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Ή Φραντζέσκα Μπερτίνη είς τό θεατρικόν στερέωμα είνε 
Ενας άστήρ πρώτου μεγέσους, ό όποιος τώρα μεσουρανεί, 
S πλέον είς τόν όρίζοντα τής πατρίδος της ’Ιταλίας, άλλά 

τόν άτέρμονα παγκόσμιον θόλον. Και χάρις είς τάς 
κινηματογραφικός ταινίας κατορθώνει όλος ό κόσμος νά 
τήν θαυμάζη είς τάς μεταπτώσεις της, είς τάς έκφράσεις 
τοϋ πάθους, είς την μιμικήν της, είς τό μαίντιέν της. 
Τό κινηματοθέατρον “ΓΙαλλάς,, θά μας παρουσιάση 
την μεγάλην καλλιτέχνιδα είς σειράν θριάμβων^της. · · ·
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ο ο ο
ο ο ο ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Φαίνεται δτι, καθ’ ήν στιγμήν δλοι 
νομίζομεν έπικειμένην τήν έναρξιν 
μεγάλων γεγονότων μέ νέας πολεμικός 

φάσεις, προσεγγίζομεν πρός τό τέρμα τοΰ 
πολέμου. Ένπρώτοις ή άπό μακροϋ άρξα- 
μένη καί εξακολουθούσα ύποχιόρησις τών 
Ρωσσικών στρατιών ύπό πρόσχημα έλλεί-

ψειος πυρομαχικών, πρόσχημα διατυμπανισθέν άνά τά τέσσαρα της 
Οικουμένης άκρα, φαίνεται απίθανος καί μάλλον πρέπει νά θεωρηθή 
ώς στρατήγημα. Δέν υποχωρούν δγκοι μέ τόσον ζηλευτήν κανονικότητα 
καί μέ αιχμαλωσίας «τριάντα πέντε αξιωματικών καί εκατόν ένενηντα- 
δύω στρατιωτών» ώς τηλεγραφεί ότέ μέν ό Χίδεμπουργ, άλλοτε δέ ό 
Μάκενσεν, ώς εάν έπρόκειτο περί ένός τάγματος. Θεωρείται πιθανώτε- 
ρον δτι η ύποχιόρησις αυτή έγένετο έπί τή βάσει σχεδίου ταυτοχρόνου 
ένεργείας μετά τών είς τό δυτικόν μέτωπον δρωσών συμμαχικών δυνά
μεων, αΐτινες καί πράγματι, δταν πλέον οί Ρωσσικοί δγκοι, ύποχωρούν- 
τες άπαΰστως, παρέσυραν είς ικανόν βάθος τούς Γερμανούς, οΐτινες οΰτω 
καί χρόνον πολΰν έχρειάζοντο διά νά μεταφέρουν ενισχύσεις έκ τοϋ 
’Ανατολικού είς τό Δυτικόν, άλλ’ ουδέ τά μέσα τής συγκοινωνίας είχον 
επαρκή, ένήργησαν γενικήν άντεπίθεσιν ταυτοχρόνως μέ τούς άντεπιτε- 
θέντας Ρώσσους καί έσχον λαμπρά άποτελέσματα. ’Εντεύθεν ή σπουδή 
τών Γερμανών νά κατέλθουν πρός τήν Κωνσταντινούπολή, ΐνα δΓ άντι- 
περισπασμοϋ τίνος άποσοθήσωσι τό μοιραϊον τέλος. Άλλ’ οί σύμμαχοι 
άντελήφθησαν δτι, οί αντίπαλοί των ήρχισαν νά γονατίζουν καί δέν 
σπεύδουν. 'Αναμένουν τό τέρμα βραδέως, άλλ" ασφαλώς.

«
Πάλιν τέρτσοι θά έλθουν οί Βούλγαροι. Άπ’ έδώ είχαν, άπ’ έκεϊ 

είχαν, έξεσκεπάσθησαν πλέον. Άπό τόν ’Ιούλιον έχουν ύπογράψει συν
θήκην μέ τάς κεντρικός αυτοκρατορίας. Τά έψησαν καί μέ τούς Τούρ
κους καί πλέον είναι, κατά τήν κοινήν έκφρασιν, «μέ τόν κατή γενηά». 
’Εννοείται δτι τσιμπολογούν άπό παντού, δπως οί ψιλικατζήδες ποΰ 
προσπαθούν νά κερδήσουν άπό μικρολογήματα. Άπό τούς Τούρκους 
έπήραν κιόλα μιά λουριδίτσα ποΰ τούς έχρειάζετο διά τό τμήμα τής 
σιδηροδρομικής γραμμής καί ύποσχέσεις άπό τούς Γερμανούς. Όταν 
δέ τούς έδόθη τό σύνθημα, έξηγέρθησαν είς μίαν πανστρατιάν άπει- 
λοΰντες Γήν καί Ούρανόν. Άλλά τότε ή Ελλάς έκαμε μίαν μεγαλοπρε- 
πεστάτην χειρονομίαν. Τήν στιγμήν ποΰ ήτο έτοιμη ή Βουλγαρία νά 
μάς ζητήση τάς Αθήνας, τάς Καλάμας, τάς Πάτρας, τάς Κυκλάδας 
κ.λ.π. διεκδικοΰσα οΰτω «τά άπό τής ογδοηκοστής έκατονταετηρίδος 
πρό Χριστού έθνολογικά δικαιώματάτης», δ δέ πρωθυπουργός κ. Ραδο- 
σλαύωφ έδήλωσε δτι «θά στραφή καί πρός Άνατολάς καί πρός Βορράν 
καί πρός τά άνω καί πρός τά κάτω», έσήκωσεν ή Ελλάς τό χέρι της 
καί... τής έδωκε μιά κατραπακιά.Έδημοσίευσε Β. Διάταγμα προσκλήσεως 
20 ηλικιών ύπό τά δπλα. Καί ή Βουλγαρική κυβέρνησις έβαλε νερό είς 
τό κρασί της, δηλώσασα δτι διά λόγους προνοίας έπεστρατεύθη. Δέν 
διαφέρουν οί κούτσαβοι τοΰ Ί'υρρή. «*Ιφ  ! Κύριος καί μασσούμε μολύ
βια καί σφαίρες! » Πάφ! Τού δίνετε μιά καρπαζιά. «Τί βαράς Κύριος; 
Σ’ άγγιξα γώ ; » Καί έτσι μέ τό δπλον είς τό χέρι ή Ελλάς, έτοιμη νά 
τούς άλωποτινάξ-η. προστατεύει μέσα εις αύτήν τήν διεθνή πυρκαϊάν, 
μόνη τά συμφέροντά της. "Ενα μόνον νά εύχώμεθα. Νά μή παραταθή αυτή 
ή ένοπλος ειρήνη, ή οποία δΓ ένα Κράτος είναι αληθινή φυματίωσις.

