγγαρίας.— Ή πρότασις τοΰ Γκρέϋ περί μεσολαβήσεως απορ
ρίπτεται.—Ή Αυστροουγγαρία κινητοποιεί πρός τά Ρωσσικά σύνορα.— 
Έναρξις τών κατά τής Σερβίας εχθροπραξιών.— Οί Σέρβοι άνατινάσ- 
σουν τί)ν^γέφυραν μεταξύ Βελιγραδιού-Σεμλίνου.—Ό Κάϊζερ καλεΐτόν 
Τσάρον, δπως άπόσχη τής πρός τά Αυστριακά σύνορα κινητοποιήσεως.

17 ’Ιουλίου. Αί Κάτω Χώραι κηρύσσουν ουδετερότητα. Ό Αύστρο- 
ουγγρικός στρατός αρχίζει τόν βομ
βαρδισμόν τοΰ Βελιγραδιού, δπερ έγ- 
κατελείφθη παρά τών Σέρβων. Ή 
Σέρβική Αυλή καί κυβέρνησις μετα
φέρονται είς Νύσσαν.

18 ’Ιουλίου. Γενική κινητοποίη- 
σις έν ’Ρωσσία. — Ή Γερμανία κηρύσ
σεται ύπό άπειλήν πολέμου.— Γενική 
κινητοποίησις έν Αυστροουγγαρία.— 
Κινητοποίησις τοΰ Βελγίου καί τής 
'Ολλανδίας. — Γενική κινητοποίησις 
έν Γαλλίρ.—Βομβαρδισμός τοΰ Βελι
γραδιού.— Οί Σέρβοι άνετίναξαν μίαν 
γέφυραν έπί Αυστριακού έδάφους.— 
Ή Βουλγαρία καί ή 'Ισπανία δηλοΰν, 
δτι θά μείνουν ουδέτεροι.—Ή Ελβε
τία κινητοποιεί.

19 Ιουλίου. Ειρηνική έπέμβασις 
τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας καί τοΰ 
Αύτοκράτορος τής Γερμανίας. — Ή 
Γερμανία κηρύττει τόν πόλεμον κατά 
τής 'Ρωσσίας. — ΤΙ Νορβηγία δηλοι 
ουδετερότητα. — Πρώται άψιμαχίαι 
είς τά Γαλλογερ μάνικά καί τά 'Ρωσ- 
σογερμανικά σύνορα. — Ή Τουρκία 
δηλοι ουδετερότητα. — Οί Γερμανοί 
καταλαμβάνουν τό Λουξεμβούργου.— 
Κήρυξις τοΰ στρατιωτικού νόμου έν 
Γαλλίφ καί ’Αλγερίφ.

20 Ιουλίου. Ή Αγγλική κυβέρνη- 
σις έρωτά τήν Γαλλίαν καί τήν Γερ
μανίαν, άν είς περίπτωσιν πολέμου Οά 
έσέβοντο τήν ουδετερότητα τοΰ Βελ
γίου. Ή Γαλλία άπαντρ. δτι, Οά τήν 
σεβασθή. Ή Γερμανία διατείνεται, δτι 
λόγοι στρατηγικοί ή μπορεί νά τήν 
έξαναγκάσουν δπως παραβίαση τήν 
ούδετερότητα ταύτην. Ή ’Αγγλία δί
δει είς τήν Γερμανίαν προθεσμίαν 
ολίγων ώρών, δπως διακηρύξη δτι θά 
σεβαοθή τήν Βελγικήν ούδετερότητα.

21 ‘Ιουλίου. Ή ’Αγγλία κινητο
ποιεί τόν στρατόν καί τόν στόλον 
της. — Ή Γερμανία ζητεί νά διέλθη 
διά Βελγικού έδάφους. — Τό Βέλγιον 
άρνεΐται νά έπιτρέψη τήν διέλευσιν

ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ.—Μόλις ήρχισαν τά Αύστροσερβικά ή 'Ελληνική Κυβέρνησις 
και ή Ρουμανική ειδοποίησαν τάς κυβερνήσεις Σόφιας καί Κωνσταντινου
πόλεως 8τι, έννοοβν νά μείνη σεβαστόν τό έκ τής συνθήκης Βουκουρεστίου 
δημιουργηθέν καθεστώς έν τή Βαλκανική, καί ό είς μετά τόν άλλον, οί έν 
Άθήναις ’Αντιπρόσωποι Βουλγαρίας καί Τουρκίας Πασσάρωφ καί Γκαλήπ 
Βέης έπεσκέφθησαν τόν κ. Στρέϊτ καί έόήλωσαν έξ όνόματος τών κυβερ- 
νήσεών των οτι άμφότεραι αί χώραί των θά τηρήσουν. . . άψόγον στάσιν.

Γερμανικού στρατού έκ τού έδάφους του.—Ή Γερμανία κηρύττει τόν 
πόλεμον κατά τής Γαλλίας.— Ή Γερμανία άπαντρ δχι ίκανοποιητικώς 
είς τό ’Αγγλικόν τελεσίγραφου.

22 Ιουλίου. Ή ’Ιταλία δηλοι ούδετερότητα καί ταυτοχρόνως καλεί 
μερικός κλάσεις έφεδρείας ύπό τά δπλα. — Οί Γερμανοί είσελαύνουν 
είς Βέλγιον καί βαδίζουν κατά τής Λιέγης καί τοΰ Ναμούρ. — Ή 
’Αγγλία κηρύττει τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας. — Νέαι αύστριακαί 
έπιθέσεις είς τά Σέρβικά σύνορα. — Ή Τουρκία κλείει τά Δαρδανέλλια 
έπιβεβαιοΰσα τήν ουδετερότητά της. — Μερική κινητοποίησις έν Ρου
μανία.— Ή Ελλάς καί ή 'Ελβετία δηλοΰν ουδετερότητα. — "Ενα Γερ
μανικόν καταδρομικόν βομβαρδίζει τόν Ρωσσικόν λιμένα τοΰ Λιμπάου. 
Οί Γερμανοί καταλαμβάνουν τήν νησίδα Άλανδ είς τήν Βαλτικήν.— 
Τό Γερμανικόν καταδρομικόν «Μπρεσλάου > βομβαρδίζει τήν Μπόνναν, 
ένώ τό Γκαΐμπεν· βομβαρδίζει τήν Φιλιππβίλ έν Άλγερίςι.

