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Τι αγωνία! Θεέ μου! 'Ολόκληρος ή Φυλή διήλθε κρισιμότατα τόν 
μήνα αυτόν. Ή ασθένεια τής Α. Μ. τού Βασιλέως, μή έκτιμηθεϊσα 
έπαρκώς έν αρχή, έτράπη έπί τά χείρω καϊ άτυχώς μέχρις άμυδρο- 

τάτων ελπίδων διασώσεως. Καί τότε τό Έθνος, ώς είς άνθρωπος, σάν 
ένα παιδί ποϋ βλέπει απειλούσαν αύτό τήν όρφανίαν, έσπευσε νά 
έκδηλώση τήν τρομάραν ποΰ έπλημμύριζε τήν ψυχήν του, ώς έκ τού 
άπειλοϋντος τό Έθνος κινδύνου. Αί αγωνιώδεις στιγμαί τού Βασιλέως 
του ήσαν καί διά τόν λαόν Του αγωνία καί αί κυμάνσεις τής κατα- 
στάσεοις Του έξενεύρισαν τήν συμπάσχουσαν Φυλήν είς βαθμόν, ώστε 
έκτνδύνευσε νά χάση τήν ψυχραιμίαν του τό Έθνος καί νά Οεωρηθή 
πανικόβλητου.

Ή είκών τής πρωτευούσης κατά τάς ημέρας τής πάλης, τήν όποιαν 
ό ανδρείος στρατιώτης διεξήγε επάνω είς τό Βασιλικόν Του κρε6- 
6άτι μέ τόν Θάνατον, θά μείνη αλησμόνητος. Έξενυκτούσε καί διη
μέρευε κάτω άπό τά ’Ανάκτορα, κάτω άπό τά παράθυρα τοΰ Σεπτού 
’Ασθενούς καί συνεμερίζετο τήν οδύνην τής Σεπτής Οικογένειας καί 
συνικέτευε τό Θειον καί συμπαρηγοροΰσε καί συνεκλονίζετο καί συνε- 
δοκιμάζετο μαζή μέ τήν Σύζυγον καί τά Τέκνα καί τούς ’Αδελφούς 
τού Μεγάλου ’Αρρώστου.

Καί δταν ήλθεν ή στιγμή ποΰ οί γύρω τής Βασιλικής κλίνης σοφοί 
μας δέν άπέκρυψαν τήν άπελπισίαν των, τότε δλος έκεϊνος ό κόσμος, 
ποΰ τόσας ημέρας έκρυπτε μέσα του τήν συντριβήν του, έξέσπασε 
είς ένα θρήνον, είς δμοιον 
τοΰ όποιου ή Φυλή μό
νον δταν έπεσεν ή Πόλις 
θά έξέσπασεν.

Άλλ’ επιφυλάσσει ή 
Μοίρα καί άλλας καλάς 
ημέρας καί ή ασθένεια 
αύτή τού Βασιλέως, κατά 
τήν διάρκειαν τής όποιας 
τά δάκρυα τοΰ λαού καί ό 
ίδρώς τής Βασιλικής άγω- 
νίας συνεμίγησαν, έχρησί- 
μευσε διά νά έκδηλωθή 
οχι ή λατρεία, τήν όποιαν 
τρέφει δ Ελληνικός λαός 
πρός τόν "Ανακτά του, 
άλλ’ ακόμη καί διά νά 
έκδηλωθή, έπί τή μετα
φορά τής θαυματουργού 
τής Τήνου Είκόνος καί 
τής αγαθοποιού έπιδρά- 
σεώς Της, ή βαθεϊα πί- 
οτις, ή εΰλάβεια πρός τά 
Θεία, ήτις κατ’ εξοχήν 
έχορακτήριζε πάντοτε τόν 
Ελληνικόν Λαόν.

«
Προηγήθησαν αί σχε

τικοί φιλοπόλεμοι διαδη
λώσεις μέ τάς άπαραι- 
τήτους μικροσυγκρούσεις 
τών οργάνων τής δημο
σίας δυνάμεως, έπηκολού- 

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.—Γυναίκες, παιδιά, γέροι, άστοί και άνθρωποι τοϋ λαού πόσης τάξεως, 
χιλιάδες χιλιάδων, χωρίς παπούτσια, μέ χείλη κινούμενα άπαύστως άπό μίαν ένδόμυχον προσευχήν 

έσύροντο όπισθεν της θαυματουργού Είκόνος ύπό τό καύμα τού ήλίου.

θησεν είτα έπίθεσις έκ μέρους τής υπό τόν Τζιολίττη άντιπολιτεύ- 
σεως κατά τής κυβεριήσεως, τό Υπουργείου υπέβαλε»· τήν παραίτησή' 
του εις τό Στέμμα, ό Βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ, κατόπιν τού πολε
μικού οργασμού, άνέθεσε τόν ανασχηματισμόν τής κυβερνήσεως είς τόν 
κ. Σαλάνδρα, οί έν Βιέννη καί Ρώμη Πρέσβεις άνεκλήθησαν άμοιβαίως 
καί δ πόλεμος έκηρύχθη, τού Βασιλέως Βίκτωρος Εμμανουήλ επευφη
μούμενου, δπου εμφανίζεται, τού δέ κ. Τζιολίττη άπειλουμένου διά 
λιθοβολισμού. Λυτά συνέβησαν είς τήν ’Ιταλίαν. Μολονότι καί έκεΐ 
κατεβλήθη πάσα προσπάθεια διά νά άλλοιωθή τό φρόνημα, έξηγέρθη 
ό λαός ώς έν άνομον καί μέ τόν Βασιλέα του έπί κεφαλής τό ’Ιταλικόν 
Έθνος έσπευσε νά άνακτήση τά έδάφη του καί νά πραγματοποιήοη 
τούς πόθους του. Αύτό πρέπει νά χρησιμεύση ώς μάθημα. Όταν ένας 
λαός έχει δίκαιον, τό διεκδικεϊ, τό πέρνει μόνος του καί καμμία δύναμις 
δέν δύναται νά άντιστή, νά τόν αναχαίτιση. Δίκαιον δέ δικαιότατου ήτο 
δι’ ημάς τό Μικρασιατικόν έδαφος, δικαιότερον κατά πολύ άπό τό διά 
τό ’Ιταλικόν "Εθνος δίκαιον τής Τεργέστης. Ύστερούμεν λοιπόν είς 
αισθήματα καί δραστικότητα ακόμη καί τών ’Ιταλών;

«
Ταραχαί πάλιν εις τήν Πορτογαλλίαν. Ό άναδειχθείς διά τής ψήφου 

τού Έθνους είς Πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Σάγκα, μεταδαίνων έ| 
Όπόρτο είς Λισσαβώνα διά νά άναλάβη τό αξίωμά του, ύπέστη δολοφο

νικήν έπίθεσιν έκ μέρους 
ένός γερουσιαστού. Φαί
νεται δτι ή έπίθεσις άπε- 
τέλει Απόπειραν ρεβάνς 
τών εΰαριθμοτάτων μνη
στήρων τοΰ θρόνου. Πάν
τως δέν πρόκειται περί 
σοβαρού κινήματος κατά 
τού Πολιτεύματος, διότι 
θά ήτο άστεϊον νά φαν- 
τασθή κανείς δτι, καθ’ δν 
χρόνον παντού τά πολι
τειακά συστήματα μεταρ
ρυθμίζονται καί δι’ ειρη
νικών ακόμη μέτρων έπί 
τό πολυαρχικώτερον, είς 
τρόπον ώστε πάσαι αί 
έξουσίαι νά απορρέουν 
καί νά έδράζωνται έπί τής 
λαϊκής θελήσεως, θά ήρ- 
χετοέν έτει 1915 ή φρονη
μάτων κατ’ έξοχήν δημο
κρατικών χώρα νά άνα- 
στηλώση σύστημα κατα- 
λυθέν. Είς καλυτέραν θέσιν 
δλων εϊμεθα ημείς οί "Ελ
ληνες, διότι κατά τήν 
τελευταίαν πεντηκονταε
τίαν ηΰτυχήσαμεν νά έχο
με ν δήμοκρατικήν δυνα
στείαν, θεμελιώσασαν τόν 
θρόνον της έπί τής αγά
πης μας καί τής λατρείας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ.— Ό ναός τής Εύαγγελιοτρίας, όπισθεν τοΰ συνοικισμού όρθούμενος είναι περικαλλέστατος.

μας, είς τρόπον ώστε 
τό Συνταγματικόν 
πολίτευμά μας νά μή 
διαφέρη πολύ - πολύ 
τοΰ Δημοκρατικού.

«
Τίποτε λοιπόν δέν 

θά σεβασθοΰν αυτοί 
οί Άτΐλαιτού Κ' αΐώ- 
νος; Όλα τά μνη μεϊα 
Τέχνης καταρρέουν 
υπό τό δολοφόνον 
καί άνανδρον έκ τοΰ 
δψους πΰρ τών Αύ- 
στρογερμανικών αε
ροπλάνων. Μετά τήν
Μητρόπολιν τοΰ Ρένς, προσβάλλεται τώρα ή Βενετία, μέ τούς θησαυρούς 
της, ίσως υπό τό πρόσχημα δτι έχει ναύσταθμον. Μόνον μϊσος, άσπον
δοι· μίσος, προκαλοΰν αυτά, μϊσος πού έξαλείφει κάθε αγαθήν έκτίμη- 
σιν πρός τάς Αναμφισβήτητους άρετάς, ποΰ είχε νά έπιδείξη είς τήν 
'Ιστορίαν δ Τευτονικός λαός.Ή όργάνωσις, ή μέθοδος, ή πρόβλεψις καί 
τής έλαχίστης λεπτομέρειας, ή ανδρεία, ή αύτοπεποϊθησις, τό γεγονός 
τέλος δτι τά έβαλαν μέ δλον τόν κόσμον καί αντέχουν ακόμη δέν είναι 
δυνατόν παρά νά έλκύη τόν θαυμασμόν καί τού μάλλον έχθρικώς πρός 
αυτούς διακειμένου. ’Αλλά μέ τά κατορθώματά των έν τή Τστορίφ 
μόνον τόν τίτλον τής < Μάστιγος τής άνθρωπότητος· θά διεκδικήσουν, 
τίτλον τόν όποιον μόνον ό Άτίλας πρό χιλίων τετρακοσίων όγδοήκοντα 
έτών είχε αποκτήσει.

Ό,τι καί αν έκαμαν μέ τά υποβρύχια οί Γερμανοί, ή μπραβούρες τοΰ 
’Αγγλικού υποβρυχίου, τό όποιον έβύθισε τό «Μετζητιέ» είς τά Δαρδα- 
νέλλια, καί ή έσχάτως άγγελθεϊσα έμφάνισις τού «Ε 11» είς τόν λιμένα 
Κωνσταντινουπόλεως έπισκιάζουν πάν κατόρθωμά των. Μέ αΰτάς τάς 
αληθώς ύπερόχου ανδρείας έκδηλώσεις άνταξίας τής φήμης τού ’Αγγλι
κού Ναυτικού μόνον τοΰ Βότση καί τών Ελλήνων ναυμάχων οί ηρωι
σμοί δύνανται νά συγκριθοΰν.

ΟΛ.ΗΓΗ' Γ |’)χ - xrrexicrpix
"ry άτμοσφαίρα τον ιοστεφούς 'Άστεως μέ την ασθένειαν τής 
XX Α.Μ. τον Βασιλέως έπήρε κάποιο άρωμα Βυζαντινόν'Εκείνη 
ή μεταφορά τής ύπερτίμου Είκόνος τής Εύαγγελιοτρίας έκ τον 
ναόν τής Τήνου μέχρι τών ' Ανακτόρων ήτο μία πομπή Αλη
θινά Βυζαντινή, με ίίλην τήν Θεοκρατικήν μορφήν πού προσδίδει 
είς τοιαντας πομπός τό βαθύ Θρησκευτικόν αίσθημα, δπερ είς 
στιγμάς κρίσιμους κορνφονται είς μίαν υστερικήν έκδήλωσιν.

Γυναίκες, άνδρες, γέροι, παιδία, άστοί καί άνθρωποι τον λαού 
πόσης τάξεως, χιλιάδες χιλιάδων, χωρίς παπούτσια, λόγφ τάμ- 
ματος, έργάται μέ τά εργαλεία τής τέχνης των, κυρίαι θεοσε
βείς, μέ χείλη άπαύστως κινούμενα είς μίαν ένδόμυχον προσευ
χήν, έσύροντο έπί τής λεωφόρου Συγγροΰ ύπό τό καύμα τού 
ήλιον, άπό Πειραιώς προερχόμενοι, είς μίαν κατανυκτικήν πομ
πήν, σταυροκοπούμεναι, τίλλονσαι τά μαλλιά των, περίρριτοι έξ 
ίδρώτος, θρηνωδούσα! καί τύπτουσαι τό στήθος, κονιορτοβριθείς. 
Καί άπό τους γειτνιά
ζοντας μέ τήν ώραίαν 
λεωφόρον συνοικισμούς 
έξήρχοντο οί πληθυσμοί 
είς προϋπάντηση' μέ λι
βανωτόν καί θυμίαμα 
καί, δταν δλη έκείνη ή 
φρενήρης συνοδία είσ- 
ήλθεν είς τήν πάλιν, τήν 
στυγνήν καί κατηφή έπί 
τφ έσχάτφ κινδύνω, δ)1 
διέτρεχεν ή Α. Μ. καί 
οί κώδωνες τής Μητρο- 
πόλεως καί τών άλλων 
έκκλησιών ήρχισαν νά 
σημαίνουν έπιβλητικά 
καί έκλεισαν τά κατα
στήματα καί τά γραφεία 
καί δλη ή πρωτεύουσα 
ήρχισε νά συρρέη είς 
τήν Μητρόπολιν, διά νά 
δεηθή ύπέρ τής διασώ- 
σεως τοϋ’Άνακτος, καί 
ένφ οί δρόμοι έπλη- 
ροϋντο άπό τά άρωμα- 
τώδη τού θυμιάματος Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΧΙΛεΩτ.—Ό κόσμος πού κατέκλυζε τά ’Ανάκτορα μέ Αγωνίαν έπερίμενε τήν κάθοδον 

τών ξένων Ιατρών, τοϋ Κράουζ καί τού "Αισλεμπεργ, κάθε φοράν πού έξήταζαν τόν Χεπτόν Ασθενή.