- «
Κάποιος κακός Δαίμων έβάσκανε τήν Ελλάδα. Πάλιν διεταράχθη 

ή αρμονία Στέμματος καί Κυβερνήτου. Δηλώσεις τού κ. Βενιζέλου έν 
τή Βουλή απροκάλυπτοι καί ειλικρινείς έθεωρήθησαν ώς άκαιροι καί 
ή κυβέρνησις παρητήθη. Ή ’Εθνική Αντιπροσωπεία οΰτω, ενώπιον τής 
οποίας δλοι έχουν τήν ύποχρέωσιν νά λογοδοτούν, ώς άντιπροσωπευού- 
σης τήν Λαϊκήν κυριαρχίαν καί θέλησιν, ύπέστη — κατά τόν κ. Βενιζέλον 
— μείωσιν τών δικαιωμάτων της καί μετεβλήθη είς Σύλλογον προκρί
των πολιτών». Άν πράγματι είπε αύτά τά πράγματα δ κ. Βενιζέλος, 
ας μάς έπιτρέψη νά τοΰ παρατηρήσωμεν δτι, βλέπει μέ πολύ δυνατόν 
φακόν τήν κατάστασιν, τήν βλέπει δηλαδή μέ ύπερβολήν. Διότι πρέπει 
νά μάθι) δτι, ουδέποτε είναι δυνατοί1 νά μειωθούν τά δικαιώματα τής 
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας, ούδέ δτι ύπάρχουν οί φανταζόμενοι ή ικα
νοί πρός τοιούτόντι, άφοΰ πάντες άπό τοΰ πρώτου μέχρι τού τελευταίου 
πολίτου ώρκίσθημεν πίστιν πρός τό γραπτόν συμβόλαιον, δπερ φέρει 
τάς ύπογραφάς Ολων μας, άρμοδίως άντιπροσωπευθέντων.

«ϋ
Γενική έπιστράτευσις. Δέν έμεινε σχεδόν κανείς. Βλέπετε γέρους μέ 

άσπρα μαλλιά ντυμένους μέ χακί. Εις ενέργειαν άνεκλήθησαν καί τέσ- 
σαρες πρωθυπουργοί, τούς δποίους ή έπανάστασις είχε άποστρατεύσει 
πρό πενταετίας. Έκρίθησαν δμως άνίκανοι πρός στράτευσιν ύπό τής 
Βουλής καί τούς άνετέθησαν ... βοηθητικά! ύπηρεσίαι.

β
Αισχρόν καί έλεεινόν τό σύστημα τών επιτάξεων. Βέβαια είς τοιαύτας 

περιστάσεις άπαιτεϊται νά πειθαρχή δλον τό "Εθνος καί νά ύπακούη είς 
τά κελεύσματα τών Ιθυνόντων. Αύτά δμως τά κελεύσματα πρέπει νά 

ανατίθενται είς άνθρώπους καί όχι είς τυράννους, διότι άλλως οδηγούν 
είς Αντίθετον άποτέλεσμα. Είς τήν Γερμανίαν, τήν κατ’ έξοχήν στρατο- 
κρατουμένην, τήν έπίταξιν δέν έκτελεϊ στρατιωτική άρχή, άλλά έπι- 
τροπή έκ πολιτών, ώστε νά μή δυσφορή δ είσφέρων τά πάντα πολίτης. 
Έδώ ένας ύπολοχαγός, αληθινός Νερών, θεωρών κάθε πολίτην τουλά
χιστον ώς Χριστιανόν, είσώρ|.ια είς τό σπίτι σας, τό κατέγραφε καί μετά 
τινας ημέρας μιά ένωμοτία ηρχετο νά έγκατασταθή. Τό περιεργότερον 
είναι δτι έπετάχθησαν μόνον μικρά σπητάκια τριών καί πέντε δωμα
τίων, τά μέγαρα δέ έμειναν σεβαστά. Είς μίαν σοβαράν καί επιτακτικήν 
άνάγκην τής Πατρίδος, τίποτε δέν είναι σεβαστόν καί Αρχίζουν άπό τάς 
εύπορούσας τάξεις. Έπρεπε λοιπόν νά αρχίσουν πρώτα άπό τά παλαιά 
Ανάκτορα, τά σήμερον άκατοίκητα καί άπό τά δύο χειμερινά θέατρα. 
Άκόμη ολίγον καί θά έπιστεύομεν τήν διάδοσιν δτι, ή νέα κυβέρνησις 
είχε δώσει οδηγίας νά φέρωνται οΰτω αί στρατιωτικοί άρχαί καί πρός 
τους πολίτας, άλλά βαναύσως καί πρός τούς έφεδρους, διά νά κορυφωθή 
ή δυσφορία τοΰ στρατού καί τού λαοΰ κατά τοΰ άνευ άποχρώντος δήθεν 
λόγου προκαλέσαντος τήν έπιστράτευσιν κ. Βενιζέλου. Διότι είναι άλη- 
θές δτι. κατ’ άρχάς παρετηρήθη κάποια δυσφορία, ήτις έξεδηλώθη τήν 
ήμέραν τής παραιτήσεώς του, άλλ’ δταν δ κόσμος είδε ότι καί ή νέα 
κυβέρνησις, Αντί νά λύση, ώς άνεμένετο τήν έπιστράτευσιν, τήν διατη
ρεί, μετεστράφησαν τά πράγματα, διότι δλοι έπείσθησαν δτι ύπήρξαν 
καί ύπάρχουν άκόμη σοβαροί λόγοι έπιστρατεύσεως.