23 ’Ιουλίου. Τό Βέλγιον καλεί τήν Γαλλίαν είς συνεργασίαν.—Τό 
«Γκαΐμπεν» καί τό «Μπρεσλάου» καταφεύγουν είς Μεσσήνην τής Ιταλίας. 
—Ή Αύστρουγγαρία κηρύττει τόν πόλεμον κατά τής Ρωσσίας καί ανα

καλεί τόν έν Πετρουπόλει πρεσβευτήν 
της. — Δύο Αυστριακά συντάγματα 
άπεκρούσθησαν παρά τών Σέρβων είς 
Σεμένδριαν.—Ή προέλασις τών Γερ
μανών είς Βέλγιον ευρίσκει δυσκο
λίας, λόγιρ τής άντιστάσεως τών Βέλ
γων καί τής καταστροφής τών γεφυ
ρών έπί τού Μόζα.

24-25-26 Ιουλίου. Οί Γάλλοι 
καταλαμβάνουν τό Άλτκίρχε καί τήν 
Μιλούζην έν Άλσατίρ.—Έπικαί μάχαι 
πρό τής Λιέγης.

27-28 Ιουλίου. Οί Γερμανοί ανέ
κτησαν τήν Μιλούζην. Κατέλαβαν τήν 
πόλιν τής Λιέγης, δίχως νά εκπορθή
σουν τά φρούριά της.

29 'Ιουλίου. Τά φρούρια τής Λιέ
γης άνθίστανται.—Οί Γερμανοί προε
λαύνουν πρός τό Ναμούρ καί πρός 
τάς Βρυξέλλας.

30-31 ’Ιουλίου. 'Η Γερμανική 
προέλασις είς Βέλγιον άνακόπτεται. 
’Επιτυχής άντεπίθεσις τών Γάλλων έν 
’Αλσατία.V 4- ♦ ♦
ΣΤΑ ΞΕΝΑ

ο^νρνάτι έδο>, γυρνάει έκεϊ, 
ποΰ πάει κί αυτός δέν ξέρει. 
’Ακούει δυο λόγια μυστικά 
-τοΰ τού φυορ τ άγέρι.

Η αγάπη, ποΰ παράτησε, 
τόνε φωνάζει πιστό :

— ΤΙ γύρνα πίσω. Δίχως σέ 
δέν ήμπορω νά ζήσω.’

ΔΙά εκείνος πάντα πάει εμπρός 
χωρίς να σταματήση. 
Καϋμένε δέ Οά μεταϊδής 
ο,τι έχεις άγαπήσει.

(μβτ. Π. Γ.) ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΑΙΝΕ
« « »

' Ο θεός μόνον εστΐν ή Ζωή· πάντα 
τά αλλα θάνατος.

Ο θεός έν τή πελωρίτι νυκτί είνε 
ό άνατέλλων ήλιος. Ούγγώ
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ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ-ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Ή μόδα στην εξοχήν.— Νά πάμε στην 
εξοχήν, άλλά τί νά φορέσω μεν; ’Ιδού τί 
απασχολεί τάς κυρίας καί τάς δεσποινίδας.

’Η εξοχή θέλει καί αυτή τό κοστούμι της 
καί ή μόδα πού κυριαρχεί είς τάς πελώριας 
κοσμοπόλεις δεν κουράζεται νά τρέχη οτι, 
ακρογιαλιές, νά σκαρφαλώνη στά βουνά, νά 
κυλφ στά ποτάμια. Τό κράτος της απέραντου, 
όπως ή Γή καί ή έπιβολή της τυραννική.

Μία κομψή, μία κυρία καθώς πρέπει, δεν 
θάποβάλη την χάριν της, τά μοδέρνα κοστού
μια της, επειδή εγκαταλείπει δύο μήνας τήν 
πόλιν.'Η τουαλέττα αποτελεί διά τήν γυναίκα 
μέσον γοητείας καί καμμία δεν Αποφασίζει 
χάριν τής εξοχής νά χάση ένα μέρος τών 
θελγήτρων της.

’Εννοείται ότι, οί μεγάλοι εμπορορραπται, 
οί μεγάλοι έμποροι νεωτερισμών κάμνουν τό 
παν, όπως καταστήσουν τό δόγμα τούτο σεβα
στόν. “Ετσι μία κυρία είς τό διάστημα τών 

■ θερινών διακοπών», αί όποΐαι θα περάσουν 
είς έκδρομάς, ψάρενμα, λουτρά, σιδηροδρο
μικά καί άτμοπλοϊκά ταξείδια είναι υποχρε
ωμένη νά μεταμορφώνεται οσον αφορρ το 
ένδυμα, είς κάθε σταθμόν πού κάμνει. Κα
πέλλα, ρόμπες, βεστόν, όμπρέλλες, φούστες, 
παπούτσια, γάντια, όλα πρέπει ν' άλλάσσουν 
άναλόγως τοΰ περιβάλλοντος.

’Αλλά μία ζωή απλή άνετος υπαίθρια, 
πλημμυρισμένη άπό ίώδιον καί οξυγόνου, 
πρέπει νά πιθηκίζη, νάσφυκτιή καί νά πνί
γεται μέσα είς τά στενά ρούχα τής μόδας; 
Πώς ήμπορεϊ μία κυρία νά κυλισθή οτήν 
αμμουδιά, σι ή φτέρη τών βουνών, νά τρέξη 
στά μονοπάτια τοΰ δάσους, σφιγμένη στους 
περιπλόκους μηχανισμούς, πού ονομάζονται

Ιδού διατί, τουλάχιστον διά τούς μήνας τής 
στάσις κατά τής Μόδας. Αλλ’ ας ’δούμε πώς σκέπτονται αί καταλύτριαι τής 
Μόδας διά τήν εξοχήν, ή μάλλον πώς ντύνονται.