σύννεφα, δι' όλίγην 
ώραν, ένόμιζε κα
νείς δτι έγύριζεν 
όπίσω ή ζωή τε- 
τρακόσια-πεντακό- 
σια χρόνια, τότε 
ποϋ ό στόλος τών 
Σαρακηνών ήπεί- 
λει τόν’Ελλήσπον
τον καί είς τάς 
οδούς τοϋ Βυζαν
τίου, τοΰ θεοκρα- 
τουμένου τότε, μία 

πομπή μέ τήν Παναγίαν τών Βλαχερνών έπί κεφαλής, έν 
βαθεϊα κατανύξει έδέετο υπέρ τών ’Ελληνικών οπλών, ή άλλη 
μέ τήν Παναγίαν τήν Μπαλουκλιώτισσα έτέλει δοξολογίαν έπί 
τή κατισχύσει τοϋ Αύτ οκρατορικοϋ στόλου ή δταν αί Βυζαν
τινοί στρατιαί άπήρχοντο είς τάς μακρυνάς επαρχίας τών συνό
ρων διά rd καθυποτάξουν πάντα έχθρόν καί πολέμιον μέ τήν 
’Οδηγήτριαν έπί κεφαλής.

"Οπως σήμερον άριθμοϋνιαι πολλαί εικόνες τής Θεομήτορος 
παρ' ήμΐν, τής Παναγίας τής Χρυσοοπηλαιωτίσης, τής Μυρτι- 
διωτίσσης, τής Χρυσαφίτισας, τής Παρουκιας, μεταξύ τών 
όποιων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει ή Ευαγγελίστρια τής Τήνου, 
οϋτω οί Βυζαντινοί, καίτοι πολιούχος τής Βασιλίδος έθεωρεϊτο 
ό Απόστολος’Ανδρέας ό Πρωτόκλητος, ώς Προστάτιδα έθεώρουν 
τήν Παναγίαν, ήν καί έλάτρευον, άπονέμοντες Αύτή διάφορα 
έπίθετα. Οϋτω εύρίσκομεν δτι τήν έλεγον Θεοτόκον, Θεομή- 
τορα, Δέσποιναν, Κυράν, Αειπάρθενου, Ύπέρμαχον Στρατηγόν, 
Παναγίαν, Ύπεραγίαν, διέκρινον δέ καί τάς εικόνας τής Πα
ναγίας μέ διάφορα έπίθετα. Οϋτω έλατρεύετο ή Παναγία τών 
Βλαχερνών μετ' ίδιου φερώνυμου ναού, ή Μπαλουκλιώτισσα, 
μετ' ίδιου ναού έχοντας καί τό γνωστόν άναβλύζον άγιασμα μέ 
τά ιστορικά «ψαράκια τής Καλόγρηας» κ.λ.

Μεταξύ όμως δλων τούτων τήν πρώτην θέσιν κατεΐχεν ή 
«Παναγία ή οδηγήτρια» πρός τιμήν τής οποίας καί Μονήν 
ιδίαν είχε κτίσει ή Πουλχερία ομώνυμον πλησίον τοϋ’Ιππο
δρόμου. 'Εντός τής ’Ιεράς ταύτης μονής ή Πουλχερία άπέθεσε 
τήν θαυματουργόν εικόνα τής Όδηγητρίας, τήν όποιαν τής 
είχεν άποοτείλει ή Ευδοκία, σύζυγος τού αδελφού της Θεοδοσίου.

ΊΙ άγια εί>ίιυν ήτο έργον τοΰ 'Αποστόλου Λουκά, ήτο δέ 
τόση ή Θαυματουργός δύναμις αυτής καί τοϋ άναβλνζοντος έν 
τή Μονή αγιάσματος, ώστε τυφλοί, νιπτόμενοι δι' αύτοΰ, άνέ- 
βλεπον. Ίδρύθη μάλιστα παρά τήν Μονήν καί οίκος τυφλών, 
οί όποιοι θεραπευόμενοι παρέμενον ώς τρόφιμοι, χρησιμεύοντες 
ώς όδηγο'ι τών άλλων. Καί λέγουν δτι, διά τούτο ώνομάσθη ή 
Μονή τής Όδηγητρίας. 'Εννοείται δτι τάχιστα ή είκών έγινεν 

παγκοίνως γνωστή καί 
ή Μονή περιώνυμος, 
έγράφησαν δέ ύμνοι έπί 
ϋμνων πρός αυτήν, διότι 
έθεωρεϊτο δτι ή είκι'ον 
είχε ζωγραφισθή ύπό 
τού καλλιτέχνου ’Απο
στόλου καθ' όμοίωσιν 
καί εικόνα τής ΙΙροστά- 
τιδος τού Βυζαντίου.

Καί οϋτω εις πάντα 
κίνδυνον άπειλοϋντα 
τήν Αυτοκρατορίαν, είς 
πάσαν συμφοράν τής 
’Ελληνικής φυλής, άντί- 
ληψιν και παραμυθίαν 
παρ'Αυτής έζήτουν,διά 
περιφορών, λιτανειών, 
δεήσεων, είς αυτήν δέ 
πας αίνος καί πάσα δο
ξολογία άπενέμετο άμα 
τή λυτρώσει. Αύτοκρά- 
τορες μεθ' έκάστην νί
κην τών ’Ελληνικών 
οπλών άπένεμον τά νι
κητήρια, είς δόξαν δέ



Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. — Μόλις έφθασεν είς ’Αθήνας ό κ. Βενιζέλος τακτικότατα
άνήρχετο είς τά ’Ανάκτορα καί ήρώτα περί τής καταστάσεως τής Α. Μ. παρακαλών 
νά καθυποβάλουν Αύτφ μαζή μέ τά σέβη του και τάς ύπέρ άναρρώσεώς Του εύχάς του.

και μνήμην τής κατά τών 
’Αράβων νίκης συνέθεσίν δ 
Πατριάρχης Σέργιος τόν 
’Ακάθιστον " Υμνον.

'Οσάκις τά’ Ελληνικά στρα
τεύματα έξεστράτευον καί 
μετά πάντα θρίαμβον αύτών 
η θαυματουργός είκών έτί- 
θετο έπί άργυρον έπι%ρύ-~ 
σου τεθρίππου άρματος καί 
ώδηγεϊτο είς τόν ναόν τής 
τοΰ « Θεού Σοφίας», δπου 
μετέβαινον καί οί Αύτοκρά- 
τορες ΐνα μετά τοΰ κλήρου, 
τών τιτλούχων καί τοΰ λαοΰ 
δεηθώσιν ή Αναπέμψωσιν 
αίνους. Και κατόπιν μέ τήν 
’ Οδηγήτριαν επί κεφαλής 
άπήρχετο ό στρατός κατά 
βαρβάρων, δπως έπανέλθη 
θριαμβευτής έν νμνοις, ψάλ- 
λων μετά τοΰ προϋπαντών
τας αύτόν λαοΰ: «Τή Ύπερμάχω Στρατηγφ τά νικητήρια, ώς 
λυτρωθεϊσα τών δεινών, ευχαριστήρια Αναγράφω Σοι ή Πόλις 
Σου Θεοτόκε. Άλλ’ ώς έχουσα τό Κράτος άπροσμάχητον, έκ 
παντοίων με κινδύνων έλευθέρωσον, ΐνα κράζω Σοι; Χαΐρε. 
Νύμφη ανύμφευτε .Ο

’Ιωάννης δ Τσιμισκής βαίνων κατά τών Βουλγάρων είχε τήν 
’ Οδηγήτριαν έπί κεφαλής τών φαλάγγων του, καθώς καί δ Βα
σίλειος <5 Βουλγαροκτόνος, καί ’Ιωάννης ό Κομνηνός κατά τών 
Τούρκων, οι Παλαιολόγοι νικώντες τους ΙΙανονίους καί τους 
Τούρκους, ό Μιχαήλ Παλαιολόγος άνακτών τήν Κωνσταντινού- 
πολιν άπό τούς Λατίνους, δστις μετέβη πεζός καί έν ταπεινώσει 
πρώτον νά προσευχηθή πρό τής Ύπερτίμου Είκόνος καί εϊτα 
είσήλθε έν θριάμβφ εις τήν Πόλιν διά τής Χρυσής Πύλης, τήν 
όποίαν μετά τήν άλωσιν οί Τοΰρκοι Απέφραξαν, κτίσαντες αυτήν, 
ΐνα μή πραγματοποιηθώ] ή παναρχαία παράδοσις, καθ' ήν διά 
τής πύλης αύτής θά είσέλθουν οί μέλλοντες νά Ανακτή
σουν τήν Πόλιν. Καί ό Βάρδας, έκστρατεύσας κατά τών έν Κρήτη 
Σαρακηνών, προσηυχήθη ταπεινότατα πρό τής ' Οδηγητρίας.

'Οσάκις έπολιορκεϊτο ή Πόλις, ή είκών περιήγετο έν πομπή 
παρά τά τείχη πρός τρόμον τοΰ έχθροΰ. 'Υπάρχει μάλιστα καί 

ή παράδοσις δτι, κατά 
τήν τελευταίαν πολιορ
κίαν τών Τούρκων, 
έθεάθη ή Θεοτόκος 
φέρουσα έσθήτα ίό- 
χρουν έπί τών τειχών 
καί Απέτρεψε τόν Σεΐ
χην Βουχάρα καί τους 
Αερβίσας.

Σήμερον ούτε ή 
Μονή ύπάρχει, ούτε 
ή είκών. Οί Τοΰρκοι 
έκπορθήσαντες τήν 
Βασιλεύουσαν έθρυμ- 
μάτισαν τήν Αγίαν 
Εικόνα.

«
Είς τό μοναστήρι 

τοΰ Αγίου Νικολάου, 
είς τήν Τήνον, έμό- 
ναζε, λέγει ή παράδο- 
σις, ή ένάρετος καί 
ίσαγία καλογραία Πε
λάγια καί μίαν νύκτα 
τοΰ Ιουλίου τοΰ 1822 
είδε καθ’ ύπνον μίαν 
γυναίκα μέ τό πρό- 
σωπον λάμπαν άπό 
αγαθότητα, ή όποια 
μέ κάποιο παράπονον 
τής είπε :

— Νά σκάψετε στο 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ. - Τήν νύκτα 
κατάφωτα τά διάφορα τμήματα ύρθοΰνται μέσα είς τό 
σκοτάδι, δπως αύτό τό Μέγαρον τής Κηπουρικής, σάν 

έξωτικά, Αληθινά φαντασμαγορικά.

χωράφι τοΰ Αοξαρα, να βρή- 
τε τό σπήτι μου. Μ’ έχετε 
πολλά χρόνια χωρίς σπήτι.

Κανείς δέν έγνώριζεν έν 
Τήνω δτι πρό 850 έτών 
ύπήρχεν είς τόν Αγρόν τοΰ 
Άντ. Αοξαρα ναός τής Πα
ναγίας—ή Παναγία έπ'εφάνη 
είς τήν μοναχήν—τόν όποιον 
έπυρπόλησαν οί Σαρακηνοί.

Πράγματι, κατά διαταγήν 
τοΰ παραθερίζοντας έν τή 
μονή τοΰ Άγιου Νικολάου 
επισκόπου Γαβριήλ, άνε- 
σκάφη ό Αγρός τοΰ Αοξαρα 
καί εύρέθησαν—τόν Δεκέμ
βριον τοΰ 1822 — θεμέλια 
Αρχαίου ναού, σκεύη έκκλη- 
σιαστικά, εν διοκοπότηρον, 
κηροπήγια κ.λ. Είς ένα μά
λιστα κτύπημα τής άξίνης 
άνέβλυσεν ύδωρ καί ώνο- 

μάσθη Ζωοδόχος Πηγή τό άνοικοδομηθέν έκκλησάκι, άλλ’ ή 
είκών δέν άνευρίσκετο. Δευτέρα δμως έμφάνισις έν όράματι 
τής Παναγίας είς τήν μοναχήν, έπ’ Απειλή προσεχών κινδύνων, 
έγινεν Αφορμή νέων έρευνών περί τόν ναΐσκον τής Ζωοδό- 
χου Πηγής, αΐτινες τήν 30 ’Ιανουάριου 1823 έφεραν είς φώς 
πυρίκαυστον είς δύω τεμάχια τήν ύπεραγίαν εικόνα, έν μέσω 
φρικιάσεως καί τρόμου τών παρισταμένων.

Μετ’ ολίγον δμως φοβερός λοιμός ένέσκηψε εις τήν νήσον 
καί κατά δεκάδας άπέθνησκον οι κάτοικοι. Αί έλπίδες καί αί 
ίκεσίαι τών οικείων έστράφησαν πρός τήν εικόνα, δι’ ήν είχεν 
ήδη άρχίση να κτίζεται ό ναός τής Ευαγγελίστριας, καί άμέσως 
παρετηρήθη ύφεσις. "Οταν δέ έν τφ μεταξύ έπερατώθη ή οικο
δομή καί μάλιστα, κατά παρατήρησιν ιστορικήν, τήν ήμέραν 
τών έγκαινίων τοΰ ναοΰ, ούδέν κρούσμα ύπήρχεν έπί τής νήσου.

Ίστορικώς έξηκριβωμένον είναι καί τό κατά τήν πρώτην 
λιτανείαν, τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα τοΰ 1823, συμβάν θαύμα. 
Διέμενεν είς Τήνον τότε μετά τής οικογένειας του ό Ανεψιός τοΰ 
ήγεμόνος τής Βλαχίας Γ. Μαυρογένης, δστις έπ'ΓΟΘωνος βρα- 
δύτερον έγινεν Σύμβουλος τής ’Επικράτειας. Ό υίός του Στέ
φανος, συνεπεία νόσου τινός, έπαθε τούς οφθαλμούς καί κατά 
συμβουλήν τών ιατρών 
τούς είχε πάντοτε δεμέ-· 
νους, οί δέ γονείς του δέν 
έγνώριζον εάν θά άνα- 
βλέψη. "Οταν λοιπόν ή 
λιτανεία διήρχετο πρό 
τής οικίας Μαυρογένη, ή 
μήτηρ τοΰ τυφλού Στε
φάνου, ωσάν ύπείκουσα 
είς μυστηριώδη παρό
τρυνση’, παρεκάλεσε τόν 
επίσκοπον Γαβριήλ νά 
είσαγάγη έντός τής οικίας 
της τήν είκόνα.'Ο μικρός 
Στέφανος, ένφ Απ’ έξω 
ό κλήρος καί τό πλήθος 
τών άπ’ δλα τά μέρη 
συρρευσάντων Αναπήρων 
έδέοντο, έγονυπέτησεν έν 
τέταρτον πρό τής θαυ
ματουργού είκόνος. Καί 
έξαφνα πέτα τόν έπίδε- 
σμον καί κλαίων άπό 
συγκίνησιν, φιλεϊ τήν ει
κόνα φωνάζων: Βλέπω 
μαμά μου! Βλέπω!