«
Νέος υποκριτής κατά κυριολεξίαν καί μεταφοράν είσήλθεν είς 

τήν σκηνήν τής αιματηρός τραγωδίας τήν όποίαν έπαιζαν έως τώρα οί 
μεγάλοι. Ή Βουλγαρία. Εύρήκε ένα κάζους μπέλι, ένφ δέν είχε καί 
άνάγκην, καί έπετέθη κατά τής Σερβίας, βοηθούσα οΰτω τούς πειρωμέ- 
νους νά κατέλθουν Αύστρογερ μανούς. Έν τφ μεταξύ οί σύμμαχοι απο
βιβάζουν στρατόν είς Θεσσαλονίκην, καί κηρύσσουν τόν πόλεμον δλοι 
ένας - ένας, κατά τής Βουλγαρίας. Ή σκηνή οΰτω ύπόκειται έν τή Βαλκα
νική, έπί τών ημερών ιιας, δπως λέγουν οί δραματικοί συγγραφείς. Άς 
περιμένωμεν λοιπόν την τρίτην καί τελευταίαν πράξιν τής τραγωδίας 
Διότι ασφαλώς έδώ είς τήν Βαλκανικήν θά κριθή δ φοβερός αυτός Αγών.

« » «

* Η ΑΙΩΝΙΑ ΜΟΙΡΑ *

ΤΑ γραφεία τής «Εικονογραφημένης» ήρημιόθησαν καί πάλιν διά τρί
την φοράν μέ τό σάλπισμα τής Πατρίδος. Αυτή είνε ή Μοίρα τών έχόν- 

των σαφή τήν συνείδησιν τών πρός τήν Μεγάλην Μητέρα ύποχρεώσεων.
Μόνον ύποχρεώσεις γνωρίζουν. Υποχρεώσεις. "Οχι δικαιώματα. Του

ναντίον άλλοι, είς αύτόν τόν περιούσιον τόπον, μόνον δικαιώματα έχουν.
Τίποτε δέν έγνώρισε, πρός άνακούφισίν της ή «Εικονογραφημένη» 

ένδεκα ολόκληρα χρόνια ποΰ έκδίδεται τώρα άπό τήν Πολιτείαν.
Κάποτε, ποΰ δ Αείμνηστος πολιτευτής Πατρών ’Ιωάννης 'Ροΰφος 

υπέβαλε πρότασιν περί Αναγραφής είς τόν Προϋπολογισμόν τοΰ Κρά
τους, τόν προϋπολογισμόν άπό τόν όποιον δίκην κολλύβων οί Θεοτό- 
κηδες, καί 'Ράλληδες καί Σ“ έμοίραζαν χιλιάδας χιλιάδων είς Αδελφό
τητας Παρακαμπυλίων, πρός ένίσχυσιν τής «Εικονογραφημένης» δισχι- 
λιοδράχμου πιστώσεως, Απέναντι πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών ποΰ 
δίδει έτησίως ή Βουλγαρική κυβέρνησις είς τήν Σοφιανήν «Ίλλουστρα- 
σιόν» έξανέστη ή κατάπτυστος κυβέρνησις, διότι ή « Είκογραφη μένη» 
θά προήγε τά συμφέροντα τής χώρας, άλλά δέν Οά τής προσεπόριζε 
φίλους έν τή Βουλή. Καί μόνον αύτό; Μήπως, καθ’ δν χρόνον δέν 
υπάρχει φυλλάδα, έκδιδομένη έν Έλλάδι, τής οποίας δ χάρτης νά μή 
έχη Απαλλαγή τοΰ είσαγωγικού τέλους, παρεσχέθη τό αύτό εύεργέτημα 
είς τήν «Είκογραφη μένην» δι’Απαλλαγής τού χάρτου της άπό τοΰ 
βαρυτάτου τελωνιακοΰ δασμού ;

Ή μόνη, τό τονίζομεν καί τό έπαναλαμβάνομεν, πρός τιμήν τής άντι- 
λήψεως του, άνακούφισις τήν όποίαν είδε ή «Εικονογραφημένη·, έκτος 
τού κύκλου τών συνδρομητών της, ήτον'ή ύπό τού τέως Δημάρχου 
Αθηναίων κ. Σπ. Μερκούρη καθιερωθεΐσα άπό ένδεκαετίας έτησία 
χιλιόδραχμος έπιχορήγησις τού Δήμου Αθηναίων, τήν όποίαν άπό τοΰ 
παρελθόντος έτους ή Συντεχνία τών Συμβούλων, ύπείκουσα είς βρωμε
ρός εισηγήσεις κάποιου βδελυροΰ κολεοπτέρου, Αποβλήτου σήμερον, 
περιέκοψε, διά νά εξοικονόμηση τό είς άλλα έντυπα ύπό μορφήν ισοτί
μου δημοσιεύσεων παρεχόμενον επίδομα.

Τώρα, άρξαμένης τής έπιστρατεύσεως παρεσχέθη είς τάς έφη μερίδας, 
ών δικαίως ή έξακολούθησις έθεωρήθη είς δημοσία Ανάγκη, τό εύεργέ
τημα δπως, τέσσαρες έκ τών στρατευομένων συντακτών καί εργατών 
τών τυπογραφείων έκάστης, κατ’ έπιλογήν τής Διευθύνσεως, παραμεί- 
νωσιν είς τάς θέσεις των εργαζόμενοι έπί ένα μήνα, δ όποιος δικαίως, 
θά εύρεθή, διά τής μεθόδου τής παρατάσεως, έχων τόσας ημέρας, δσαι 
θά είναι καί αί ήμέραι τής ύπό τά δπλα παραμονής τών έφέδρων.