' II διαμονή είς τάς λουτροπόλεις επιζητεί κάτι έλαφρόν, άνετου κ' ευρύ
χωρου διά τό γυναικείου σώμα. Πολλαί άπό τάς κομψοτέρας Παρισινός, έξ 
έκείνων που έπιβάλλουν τούς συρμούς, περνούν τό καλοκαίρι των με κου
στούμι ναύτου. Πόδια γυμνά, πανταλόνι άνδρικό πλατύ, μπλούζα ναύτου 
ανοιχτή δίχως φανέλλαν, σκούφος μαλακός, όπως τών Φραντζέζων ναυτών.

ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΤΩΠΟΝ.—ΟΙ Ρώσσοι, πρΙν συμπληρώσουν τήν κινητοποίηοίν των, 
ένήργησαν άπειρους κατοπτεύσεις μέ άεροπλάνα είς τό Αύστριακόν έδαφος. ΑΙ προ- 
φυλακαί τών.Αυστριακών δμως, άγρυπνοι πάντοτε, κατόρθωσαν κατάτινα έμφάνισιν 
νά καταστρέψουν τό Ρωσσικόν άεροπλάνον, φονεύσαντες καί τούς δύο έπιβάταςτου.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΣΤΙΓΜΑΙ.—Τήν παραμονήν Ακριβώς τήςκηρυξεως τού πολέμου ό Σέρ "Εδουαρδ Γκρέυ (ό όρθιος Αριστερά μέ 
τάς χεΐρας όπισθεν) έκάλεσεν είς τό Ύπουργεΐον τών ’Εξωτερικών είς συνδιάσκεψιν τούς έν Λονδίνω άντιπροσώπους 

τών Δυνάμεων, μεθ’ ών έπΐ μακράν ουνεσκέφθη πρός έξεύρεσιν τρόπου άποσοβήσεως τής όλεθρίας ουρράξεως.

κοστούμια τής μόδας;
εξοχής, όργανοΰται μία έ.πανά-

Αυτό γιά τά μεσημέρια στην αμμουδιά, για τόν περίπατον μέ την βάρκαν, για 
τό ψάρεμα, ακόμη καί διά τάς μικρός επισκέψεις στις διπλανές φίλες, οπότε 
γίνεται μιά ελαφρά τροποποίηοις.Ή χ_αριτωμένη μις φορεϊ ελαφρά σανδάλια.

Άλλαι κυρίαι από τάς τελεγκάντ» φορούν καθ’ όλους τους μήνας τοϋ 
θέρους εις τάς λουτροπόλεις πενιουάρ λουτρού. Ή μακριά πλατεία ρόμπα με 
τό ανοικτό στήθος καί μέ τά φαρδυά μανίκια θεωρείται ώς κοστούμι Ιδεώδους 
άνέσεως κ ελευθερίας κινήσεων ."Οσο γιά τό βουνόν, αί περισσότεροι φορούν 
κοστούμια κυνηγού, ψηλά υποδήματα, φούστες κοντ’ες,εως τό γόνυ, και βεατόν 
άναλόγως τού καιρού. Υπάρχουν τώρα καί έπαναστάτιδες των άκρων. Πη
γαίνουν είς μίαν εξοχήν ; Φροντίζουν νά προμηθεύωνται άπό τα κοστούμια 
πού φορούν αί γυναίκες τού τόπου. Αιότι αΰταΐ ένστίκτως σχεδόν προτιμούν 
δ,τι συμβιβάζεται προς τό κλίμα τού τόπου. Άλλά γενικώς ή συνταγή των 
ωραίων άνταρτίδων εναντίον τής Μόδας είναι απλή :

Εισθε στην εξοχήν ; Φορείτε ο,τι σας έρχεται βολικώτερα».
• Φαντασθήτε, έλεγε μία χορεύτρια τών Παρισίων, άστρου τοϋ κομψού κό

σμου, ότι ένα βράδυ έβγήκα με τό πλατύ καί μαλακό καπέλλο τού φίλον μου, 
καί άλλοτε έπήγα άπό τή βίλλα μου στό μπάνιο τυλιγμένη ο’ ένα σεντόνι».

Άλλά καθώς έσημειώσαμεν άρχίζοντες, όλ’ αυτά αποτελούν ίπανάσταοιν 
καί όχι καθεστώς μέ κανόνας, τους όποιους ήμπορεϊ άφοβα ν' άκολουθήση ή 
κυρία πού άφίνει διά τους καλοκαιρινούς μήνας την πόλιν. “Επειτα αί τριοχα- 
ριτωμέναι «.έλεγκάντ τών Παρισινών βουλεβάρτων έχουν την γοητείαν σχε
δόν ένστικτον. Καί άσυνειδήτως σχεδόν μ' ένα μαλακοί’ γυναικείου καπέλλο, 
μέ όποιαδήποτε φούστα σοΰ εμφανίζονται θαύματα χάριτος καί γοητείας.

Είναι ίκαναϊ, κάμνουσαι μίαν έπανάσταοιν κατά τής Μόδας, να λανσάρουν 
νέαν τοιαύτην. £

Τά καπέλλα μας. — Πάνε καί τά κανοτιέ, πάνε καί τά ζαπονναί, λέγει 
ή Α'“ Σωτηρία Λαμέρα, όδός Περικλεούς 29. “ Εδωκαν τήν θέοιν των εις τά 
κλός. Κλός μικρά με τριαντάφυλλα καί βερντούρα γύρω-γΰρο> καί εις το πλάι 
ένα φιόγκον μεγάλον άπό βελούρ.