’ Εννοείται πλέον δτι 
άπό τότε ή φήμη τής 
θαυματουργού δυνάμεως 
έπέταξεν είς δλον τόν 
κόσμον, ήρχισαν δέ »’ά 
συρρέουν παντός φύλου,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ. - Ίδέτε 
καί τόν έντός τής «Αύλής τής Αφθονίας·, ύψούμενον 
«Πύργον τοΰ 'Αρμονίου », φωτιζόμενον καί αύτόν 

φαντασμαγορικός.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ· — Δέν πρέπει νά νομίζουν δτι. είναι ευχερής ή άπόβασις τών συμμάχων fΙς τά Στενά. 
Ύπό τό πΰρ τοΰ έχθροΰ οί "Αγγλοι συναντούν τρομερός δυσχερείας.

ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ. — Είς τό Σεντύλ Μπάχρ Αποβιβάζονται οί “Αγγλοι, ύποστηριζόμενοι άπό τά πυροβόλα 
τών θωρηκτών. Ίδέτε μεταφοράν πυροβόλου τών 15,5.

πόσης θρησκείας καί πάσης φυλής Ασθενείς, ΐνα τύχωσι θερα
πείας. Καί ένας βέης, τυφλός, μεταβάς καί γονυπετήσας έν 
συντριβή πρό τής είκόνος, Ανέβλεψεν καί εύγνωμονών κατε- 
σκεύασε δαπάναις του τόν έν τώ περιβόλφ τοΰ ναού σωζόμενον 
ώραϊον μαρμάρινου πήδακα.

Χιλιάδες θαυμάτων άριθμοΰνται καί τά άνόθήματα ποΰ 
άνηρτήθησαν έως τιόρα είς τήν πανσθενή εικόνα αντιπροσω
πεύουν περιουσίαν ολοκλήρων εκατομμυρίων. Σήμερον <5 ναός 
τής Ευαγγελίστριας είναι περικαλλέστατος, έκ μαρμάρου σχεδόν 
ολόκληρος, Αντιπροσωπεύει δέ Αξίαν 500 χιλ. δρ. καί πλέον, 
ΰ·<ρ τό εσωτερι
κόν του αστρά
πτει άπό τήν λάμ- 
ψιν τών ενγενών 
μετάλλων καί άπό 
τούς ιριδισμούς 
τών πολυτίμων 
λίθων.

«
' Ο Βασιλεύς 

δέν είναι καλά. 
Οί ιατροί, άπηλ- 
πισμένοι, δέν Απο
κρύπτουν πλέον 
δτι πάσα έλπις 
έπιστημονική έξέ- 
λιπε. Μίαν έλπίδα 
έχουν μόνην: Τό θαύμα. Ή πομπή φθάνει είς τά’Ανάκτορα, 
τά πλήθη δρύονται είς ένα υστερισμόν γύρω τοΰ αυτοκινήτου, 
έντός τοΰ οποίου δ Μητροπολίτης μέ τόν ’Επίσκοπον Σύρου 
καί Τήνου, άνέχουν τήν θαυματουργόν εικόνα. Ό πυλών τών 
’Ανακτόρων Ανοίγεται, <5 Διάδοχος έν πίστει καί εύλαβεία λαμ
βάνει τήν Εικόνα καί Τήν μεταφέρει είς τόν κοιτώνα τού πατρός 
Του. ’ Ο ’ Υψηλός Ασθενής μισοσηκώνεται είς τό κρεββάτι του, 
ποϋ τόσον καιρόν χαροπαλεύει, έναγκαλίζεται τήν Εικόνα, έν 
συντριβή καί ταπεινώσει καί τήν άσπάζεται. . .

Καί ή Εύγγελίστρια ακόμη Αγρυπνεί παρά τήν κλίνην τοΰ 
Σεπτού ’Αρρώστου καί 
κρατεί μακράν Αύτοΰ 
κάθε κίνδυνον πλέον.

Ηί * *

Γ Ν Λ Μ A I
'II δύναμις ένός έθνους 

δΐν μειρεΐται άπό ιόν αριθ
μόν ιών άποτελούντων αυτό, 
άλλ’ άπό τήν αξίαν τών 
ίπιλέκτων του.

Τών έπιλέκτων δημιουρ
γήματα είναι οί πολιτισμοί. 
Αυτοί συντελούν είς τήν 
πρόοδόν των. “Οταν μία 
χωρά στερηθή τών επίλε
κτων της, περιπίπτει ταχέως 
είς δυστυχίαν καί αναρχίαν.

Εις πάσαν σου πράξιν 
έχε ύπ’ οψιν διι καί αν δέν 
μάθουν οί άλλοι τί έπραξεςί 
θά τό γνωρίζη δμως ή ουνεί-- 
δησϊς σου.

Μή άποθαρρΰνεοαι και 
μή Απογοητεύεσαι ποτέ είς 
οίανδήποτε περίσταοιν, Τό 
μυστικόν τής επιτυχίας και 
τοϋ θριάμβου έγκειται είς 
τήν υπομονήν καί επιμονήν. ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ.— Οί είς Καλλίπολιν άποβάντες "Αγγλοι, άντΐ νά στήνουν σκηνάς, 

Ανορύσσουν λάκκους έπιμήκεις καί έπικλινεϊς καί έκεϊ μέσα πλαγιάζουν.

Η XXCJDCIC —29 ΜΧΪογ 1453
«Εί μέν βούλει, καθώς καί οί πατέρες σου έζησαν, είρηνι- 

κώς συν ήμϊν συνζήσαι καί σύν τφ Θεφ χάρις- έκεΐνοι γάρ 
τούς έμούς γονείς ώς πατέρας έλόγιζον καί ούτως έτίμων, τήν 
δέ πόλιν ταύτην (δς πατρίδα' καί γάρ έν καιρφ περιστάσεως 
απαντες έντός ταύτης είσιόντες έσώθησαν καί ονδείς ό αντι- 
σταίνων έμακροβίου' έχε δέ καί τά παρ’ ήμών Αρπαγέντα Αδί
κως κάστρα καί γήν ώς δίκαια' καί άπόκοψον καί τούς φόρους 
τόσους, δσους κατά τήν ήμετέραν δύναμιν τοΰ δούναι σοι καί 

άπελθε έν ειρήνη. 
Τί γάρ οίδας, εί 
θαρρών κερδα- 
ναι, εύρεθής κερ- 
δανθείς. Τό δέ τήν 
πόλιν σοι δούναι 
ούτ’ έμόν έστί, 
οντ άλλου τών 
κατοικούντων έν 
ταύτη- κοινή γάρ 
γνώμη αύτοπρο- 
αιρέτως άποθα- 
νοΰμεν καί ούφει- 
σόμεθα τής ζωής 
ήμών·».

Αυτή ήτο ή 
άπάντησις τοΰ'Ή-

ρωος Αύτοκράτορος, κατά τόν Δούκαν, είς τάς προτάσεις τοΰ 
πολιορκητοΰ περί παραδόσεως τής Βασιλευούσης. Άπάντησις 
αυτόχρημα 'Ελληνική, όλίγον διαφέρουσα τής τοΰ Λεωνίδα καί 
τής τοΰ Άριστείδου πρός τούς Πέρσας.

Όμοίαν άπάντησιν έδωκε πρό έπτακοσίων περίπου έτών ό 
Μιχαήλ ΙΑ' δ Παλαιολόγος, μόλις άναλαβών τήν κηδεμονίαν 
τοΰ Ανηλίκου αύτοκράτορος τής Νίκαιας Ίωάννον, πρός τούς 
πρέσβεις τοΰ Λατίνου αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως 
Βαλδουΐνου, ζητοΰντας τήν παραχώρησίν τής Θεσσαλονίκης ή 
τών Σερρών. Έν άρχή ύπέμνησεν οτι ή Θεσσαλονίκη ήτο ή 

πατρίς του, έν αύτή δέ 
εύρίσκετο ό τάφος τού 
πατρός του. Κατόπιν, 
όταν οντοι τού έζήτη- 
οαν τάς Σέρρας, ίσγυ 
ρίσθη δτι, δυσκολεύε
ται, διότι έκεϊ ήργισεν 
ήγεμονεύων καί στρα- 
τηλών, ού ένεκα ήγάπα 
τάς Σέρρας ώς πάτριον 
έδαφος. Καί τέλος, δταν 
τοΰ έζήτησαν άλλα Μα
κεδονικά έδάφη, έδι- 
καιολόγησε τήν άρνησίν 
του, διότι έκεϊ διήλθε 
τάς ώραιοτέρας ή μέρας 
τής ζοτής του. . . . θη- 
ρεύων. "Εως δτου, μή 
συγκροτούμενος, ειπεν 
έν λαιλαπώδει οργή τά 
περίφημα :

— Ούδέν απολύτως! 
θύδέν! Τί εϊσθε ύμεϊς 
εις τόν τόπον αύτόν; 
Ξέτ οι, έπήλυδες, μηδέν



εχοντες δικαίωμα καί αν θέλετε νά διάγητε έν ειρήνη πρός έμέ, 
έγά> ζητώ παρ’ υμών δπως μοί καταβάλλητε μέρος των τελω- 
νιακών εισοδημάτων τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλως ό πόλεμος 
θά κρίνη μεταξύ υμών καί έμοΰ.

Καί' άληθώς — αί συνθήκαι ήσαν πολύ διαφορετικοί καί ή 
γλώσσα τοΰ Μιχαήλ έπί τής διαφοράς ταύτης έστηρίζετο—μετά 
τινα έτη ό Μιχαήλ είσήρχετο νικητής είς τήν Βασιλεύουσαν καί 
καταλύων τό Λατινικόν κράτος έπανίδρυε τήν Ελληνικήν Αυτο

κρατορίαν.
Πλήρη περιγραφήν τής άλώσεως, λεπτόμερεστάτην, παρέχει 

<- ,, ,. - - 
μεν χάριν τών αναγνωστών τής «Ει
κονογραφημένης» τά σπουδαιότερα :

Τήν πτώσιν τής Βασιλευούσης ό 
Άγγλος συγγραφείς άποδίδει είς μοι
ραίου άτύχημα, έξ εκείνων τά όποια 
αποφασίζουν τήν Τύχην τών έθνών. 
’Ενώ ή μεγάλη μάχη άπό τών τει
χών έξηκολούθει, άπό άρθρου άρξα- 
μένη, άμφίρροπος, ό γενικός άρχηγός 
τών Έλληνοϊταλικών στρατευμάτων 
Ιωάννης Ίουστιάνη έτραυματίσθη 
σοβαρώς, θανασίμως διά τήν άκρί- 
βειαν, καί παρ’ δλας τάς 'ικεσίας τοΰ 
Αύτοκράτορος, διότι μέχρι τής στιγ
μής έκείνης κανείς δέν είχε άντιληφθή 
τήν σοβαρότητα τοΰ τραύματος, δπως 
μείνη είς τήν θέσιν του, ΐνα μή άπο- 
θαρρυνθώσιν οί ύπ’ αυτόν άνδρες, 
είς τρόπον ώστε καί ή τύχη τής 
πόλεως νά τεθή έν άμφιβόλω, έπέ- 
μενε νά άπέλθη τών έπάλξεων, μή 
άντέχων είς τους δδυνηροτάτους πό
νους, ύποσχεθεϊς δέ νά έπανέλθη είς 
τήν θέσιν του, ευθύς ώς θά έβελ- 
τιοΰτο ή κατάστασίς του.

Πράγματι έκομίσθησαν αί κλείδες 
τώ»· πρός τήν πόλιν πυλών καί ήνοί- 
χθη μία μικρά πύλη τοΰ έσωτερικοΰ 
τείχους, δι’ ής είσήλθεν ουτος είς 
τήν πόλιν, έπειτα δέ έπιβιβασθείς τοΰ 
πλοίου του άπήλθεν είς Χίον, δπου 
καί άπέθανε μετ’ δλίγας ημέρας. ■ 

Τό άνοιγμα τής πύλης έκείνης 
ήτο άληθινός πειρασμός διά τούς 
πεπονημένους πολεμιστάς, ή δέ άπο- 
μάκρυνσις τοϋ Ίουοτινιάνη έπέφερε 
τόν πανικόν, διότι άληθώς ήτο ίκα- 
νώτατος καί είλκυεν άμέριστον τήν 

<5 "Αγγλος συγγραφεύς Πήαρς, άπό την όποιαν παραλαμβάνο-

01 ΑΡΧΗΓΟΙ. — Κάπου-κάπου ό Γάλλος άρχιονράτηγος συναντάται 
μέ τόν ’Άγγλον καί άνταλλάσσουν τάς γνώμας των. Ίδέτβ μίαν 
τοιαύτην σσνάντησιν τοϋ Ζόφφρ καί τοϋ Φρέντς είς τήν Λορέτ.

έμπιστοσύνην τών ύπ’ αυτόν. ’ Υπάρχει δέ καί ή υπόνοια ΰτι, ό 
Ίουοτινιάνη, απερχόμενος, έλησμόνησεν άνοικτήν την θύραν 
ταύτην, καί δΤ αυτής είσήλθον οί πολιορκηταί είς τήν πόλιν.

Τό γεγονός είναι δτι ή άναχώρησίς του άπεθάρρυνε τους 
πάντας' καί ’Ιταλούς καί "Ελληνας. Τότε δ Αυτοκράτωρ, ευρι
σκόμενος όπισθεν τον χαρακώματος καί βλέπων δτι, δλοι ήρχι- 
σαν πανικόβλητοι 1'ά εγκαταλείπουν τάς Θέσεις των, περισυνέ- 
λεξεν δσονς ήδύνατο Γενουηνσίους, "Ελληνας καί ’Ενετούς μετά 
τής σωματοφυλακής του καί, λαβών τήν Θέσιν τοϋ Ίουοτινιάνη, 
έμάχετο μετ’ άπογνώσεως.

Οί πολιορκηταί δεν είχον πλήρη πεποίθησιν περί τής αίσιας 
έκβάσεως τοΰ εγχειρήματος των. Έν 
τφ στρατοπέδφ τοΰ Μωάμεθ υπήρχε 
πολυάριθμος καί ισχυρά μερίς, συνη
γορούσα υπέρ τής ειρήνης. Άφ έτέ
ρου ή πληροφορία δτι, είς τό Αίγαϊον 
εύρίσκετο στόλος κατευθυνόμένος 
πρός τήν Κωνσταντινούπολιν, συνι- 
στάμενος δέ έκ τριάκοντα σκαφών, 
τά όποια έστελλεν <5 ΙΙάπας εις βοή
θειαν τής Βασιλευούσης καί τά όποια 
άνέμενον φορόν άνεμον έν Χίφ, ένί- 
σχυσε τήν μερίδα ταύτην. Άνεμέ- 
νοντο άφ’ ετέροτ· έπικουρίαι έκ μέ
ρους τών Ούγγρων καί τοΰ βασιλέως 
τής Καταλωνίας. Έκ τούτων πάν- 
τφν γίνεται κατάδηλον, δτι ό πολιορ
κητής έφοβεΐτο, μή, άφικνουμένων 
τών ένισχύσεων τούτων, είτε άπό ξη- 
ρας, είτε άπό θαλάσσης, περιήρχετο 
είς τήν ανάγκην νά λύση τήν πολιορ
κίαν. Άν οί πολιορκούμενοι καταιρ- 
θωνον νά αποκρούσουν τάς έφόδους 
έπί τινα χρόνον έτι, ό Μωάμεθ Οά 
άπεμακρύνετο τών τειχών τής Βασι- 
λευούσης. Δι δ ή άποχώρησις τον 
Ίουοτινιάνη, ή προξενήσασα τόν πα
νικόν, ύπήρξεν κυριωτέρα άφορμή 
τής πτώσεως.