Είναι Ανάγκη νά συμπληρώσωμεν; Τό εύεργέτημα αύτό, δέν παρε
σχέθη είς τήν ·Εικονογραφημένην, ίσως διότι τά ξεροκέφαλα, τά όποια 
καί κατά τούς πολέμους τούς 1912-1913, έν άντιθέσει πρός τούς όργιά- 
σαντας είς ρεκλάμαν Βουλγάρους καί πρός τούς σήμερον έν διαφημι
στική φρενίτιδι έξαίροντας καί τά σημειωτά άκόμη βήματα τών στρα
τών των μεγάλους, δέν έπέτρεψαν είς Αντιπροσώπους τοΰ Τύπου νά 
παρακολουθήσουν τούς θριάμβους τοΰ Ελληνικού στρατού, οΐτινες 
οΰτω «έτελέσθησαν έν στενφ οικογενειακή) κύκλφ», έκριναν οτι ήμ- 
πορεϊ καί νά σταματήση ή έκδοσις τής Εικονογραφημένης». Καί 
οΰτω τά Γραφεία μας καί τό τυπογραφεΐον μας ήρη- 
μώθη.Άλλ' ή Διεύθυνσις τής «Εικονογραφημένης» δια
φωνεί πρός τά ξεροκέφαλα αύτά καί δέν θά σταματήση 
τήν έκδοσιν, διότι έχει ύποχρέωσιν, νΰν ύπέρ ποτέ άλ
λοτε, πρός τόν Τόπον, νά παρακολούθηση καί Απαθα
νάτιση τά μέλλοντα έγγύτατα ημών, ίσως δέ καί μέσφ 
ημών, νά έκτυλιχθώσι γεγονότα. Διότι μόνον ύποχρεώ- 
σεις γνωρίζεις.Όχι δικαιώματα. Αύτή δέ είναι ή Μοίρα 
τών έχόντων σαφή τήν συνείδησιν τών πρός τήν Μεγά
λην Μητέρα ύποχρεώσεων.

ΒΟ
ΥΛ

Η
 ΤΗ

Σ Μ
ΕΙ

ΖΟ
Ν

Ο
Σ Ε

ΛΛ
ΑΔ

Ο
Σ



118 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1915 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1915 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 119

ΖΗΤΩ ΣΥΝΤΑΓΜΑ I ♦ « ♦ «
« ♦ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1843

’Ως ήτο έπόμενον τό Απολυταρχικόν καθεστώς 
ί τοΰ ’Όθωνος προνκάλεσε τόσην δυσφορίαν παρά 

τώ λαφ, ώστε ταχέως έσχηματίσθη ισχυρά Αντί- 
ύπό τήν ήγεσίαν τοΰ Άνδρ. Λόντον, είς τάς άντιδυναστικάςδρασις

δε ιδέας ποοσεχιόρησε καί δ ήγέτης τοΰ Ρωσσικοΰ κόμματος 
Άνδρ. Μεταξάς, ό Κων. Κανάρης, ό Ζωγράφος, ό Μπότσαρης, 
ό Σισίνης, ό Καλλέργης, ό Μακρνγιάννης και πλεϊστοι άλλοι.

'Η συνωμοσία εύρήκε τό έδαφος πολύ κατάλληλον και έπε- 
ξετάθη ευρύτατα. Ίδίφ όταν οί συνωμόται κατώρθωσαν νά 
μεταθέσουν έξ ” Αργους είς ’Αθήνας τόν συνταγματάρχην τοϋ 
ίππικοϋ Καλλέργην, γενναϊον καί τολμηρόν άνδρα, μόλις 39 
ετών, έξυπνον δέ και συμπαθή, πάντες έσχημάτισαν τήν πεποί- 
θησιν ότι ό εύγενής σκοπός των θά εύωδοΰτο.

Πράγματι δ Καλλέργης έλθι'ον είς τάς ’Αθήνας έμνήθη είς 
τάς συνταγματικός ιδέας, &ς Αρχήθεν ήσπάζετο, έγινε δέ δ 
στρατιωτικός, όντως είπεΐν, αρχηγός τής συνωμοσίας μετά τοΰ 
Μακρυγιάννη, τον Σκαρβέλη καί τον Σχινά.

Αμέσως μετά τοΰτο κατεστρώθη τό σχέδιον, δπερ συνίστατο 
είς τό να πολιορκηθοΰν τά ’Ανάκτορα ύπό τοΰ στρατοΰ και νά 
ζητηθή παρά τον Βασιλέως ύπό Λαού καί Στρατοΰ τό Σύν
ταγμα. Σημειωτέον ότι οί συνωμόται έπροτίμτον μάλλον τήν 
Αποχώρησιν τοϋ ” Οθωνος καί διά τοΰτο έζήτησαν Μεταπολί- 
τευσιν, βέβαιοι ΰντες ότι δ Βασιλεύς θά παρητεϊτο άντί νά 
στέρξη ταύτην.

Τόσον δ Βασιλεύς όσον και ή κυβέρνησις άντελήφθησαν ότι 
έσκέφθησαν δέ νά συγκροτήσουν Στρα- παρεσκευάζετο κίνημα, 

τοδικεΐον, ένώπιον τοΰ

Ο ΘΕΟΣ MAZY ΣΑΣ! — Μόλις συγκεντροΰνται αί έφεδρικαί δυνάμεις και καταρτίζονται τμήματα στρατοΰ άμέσως φεύγουν διά 
την Μακεδονίαν. Τοϋ πυροβολικού, τού δοξασμένου μας άπό τό 1912-1913, ή άναχώρησις ήτο μία προπομπή συγκινητικωτάτη.

όποιου νά παραπέμ- 
φουν τούς πολιτικούς 
καί στρατιωτικούς όργα- 
νωτάς έπί Αποστασία, 
αλλά τά γεγονότα έξει- 
λίχθησαν ραγδαιότατα.