'Ωμαί ή βρασμένοι τροφαί.— "Ενα ιατρικόν περιοδικόν τής 'Αγγλίας 
εκφράζει αμφιβολίας ώς πρός τό ιοφέλιμον τής μεθόδου, κατά τήν όποιαν 
παρασκευάζομε»’ τάς τροφάς. Γενικώς οί φαδδισταί, δήλα δή οί φρονοΰντες 
ότι πρέπει νά τρώγωμεν ώμάς τάς τροφάς δεν φαίνονται νά έχουν καί πολύ 
άδικον. Είναι αναμφίβολον οτι, είς μερικός τροφάς ενρίσκονται στοιχεία θρε
πτικά, τά όποια ή θερμότης καταστρέφει. Αιά τής άπομονώοεως τών στοι
χείων αυτών, τής βιταμίνας», καί διά τής χημικής της άναλΰσεως, έφθασαν 
είς τό συμπέρασμα ότι, ή έξαφάνισίς της άπό τάς τροφάς συμπίπτει με τήν 
έμφάνισιν μερικών ασθενειών τής θρέψεως, ώς λόγου χάριν τοΰ ραχιτισμού. 
Είς επίμετρο»· πρέπει νά σημειωθή ότι, τό βράσιμο»· καί τό ψήσιμον δέν κάμνει 
εΰπεπτοτέρας τός τροφάς.

Κανταΐφι με κρέμα. — Μία όκιϊ κανταίφι, μισή όκα βούτυρο, μιά - μίση 
οκά ζάχαρι, μία όκα γάλα, 50 δράμια σιμιγδάλι, 6 κροκούς αυγών, μιά 
φλούδα πορτοκαλλιοΰ φρέσκα τριμμένη στόν τρίφτη.

Βάζετε σέ μιά κατσαρόλα 150 δράμια ζάχαρι λεπτοκομμένη, τούς κροκούς 
τών 6 αυγών καί τό σιμιγδάλι καί τ’ ανακατεύετε καλά. "Αμα γίνουν ένα 
μίγμα, ρίχνετε τό γάλα καί τό βράζετε σέ μέτρια φωτιά, ώς ότου νά δέση τό 
μίγμα, τό όποιον άφίνετε νά κρνώση. Κατόπιν, άφ' ου άλείψετε ένα ταψί με 
βούτυρο, βάζετε τό κανταίφι κατά λωρίδας. Παίρνετε μιά ή δυό κουταλ.ιές 
κρέμα καί λίγο βούτυρο καί τά τυλίγετε μέ τό κανταίφι, ώς ότου νά γέμιση 
τό ταη’ί τό όποιον στέλνετε στό φούρνο. “Εχετε βρασμένη τήν υπόλοιπον μία 
οκά καί 5Θ δράμια ζάχαρι σέ μιά οκά νερό καί μέ τό σιρόπι περιχύνετε τό 
κανταίφι, έν φ εινε άκόμη ζεστό. Τό σκεπάζετε καί τό άφίνετε ν’ άπορρο- 
φήση τό σιρόπι επί μισή ώρα. Κατόπιν τό σερβίρετε.

Ετος συνεπληρώθη άπό τής ήμέρας, καθ’ ήν πολΰκλαυστος 
νέος καί έπιστήμων έμβριθής, ό Χταύρος Άσημάκης, Χτρατ. 

Ιατρός, έπεσε θύμα τοΰ καθήκοντος καί τοΰ Άλτρουϊσμοΰ του 
έν Στρωμνίτση. Σάν σε μνημοσύνην ή “Εικονογραφημένη,, 
μαζεύει γύρω της τούς φίλους της μέ τούς κατωτέρω στίχους:

ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΣΗΜΑΚΗΝ
£τής ρεματιές τής Στρώμνιστας τραγούδια Αντηχούνε, 
πού ψάλλουν ’Ελληνόπουλα τά νιάτα ενός νεκρού, 
Έλληνοπούλες ι'όμορφες το κάδρο του κεντούνε 
καί βάζουν διαμαντόπετρες τά δάκρυα τους άλλου.

— Ώρηε νεκρέ, αξέχαστος έπέρασεν ό χρόνος,
πού σέ σκεπάζει ανάλαφρα αίμοβαμμένη γή· 
δροοίζουνε τά δάκρυα μας, πού γέννησε»· ό πόνος 
όσα λουλούδια αμάραντα έφύτρωσαν έκεϊ.

— Ιεροφάντη εκλεκτέ, μεγ’άλης επιστήμης,
σέ κλαϊνε μάνναις, πού έσωσες μονάκριβα παιδιά’ 
ι’μαν γραφτό είς τόν βωμό τόν ιερό εκείνης 
θύμα εσύ πολύτιμο να πέσης ξαφνικά.

— “Ωρηε νεκρέ, 'στόν τάφο σου έρχεται μαυροφόρα
καί με στεφάνι δάφνινο σέ στέφει ή Πατρίς, 
μέ τών Ηρόιων τές ψυχές καί ή δική σου τιάρα 
στό 'Εθνικό τό Πάνθεο διαβαίνει παρευθύς.

"Αν δέν ο' έδέχθη ή κοινή ’ατούς κόλπους της μητέρα, 
αν τ' Άπολλιόνιο σώμά σου σκλαβώνει σκλάβα γή, 
καρτέρει- πάλι θ’ άναοτή τό “Εθνος, θάρθη μέρα 
νά άπλιοθή στό μνήμά σου σημαία γαλανή . . .

Στής ρεματιές τής Στρώμνιτσας τραγούδια αντηχούνε, 
πού ψάλλουν Έλληνόποι·λα τά νειάτα ενός νεκρού, 
Έλληιοπουλες ιάμορφες τό κάδρο του κεντούνε 
καί βάζουν διαμαντόπετρες τά δάκρυα τους άλθ.οΰ . . .

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ♦ * ♦

ΑΡΕΤΗ
(ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΟΣ)

Το νησί ,έπυρπολεϊτο άπό τάς τελευταίας ακτίνας 
τοΰ Ονήσκοντος ήλιου.