"Οταν λοιπόν ό Μωάμεθ άπό ιό 
άλλο μέρος τής κάτωθι τών τειχών 
βαθείας τάφρου άντελήφθη τήν άπον- 
σίαν τοΰ Ίουοτινιάνη καί τήν άπο- 
θάρρυνσιν καί άραίωσιν τών πολιορ- 
κουμένων, έφώναξε είς τά στίφη του: 

— Κωνσταντινιεΐ φέτχ ίττίκ! Γάϊρι 
μπιζίμντιρ! Καλεϊ κίμσε μουνταφα 
ίτμεγιορ! «Την πήραμε τήν Πάλι. 
Είναι δική μας πειά! Κανείς δέν

ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.— Είναι Αφάνταστος ή λύσσα τών Γάλλων, άλλά καί Ασύλληπτος ή Ανδρεία τών Γερμανών. 
Ίδέτε μίαν συμπλοκήν σώμα μέ σώμα Ης τό όχείρωμα.

υπερασπίζεται τά τείχη». Αφηνιασμένοι τότε οί Ι'ιανίτσαροι 
άπό ένθουσιασμόν ώρμησαν πρός τά τείχη καί ήρχισαν νά 
άναρριχώνται έπί τών ρηγμάτων. "Ενας γιγαντόσωμος Γιανί- 
τσαρος, ό Χασάν, μέ τήν άσπίδα είς τό άριστερόν χέρι, διά 
νά λάβη τήν ύπεσχημένην μεγάλην αμοιβήν τοϋ Σουλτάνου, 
έφθασε μέχρι τής κορυφής τοΰ τείχους βαλλόμενος, άπωθού- 
μενος, λιθοβολούμένος καί φονεύων, μαζή μέ τριάντα συντρό
φους του. Οί Έλληνες έφόνευσαν τούς δεκαοκτώ, άλλ’ ό Χασάν 
καί οί άλλοι είς τήν κορυφήν συνεπλάκησαν σώμα μέ σώμα 
άγρίως έπί τών τειχών. Τέλος έτραυματίσθη διά λίθου καί 
έπεσεν, άλλά ήγέρθη άμέσως εις τά γόνατα καί έξηκολούθει 
μαχόμενος, έως δτου έφονεύθη. Άλλ’ δταν άπαξ άνήλθον οί 
έχθροί είς τά τείχη καί έκράτη- 
σαν τάς θέσεις των, τό έσωτερι- 
κόν τοϋ χαρακώματος έπληρώθη 
Τούρκων, οί όποιοι απώθησαν 
τούς ολίγους ύπερασπιστάς πρός 
τήν μεταξύ τοΰ μεγάλου τείχους 
καί τοΰ χαρακοίματος βαθεϊαν τά
φρον, έξ ής δυσκόλως ήδύναντο 
νά έξέλθουν. Άλλοι έπιδρομεϊς 
άνερριχήθησαν έπί τοΰ μεγάλου 
τείχους καί έλιθοβόλουν τούς φεύ
γοντας, άγρια δέ μάχη συνεκρο- 
τεϊτο κατά μήκος τοϋ παρά τήν 
πεδιάδα τοΰ Λύκου χαρακώματος.

'Έξαφνα είς τό κρίσιμον αύτό 
σημεΐον τοϋ άγριου άγώνος ήκού- 
σθησαν έκ τοΰ λιμένος καί έκ τών 
τειχών κραυγαί:

— Έάλω ή Πόλις! Τουρκι
κοί σημαιαι κυματίζουν είς τούς 
πύργους!

Πράγματι άπό τήν Κερκόπορτα 
ένα Τουρκικόν άπόσπασμα εΐχεν 
είσέλθει καί κατέλαβε τούς ύι/’ηλο- 
τέρους πύργους τών τειχών μεταξύ 
Κερκάπορτας και Πύλης ’Αδρια- 
νουπόλεως καί υφωσεν Τουρκι
κός σημαίας.

Αί κραυγαί αύταί ήσαν και
ρών διά τούς "Ελληνας πλήγμα 
καί διά τούς Τούρκους ευφρόσυ

7'W
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ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.-Ό Βασιλεύς τής Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ, 
στρατιώτης μεταξύ τών στρατιώιών, παρακολουθεί έκ τού σύνεγγυς τήν 

προέλασιν τών στρατευμάτων του.

νου άγγελμα. Άλλ’ άκόμη δέν είχε καταληφθεί ή Πόλις. Τά στίφη 
τοϋ Μωάμεθ ήκολούθουν τούς πρώτους καταλαβόντας τούς 
πύργους καί άνήρχοντο είς τά τείχη.

Έν τφ μεταξύ καί είς άλλα σημεία διεσπάσθη ή πρώτη 
γραμμή τής άμύνης ύπό τών Τούρκων, οί όποιοι μέ τήν άστρα- 
πιαίως κοινολογηθεΐσαν έπιτυχίαν τών Γιανιτσάρων ώρμων 
άλλόφρονες καί άκάθεκτοι κατά τώ»· τειχών, πατώντες οι μέν 
έπί τών δέ.

Τήν στιγμήν έκείνην έφθασε καί ό Αυτοκράτωρ έκ τοϋ 
βορείου άκρου τής πεδιάδος, δπου είχε μεταβή διά νά έξακρι- 
βώση πώς ύψιόθησαν Τουρκικοί σημαιαι είς τούς πύργους καί 
<5ζά >’<ΐ δώση διαταγάς νά άποκρούσουν τούς διά τής Κερκό- 

πορτας είσελθόντας. "Εφιππος ό 
Κωνσταντίνος ήλαυνε δρομαίως, 
μαστίζων τόν ίππον Του, έκ τοϋ 
Περιβόλου πρός τό χαράκωμα, τό 
πλήρες Τούρκων, προσπαθώ»· νά 
περισυλλέξη τά λείψανα τοΰ στρα
τοΰ Του. Δεξιά Του έβαινεν ό Δον 
Φραγκίσκος τοΰ Τολέντο, άριστερά 
Του δέ ό Θεόφιλος IΙαλαιολόγος 
καί ό Ιωάννης Δαλμάτα. Ό Αύ- 
τοκράτωρ τότε διέταξε τούς στρα- 
τιώτας νά Τόν άκολουθήσουν καί 
πετάξας τά Αύτοκρατορικά έμβλή- 
ματα ήρχισε νά άπωθή διά τής 
σπάθης μέ τούς άκολούθους Του 
τόν έχθρόν καί πρός στιγμήν άνε- 
χαίτισαν τήν ορμήν τών έπιδρο- 
μέων, φονεύσαντες πολλούς καί 
άποκόψαντες τήν δίοδον. Άλλά 
οί εισβολείς ώγκοϋντο άπαύστως 
καί μόλις κατέλαβον τόν Περίβο
λον, οί άμυνόμενοι εύρέθησαν είς 
παγίδα. Μία σωτηρία ήτο δι’ αύ
τούς: ΊΙ πρός τήν πόλιν είσοδος, 
δι’ ής εΐχεν άπέλθει ό Ίουστι- 
νιάνη. ΊΙ στρατιωτική πύλη τοϋ< 
Άγιου Ρωμανοϋ καί ή πύλη τής 
εφόδου ήσαν κλεισταί. Έν τώ 
μεταξύ τό σώμα τοϋ Ίουοτινιάνη 
τό είχε καταστρέφει ύμάς Γιανι- 
τσάρων, οί όποιοι παρέδωκαν είς 
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πΰρ καί σίδηρον τά πάντα. Καί οϋτω, τον τείχους έρειπωθέν- 
τος καί μείναντος άνευ υπερασπιστών, ήνοιξαν καί την πύλην 
τοϋ Άγιου Ρωμανού ώς καί την τής Άδριανουπολεως καί 
ήρχισαν τά στίφη νά χύνωνται εντός τής πόλεως.

Μέσα είς τήν δίνην έκείνην οί Ακόλουθοι τοΰ Αύτοκράτο- 

ΑΠΟ TO NEON ΜΕΤΩΠΟΝ. — Είς τήν κατά τής Άγκώνος έπίθεσιν τών 
Αύατριακών Αεροπλάνων οί ’Ιταλοί άεροναυται άπήντησαν μέ έπιτνχέστατον 
βομβαρδισμόν τον πολεμικόν Ναυστάθμου τής Πάλας διά πηδαλιουχουμένων.

ρος Απώλεσαν τόν Κωνσταντίνον, δστις μέ θραυσμένον τό σπαθί 
Απεγνωσμένως έσπάθιζε δεξιά και αριστερά. Έκραύγασε τότε :

— Ή πόλις έκυριεύθη καί έγιο ζώ ακόμη ;
Καί ωρμησε μέσα είς τό στίφος καί ένας πελώριος Άραφ 

τόν έφόνευσε.
Άνέτελλε τότε ό "Ηλιος διά νά φωτίση τήν Βασιλίδα πί- 

πτουσαν, ενώ ό Πορθητής, υπερήφανος έπάνω είς τόν ίππον 
του καί σκιαζόμενος άπό τήν φρικιώσαν είς ριπάς καί πτυχώ
σεις σημαίαν του, παρηκολούθει άπλήστως τήν εισβολήν τών 
ορδών του είς τήν Πόλιν.

— Ή γλαύξ ψάλλει θρηνωδώς έπί τών τάφων Εύφράσιαπ 
καί ή Αράχνη υφαίνει τούς ιστούς της είς τά Ανάκτορα τών 
Καισάρων είπεν ό Μωάμεθ, δταν είσήλθεν είς τό Πάλάτιον.

« « «
Al IJOAIOfKIAl ΤΙ AC KACIAeyoyCHC

©διεξαγόμενος δεινός παρά τά Στενά τοΰ ’Ελλησπόντου Αγών 
ύπό τών Άγγλογαλλικών δυνάμεων κατά τής ύπό Γερμανούς 

Αρχηγούς Τουρκικής Αμύνης έχει ώς απώτερου, Αλλά κυριώτα- 
τον σκοπόν τήν κατάληψιν τής Κωνσταντινουπόλεως, καί τήν
απολύτρωση· αυτής Από τοΰ Τουρκικού ζυγοΰ.

’Εννοείται δτι, γύρω τής Πόλεως, Από ξηρας καί θαλάσσης, 
θά διεξαχθή άλλος μακροχρόνιος Αγών, προβλέπεται δέ μακρά 
πολιορκία, ήτις δέν είναι ή πρώτη.

’Επί ολοκλήρους αιώνας ή πόλις αύτη, ήτις ύπήρξε τό κέν
τρου τοΰ πολιτισμού καί είδε σωρευομένους έν αύτή θη
σαυρούς έπί θησαυρών καί είδε ήμέρας εύκλειας καί θριάμ
βου, καί ταραχάς καί έπαναστάσεις, εΐλκυε καί λόγω τής γεω
γραφικής θέσεώς της, καί λόγω τών καλλονών της καί ακόμη 
λόγφ τοΰ άμυθήτον πλούτου της, άπληστο τά βλέμματα τοΰ 
έκάστοτε ισχυρού. Διά τούτο ύπέστη έπιδρομάς δσας ούδεμία 
ίσως άλλη τοΰ κόσμοι) πόλις καί Ισαρίθμους σχεδόν πολιορκίας 
Από κτίσεώς της μέχρι σήμερον.

Πράγματι Από τής έν έτει 668 π. X. κτίσεως τοϋ Βυζαντίου 
υπό τών Μεγαρέων εύρίσκομεν τήν πρώτην πολιορκίαν τώ 
447 π. X. ύπό τοΰ Παυσανίου, δστις καί έξεπόρθησε τήν πόλιν 
Βύζαντος μετά τήν μάχην τών ΙΙλαταιών, αφιερώσας ώς ανά
θημα καί τόν σωζόμενον έτι τρικάρηνον χαλκοΰν οφιν έκ τον 
μετάλλου τών λαφύρων τής έν Πλαταιαϊς νίκης. Ή δεύτερα
αναφερομένη πολιορκία Ανάγεται είς τό 410 π. X. υπό τον 
Άλκιβιάδου, ή τρίτη τό 347 π. X. υπό τοΰ Λ/ακεδόνος στρα
τηγόν τον Φιλίππου Λέοντος.

Διέρρευσαν κατόπιν 540 έτη έν ηρεμία διά τήν κατόπιν 
πολυτάραχου πάλιν καί τό 197 μ. X. πολιορκεΐται υπό τών 
Ρωμαίων έπί αύτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου, λήγοντας τοΰ 
δευτέρου μ. X. αίώνος. Ή πέμπτη πολιορκία της σημειοΰται 
έν έτει 313 μ. X. πάλιν υπό τών Ρωμαϊκών λεγεώνων έπί 
Καίσαρος Μαξιμίνου καί μετά δύω έτη ακολουθεί καί ή έκτη 
υπό τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου, δστις καί έκπορθήσας τό 
Βυζάντιον κτίζει επ’ αύτοΰ νέαν πόλιν, τήν φερώνυμου —12 
Μαΐον 330 — καί ιδρύει τήν Ελληνικήν Αυτοκρατορίαν. Ή 
έβδομη πολιορκία σημειοΰται έν έτει 616 ύπό Χοσρόου, τον 
βασιλέως τών Περσών, ό δέ Ηράκλειος διά νά Αναγκάση τούς 
εχθρούς νά λύσουν τήν πολιορκίαν, μακράν ευρισκόμενος τής 
πρωτευούσης του, κατευθύνεται πρός τήν Περσίαν καί οί 
πολιορκηταί, μαθόντες τούτο, τρέπονται πανικόβλητοι πρός τήν 
πατρίδα των, δπου ό αύτοκράτωρ Αναμένων αυτούς τούς σννέ- 
τριφε. Μετά δέκα έτη Ακριβώς ακολουθεί ή δγδόη πολιορκία

ΑΠΟ ΓΟ NEON ΜΕΤΩΠΟΝ. — Αύστριακά πολεμικά, μόλις έκηρύχθη 6 κατά 
τής Αύοτρίας πόλεμος, έπεχείρησαν νά προσβάλουν τόν λιμένα Κορσίνη, 
άλλά τά φρούρια άπήντησαν εύστόχως κοι ή Αυστριακή μοίρα έπλήρωσεν 

άκριβά τήν τόλμην της.