Τήν νύκτα τής 2αί 
πρός τήν 3ir Σεπτεμ
βρίου δ Δημ. Καλλέρ
γης, άφοΰ προηγουμέ
νως συνενοήθη μετά 
τοΰ Μακρυγιάννη καί 
Σκαρβέλη, ένεφανίσθη 
είς τό θέατρον καί άπε- 
πλάνησεν οϋτω τήν 
Αστυνομίαν, ήτις τόν 
παρηκολούθει. "Οταν 
όμως έξήλθεν άπό τό 
θέατρον, μετέβη είς τοΰ 
Μακρυγιάννη, όπου 
έπρόκειτο νά συγκεν
τρωθούν πολίται καί 
άτακτοι στρατιώται.Ό Μακρνγιάννης άνεπαύετο, δλίγοι δέ είχον 
συγκεντρωθεί.”Ετρεξε τότε είς τόν στρατώνα τοΰ πεζικού, δπου 
Ανέμενε τό ύπό τοΰ Σκαρβέλην τάγμα. Ή πρωτεύουσα έκοι- 
ματο ήσυχώτατα, πυκναί δέ μόνον καί ίσχυραί περιπολίαι έκ 
χωροφυλάκων διέσχιζον τούς δρόμους. ΤΙ ήσυχία αϋτη έκαμε 
τόν Καλλέργην νά έπισπεύση τό κίνημα, καί μάλιστα δταν τοΰ 
ανήγγειλαν ότι ή χωροφυλακή άντιληφθεϊσα τήν συγκέντρωσήν 
τοΰ Μακρυγιάννη περιεκύκλωσε τήν οικίαν. Σπεύδει λοιπόν είς 
τόν στρατώνα τοΰ ιππικού, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οί αξιω
ματικοί του καί δ Διευθυντής τής Στρατιωτικής σχολής Σπυ- 

ρομήλιος μέ άλλους τρεις Αξιωματικούς, αγορεύει πρός τήν 
φρουράν, έξορκίζων αύτήν νά συντρέξη τό 'Έθνος διά νά απαλ
λαγή άπό τήν τυραννίαν τοΰ”Οθωνος καί τήν ξενοκρατίαν καί 
ξιφουλκών φωνάξει: Ζή τω τό Σύνταγμα !

Ζητωκραυγάζουν όλοι καί δ Καλλέργης στέλλει ένα λόχον 
ακροβολιστών νά λύση τήν πολιορκίαν τοΰ Μακρυγιάννη Ανά
λογου δέ δύναμιν διά τά Απελευθερώση τούς έν ταΐς φυλακάΐς 
τοΰ Μενδρεσέ, μετά τών όποιων νά κ.ατευθυνθοΰν πρός τά 
’Ανάκτορα, όπου θά έσπευδε καί αύτός μέ τήν φρουράν, απο- 
τελουμένην έκ τοΰ τάγματος τής γραμμής τοΰ ίππικοϋ καί ένός 
λόχου Ακροβολιστών. ,

’Ακριβώς κατά τήν 1 τοΰ μεσονυκτίου δύο πυροβολισμοί, 
ριφθέντες κατά διαταγήν τοΰ Καλλέργη, έδωκαν τό σύνθημα, 
ήκούσθήσαν δέ καί αί πρώται υπέρ τοΰ Συντάγματος ζητω- 
κραυγαί είς τούς δρόμους, μόλις έξεκίνησεν δ Καλλέργης μέ 
τήν ύπ αυτόν δύναμιν. Ό στρατός έβάδιζε κατά φάλαγγα μέ 
τήν μουσικήν έπί κεφαλής, σημαίας καί σαλπιστάς καί οί κάτοι
κοι, έξυπνώντες έντρομοι, ήκουον τήν βροντώδη φωνήν τοΰ 
Καλλέργη, δστις ήγεΐτο τοΰ άποστατήσαντος στρατοΰ.

Ό ’Όθων είργάζετο άκόμη είς τό Ιδιαίτερον γραφείον του 
καί ήκουσε τάς ίαχάς τοΰ πρός τά νεόδμητα ’Ανάκτορα κατευ- 
θυνομένου στρατοΰ καί λαοΰ. Ή Βασίλισσα μόλις είχε πλα
γιάσει καί Αφνπνισθεΐσα έντρομος έσπευσε μέ τά μαλλιά λυμένα 
πλησίον τοΰ Βασιλέως, δ όποιος Αντιληφθείς τί συνέβαινε είχε 
γίνει κάτωχρος καί έλύσσα έξ οργής.

Έλαβε χώραν τότε μία σύσκεψις μεταξύ Όθωνος καί αύλι- 
κών, έν τφ μεταξύ δέ ή Βασίλισσα έπέστρεψεν εις τά Ιδιαίτερα 
δωμάτιά της καί ένδυθεϊσα έπανήλθε παρά τώ Βασιλεϊ. Άπε
φασίσθη οϋτω νά έρωτηθώσιν οί στασιασταί τί έζήτουν, έξήλθε 
δέ πρός τοΰτο ό υπασπιστής τοΰ ’Όθωνος Γαρδικιώτης Γρίβας 
μετά τοΰ Υπουργού τών Στρατιωτικών Α. Βλαχόπουλου, δστις 
πληροφορηθείς έγκαίρως τά διατρέχοντα έπρόφθασε τά μεταβή 
είς τά ’Ανάκτορα.

δέν είχον προφθάσει νά έξέλθουν εις τό περιστύλων καί 
ό Καλλέργης διέταξε τήν σύλληφίν των. Πράγματι δέ ούτοι 
μετεφέρθησαν εις τόν στρατώνα καί έτέθησαν ύπό κράτησιν. 
Τήν στιγμήν αυτήν κατέφθασαν καί οί περί τόν Μακρυγιάννην 
μετά τοΰ Σκυλλοδημάκη, δστις έλυσε τήν πολιορκίαν τής οικίας 
του, αφού πρότερον έφονεύθη ένας ένωμοτάρχης, έτραυματίσθη- 
σαν δέ δύο χωροφύλακες, τά μόνα θύματα τής Μεταπολιτεύσεως.