Μία μικρή βάρκα μέ πανί έσχιζε τά ελαφρώς ρυτι
δωμένα κύματα. Μέσα έκάθηντο δύο έφηβοι. Ό ένας 
ήτο μελαχροινός καί είχε μαΰρα μαλλιά, ό άλλος ξαν
θός, μέ μαλλιά όλόχρυσα καί μάτια γλαυκά. Είς τά 
χέρια του έκρατοϋσε μίαν κιθάραν. Ή βαρκούλα έπλη- 
σίασε τήν ξηρόν είς ένα μικρόν κολπίσκον καί οί δύο 
νέοι άπεθιθάσθησαν. Ό ξανθός έστράφη πρός στιγ
μήν κ’έστήίωσε τά μάτια του πρός τήν ανατολήν.

— Ποια είναι ή νέα έκεΐ στό βράχο; Ήρώτησε τόν 
σύντροφόν του. Ποτέ μου δέν είδα ώραιοτέραν.

Καί ό άλλος έμεινεν έκθαμβος καί οί δύο μαζί έκύ-
ταξαν βουβοί τήν ώραιοτάτην κόρην, ή οποία.’ μή άντιληφθείσα τήν 
παρουσίαν τών δύο νέων, άνεπαύετο είς τό ήλιοφωτισμένον εκείνο ψή
λωμα. ’Αλλά τό φώς τής δύσεως έφώτιζε καί τούς δύο νέους κέρριπτε 
μεταλλικός άνταυγείας επάνω στά χρυσά μαλλιά τοΰ ενός, ό όποιος, γυρ- 
μένος πρός τήν ακτήν μέ τήν κιθάραν είς τό ένα χέρι, έφαίνετο ώσάν ή 
προσωποποίησις κανενός Θεοΰ· τοΰ ’Απόλλωνος. Τέλος τά μάτια τής 
κόρης έστράφησαν πρός αυτόν καί τά βλέμματά των διεσταυρώθησαν.

ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΙ. — Πρό τής Λιέγης. Βέλγοι Ιππείς έξορμοϋν καί δι έπελάσεως τρέπουν 
είς φυγήν ταξιαρχίαν Γερμανικού Ιππικού.

Τότε αυτός, γοητευμένος, νικημένος, έδραμε πρός τόν βράχον... καί 
ένφ έμελλε νά πλησιάση τήν ιδανικήν αύτήν εικόνα έξαφνα εκείνη έκαμε 
κίνημα περιφρονήσεως μέ τό χέρι, κέρρίφθη είς τήν άφρίζουσαν θά
λασσαν. Ό ήλιος έφώτισε διά τελευταίαν φοράν τούς φειδιακούς ώμους 
καί τά χιονόλευκα χέρια, έπειτα ή κόρη ήφανίσθη ύπό τά νερά.

Άπογοητευμένον τό ξανθό παλληκάρι αφήκε νά τοΰ πέση άπό τό χέρι 
ή κιθάρα εις τά γλαυκά βάθη.

— ’Αφροδίτη ! ’Ανέκραξε μετά μίαν στιγμήν, ώσάν νά έξυπνοΰσεν 
άπό βαθύν ύπνον. Ήτον ή ’Αφροδίτη.

— Όχι, δέν ήτον ή ’Αφροδίτη, έψιθύρισεν ό άλλος επιθέτων ήρεμα 
τό χέρι του επάνω στόν ωμόν του, άλλά ή Αρετή, ή κόρη, όπως λένε, 
τοΰ Ποσειδώνος. Θά είναι δεκαπέντε χρόνια ποΰ ένας ίερεύς εύρήκε τή 
μικρούλα. Ήτο νύκτα καί έπρόκειτο νά θυσιάση είς τόν θεόν τής θαλάσ
σης, τόν Ποσειδώνα, τοΰ όποιου διακρίνεται ό ναός έκεΐ. Καθώς έβγήκε 
γυρίζων στό σπίτι ήκουσε μίαν παιδικήν φωνήν, ώσάν νά ήρχετο μέσα 
άπό τό κΰμα. Έσταμάτησε καί, παρατηρών στά σκοτεινά, άνεκάλυψε 
μίαν μικρόν έως 12 έτών.Έκπλαγείς τήνέσήκωσε καί τήν στιγμήν αύτήν 
ή Σελήνη έβγήκεν άπό τά σύννεφα καί ό ΙΙοσειδών έξηφανίσθη μέσα 
είς τήν θάλασσαν. Πολλοί εύγενεΐς καί υίοί' βασιλέων τήν είχαν ζητή
σει είς γάμον, άλλά ματαίως. Αί ίκεσίαι τών ερωτευμένων τήν αιριναν 
απαθή καθόις καί τήν ”Αρτε|ΐιν ...

Ήτον ή εσπέρα τής έπομενης ήμέρας. Ή νεαρά κόρη τοΰ βασιλέως, 
ή χαριτόβρυτος Ισμήνη, και ή θετή άδελφή της, ή ’Αρετή είχαν καθίσει 
είς τά σκαμνιά τών Οεραπαινών καί ΰφαιναν άδιακόπως. Ή συνδιάλε- 
ξις ήτο πολύ ζωηρά. Πρός στιγμήν μία άκτίς τοΰ ήλιου, δστις έκλινε 
πρός τήν δύσιν του έκάθησεν επάνω στόν άργαλειό τής ’Αρετής. Ή νέα 
έσήκωσε τό κεφάλι καί είπε:

— ’Αρκεί πλέον· ένύκτωσεν.. Άς σπεύσω νά φθάσω στ’ ακρογιάλι 
προτού βασιλέψη ό ήλιος. Χαΐρε άδελφή.

Άλλ’ ή Ισμήνη τήν έκράτησεν άπό μίαν άκρην τής έσθήτος.
— Όχι άκόμη, — τής είπε — περίμενε ολίγο. Κύταξε τόν Εΰρύνο- 

μον μέ τόν ανδρείάν του φίλον Γλαύκον, τόν Μιλήσιον. Ό Εΰρύνομος 
μοΰ διηγήθη περί αυτού ότι είναι ποιητής, εκλεκτός τών θεών. Κύτταξέ 
τον, φέρει είς χεΐρας τήν λύραν, καί θά τραγουδήση τούς ήρωας κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ συμποσίου. Δέν θά ήμποροΰσες νά μείνης άπόψε; 
Νά καθίσωμε έκεϊ όπίσω άπό τις κολώνες καί θά τ’ άκούσωμε όλα, 
ώσάν νά εΐμεθσ μέσα είς τήν αίθουσαν. Παρατήρησε τόν νεαρόν ξένον. 
Είδες ποτέ σου άνθρωπον ώραιότερον; Τόσο ισχυρόν, μέ τέτοιο ανά
στημα, σάν θεός τοΰ Όλυμπου. ’Ιδού 1 Μας διέκρινεν. Έκάρφωσε τά 
μάτια του επάνω μας, καί κυττάζει εσένα.