ύπό Περσών καί αύτη, ή δέ ένάτη επί Κώναταντος τού Γ' τώ 
654 ύπό Άβάρων μέ τόν στρατηγόν τοΰ Άλή Μοαβία έπί 
κεφαλής. Έπί τής βασιλείας τού αύτοΰ Κώναταντος έσημειώθη 
καί ή δεκάτη πολιορκία έν έτει 667 ύπό Ίεζίδ τοΰ υιού τοϋ 
Μοαβία, μετά πέντε δέ έτη ένδεκάτη — τό 672 — ύπό τού Σο- 
φιάνβην Άρίφ στρατηγού τοΰ Μοαβία. Ή δωδεκάτη έγένετο 
έπί τού αύτοκράτορος ’Ανθεμίου τό 715 ύπό τοΰ Μοσλεμα καί 
’ Ομέρ Άβδέλ Άζιζ, υίοϋ τοΰ Χαλίφου Μερβάν. Ή δεκάτη τρίτη 
σημειοΰται έν έτει 739 ύπό τοΰ Σουλεϊμάν, υίοϋ τοΰ Χαλίφου 
Άβδέλ Μελέκ. Ή κατόπιν πολιορκία ύπ’ άριθ. 14 έγένετο έπί 
τής βασιλείας Κωνσταντίνου τοΰ Ε' τοΰ Κοπρωνύμου, ύπό τοΰ 
Κράλη τών Βουλγάρων ΙΙαιπιών. Τό 780 μ. X. σημειοΰται ή 
δεκάτη πέμπτη πολιορκία ύπό τοΰ Άρούν ’Αλ Ρασίδ έπί Λέον- 

τος Δ' καί ή δεκάτη έκτη ύπό τοΰ Άβδέλ Μελέκ, στρατηγού 
τού Άρούν Αλ Ρασίδ, έν έτει 798 έπί Ειρήνης.

Κατά τό 811 σημειοΰται δεκάτη έβδομη, δτε ένεφανίσθη προ 
τών τειχών τής Βασιλευούσης ό περίφημος Κροΰμος, δστις, 
στερούμενος ειδικών πολιορκητικών μηχανών, δέν έπειράθη νά 
τήν έκπορθήση, αλλά διατηρών τήν πολιορκίαν, έλεηλάτει τά 
περίχωρα. Συνωμολογήθη τότε ειρήνη, μετά τρία δμως έτη ό 
Κροΰμος, παρασπονδών, δπως κατά χαρακτήρα παρασπονδοΰν 
οι Βούλγαροι, καί φέρων μεθ' εαυτού πολιορκητικός μηχανάς 
έπήλθεν έκ νέου διά νά έκπορθήση τήν Κωνσταντινούπολη·. 
’.4Α2’ <5 Λέων Ε' αντεπιτεθείς Αποσυνέθεσε τήν στρατιάν καί 
τόν όλεθρόν έκεϊνον έπεσφράγισε ό θάνατος τού Κρούμου, κατά 
τινας μέν έξ απαγχονισμού, κατ’ άλλους δέ έξ αποπληξίας.

ΑΠΟ TO NEON ΜΕΤΩΠΟΝ. — Ή είκών σάς παρουσιάζει τήν εΐββολήν τών 
’Ιταλικών στρατευμάτων είς τό Αύστριακόν έδαφος. Διαβαίνοντα τήν μεθόριον, 
κατέρριψαν τά όρόσημα καί άκάθεκτα είσήλασαν είς τά άλλοτε Ιδικά των 

έδάφη, άποδίδοντα είς αύτά τήν έλευθερίαν.

Επακολουθεί ή δεκάτη δγδόη πολιορκία έν έτει 820 ύπό 
τού Θωμά, ή δεκάτη ένάτη έν έτει 866 ύπό τών Άσάλ.δου καί 
Δίρου Σλαύων ήγεμόνων, ή εικοστή έν έτει 914 ύπό τοΰ Βουλ
γάρου Συμεώνος, έπί Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου.

Έν έτει 1048 φέρεται σημειουμένη ή εικοστή πρώτη έπί 
Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου ύπό τοΰ Τορνικίου, δτε ό αύτο
κράτωρ, απησχολημένος είς έκστρατείαν κατά τών Αράβων, 
έμαθεν δτι ό Τορνίκιος, περιβλήθη τήν πορφύραν καί έπολιόρκει 
τήν Πόλιν διά νά στεφθή αύτοκράτωρ. Ό Κοινσταντϊνος έδρα- 
μεν Αμέσως τότε κατά τών στασιαστών καί συντρίφας αύτούς, 
συνέλαβε τόν Τορνίκιον καί τόν έτύφλωσε, έγκλείσας αύτόν είς 
τινα μονήν.

Ή εικοστή δεντέρα έγινε τφ 1081 έπί ’ Αλεξίου Κομνηνοΰ, 
’Η εικοστή τρίτη δμως έμεινε περιώνυμος διότι πολιορκηταί 
ήσαν οί έκ Δύσεως Σταυροφόροι, οΐτινες καί κατέλαβον αυτήν 
Από θαλάσσης τήν 12 Απριλίου ίδιου έτους, κρατήσαντες είς 
χεΐράς των ταύτην μέχρι τοΰ> 1261, δτε Μανουήλ <5 Παλαιολό- 
γος Ανέκτησε τήν Πόλιν τήν 25 ’Ιουλίου τοϋ έτους τούτου, διά 
πολιορκίας, ήτις σημειοΰται ύπ’ Αριθ. 24. Τήν εικοστήν πέμπτην 
καί τήν εικοστήν έκτην ένήργησαν <5 Βαγιαζίτ, ό Ίλντιρίμ (ό 
Κεραυνός) κατά τά έτη 1396 καί 1402, τήν εικοστήν έβδόμην 
ό υίός τοΰ Βαγιαζήτ Μούσα έν έτει 1414, τήν εικοστήν δγδόην 
<ί Μουράτ Β', υίός τοΰ Μωάμεθ Α' έν έτει 1422 καί τήν εικο
στήν ένάτην ό Μωάμεθ Β', δστις και τήν έξεπόρθησεν έν 
έτει 1453.

Είς τάς είκοσιεννέα αύτάς πολιορκίας προστίθεται καί ή ύπό 
τοΰ Σεφκέτ έν έτει 1908, ήτις κατέληξε μέ τήν έκθρόνισιν τού 

Άμπντούλ Χαμήτ, ώς καί ή από τοΰ Ελλησπόντου Αρξαμένη 
ήδη τελευταίως.

Οϋτω έπί 2362 έτη ή Κωνσταντινούπολις ύπέστη τριάκοντα 
καί μίαν πολιορκίας άπό "Ελληνας, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, 
Βουλγάρους, Πέρσας, Άβάρους, Ρώσσους, Λατίνους, Άραβας, 
Τούρκους καί Άγγλο - Γάλλους ένεάκις δέ ήλώθη.

« » β
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

I Μαΐον. Τό ’Αγγλικόν Θωρηκτόν «Γολιάθ», διαπλέον τό στενόν 
Κιλΐτ - μπάχρ καί Τσανάκ - καλεσί, έτορπιλλίσθη καί έβυθίσθη μετά 
τοΰ πλείστου τοΰ πληρώματος του.

Τό Ύπουργεΐον Σαλάνδρα, συχεπείρ άγριας πολεμικής τοΰ Τζιολίττι 
διά τήν φιλοπόλεμου στάσιν του, υπέβαλε πρός τόν Βασιλέα τής ‘Ιτα
λίας τήν παραίτησίν του. Φιλοπόλεμοι διαδηλώσεις εις άλας τάς πόλεις 
ένίσχυσαν τήν παραιτηθεΐσαν κυβέρνησιν. Οί Αύστριακοί άθρόως εγκατα
λείπουν τό ’Ιταλικόν έδαφος.

2-3 Μαΐον. Οόδέν άξιον αναγραφής ήγγέλθη.
4 Μαΐου.'ύ) Βασιί^ύς τής Ιταλίας άνέθεσεν εις τόν Σαλάνδρα, κατόπιν 

τών φιλοπόλεμων τοΰ “Εθνους εκδηλώσεων, νά άνασχηματίση τό Υπουρ
γείου. Ό Βασιλεύς επευφημείται, θεωρείται έπικείμευος ό πόλεμος.

5 Μαΐον. Έυ Τεργέστη ελαβου χώραν ταραχαί στασιαστικοί, καθ’ας 
ό λαός έφώναζε: θάνατος είς τόν Αΰτοκράτορα!

6 - 7 ■ 8 - 9 Μαΐον. Οΰδέν άξιον αναγραφής ήγγέλθη.
10 Μαΐον. Αί 'Ιταλικοί Βουλαί έψήφισαν νόμον περί πλήρους έλευθε- 

ρίας ένεργείας τής κυβερνήσεως έν περιπτώσει πολέμου. Ό Βασιλεύς 
υπέγραψε, μέσφ φρενίτιδος, τό Διάταγμα τής γενικής έπιοτρατεύσεως. 
Ό Αυστριακός στόλος κατέφυγε είς τό Κάταρρον. Ό παρά τά ’Ιταλικά 
σύνορα στρατός τής Αύστρίας κατέστρεψε πάσας τάς συγκοινωνίας διά 
νά δυσχεράνη τούς εισβολείς. Ό ’Ιταλικός στόλος ύπό τόν πρίγκηπα 
Λουδοβίκον τής Σαβοΐας διετάχβη νά άναχθή πρός τό στενόν τοΰ 
Ότράντο. Οί Ιταλοί τής Τεργέστης έκαμαν διαδηλώσεις. Οί Πρεσβευ- 
ταί άνεκλήθησαν.

II Μαΐον.Ά ’Ιταλία έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής Αΰστρίας.Ό Ιτα
λικός στρατός διέβη τά σύνορα, μή συναντών δέ άντίστασιν προελαύνει.

12 ■ 13 Μαΐον. Αυστριακά αεροπλάνα έρριψαν βόμβας κατά τής

ΑΠΟ TO NEON ΜΕΤΩΠΟΝ.—Άπόοπασμα Άλπινιοτών, μετά τήν εΐοβολήν, 
συνεπλάκη μέ ύπερτέραν έχθρικήν δΰναμιν είς τό < Βάλε-Ίμφέρνο · καί 
διεσκόρπισεν αύτήν. Καί ήτο ή σύρραξις άγρια άληθώς στήθος μέ στήθος.

Βενετίας, αί όποϊαι έπεσαν εις τήν θάλασσαν. ’Ιταλικά, άνυψωθέντα 
άμέσως, τά έτρεψαν είς φυγήν.

14-15 Μαΐον. Τό ’Αγγλικόν υποβρύχιον «Ε 11» ένεφανίσθη πρότής 
Κωνσταντινουπόλεως καί έτορπίλλησε έν σκάφος, κατάφορτον έκ πυρο- 
μαχικων, πυροβόλων κ. λ. καί έν άλλο, κατεδίωξε δέ διάφορα άλλα, τά 
όποια έξώκειλαν καί τέλος έτορπίλλησεν εντός τοϋ λιμένος μέγα
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ.—"Ηρχισεν ή βασιλεία τής Κηφίσσιας, 
μέ τδ Κεφαλάρι καί τά άλλα γραφικώτατα τοπεϊά της.

μεταγωγικόν. Τά ’Αγ
γλικά Θωρηκτά Θρί
αμβος » καί «Μάτζε- 
στικ.· έβυθίσθησαν είς 
τά Στενά ύπό υποβρυ
χίου, σωθέντων τών 
πληρωμάτων των.

Ό ’Ιταλικός στρατός 
προελαύνει νικηφόρως 
έντός τοΰ Αυστριακού 
εδάφους.

16 - 17 ΟΤαΐου. Ού
δέν ήγγέλθη.

18 Βίαιου. Τά Ιτα
λικά στρατεύματα προ- 
ήλασαν πρός τήν άρι- 
στεράν όχθην τοϋ πο
ταμού Ίζόντζο, άφοΰ 
κατέστρεψαν θωρακι
σμένου φρούριον έπί

τού οροπεδίου Άζιάγκο καί τό νεώτατον οχύρωμα Τσίμα Βετσένι.
19 - 20 - 21 Βίαιου. Ούδέν ήγγέλθη.
22 Βίαιου. ’Ιταλικά αεροπλάνα έβομβάρδισαν τόν πολ. ναύσταθμον 

τής Πόλας, ό όποιος έπυρπολήΟη. ’Επίσης ’Ιταλοί αεροπόροι έβομβάρ- 
δισαν τά πολεμικά εργοστάσια Μονφαλκόνε.

23 Βίαιου. Παρά τόν Ευφράτην τά ’Αγγλικά στρατεύματα κατετρό- 
πωσαν τούς Τούρκους, βυθίσαντα καί τό 
Τουρκικόν σκάφος «Μπούλμπουλ» συλλα- 
βόντα δέ δύο άλλα μεγάλα μέ πυρομαχικά, 
τηλεβόλα καί τορπίλλας καί 3.000 αιχμαλώ
τους. ’Επίσης καί είς τό Καμερούν αί συμμα
χικοί δυνάμεις κατήγαγον νίκην νέαν.

24 - 25 Μαΐου. Ούδέν ήγγέλθη.
26 Βίαιου. Τό Αγγλικόν καταδρομικόν 

■ Πάτραλ» κατεβυθίσθη παρά τάς'Ολλανδι
κός άκτάς.

27 Βίαιου. Αύστριακά αεροπλάνα έρριψαν 
έκ νέου βόμβας κατά τής Βενετίας. Θύματα: 
υπήρξαν εις νεκρός καί τινες τραυματίαι. 
"Αλλο Γερμανικόν άεροπλάνον κατέπεσεν είς' 
Έγρί Παλάγκα τής Σερβίας καί ήχμαλωτί- 
σθη μετά τού κυβερνήτου του, φέροντος καί 
έγγραφα, άλλο δέ έρριψε βόμβας κατά τοΰ 
Πιάρρεβαρς καί έφόνευσεν αρκετούς.

28 - 29 - 30 - 31 Μαΐου. Ούδέν σπου
δαίοι' ήγγέλθη.