Οταν 0 Βασιλεύς έμαθε τήν σύλληφίν τον ύπουργοΰ του 
καί τοΰ ύπασπιστοΰ του έγινε φρενήρης. Μάτην ή Βασίλισσα 

κλαίουσα τόν ικέτευε καί τόν έκράτει άπό τά ένδύματα.Ό” Οθων 
έτρεξε μέ τόν Χέρς είς μίαν θυρίδα καί προβάλλων ήρώτησε 
τόν Καλλέργην τί ήθελε.

— Μεγαλειότατε, άπήντησεν ό Καλλέργης, ευδοκήσατε νά ίκα- 
νοποιήοητε τό αίτημα τοΰ στρατοΰ καί τοϋ λαοΰ, δμογνωμόνως 
ζητούντων Σύνταγμα.

— Νά διαλυθούν, είπε με Αργήν δ'Όθων, καί θέλω φρον
τίσει περί τοΰ αιτήματος των.

’ Ο’Όθων απεσύρθη άμέσως, Αλλ’ δ Χέρς έκαμε παρατη
ρήσεις τινάς, πράγμα τό όποιον ήνάγκασε τόν Καλλέργην νά 

τόν διατάξη νά άποσυρθή. ’ Εν τώ μεταξύ ό Βασιλεύς, Αγνοών 
τήν έκτασιν τής αποστασίας, έστειλεν άπό τήν όπισθίαν θύραν τών 
Ανακτόρων τόν διαγγελέα του Στάϊνδορφ, ίνα διατάξη τόν Σχινάν 
νά προσέλθη είς ένίσχυσίν του μετά τοΰ ύπ’αυτόν πυροβολικού.

Ό Καλλέργης άφ’ έτέρου έστειλεν άποσπάσματα καί κατέλα
βον τάς θύρας τής’Εθνικής Τραπέζης, τοϋ Κεντρικού Ταμείου, 
τών ’Υπουργείων καί ήνάγκασαν τόν μοίραρχον Κουτσογιαννό- 
πουλον, δστις συνεκράτει τόν κόσμον είς τήν όδόν Έρμου, τά 
άποσυρθή. Οϋτω ή πλατεία τών ’Ανακτόρων έγέμισεν. Έξαφνα 
προσέρχεται τό πυροβολικόν ύπό τόν Σχινάν.

— Ζήτω τό Σύνταγμα! φωνάζει ή ύπό τόν Καλλέργην δύναμις. 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ. — Άπύ τήν άντίπεραν Λχβην τοΰ Δοννάβεως οί Αύστρογερμανοί 
μέ πυροβόλα πολιορκητικά κατέστρεψαν δ,τι εΐχεν άπομείνει άπό προηγουμένας έπισέσεις 

κατά τοΰ Βελιγραδιού.

— Ζήτω τό Σύνταγμα! φωνάζουν καί οί πυροβοληταί καί 
ό Σχινας.

Καί ένούνται μέ τούς άποστάτας.Ήτον 3 ή ώρα, δταν κατέ
φθασαν καί οί πολιτικοί ήγέται Α. Μεταξάς, Αόντος, Ζωγράφος 
καί Τζούρτς, μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας. Στρατός 
καί Λαός τούς έπευφημούν, διερχομένους διά μέσου τής πυκνής 
έκείνης μάζης. Μετά βραχεϊαν συνδιάλεξιν μέ τόν Καλλέργην 
μεταβαίνουν οι πολιτικοί ήγέται είς τό πλησίον κατάστημα τοΰ 
Συμβουλίου, είδοποιήσαντες δέ καί τούς συναδέλφους των συνέ
ταξαν έν συνεδριάσει προκήρυξιν πρός τόν Λαόν, δι ής Ανήγ- 
γελλον δτι συμμερίζονται καί αυτοί τούς πόθους του, καί Ανα
φοράν πρός τόν Βασιλέα, ζητοΰντες τήν Ανακήρυξιν τοΰ νέου 
πολιτεύματος.

’Επιτροπή κατηρτίσθη Αμέσως Από τούς Κουντουριώτην, 
Μαυρομιχάλην, Αίνιάν, Ψύλλαν, Λόντον καί Προβελέγγιον, ήτις 
μετέβη είς τά ’Ανάκτορα διά να έπιδώση τήν αναφοράν τοϋ 
Συμβουλίου τής ’Επικράτειας πρός τόν Βασιλέα. Τήν αύτήν 
στιγμήν έφθασαν καί οί Πρέσβεις τών Μ. Δυνάμεων, είς οΰς 
δμως ό Καλλέργης δέν έπέτρεψε τήν είς τά ’Ανάκτορα άνοδον, 
παρά τάς διαμαρτυρίας τών αντιπροσώπων Αύστρίας καί 
Πρωσσίας.

Ή Βασίλισσα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής πλησίον τού Βασι- 
λέως παραμονής τής έπιτροπής μέ πλημμυρισμένα Από δάκρυα 
τά μάτια έκύτταζε τόν”Οθωνα και μέ τό βλέμμα τόν παρε- 
κάλει νά στέρξη είς τά αιτήματα τής ’Επαναστάσεως. ’ Απ’ έξω 
ό Λαός καί δ Στρατός ήγωνίων. Τέλος ό ” Οθων έστερξε καί 
υπέγραψε Διάταγμα διού, «προτάσει τοϋ Συμβουλίου τής ’Επι
κράτειας θέλει συγκροτηθεί έντός τό πολύ 30 ήμερών ’Εθνική 
Συνέλευσις, διά νά συντάξωμεν μετ’ αύτής τό σύνταγμα τοΰ 
Κράτους». Δι’ έτέρου Διατάγματος διωρίζετο Πρωθυπουργός 
καί υπουργός τών Έξωτερικών ό Α. Μεταξάς, τών Στρατιω
τικών ό Λόντος, τών Ναυτικών ό Κ. Κανάρης, τών Οικονομι
κών ό Δ. Μανσόλας, τής Δικαιοσύνης ό Λ. Μελάς καί τών 
’Εκκλησιαστικών ό Μ. Σχινας.