— Ώ! εσένα! Άπήντησεν ή ’Αρετή μειδιώσα. Διότι καί προχθές 
άκόμη παρέλειηια τήν καθημερινήν θυσίαν. Αύριο θά μοΰ έπαναλάβης 
δ,τι τραγουδήσει.

ΤΙΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ.—Οί Γάλλοι είς τους νεκρούς Γερμανούς πού εύρίσκουν 
είς τά πεδία τών μαχών άπονέμουν τας οίκείας τιμάς.
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Περιεπτύχθη τήν άδελφήν, έπήρεν έναν άμφορέα γεματον άπό κόκ
κινο κρασί, έβγήκεν άπό τό σπίτι, κέπλανήθη άνάμεσ’άπό ένα παραλια
κόν ελαιώνα. Τό μέρος ήτο βραχώδες, άλλ' ή Αρετή τό διέτρεξε ταχέως 
κέφθασε τέλος έμπρός άπό τό άπέραντον βασίλειον τοΰ πατρός της. 
"Επλυνε τά πόδια της εις τήν θάλασσαν καί ήτοιμάσθη διά τήν προσευχήν: 

— Προστάτευσέ με καί είς τό μέλλον, πάτερ μου, άνέκραξε. Προ- 
στάτευσε καϊ τό νησί τοΰτο, ποΰ φιλόξενα μέδέχθη.

5-- Έπειτα, χύσασα οίνον εΐς τό νερόν είς σημεϊον θυσίας, έστάθη νά 
παρατηρήση τήν άλάμιξίν του μέ τά κύματα.
— Άκόμη καί σήμερον δ Ποσειδών μάς είν’ ευνοϊκός· έψιθύρισεν ή 

Αρετή. Έπειτα παρετήρησεν έν έκστάσει τήν άργυρόν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης καί άποβαλοΰσα μέ μίαν ταχεϊαν κίνησιν τό ένδυμά της, χρώ
ματος κρόκου, έρρίφθη είς τό νερόν μέ κραυγήν χαράς καί μέ τά χέρια 
προτεταμένα. Έκολυμβοΰσε μέ τήν έλαφρότητα μικρού ψαριοΰ. Κάποτε 
έθυθίζετο, έμενε πολλήν ι'όραν ύπό τό νερόν, παίζουσα μέ τήν θάλασσαν 
καί άφινομένη έμπιστευτικώς είς αύτήν. Τέλος έπλησίασεν ένα σκόπε
λον μεμονωμένον. Έκεΐ έκάθισε κ’έθαύμαζε σιωπηλά τήν μεγαλο
πρέπειαν τοΰ τοπίου, έκεΐ παρετήρει έταστικώς τόν Φοίβον, σύροντα 
τό άρμα του πρός τήν άβυσσώδη θάλασσαν τής δύσεως.

Ή Αρετή έκύτταζε μεθυσμένα τό καταπληκτικόν αύτό θέαμα. 
Έξαφνα δμως ένεθυμήθη τόν ξένον ποΰ είχεν ίδεΐ τήν προτεραίαν, 
τοΰ δποίου τά μαλλιά είχαν τήν λάμψιν τοΰ χρυσού καί δστις έκεί
νην τήν στιγμήν εύρίσκετο είς τό σπίτι του. παρά τήν εστίαν τρα- 
γουδών τά δοξασμένα κατορθώματα τών προγόνων ... Τό βράδυ 
έκεϊνο ή Αρετή δέν έπρόσμεινε, δπως έσυνήθιζε, τήν ανατολήν τών 
άστρων, άλλά μόλις έδυσεν δ ήλιος διηυθύνθη γοργά πρός τήν άκτήν. 
Ήκουσε φωνάς καί νεανικά γέλοια άπό τό παλάτι. "Ολοι οί βασιλό- 
παιδες ήσαν συνηθροισμένοι γύρω άπό τό τραπέζι τοΰ βασιλέως, 
δίδοντος γεΰμα είς τιμήν τοΰ ξένου. Διότι δ φίλος τοΰ Εύρυνόμου 
κατήγετο άπό γένος μέγα. Έθαυμάζετο πολύ διά τήν τέχνην του είς 
τό τραγούδι, καίήτο περίφημος διά τήν άνδρείαν του τήν πολεμικήν.

f
Ή Αρετή εΐσήλθεν ήσυχα εις τό διαμέρισμα τών γυναικών κέκά- 

θισε σιμά είς τήν άδελφήν της, ή δποία τήνύπεδέχθη φαιδρά. ..
— Ώ! Νά ήσουν έδώ! Τής είπεν ή ’Ισμήνη. Ό Γλαύκος έτραγού- 

δησε τά άθλα τοΰ Ήρακλέους! Κύτταξέ τον έκεΐ : Κάθηται δίπλα 
στόν πατέρα μας. Τό φώς τών δάδων πέφτει έπάνω στά χρυσά του 
μαλλιά!... "Ακου, τώρα δμιλεϊ, άλλά, μά τόν Κάστορα, θά ήθελα 
νά τραγουδήση μάλλον.