« « «

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ

. . ένεκα ό πόλεμος;

Μια επείγουσα ύπόθεσις τής «Εικονογρα
φημένης· μ’έκαμε νά πεταχθώ είς τήν 

’Αλεξάνδρειαν διά δύω-τρεΐς ημέρας. Ί2 τέως 
Γή τής ’Επαγγελίας! Ώ σύ νεωτέρα Χα
ναάν! Ποιος θά περιγράψη τά χάλια σου. , ,.

Μηρμυκιά ό στρατός είς τούς δρόμους. Στρατός εις τά καφενεία, 
στρατός είς τά ρεστωράν, στρατός είς τούς κινηματογράφους, στρατός 
είς τούς δρόμους, στρατός παντού. ’Ακόμη καί είς τό κρεββάτι σου 
στρατός. Πηγαίνεις είς τό ξενοδοχεΐον σου τό βράδυ νά πλαγιάσης καί 
ευρίσκεις είς τό κρεββάτι σου ένα Ζηλανδόν ή κανένα 
Ινδόν, ρέγχοντα μακαρίως.

Οί άλλοτε ωραίοι δρόμοι της κατακλίξονται καί αύλα- 
κώνονται άπό τεράστια φορτηγά ώτομομπίλ, αληθινούς 
Μαμούθ αυτοκίνητους, οί όποιοι κυλίονται άσθμαίνοντες 
έπάνω είς τήν άσφαλτον, κατάφορτοι άπό πυρομαχικά, 
στολάς, τρόφιμα κ.λ. άπειλούντες νά κρεουργήσουν τόν 
αφελή ποΰ θά ένόμιζεν δτι ή ’Αλεξάνδρεια είναι έκείνη 
ποϋ ήτο πρίν. Εννοείται δτι αί διαδόσεις άπό λεπτού είς 
λεπτόν είναι τρομακτικοί. Πότε περί εισβολής τών Τούρ
κων, καί άλλοτε περί καταστροφής. Άλλ’ δλαι αύταί ελέγ
χονται ανακριβείς. Ό γενναίος Αγγλικός στρατός είναι δ 
καλύτερος φρουρός τής πρός τήν Έρημον μεθορίου.

Καί άπό τάς 10 τό βράδυ τά ποτοπωλεία κλείουν καί 
μόνον καφενεία, θέατρα καί καφέ - κονοέρ μένουν ανοικτά 
καί κάνουν χρυσές δουλειές.

«
Έν τφ μεταξύ τεράστια πλωτά χωριά καταπλέουν, Άγ- 

ίλικοί , κολοσσοί, άπό πάσης γής, άπό περάτων Κόσμου, 
τό Κεϋλάνην, άπό Ζηλανδίαν, άπό Αύστραλίαν, άπό 

Καναδόν, άπό Μαδαγκασκάρ, άπό Σενεγάλην καί άδειά- 
ζουν τούς πολύχρωμους πληθυσμούς των είς τήν αποβά
θραν. Οί άναπεπταμένοι,ώκεανοί, χάρις είς τήν ’Αγγλικήν 
θαλασσοκρατορίαν είνε ελεύθεροι καί βλέπει κανείς αύτόν 
τόν πυρετόν τοΰ πελωρίου οργανισμού, τής Γής, σάν νά 
βλέπη μέ τό μικροσκοπίου τούς ιστούς ενός πυρέασοντος 
σώματος, δπου μέσα είς τάς σάρκας γίνονται αί επιστρα
τεύσεις τοΰ αίματος καί συνάπτονται αί δειναί μάχαι 
μεταξύ αιμοσφαιρίων καί μικροβίων.

Καί οί λιμένες, δλη έκείνη ή υγρά έκτασις τών επτά 
μιλλίων, πού αποτελεί τόν έσωτερικόν καί τόν έξωτερικόν, 
έως τό Μέξ καί τό Άγκαμπ, γεμάτοι άσφυκτικώς άπό
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πλοία, άτμακάτους, μαούνες, ιστιοφόρα, συνωθούμενα καί διαγκωνι- 
ζόμενα σάν άτομα, πηγαινοερχόμενα, φορτώνοντα, ξεφορτώνοντα, τρα- 
κάροντα, έλισσόμενα.

«
Φρίκη! Ύπό σκιάν 46 βαθμών ζέστη! Καί τό Χαμψίνι, τό φοβερόν, 

ποΰ σοΰ ξηραίνει τό δέρμα καί σοΰ φέρνει ασφυξίαν. Θέλεις νά άνα- 
πνεύσης καί τό στήθος σου δέν γεμίζει, νομίζεις, άπό άέρα. Καί 
άσθμαίνεις, σάντά σκυλιά τό καλοκαίρι, πού κρεμούν τήν γλώσσαν. .Καί 
ή άσφαλτος μέ τήν άκτινοβολίαν τοΰ θερμαντικού, μέ τόν ήλιον τόν 
έκτυφλοτικόν, σοΰ δίδουν τήν εικόνα τής «καμίνου τής καιομένης καί 
μή φλέγόμενης».

Τήν νύκτα άκόμη, φωτιά! Οί δρόμοι έρημοι, διότι δ δυνάμενος 
κόσμος τρέπεται είς τής πλάζ. Τό «Σπόρντιγκ Κλώμπ», ή ή «Ίμπραϊ- 
Ϊία», καί τό «Κάμπο Τσέζαρε» τής άμμώδους παραλίας — τοΰ ραμ
ιού δηλαδή — είναι είς τής δόξες του. Άπό τό άπόγευμα δ κόσμος 

πλημμυρίζει τά τραμ καί τρέχει είς τήν θάλασσα. Άλλοι ξαπλωμένοι 
στήν άμμο μέ πολύχρωμα κοστούμια τοΰ μπάνιου, άλλοι άπ’ έξω άπό 
τής καμπίνες, άλλες ξαπλώνουν έπάνω είς τά νερά τά χάχανά τους, 
άλλοι κάτω άπό τά δένδρα, έως τής 10, τής 11, τά μεσάνυκτα. Καί αμά
ξια, καί ώτό, καί κρυστάλλινα κύματα μέσα είς συμφωνίες οργάνων 
άπό τής γύρω βίλλες καί φαγοπότια είς τήν αμμουδιά καί οί τελευ
ταίοι μή προφθάνοντες^ τό τράμ επιστρέφουν άποστολικώς, σπείροντες 
είς τήν άμμον αραιά-άραιά τά σκεύη τοΰ γλεντιοΰ των, ένφ γύρω- 
γύρω, διά νά μή λησμονήται ό πόλεμος, άκούεται κλαγγή όπλων καί 
φωναί τών άλλαγών άπό τά κατά μήκος τής άκτής κατηυλισμένα 
σώματα, ένφ ό Σουδανέζος άκτοφύλαξ, όρθιος μέσα εις τό μαΰρο διά- 

στη μα, πλέον μαΰρος αυτός, σάν Σατανάς, 
μειδιφ είρωνικώς.

Καϋμένη Αθήνα μέ τόν υπάτη σου τόν 
ζωογόνου καί τό μελτέμι σου τό άναψυκτι- 
κώτατον! Τρέχα «Δάφνη» νά βγούμε μιά 
ώρα άρχήτερα άπό τήν κόλασι.

Άπό τό σαλόνι πέρα χύνονται είς απαλά 
κύματα ή στροφές τού βάλς τής «Εΰας», ποΰ 
σκορπίζουν τά ορφικά δακτυλάκια τής Νί- 
τσας, τής χαριτωμένης ντεμουαζελίτσας τής 
έριτίμου Κ“ς Κωνσταντινίδου.

'Ομολογώ ότι έλησμόνησα τό μαρτύριον 
τοΰ χαμψιυιοΰ είς τό απαλόν λίκνισμα τής 
«Δάφνης», μέ τήν γοητευτικήν συντροφιά καί 
τήυ ορφικήν συνοδείαν. Μιάάληθινή γοητεία, 
σάν δνειρον, ποΰ ποτέ δέν θά τήν λησμονήσω.

Έν πλφ, επί ιής 'Λάγνης* —'Ιούνιος.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑι. Άνά τήν Νότιον
Ρωσσίαν ούδείς απεσταλμένος μας 

περιοδεύει διά λογαριασμόν της «Εικονο
γραφημένης Καί άν παρουσιασθή κάνεις 
ώς τοιοϋτος, δέν έχει δικαίωμα νά είσ
πραξη δικαιώματα μας. Διά τάς έν Ρωσσίφ 
εισπράξεις θά μεριμνήσουν έφέτος καλοί 

θερμώς καί εΰγενέστατα προσφερθέντες, δπως έγινε καί είς τήν

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ.— ΛΙ δύσεις τής Κηφιασιας ΛπΛ 8να
πα^άΌυρο έπάνω άπά χί> πράσινο φόντο elve κάδρα Αληθινά, 

γραμμένα άπό τάν μβγαλήτερον ζωγράφον, τήν Φύσιν.

φίλοι τής «Εικονογραφημένης δι' υφισταμένων των, παρακληθέντες 
θερμώς καί εύγενέστατα προσφερθέντες, δπως έγινε καί είς την 
Αίγυπτον, καθώς καί διά τούς έν Ρουμανίρ. Οΰτω έν Σουχούμ 
προσεφέρθη ασμένως ό εύγενέστατος κ. Π. Άναστασιάδης, θιασώ
της τής · Εικονογραφημένης» άπό τοΰ πρώτου τεύχους της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ.—Ή Κηφισσιά ΑστολίσΟη άπό Ενα πρώτηςτάξεως ξενοδοχεΐον, τήν «Μ. Βρετανίαν: 
τοΰ Τζαννίδη, τδ όποιον έγχατεστάΰη είς τό περίφημον κτήμα Δεσποζίτον.

— Λοχία! Ή γυναίκα σου δέν μπορεί νά μείνη πειά 
ατό χωριό. Έπρεπε νά είχε φύγει. Επειδή ή υγεία της. . . 
τέλος πάντων .. . έκανα κλειστά μάτια. Κι’ δ διοικητής τό 
ίδιο. Μά τώρα πειά . . . άδύνατον.. . Περιμένομεν γενικήν 
έπίθεσι... Όχι... Είναι άδύνατον ... Μή επιμένεις ... 
Λυπούμαι πολύ καϋμένε Ντυμόν.

Κάτι ήθελε μέ τρεμουλιαστά χείλη νά ψελλίση ό λοχίας. 
Άλλά έκρατήθη. έχαιρέτησε στρατιωτικώς καί έκαμε 
μεταβολήν.

Ό γερω-ψωμάς είς τό σπήτι τοΰ όποιου είχε καταλύσει 
ό λοχίας. τού είχε πή πρό δύο μηνών:

— Ζήτησε λοιπόν τήν άδειαν νά φέρης άπό τό Παρίσι τή γυναίκα 
σου. Ό άέρας τής έξοχής θά τήν ώφελήση. Θά τρώτε μαζύ στήν κά
μαρά σας... Αϊ, δταν έχη φαί γιά ενα πρόσωπο, τριύει κι’ άλλο ένα.

Ή άδεια μέ δυσκολίαν είχε χορηγηθή, άλλά μόνον διά 48 ώρας. Ή 
παρουσία έν τούτοις τής νεαράς γυναικός ή οποία έβηχε, δέν παρουσίαζε 
τίποτε τό άτοπον κατά τήν περίοδον έκείνην τής άπολύτου γαλήνης, 
σ' εκείνο τό χωριουδάκι, τό μακράν τής γραμ
μής τοΰ πυρός καί είχε μείνει.

Τώρα μέ τόν καθαρόν άέρα, μέ τήν άνάπαυ- 
σιν, μέ τήν άφθονον τροφήν, μέ τάς περιποιή
σεις τοΰ ψωμά καί τής συζύγου του, έφαίνετο 
σάν νά είχε γίνει καλά. Πάνε καί οί νυκτερινοί 
Ιδρώτες καί δ βήχας καί ή λιποθυμίες καί σάν 
νά είχε άνακτήσει τό άλλοτε πάχος της, δταν, 
χαριτωμένη μοδιστροΰλα, ολομόναχη στόν κό 
σμο — οί γονείς είχαν ξεκληρισθή άπό φθίσι — 
είχε στεφανωθή μέ τόν λογιστήν Ντυμόν.

Μά τάχα ή βελτίωσις αύτή θά άντεϊχε είς 
τόν μολισμένον άέρα τού Κλισύ, τοΰ έργοστα- 
σίου; Τό έσυλλογίζετο μέ αγωνίαν δ λοχίας 
αύτό, γυρίζοντας στό χωριό. Ανέβηκε τήν σκάλα 
τήν ξύλινη καί ήνοιξε τήν πόρτα.

— Καλή μέρα άγαπη μένε μου.
— Ζουλιέττα . . . Μικρούλα μου.
Κάτω άπό τό γλυκό φώς τής παλαιάς λάμπας 

ή σουπιέρα άχνιζε στό άσπρο τραπεζομάνδυλο, 
ανάμεσα σέ δυό μπουκέτα. Τό φτωχό χωριά
τικο δωμάτιο ήτο συγυρισμένο μέ επιμέλειαν. 
Είς τό παράθυρο μέ τήν μπορντούρα τοΰ κισ
σού τό δειλινό ελαμπε άκόμη κοκκινωπό. Ήτο 
γλυκειά ή ζωή της.

—Ακούσε Λοιί, τοΰ είπε, άν ό καιρός είν’ έτσι 
καλός τήν Κυριακή θά φάμε έπανω στό γκαζόν.

Ό λοχίας τότε ήναγκάσθη νά τής είπή τήν 
άλήθεια. ’Εκείνη άπέμεινε ολίγα δευτερόλεπτα, 
σάν νά μή έκατάλαβε, έπειια, δταν ήθέλησε νά 
όμιλήση, οί λυγμοί τής έπνιξαν τά λόγια. Γονα- 
τισμένη, μέ τά χέρια τεντωμένα, παρακαλοΰσε.

—Όχι. . . Δέν θέλω νά φύγω. . - Όχι. . .Άφη- 
σέ με νά μείνω . . . Θά κρυφθώ ... Κανείς δέν 
θά τό μάθη .. . Θέλω νά είμαι κοντά σου .. . 
Πάντα κοντά σου.

Έκλαιε τώρα καί αύτός.
—’Αδύνατον χρυσή μου . .. Είνε διαταγή τοΰ 

λοχαγού... Πρέπει νά ύπακούωμεν... Αύτό είναι 
τό καθήκον δλων ... Πρέπει νά ύπακούωμεν.

Τήν άλλην ήμέραν έφυγε ή Ζουλιέττα. Ό σύ
ζυγός της τήν συνώδευσε είς τόν μικρόν σιδη
ροδρομικόν σταθμόν, γεμάτον άπό τραυματίας 
καί χωροφύλακας. Τό μπαούλο της τό έπήγε ό 
ίδιος μ’ ένα χειράμαξο. Δάκρυα δέν είχε πειά. 
Τό πρόσωπόν της είχε πάλιν έκείνην τήν άπλανή 
έκφρασιν τοΰ ανθρώπου, τόν όποιον ήγγισεν 
ό θάνατος. Ήτο ασθενής, δπως καί δταν είχεν έλθει στό χωριό.