Μόνον μετά τοΰτο έπετράπη ή είς τά ’Ανάκτορα άνοδος είς 
τούς Πρεσβευτάς. ’Εν τφ μεταξύ οί στασιασταί έζήτησαν δπως 
έκφρασθή ή Βασιλική εύαρέσκεια, είς τόν στρατόν Απονεμηθή 
δέ καί Αναμνηστικόν μετάλλιον.

Ό Όθων έδάκρυσε, προφανώς έξ οργής, καί ύπέγραψεν 
άλλα δύο Διατάγματα, ών τό έν καθιέρωσε τήν Γ' Σεπτεμβρίου

ώς ή μέραν άριστενσεως τοΰ στρατοΰ καί τοΰ λαοΰ τής πρω- 
τευούσης, καί διέτασσε τήν απονομήν είς τόν στρατόν καί τούς 
πολίτας σιδηρού μεταλλίου, φέροντος έπί τής μιάς δφεως τάς 
λέξεις ·Γ' Σεπτεμβρίου 1843» έπί τής άλλης δέ τάς λέξεις 
«Συνταγματικός θρόνος», ένφ διά τοϋ άλλου εξέφραζε τήν Βασι
λικήν του ευαρέσκειαν πρός τόν ’ Αρχηγόν τής φρουράς Καλ
λέργην, πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Δημ. Συμβουλίου συνταγμα
τάρχην Μακρυγιάννην καί τούς λοιπούς άνωτέρους καί κατω
τέρους Αξιωματικούς.

Καί κατά τάς 3'/, δ στρατός παρήλασε μέ τήν μουσικήν 
κάτωθι τών ’ Ανακτόρων κραυγάζων :

— Ζήτω δ συνταγματικός Βασιλεύς τής ’Ελλάδος 
”Οθων Α'.

* Sf Si

* Ο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *
πάνω είς τούς ποιητικούς βράχους τανν κορυφών 
τής Αίγίνης, δπου τό καθήκον τοϋ κηρύγματος μέ

είχε φέρη, έδιάβαζα πρό τινων ήμερών μέ πολλήν συγ- 
κίνησιν είς τήν «Πατρίδα» τούς εμπνευσμένους στίχους 
τοΰ Ματσούκα διά τόν λατρευτόν μας Κωνσταντίνον 
τόν IB', τούς όποιους άνέλαβε νά τονίση <5 κ. Λάβδας. 
Μά τήν Αλήθειαν, μερικές καρδιές είνε πλασμένες διά 
νά έχουν τήν ίδιάζουσαν δύναμιν τά συγκινοΰν τής άλλες.

Δέν ήξεύρω πώς, δσες φορές βλέπω τόν Ματσούκαν 
ή τό όνομά του μόνον ακούω ή διαβάζω κάτι ίδικόν 
του, αισθάνομαι τήν φυχήν μου νά παθαίνη κάποιον 
Ανέκφραστου κλονισμόν, νά αισθάνεται κάτι, τό όποιον 
δέν έχει δυνάμεις τά έξωτερικεύση οϋτε μέ λόγια, ούτε 
μέ γραμμάς. Τότε χωρίς νά τό θέλαι παραδίδομαι αμέ-
σως είς στοχασμούς καί σκέψεις. Ή ψυχή μου έν 
ριπή όφθαλμοΰ μέ τά πτερά τής φαντασίας της Ανα
τρέχει είς τούς χρόνους έκείνους τούς ίερούς καί τούς 

ένδοξους τόπους τών δύο ένδοξων μας πολέμων καί αναπαριστα 
δλας έκείνας τάς συγκινητικός σκηνάς καί άσυλλήπτον μεγαλο
πρέπειας εικόνας, τάς όποιας ίδίοις ομμασιν ηύτύχησα νά ΐδω 
ώς ίερεύς στρατιωτικός.’Ιδιαιτέρως δμως ένθυμοϋμαι μέ μεγά
λην συγκίνησιν τήν ζωηροτάτην έντύπωσιν, ποΰ μοΰ είχε κάμη 
δ Ματσονκας, δταν τόν είδα μίαν ήμέραν ανάμεσα είς τούς 
πολλούς νεκρούς τών αίματωμένων βράχων τής Μανωλιάσσας.

Ποτέ μου δέν θά λησμονήσω αύτήν τήν σκηνήν. Ήτο ή 
πρώτη φορά ποΰ έβλεπα τόν ποιητήν ύπέρθειον καί μεγάλου. 
Έκάθητο βυθισμένος είς μίαν Ανέκφραστου μελαγχολίαν, είς 
ένα ωκεανόν σκέψεων, έπάνω είς μίαν κρημνώδη κορυφήν. 
Γύρω του οί νεκροί τής μάχης μέ τά αίματωμένα των μαλλιά 
κολλημένα είς τά μέτωπά των ήσαν άτακτα ριγμένοι κατά γής, 
δπου τά αίματα έφαίνοντο πηγμένα έπάνοί είς τά Αγριολούλουδα 
καί τά Αγριωπά λιθάρια. Έκεϊ κοντά από τό βάθος μικρής 
χαράδρας, Ανάμεσα είς τήν τρικυμίαν τοϋ πολέμου, ήρχετο μέχρι 
τής ψυχής μας αδιάλειπτος ό βόγγος καί ή λαχτάρα τών πλη
γωμένων μας.

"Οταν τόν έχαιρέτισα, έκεϊνος, ώς έάν ήθελε νά /ιέ καταστήση 
μέτοχον τών σκέψεών του, κολλά τά βουρκωμένα μάτια του 
έπάνω μου καί μέ λόγια, τά όποια μόνον ό Ματσούκας θά 
ήμποροΰσε τόσον εύκολα νά βρή, μοΰ λέγει: «Σκέπτουμαι, 
πατέρα, τά ορφανά αύτών τών παλληκαριών, ποΰ κοίτονται 
τώρα έδώ σ’ αύτούς τούς βράχους κορμιά ξεψυχισμένα γιά τήν 
τιμή τής Πατρίδας. Ποιος θά γείνη γί αύτά πατέρας; . .