Ή 'Αρετή έκλινε πρός τά έμπρός γιά νά ίδή καλλίτερα. ’Εκείνην 
τήν στιγμήν ή Σελήνη έλευθερώθη άπό τά σύννεφα, ποΰ τήν είχαν
σκεπασμένην. Αί φωναί τών συμποτών έπαυσαν ώς διά μαγείας καί 
δλων τά βλέμματα έστράφησαν πρός τήν Σελήνην, γοητευμένα άπό τήν 
λαμπράν γυναικείαν μορφήν, ή δποία άπήστραπτεν ώσάν θεά μέ δλην 
τήν δλόφωτην ώμορφιάν της, ποΰ θά ήμποροΰσε νά παραβάλη κανείς 
μέ τήν καλλονήν τής νέας Άρτέμιδος.

Κ’ έξαφνα, έμπνευσθείς δ νεαρός άοιδός, σηκώνεται, πέρνει τήν κιθά
ραν καί άρχίζει νά τραγουδή. Ή φωνή του άντηχεϊ ισχυρά άνάμεσα 
άπό τήν εύρεΐαν στοάν. ’Εγκωμιάζει τήν θείαν άδελφήν τοΰ Φοίβου, τήν 
όποιαν κανείς ποτέ θνητός θά έγγίση ή θάγαπήση, διότι αύτη έζήτησε 
κ’ έπέτυχεν άπό τόν πατέρα της τήν άειπαρθενίαν. Ό τόνος τής κιθά
ρας έγένετο δλοένα γλυκύτερος καί τά χείλη τοΰ νέου έτρεμαν, διότι 
τώρα έτραγουδοΰσε περί τοΰ Ένδυμίωνος, δστις, μολονότι άθλιος θνη
τός, κατώρθωσε νά θέλξη τήν ύπερήφανον θεάν καί νά τήν κατακτήση.

ΚΎΡΙΟΙ της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.—Μετά τό μποτιλιάρισμα τοϋ -Γχαΐμπτν· χαϊ τοϋ ·Μπρεσλάου» εΐς 
τά Δαρδανέλλια, 6 Γαλλικός και ό ’Αγγλικός στύλος, όποστηρίξαντες τάς βαλασσίας μετα
φοράς, διετάχϋησαν νά άποκλείσουν τόν κόλπον τοΰ Άδρία καί νά ένεργήσονν πολεμικός 

έπιχειρήσεις, γενόμενοι κύριοι τής Μεσογείου.

Είχαν περάσει οκτώ ήμέραι. Έβράδυαζε καί ή Αρετή έπορεύετο 
κατά τήν συνήθειάν της πρός τήν άκτήν. Άλλ’ οχι καθώς πάντα 
μέ βήμα ελεύθερον καί ήρεμον. Έφθασεν είς τήν θάλασσαν τρέχουσα 
κέρρίφθη έπάνω στήν λευκήν άμμον. «Ήτον αύτός», έψιθύρισε «Δέν 
ήμπορώ νά τόν διαφύγω. Δέν φοβείται νά μέ άντιμετωπίζη έλεύθερα 
καί γι' αύτό μέ καταδιώκει παντού πάντοτε. Δέν είμαι πλέον μόνη». 
Έσιώπησε πρός στιγιιήν έπειτα έσηκώθη ορθή κέκραύγασε ταραγμένη:

—Πρέπει νά τελείωση αύτό τό βάσανό μου καί πολύ γρήγωρα μάλιστα.
Έπειτα άπό τόν άμφορέα ποΰ είχε μαζί της· έρριψεν οίνον είς τήν 

θάλασσαν. Ήνωσε τά χέρια είς στάσιν θερμής,προσευχής.
— Έπάκουσέ μου Ποσειδών! Σύ ποΰ μοΰ έφανερώθης στόν ύπνον 

μου, ποΰ μέ ώνόμασες κόρην σου καί μοΰ άπηγόρευσες ν’ ανταλλάξω 
τόν έρωτά μου μέ τούς θνητούς, καί νά δοθή μόνον είς ένα θεόν, έπά- 
κουσε! Είδα ένα νέον, δχι θεόν, άλλ’ ένα Βενιαμίν· τών θεών. Ένα 

Βενιαμίν» τοϋ Φοίβου καί κατά τήν δψιν δμοιον πρός θεόν. Προθύμως 
Οά τόν ακολουθούσα ώς σύζυγός του. Φανέρωσε μου μέ κάποιο σημεϊον, 
άν δύναμαι νά τό πράξω'. Κύταξε, θά πάω σαύτόν τόν σκόπελον, δπου 
είχα κοιμηθή, δταν [ΐοΰ έφανερώθης στό δνειρόν μου. Φανέρωσέ μου 
άκόμη μίαν φοράν και κάμε νά γνωρίσω τοιουτοτρόπως τήν Οέλησίν σου.

Έρρίφθη στά κύματα κέφθασε δίχως δυσκολίαν εΐς τόν σκόπελον 
έκεϊνον. Άνέβη έπάνω, έξαπλώθη είς μίαν κουφάλαν του στρωμένην μέ 
φύκια ξηρά κέπρόσυενε τόν ύπνον. Δέν έπέρασε πολλή ώρα καί τά 
μάτια έκλεισαν, καί ο γιγάντιος πατέρας της έβγήκεν άπό τά κύματα καί 
τήν έπλησίασε. Έκάθισε δίπλα της, έπήρε τά χέρια της εΐς τά χέρια του.

— Ώ κόρη τής ώραιοτάτης νύμφης Εύήνης· είπε. Παραιτήσου τοϋ 
πόθου ποΰ έχεις. Ακούσε, πολύ γρήγωρα θά μαλάξω τήν καρδίαν τής 
Αμφιτρίτης, τής άλαζόνος γυναικός μου καί τότε θά γυρίσης είς τό, βα
σιλεών μας καί θά ζήσης αθάνατη κ’αίωνίως νέα! 'Αλλά πήγαινε τώρα. 
Μή στέκης έπάνω ατούς βράχους αυτούς, γύρισε είς τόν γυναικωνίτην 
τοϋ βασιλέως καί μείνε έως δτου έκεϊνος γυρίση είς τήν πατρίδα του.

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ.—Ή πρώτη έπιχείρησις τοΰ Γερμανικού στόλον τής Β. θαλάσ- 
σης ήτο 6 βομβαρδισμός τοΰ Λιμπάο, Ρωσσικής παραλίου πόλεως, ήν καί κατέστρεψεν.