Ό λοχίας έσκέφθη : Είναι τελευταία φορά ποΰ'τήν φιλώ.
’Όταν έξεκίνησεν ή αμαξοστοιχία, έχρειάσθη διά τής βίας νά ξεκολ- 

ληση τά άγαπημένα δακτυλάκια της, ποΰ είχαν συσπασβή είς τόν καρ
πόν τοΰ χεριού του.

Τό βράδυ τής αύτής ημέρας έπήγαινε είς τήν πρώτην γραμμήν. 
’Εγινε νυκτερινή έπίθεσις. Κάτω άπό τήν εκθαμβωτικήν καί πελιδνήν 
λάμψιν τών πυροβόλων έπολέμησε μέ λύσσαν. Σάν νά ύπερήσπιζε τήν 
γυναικούλα του- νά τήν έκδικοΰσε. Καί έπειτα έβδομάς ολόκληρος 
Ϊέ μάχας έπηκολούθησε, τρομερός έντάσεως, άλλά καί μονότονος. Κάθε 

λλη φροντίς είχε έξαφανισθή μέσα του έκτος μιάς- τής Ζουλιέττας. 
Σάν νά τόν έπροστάτευεν ή σκέψις της. Έπερνοΰσε—θαΰμα—μέσα άπό 
τά βλήματα καί καμμιά ξιφολόγχη δέν τόν έψαυσε.

Κάθε φορά ποΰ έγραφε—δταν ήμποροΰσε—τής έλεγε: « Είμαι πάντοτε 
είς τά μετόπισθεν.. .’Ακούω τής κανονιές άπό μακρυά...Δέν πολεμώ... 
Μά αύτό πολύ μέ στενοχωρεΐ». Διότι δέν έπρεπε νά άνησυχήση έκείνη. 
Τό είχε άπαγορεύσει ό ιατρός. Άλλά καί έκείνη έστελλε καλά νέα. Ό 
στρατιώτης είς τόν πόλεμον δέν πρέπει νά περισπάται άπό φροντίδες 
καί άνησυχίας.

Ναί, πάντοτε εύχάριστα νέα. Καί δμως δταν έγύρισε, ήσΟάνθη έαυτήν 
πολύ έξηντλημένην διά νά έργασθή. Μίαν καί είκοσιπέντε τήν ήμέραν 
ώς σύζυγος εφέδρου, ένφ είχε άνάγκην άπό τόσα πράγματα, φάρμακα, 
καλήν τροφήν ... Καί έπειτα άπό τόν άέρα τοΰ χωριοΰ, τής έξοχής, τό 
παράθυρον έπάνω άπό αύλήν θορυβώδη καί βρωμεράν.Ή νόσος, εννοεί
ται, έξαναπήρε φωτιά, έκάλπασε ... Τώρα δέν ήμποροΰσε νά σηκωθή. 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ. —Ό ’Επίσκοπος "Υδρας - Σπε- 
τσών κ. Προκόπιος Καραμάνος, είναι έκ τών νέων 
Ιεραρχών, μολονότι δέ νεώτατος, είναι έμβριΟέστα- 
τος πεπαιδευμένος καί μέ άντΐληψιν εύρυτάτάτην. 
ΕΙς τό Αξίωμα τοϋ ΓΙεράρχου τύν άνεβίβασαν τά 
προσόντα του καί αί άρεταί του, Αληθώς έπίζηλοι.

«Κοντεύει τό τέλος ...» Έλεγαν ή γειτόνισσες. Ό ιατρός της ήτο καί 
αυτός είς την γραμμήν. Έφώναξαν άλλον ιατρόν, δ οποίος τής έδωκε 
τήν συμβουλήν: «Νά φωνάξη τούς συγγενείς της, διά νά τήν κυττάξουν 
καλήτερα». Έκατάλαβε έκείνη. "Ηρχισε μίαν επιστολήν έκείνην τήν 
ήμέραν πρός τόν άνδρα της έτσι: «Είμαι καλύτερα αγάπη μου. Ή όψις 
μου είναι καλή. "Εχω άρκετάς δυνάμεις».

Άλλά έχειροτέρευεν. "Ενα βράδυ, έπειτα άπό μεγάλην αίμοπτυσίαν, 
έμεινε αρκετήν ώραν άκίνητη, μέ τήν σκέψιν προσηλωμένην έκεϊ πέ
ραν .. . 'Επειτα μόλις καί μετά βίας, ένφ διεκόπτετο δλοένα διά νά άνα- 
σάνη, καί έλούετο είς τόν ιδρώτα, έγραψε . .. έγραψε . .. Τό πρωί έφώ- 
ναξε μίαν γειτόνισσαν τής εμπιστοσύνης της καί τής είπε:

—Άκου κυρά Μυρόν, νά τί θά κάνης :

Βράδυ - βράδυ ό Δυμόν έγύριζε άπό μίαν άναγνώρισιν. Έξαφνα έκα
τάλαβε ένα σφοδρόν κτύπημα είς τόν άριστερόν βραχίονα. Αίμα έτρεξε 
ποτάμι άπό τό μανίκι του. Γύρω του έσκοτίνιασε. Ό λοχίας έπεσεν 
απαλά - απαλά.

Είς ιό νοσοκομείου έτράβηξε δέκα ή μέρας φοβερούς πόνους. Τό 
μπράτσο του τοΰ τό έκουρέλιασαν διά νά βγάλουν κομματάκια-κομμα
τάκια τό κόκκαλο. Ευτυχώς άπό τήν γυναικοΰλα τοϋ είχεν εύχάριστα 

γράμματα. Ήκατάστασίς της δλοένα έκαλλιτέ- 
ρευε. Ποτέ δέν ήτο τόσον καλά. Τοΰ τό έβε- 
βαίωνε μέ περισσότερόν άπό άλλοτε τρυφερό
τητα. «Λές καί ύποπτεύεται πώς είμαι πληγω
μένος»· έσκέπτετο.

Μετ’ ολίγον έπήρε άναρρωτικήν άδειαν καί 
έφυγε γιά τό Παρίσι. Είς τό κουραστικό, τό 
ατελείωτο ταξεΐδι, έπάλαισε μέ τούς πόνους άπό 
τούς τιναγμούς τού τραίνου, διαβάζοντας πολ
λές φορές τό γράμμα τής γυναικούλας του :

«Μάκρυνε μου άγαπημένε. Καμμία άπόστασις 
δέν είναι δυνατόν νά μέ χωρίση άπό σέ. Πάντα, 
δ,τι καί νά συμβή ή σκέψις μου θά είναι γύρω 
σου, θά σέ ύποστηρίζη Λουΐ μου, άνδρα μου». 
Ό άνατολικός σταθμός. Ό υπόγειος. Τό Κλισύ. 
Ή εργατική πόλις πού κατοικεί. Τί σουρπρίζα 
γιά τήν Ζουλιέττα! Τί ευτυχισμένη ποΰ θά είναι 
τώρα μέ τήν άναρρωτικήν!

Μόλις τόν είδε ό θυρωρός έχώθηκε είς τό 
καμαράκι του. Μά τί έπαθε ό μπάρμπα-Μαθιός; 
Άπό τό έκτον πάτωμα έβαλε τής φωνές. Ήλθα! 
Ήλθα!» Μά κανείς δέν απαντούσε. Μιά πόρτα 
ήνοίχθη. ποΰ δέν ήτο ή ίδική του, καί ή κυρία 
Μυρόν έφάνη μέ τό χέρι υψηλά διά νά έπι- 
θάλη σιωπήν. Μά γιατί;... Πώς είναι;

— Καϋμένο παδί. . . τήν έχασες .. . Πάνε δύο 
βδομάδες τώρα ποΰ τήν θάψαμε ... Τά γράμ
ματα ποΰ λάβαινες;... Τά έγραψε πριν πεθάνη 
καί μοΰ τά άφησε νά τά ποστάρω, τό ένα έπειτα 
άπό τό άλλο, μέρα παρά μέρα. «Έτσι θά έμενε 
περισσότερον καιρόν μαζή σου»’ έλεγε.

J. JOSEPH RENAUD 
« « «

ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ

Με τήν άνάμιξιν καί τής ’Ιταλίας είς τόν 
πόλεμον παρά τό πλευράν τής Τριπλής 

Συνεννοήσεως, νέον καθεστώς έρχεται νά άντι- 
καταστήση τό άπό τριακονταετίας περίπου διέ- 
πον τά πράγματα τής Ευρώπης.

Οΰτω ή άπό τοΰ 1883 καταρτισθεΐσα μεταξύ 
Αυστροουγγαρίας, Γερμανίας καί ’Ιταλίας Τρι
πλή Συμμαχία άπομένει διπλή. Ή Τριπλή αΰτη 
Συμμαχία σκοπόν είχε τόν περιορισμόν τών 
σφετερισμών τής Γαλλίας, πρός τοΰτο δέ άνέ- 
λαβον άμοιβαίως τήν ύποχρέωσιν αί συμβληθέν- 
τες νά βοηθώσιν άλλήλους ύπό συνθήκας ώρι-

σμένας. Κατά τό 1887 μάλιστα έγένετο είδος άναθεωρήσεως τών όρων 
καί καθωρίσθησαν σαφέστερου αί υποχρεώσεις ένός έκάστου, αΐτινες 
δμως ουδέποτε έγνώσθησαν.

Τώ 1902 καί 1907 ή Συμμαχία άνενεώθη ή δέ τελευταία περίοδος 
αύτής παρετάθη μέχρι τής 16 ’Ιουνίου 1914. Έπιστεύθη έν τούτοις δτι 
καί πάλιν άνενεώθη διά μίαν δωδεκαετίαν, μολονότι υπάρχουν ενδεί
ξεις δτι, ή ’Ιταλία ήτο έλευθέρα έκτοτε νά άποσπασθή τής Τριπλής 
Συμμαχίας, μή οΰσα πρό πολλοΰ εύχαριστημένη έκ τοΰ μετά τής Γερ
μανίας καί Αυστρίας συνδυασμού τούτου, έφ’ όσον άλλως τε είχε άνεξο- 
φλήτους παλαιούς έδαφικούς λογαριασμούς μετά τής δευτέρας. Ούχ 
ήττον έκαρπώθη ούκ ολίγα έκ τοΰ συνδυασμού τούτου ή ’Ιταλία.

Ό μεταξύ Ρωσσίας, Γαλλίας καί Αγγλίας άφ’ ετέρου τριπλούς φιλι
κός συνδυασμός, τόν όποιον έκληροδότησεν είς τήν Εύρώπην έπ’άγαθφ 
αύτής Έδουάρδος ό Ζ', διότι αύτός πράγματι ήτο τό ένεργόν 
πνεύμα κατά τόν σχηματισμόν της, γίνεται ήδη τετραπλούς διά 
τής συμμετοχής τής Ίταλίας.Ήρχισε μέ μίαν συμμαχίαν μεταξύ 
τής Ρωσσίας καί τής Γαλλίας καί συνεπληρώθη διά τής 
συμμετοχής τής Αγγλίας, κυρίως λόγφ τής έπιφόβου παρα- 
τηρουμένης ένισχύσεως τοΰ Γερμανικού Στόλου, ήτις έθεωρήθη 
τότε ώς απειλή κατά τής θαλασσίας ήγεμονίδος. 'Ο Έδουάρδος, 
θείος τοΰ Γουλιέλμου, έξήσκησε πάσαν διπλωματικήν μέθοδον 
διά νά ματαίωση τά σχέδια τής Γερμανίας, οΰτω δέ δταν μετά 
τής Γαλλορωσσικής συμμαχίας συνεννοήθη καί ή Αγγλία, ή 
Τριπλή Άντάντ κατέστη ισχυρός παράγων, δστις ήδη καθί
σταται, τετραπλούς φιλικός δεσμός.
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ΑΣΙΛΕΥΣ - ΔΕΚ ΑΝΕΥΣ q

Μέ τήν έξοδον τής ’Ιταλίας έκ τής οΰδετερό- 
τητος καί τήν παρά τό πλευρόν τής Συνεννοή
σεις — ήτις οϋτω άπό τριπλής έγένετο τετρα
πλή — άνάμιξίν της εις τόν πόλεμον ό Βασιλεύς 
της Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ' ώνομάσΟη δεκανεύς 
τοϋ 1ου Γαλλικού συντάγματος τών Ζουάβων.

Πρέπει νά λεχθή ότι, τό διάβημα τοΰτο τοΰ 
διοικητοΰ συνταγματάρχου Ντανκός συνδέεται 
καί μέ μίαν ιστορικήν λεζάντ.

Όταν άκόμη ή ’Ιταλία έμάχετο μαζή μέ τόν 
Γαλλικόν στρατόν (1859) διά τήν ανεξαρτησίαν 
της, τά δέ στρατεύματα τής Σαρδηνίας ύπό 
τόν Ναπολέοντα Γ’ ένίκησαν τά ύπό τόν στρα
τηγόν Γουλάκ Αυστριακά είς τήν περίφημον

μάχην τοΰ ΙΙαλέστρο, ήτις ήτο καί ή πρώτη νίκη τών συμμάχων, τήν 
αύτήν εσπέραν δ Βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ Β', πάππος τοΰ σημε
ρινού, ώνομάζετο δεκανεύς τοΰ πρώτου συντάγματος τών Ζουάβων, 
δστις εις άνάμνησιν προσέφερε τήν εικόνα του πρός τό έν λόγω σώμα, 
άπένειμε δέ αύτώ καί τό μετάλλων τής στρατιωτικής άξίας τής Σαρ
δηνίας. δπερ έκτοτε φέρεται άνηρτημένον είς τήν σημαίαν του μετά τοΰ 
τής Λεγεώνος. Καί ή είκών τοΰ μεγάλου βασιλέως τής Ιταλίας εύρί- 
σκεται άκόμη άνηρτημένη έν τή αιθούση τών τιμών τοΰ σώματος.

Σήμερον τό 3θ» σύνταγμα τών Ζουάβων εύρίσκεται έν Κωνσταντία, 
έκεΐθεν δέ διά συγκινητικωτάτου έγγραφου του ό Διοικητής άνεκοίνωσε 
μέση» τής έν Ρώμη Γαλλικής πρεσβείας πρός τόν βασιλέα τής ’Ιταλίας 
τήν ονομασίαν του ώς ■ δεκανέως τής πρώτης δεκανίας τοΰ πρώτου 
λόχου, τοΰ πρώτου τάγματος τοΰ 3ου συντάγματος τών Ζουάβων» δστις 
οΰτω μέ τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου απέκτησε τά μάλλινα γαλόνια τοΰ 
δεκανεως, τά όποια πρό εξήκοντα περίπου έτών καί ό πάππος του εΐχεν 
αποκτήσει μετά κρίσιμον μάχην.