εΐς τούς μαύρους σκοπέλους. Ή ’Αρετή αναπηδά έντρομος αίσθανο- 

θέλει

Ή ’Αρετή έξύπνησε καί σηκωθεϊσα ορθή είδε τήν γιγαντιαίαν σι- 
λουέτταν τοΰ πατέρα της. Τής έκαμε νεύμα μέ τό χέρι, ένφ τά χείλη 
του έμειδιούσαν καί κατόπιν έρρίφθη είς τήν θάλασσαν. Άλλ’ ή Αρετή 
είχε τήν δψιν κλαμένην καί ή καρδία της έπαλλε δυνατά. Λησμονή- 
σασα τήν συμβουλήν τοϋ πατρός της Ποσειδώνος, δέν έγύρισεν εΐς τό 
παλάτι, άλλ’ έμεινεν είς τόν σκόπελον παρατηρούσα μελαγχολικά τό 
άτέρμον πέλαγος. Τό άγαποΰσε πάντοτε, είτε λάιιπον υπό τόν ήλιον, 
είτε ήρεμον ύπό τήν μελιχράν ανταύγειαν τής Σελήνης.

Άλλ’ Ιδού, δτι άπροόπτως ισχυρόν φύσημα τοΰ άνεμου τρικυμίζει 
τήν θάλασσαν, τά κύματα όρθώνονται υψηλά, καί θραύονται έπάνω 
είς τούς μαύρους σκοπέλους. Ή Αρετή άναπηδφ έντρομος αίσθανο- 
μένη δτι, ό Ποσειδών είνε ώργισμένος έναντίον της. Μετανοημένη τώρα 
θέλει νά γυρίση στό σπίτι της κολυμβώσα. Καί μέσα εΐς τόν μυκηθμόν 

τών κυμάτων τής φαίνεται δτι άκούει προφερόμενον τ’δνομά της. 
Ταραγμένη άνέρχεται τήν κορυφήν τοΰ άποκρήμνου σκοπέλου 

καί καρφώνει τό βλέμμα πρός τό μέρος, όπόθεν ήκούσθη ή 
φωνή. Καί πράγματι άνάμεσα άπό τά κύματα διακρίνει κάποιον 

■ παλαίοντα πάλην άπελπισμένην. Ήτον δ Γλαύκος!..
— Αρετή, είπεν ικετευτικά έκεϊνος, περίμενέ με.

| Ή Αρετή λησμονήσασα καί τήν φοράν αύτήν τήν έπιταγήν 
τοΰ Ποσειδώνος έμεινεν άκίνητη, μέ τά μάτια παρακολουθοΰντα 
άγωνιωδώς κάθε κίνησιν τοΰ νέου.

Η τρικυμία έμαίνετο δλοέν τρομερωτέρα. Μεγάλη ήτον ή 
δύναμις τοΰ παράτολμου, άλλά πολύ μεγαλύτερα άκόμη ή όργή 
τοΰ Ποσειδώνος, μαστιγώνοντος τούς ίππους του. Μάτην ή Αρετή 
παρεκάλει τόν πατέρα της. Καί ό επίμονος έραστής θά έπνίγετο 
αν ή Αφροδίτη, ή θεία, δέν ήσθάνετο οίκτον. Καϊ ιδού δτι, 
καθ’ήν στιγμήν δ Γλαύκος καλεϊ τήν’Αρετήν διά τρίτην φοράν, 
ή νέα όρμα πρόν αύτόν, τόν περιπτύσσεται, τόν σφίγγει άτελείωτα 
μέσα είς τάς άγκάλας της. Ούτε ή όργή τοΰ πατρός της δέν θά 
ή μπορούσε νάποσπάση τόν Γλαΰκον άπό τούς βραχίονάς της. 
’Επειτα κολυμβώσα μέ διπλάσιάν δύναμιν καί παλαίουσα κατά 
τών στοιχείων, τόν έσυρε πρός τήν άκτήν καί τόν έσωσεν.

ενα 
γου

«
"Υστερ’άπό μερικός ήμέρας ή Αρετή έγεινε σύζυγος τοΰ Γλαύ

κου καί τόν ήκολούθησε είς τήν πατρίδα μέ τήν καρδίαν γεμάτην 
γλυκείας ελπίδας. Άλλ’ δ Ποσειδών δέν είχε μαλαχθή. Μετά 

χρόνον, ό σκληρός θεός άφήρπασεν άπό τό πλευράν τής συζύ- 
τόν άγαπητόν Γλαΰκον, δστις είχε τολμήσει νά ριψοκινδυνεύση 

είς τό ανοικτόν πέλαγος άναζητών ένα πουλί, τό όποιον είχε κτυπή- 
σει τό άλάθευτον τόξον του.

Ή απαρηγόρητη Αρετή, ή δποία θρηνούσα τόν είχε ζητήσει παντού, 
εύρε μόνον τήν επαύριον τό πτώμα του εΐς τήν άκτήν. Είς τό χέρι του 
έκρατοΰσε σφικτά τό σκοτωμένο θαλασσοποϋλι. Είς τήν θέαν τοΰ 
πτώματος όλίγον έλειψε νάποθάνη. Έζησεν δμως κέφερεν είς φώς 
μετά τινας στιγμάς ένα βρέφος. Καί τό βρέφος άνοίγοντας τά μάτια 
κάτω άπό τόν καυστικόν ήλιον έτυφλώθη.

Τοΰ Ποσειδώνος έμαλάχθη τέλος ή καρδία. Ήγάπησε τό παιδάκι τής 
Αρετής,, τό ήγάπησαν ό ’Απόλλων ν' αί Μοΰσαι, καθώς είχαν άγαπήσει 
τόν πατέρα του. Ή Αρετή ώνόμασε τό θειον βρέφος: "Ομηρον.

(Έκ τοϋ ’Ιταλικού) ΜΥΡΑ ΣΙΛΒΑΝΑ
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