I ΝΕΟΙ ΜΑΧΗΤΑΙ G)

Έν όίρα ειρήνης ό ’Ιταλικός στρατός, δστις κατήλθεν ήδη 
είς τήν αίματοβρεγμένην κονίστραν, αριθμεί 17,172 αξιωμα
τικούς καί υπαλλήλους, 289,418 ύπαξιωματικούς καί στρα-

τιώτας έκ τών οποίων 30.000 καραμπινιέροι καί 64.345 'ίππους κ.λ. 
Άλλ’ έν ώρρ πολέμου ή δύναμις αύτοΰ ανέρχεται είς 735000 στρατόν 
πρώτης γραμμής, είς 326,000 τής πρώτης γραμμής τής έφεδρείας καί 
είς 2,274,000 εθνοφρουρού; καί εφέδρους.

Τό πεζικόν των συνίσταται άπό 2 συντάγματα Γρεναδιέρων, 94 συν
τάγματα τής γραμμής, 12 Βερσαλλιέρων καί ’Αλπινιστών, ώπλισμένων 
μέ έπαναληπτικά Μάνλιχερ - Καρκάνο (ύπόδ. 1891—0,0065). Τό ιππικόν 
των συνίσταται άπό 29_ συντάγματα, ών 4 Δραγόνων, 8 λογχοφόρων καί 

17 έλαφροΰ Ιππικού. Τό πυροβολικόν περιλαμβάνει 36 συντάγματα 
πεδινού, έκ 2 μοιρών, ών έκάστη έκ τριών πυρβολαρχιών μέ 6 πυρο
βόλα, 2 συντάγματα βαρέως πεδινού, έκ 10 πυρβολαρχιών, ένός έφιππου 
συντάγματος πεδ. πυροβολικού, 2 συνταγμ. ορεινών καί 10 φρουριακοΰ.

Τά πυροβόλα της τών 0,87, παλαιού συστήματος, έχουν άντικατα- 
σταθή κατά τό πλεϊστον διά ταχυβόλων τών 0,75, τό δέ βαρύ πυροβο
λικόν της περιλαμβάνει όλμοβόλα τών 0,149 Κρούπ καί τών 0,120.

Τό Μηχανικόν τοΰ Ιταλικού στρατοΰ συνίσταται άπό 2 συντάγματα 
σκαπανέων, 1 σύνταγμα γεφυροποιών, 1 σιδηροδρομικών, 1 τηλεγρα
φητών, 1 ύπονομοποιών, I αύτοκινήτων καί 1 αεροπόρων. Έπί πλέον 
28000 αποτελούν τόν αποικιακόν στρατόν.

'Ολόκληρος ή δύναμις αΰτη κατανέμεται είς 12 σώματα, ών έκαστον 
άποτελεΐται άπό 2 μεραρχίας, έκτος τοΰ έν Ρώμη, ήτις συνίσταται άπό 3, 
έκάστη τών όποιων συνίσταται άπό 2 ταξιαρχίας, ήτοι άπό 8 συντάγματα 
πεζικού, 1 Βερσαλλιέρων, 1 ιππικού, 3 πεδινού καί 3 λόχους μηχανικού.

«
I ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ g,

Ή Βασιλική Στατιστική Εταιρεία τοΰ Λονδίνου κατέστρω- 
σεν είς άριθμοϋς τάς μέχρι 31 ’Ιουνίου έ. έ. δαπάνας τών 
εμπολέμων, έκτός τής ’Ιαπωνίας, Σερβίας, Τουρκίας καί 

Ιταλίας, είς δαπάνας τών κυβερνήσεων, είς καταοτροφάς ιδιοκτησιών, 
είς άνθρώπινα θύματα, είς καταστροφάς παραγωγής κ. λ.

Οϋτω ή Αγγλική κυβέρνησις έδαπάνησε 17.700 έκατομ., ή Βελγική 
912 % έκατ., ή Γαλλική 13-835 έκατ., ή Ρωσσική 15.000 έκατ., ή Αύ- 
στριακή 14.000 έκατ. καί ή Γερμανική 23.450 έκατ. Αί καταστροφαί τοΰ 
Βελγίου άνήλθον είς 6.250 έκ. τής Γαλλίας είς 4.000 έκ. καί τής Αύ- 
στρίας είς 2.500 έκ. Είς άνθρώπινα θύματα διά τήν ’Αγγλίαν 7.500 έκ. 
διά τό Βέλγιον 1.000 έκ., διά τήν Γαλλίαν 8.700, έκ., διά τήν Ρωσσίαν 
7.500 έκ., διά τήν Αυστρίαν 6.000 έκ. καί διά τήν Γερμανίαν 21.970 έκ. 
Καί έκ καταστροφών παραγωγής διά τήν ’Αγγλίαν είς 6.250 έκ., διά 
τό Βέλγιον είς 5.000, διά τήν Γαλλίαν είς 15.625 έκ., διά τήν Ρωσσίαν 
10.000 έκ., διά τήν Αυστρίαν 15.000 καί διά τήν Γερμανίαν 23.950 έκ.

Έν συνόλφ λοιπόν αί μέν κυβερνήσεις τής Άντάντ μετά τής Βελγι
κής έδαπάνησαν 47.447 ’/2 έκ. έκ καταστροφών 12.750, έξ άποτιμήσεως 
τών ανθρωπίνων θυμάτων 24.700 έκ. καί έκ καταστροφών παραγωγής 
36.875 έκ. Οί δέ Γερμανοαυστριακοί 37.500 έκ. διά τόν πόλεμον, 2.500 
έκ. έξ ιδιοκτησιών, 27.975 εις άνθρώπινα θύματα καί 38.950 έκ κατα
στροφών παραγωγής.

Καί χωριστά είς τήν Γερμανίαν έστοίχισεν έν δλ<ο 69.375.000.000, είς 
τήν Γαλλίαν 42.162.000.000, είς τήν Αύστροουγγαρίαν 37.550000.000, 
είς τήν Ρωσσίαν 35.000.000.000, εις τήν ’Αγγλίαν 31.450.000.000 καί 
είς τό Βέλγιον 13.162.500.000. Είς τήν Τριπλήν Συνεννόησιν δηλαδή 
έστοίχισε έως 31 Ιουνίου 121.772.500.000 έκ. Είς δέ τήν Διπλήν Συμμα- 
χίαν 106 925.000.000 έκ.

Έν συνόλφ ό πόλεμος έως τέλους ‘Ιουνίου στοιχίζει 226.697.500.000 έκ.

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ! Παρακαλοϋνται και πάλιν οί συνδρομηταί μας,, όσοι 
ύπελείφθησαν και καθυστέρησαν τήν συνδρομήν των, νά ευαρε

στηθούν νά μάς έμβάσουν τά δικαιώματα τοϋ Περιοδικού. Αρκετά 
σαφώς έξηγήσαμεν δτι, ή απρόσκοπτος έκδοσις τής 'Εικονογραφη
μένης· όφείλεται είς τήν στοργήν πού έδειξαν πρός αύτήν έως τώρα 
οί συνδρομηταί της καί μόνον αύτοί. Τώρα λοιπόν διέρχεται κρίσιν 
και αυτή καί διά τούτο άπευθύνομεν τήν ύστάτην έκκλησιν καί 
παρακαλούμεν τούς καθυστερούντας τήν συνδρομήν των, νά τήν 
διευκολύνουν άκόμη μίαν φοράν καί νά μάς έμβάσουν τό ταχυτε- 
ρον αύτήν.

Ο ΤΕΝΕΚΕΔΕΝΙΟΣ
Μά τέλος πάντων αύτό τό άγος τοΰ Σιδηροδρόμου Κηφισσιάς έως πότε 

θά τό ανέχεται αυτή ή κυβέρνησις; Έκατοντάκις έλέχθη δτι θά γίνη 
ηλεκτρικός, χιλιάκις δτι θά ληφθοΰν μέτρα καί εξακολουθεί αύτός δ τενε
κεδένιος νά άπειλή τήν ζωήν μας χάρις εις τους τενεκετζήδες ποΰ τόν 
διευθύνουν. Έλεος κύριε Βενιζέλε! ’Ελάτε μιά ώρα άρχήτερα είς τήν εξου
σίαν, διά νά άρπάξετε άπό τό αυτί δλους τούς λωποδύτας ποΰ μάς λυμαί
νονται. Κατά τήν έκτός τής εξουσίας τετράμηνον περίπου παραμονήν σας 
θά τούς έμάθατε.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑι ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ·. Επειδή έπληροφορήθημεν 
δτι έν Ρωσσίρ καί Ρουμανίφ έσημειώθη άπό τίνος σημαντική 

νομισματική διαφορά, παρακαλούμεν τούς κ. κ. συνδρομητάς τού 
Περιοδικού νά έχουν ύπ' δψει των δτι ή έτησία συνδρομή διά τό 
έξωτερικόν είναι ώρισμένη, άφ'ής έξεδόθη ή Εικονογραφημένη·, 
εις φρ. 22, δτι δέ κατόπιν τής άφομοιώσεως τών ταχυδρ. τελών 
τής Ρουμανίας πρός τά τοΰ έσωτερικοΰ διά συμβάσεως μετά τής 
Ελλάδος, διά τήν Ρουμανίαν ή συνδρομή ήλαττώθη είς δρ. 20. Συνε
πώς παρακαλούμεν τούς μέν έν Ρωσσίφ νά ύπολογίζουν είς 22 φρ. 
τήν έτησίαν συνδρομήν των, ούχί δέ είς 8 1 , ρούβλια, τούς δέ έν 
Ρουμανίφ πρός 20 δρ.

ΟΙ ΚΥΝΟΦΙΛΟΙ
Περισσότερον ζωόφιλοι άπό δλας τάς έταιρείας τών «Κυνοφίλων» κ.λ. 

ήσαν οί μακαρίται οί άρχαίαι Έλληνες. Τόση ήτο ή πρός τά ζφα έν γένει 
άγάπη των, ώστε διά νόμου άπηγορεύετο νά θανατώνωνται οί άροτήρες 
βόες καί τά κτήνη έλάσεως. Ή Βουλή τοδ Άρείου ΙΙάγου κάποτε κατεδί- 
κασεν είς θάνατον ένα έκ τών μελών της, διότι έθανάτωσε ένα πουλάκι. 
Άπηγορεύετο έπίσης ή σφαγή θηλυκών προβάτων, τά όποια δέν είχον 
γεννήσει τούλάχιστον μίαν φοράν. Αφού καί αύτόν τόν Πραξιτέλη κατε- 

δίκασαν είς ραβδισμούς, διότι χάριν τής Τέχνης του έγδαρε ένα ζωντανόν 
κριάρι, διά νά ϊδή τούς σπασμούς καί τήν αγωνίαν τοΰ ζώου καί άναπαρα- 
στήση αυτούς εις πηλόν. Ένα άλλο παιδάκι μικρόν, τό όποιον έξώρυξε τά 
μάτια μιά; τσίχλας, κατεδικάσθη εις τύφλωσιν.

Οί άπόγονοι τών αρχαίων Αραμπατζήδων, άφοΰ φορτώσουν τά κάρρα των 
μέ 2 χιλ. οκάδων βάρος, σκοτώνουν τά άλογά τους μέ μία πετριά εις τό 
κεφάλι, διότι δέν ήμποροΰν νά προχωρήσουν είς τήν πρώτην άνηφοριά.

'Γπάρχει δμως Εταιρία Ζωόφιλων, έν Άθήναις. Αύτό φθάνει.
«

ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΗι. Επειδή δέν θά ταξειδεύσουν έφέτος όπως 
κατά τά παρελθόντα έτη οί ειδικοί απεσταλμένοι τής «Εικονο

γραφημένης , άφ' έτέρου δέ έπιθυμούμεν νά μή ύποβάλωμεν τούς 
συνδρομητάς μας είς τόν κόπον νά τρέχουν είς ταχυδρομεία καί 
τραπέζας διά νά μάς έμβάζουν τά δικαιώματα τού Περιοδικού, 
προήλθομεν είς συνεννόησιν μετά τού Κεντρ. Καταστήματος τής 
Τραπέζης ’Αθηνών, είς ήν άνεθέσαμεν γενικώς τήν φροντίδα τής 
πραγματοποιήσεως τών εισπράξεων τών δικαιωμάτων τής Εικο
νογραφημένης · διά τών κατά τόπους ύποκαταστημάτων καί άντα- 
ποκριτών της. Προέβημεν, έπαναλαμβάνομεν, είς τό διάβημα τούτο, 
ϊνα διευκολυνωμεν τούς συνδρομητάς μας καί άπαλλάξωμεν αύτούς 
παντός κόπου καί ένοχλήσεως. Διά τούτο τούς παρακαλούμεν νά 
μή μάς παρεξηγήσουν, άλλά τούναντίον, έκτιμώντες τάς άνάγκας τής 
-Εικονογραφημένης· καί τό κρίσιμον τών περιστάσεων νά συμβά- 
λωσιν, όπως πάντοτε, είς τήν άπρόσκοπτον έκδοσιν αύτής.

α
ΟΙ ΠΡΟΚΟΜΜΕΝΟΙ

Έχομεν πάλιν νά άναφέρωμεν ολίγους προκομμένους ποΰ κατεχράσθη- 
σαν τής εμπιστοσύνης μας καί άφοΰ έλαβον φύλλον 1-2 έτη ήρνήθησαν νά 
πληρώσουν. Οί Α. Ιίουκουλιός έν Καΐρφ φρ. 77, Ε. Ζαννής έν ΙίαΙρφ φρ.33, 
Χρ. Τσόντσος έν Καίρφ φρ. 11, Κ. Πουλής έν 
Καίρφ φρ. 22.

«
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ

Ή πληθώρα τής ύλης δέν μας επέτρεψε νά 
συνεχίσωμεν τήν περί ’Εκπαιδευτηρίων τής 
Πρωτευοΰσης έκστρατείαν τής «Εικονογρα
φημένης», οΰτω δέ περί του Λυκείου Χατζη- 
εμμανουήλ, περί τού Παιδαγωγείου Π. Τριανταφυλλίδου 
καί περί τοΰ Παρθεναγωγείου Χουρμοΰζη καίΣκορδέλη, 
τά όποια άληθώς καί καθ’ όμολογίαν κοινήν περιποιοϋσι 
τιμήν εις τόν τόπον, θά γράψωμεν εις προσεχή τεύχη.

Έν Ά^ηναις, Τνπογραφεϊον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ χαί Ν. Καργαδοΰρη — !01121».