Αύτή ή στιγμή ήτο ή ευλογημένη έκείνη καί μεγάλη στιγμή, 
κατά τήν όποιαν ή έξηυγενισμένη ψυχή τοϋ ποιητοΰ συνελάμ- 
6ανε τήν μεγάλην Ιδέαν τοΰ «Λευκού Σταυρού».

”Επειτ’ άπό ’λίγου καιρόν, δταν τοϋ απαίσιου δολοφόνου τό 
άπονο μαχαίρι μας άπεστέρει τόν καλόν μας Βασιλέα Γεώργιον 
τόν Α', είς μνημόσυνον Αύτοΰ αιώνιον έλάμβανε σάρκα καί 
οστά ή μεγάλη ιδέα τοΰ ποιητοΰ, προέβαλλε γλυκύς άνακουφι- 
στής τής θλίηιεως καί τοΰ πόνου 
τών ορφανών τοΰ πολέμου ό 
«Αευκός Σταυρός», τόν όποϊον 
μέ δλας της τάς δυνάμεις υιο
θέτησε καί προστατεύει ή Σεπτή 
Μήτηρ Βασίλισσά μας”Ολγα καί
ολόκληρος ή Βασιλική μας Οικογένεια. ’Όσοι ή μπορούν νά t 
αισθανθούν τήν χαράν καί άνακούφισιν, τήν όποιαν ό «Λευ- « 
κός Σταυρός» φέρει είς τάς από τήν σφαίραν τοΰ έχθροΰ J
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Η ΕΚΤΟΤΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ.—"Οταν πλέον οί Γερμανοί είς τά ’Ανατολικόν παρακολονόοΰντες 
τούς ΐιποχωροϋντας Ρωσοικονς όγκους παρεσύράησαν είς άρκετάν |Ιάύος, ιόοτε νά μή άΰνανται 
ευκόλως και άμέσως νά δράμουν πρός τό Δυτικόν, ot Γάλλοι καί οί “Αγγλοι άντεπιτεθέντες, 

έξετόπισαν' τά έχθρικά 'στρατεύματα καί άπό τήν τρίτην γραμμήν τών χαρακωμάτων των.

7} τά δεινοπαθήματα τών πολέμων μας άπορφανισθείσας οικο
γένειας, αύτοι άναμφιβόλως είνε πεπεισμένοι οτι, τδ εργον τον 
Ματσούκα είνε τό πατριωτικώτερον τών έργων.

Κάθε στέφανος ποϋ στεφανώνει μιά νύφη τοϋ Λευκόν Σταυ
ρού είνε μία νπέρθειος τονωτική ένεσις, ή δποϊα δίδεται είς τδν 
Εθνικόν οργανισμόν, καθώς έπίσης είνε καί μία δρόσος ουρανία 
έπί τής ψυχής τοϋ ’ Εθνομάρτυρος Βασιλέως, είς μνημόσννον 
τοϋ οποίου ιδρύθη τδ μέγα τοΰτο έργου,

Καί τώρα, δτε δ θρυλικός μας Βασιλεύς Κωνσταντίνος ό IB', 
τδν όποιον έσωσεν άπδ τδν βέβαιον θάνατον ή πίστις καί ή άφο- 
σίωσις τοΰ λαοΰ Του, δέχεται τάς έκδηλιάσεις αύτοΰ, ό ιδρυτής 
τοϋ Λευκού Σταύρον ετοιμάζει μίαν θερμήν πρδς τδν Θεδν 
δοξολογίαν, νά δώση δηλαδή τήν χαράν καί τήν ευτυχίαν είς 
περισσότερα τοϋ πολέμου ορφανά. Τοιαύτας δοξολογίας άναμφι
βόλως ό Θεός τής Στοργής καί τού Οίκτιρμού δέχεται περισσό
τερον πάσης άλλης. αρχιμανδρ. παντελεημων φωςτινης

'Ίεροκήρυξ ’Αττικής
« « «

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

4 Σεπτεμβρίου. Παρά τήν Αντίστασιν ήν αντιτάσσουν αί έν θαυμα
στή κανονικοτητι ύποχωροΰσαι 'Ρωσσικαί στρατιαί, μεγάλαι δυνάμεις 
έχθρικαί προχωρούν μεταξύ Βίλνας καί Δβίνσκ, μέ τεράστιας όμως 
Απώλειας.

5 Σεπτεμβρίου. Έν Γαλικίρ. οί 'Ρώσσοι Αντεπέθησαν κατά τών 
Αύστρογερμανών ούς καί κατετρόπωσαν περί τήν Ταρνοπόλ. Οί Γερ
μανοί έν σπουδή Απέσυραν δυνάμεις άπό τήν περί τήν Ρίγαν στρα
τιάν των πρός ένίσχυσιν τής έν Γαλικία δρώσης.

6 Σεπτεμβρίου. Αί άρχαί Τεργέστης, κατόπιν Διατάγματος τοϋ 
Διοικητοΰ ειδοποίησαν τούς κατοίκους νά εκκενώσουν τήν πόλιν.

Μεταξύ Τουρκίας καί Βουλγαρίας ύπεγράφη συμφωνία καθ’ ήν ή 
πρώτη παραχωρεί είς τήν δευτέραν έδάφη, δΓ ών διέρχεται ή σιδηρο
δρομική γραμμή Δεδεαγάτς -Άδριανουπόλεως, μέχρι τής συμβολής τών 
ποταμών Ευρου καί Άρδα, άτινα καί κατέλαβον αί Βουλγαρικαί άρχαί.

10 Σεπτεμβρίου. Ή Βουλγαρική κυβέρνησις έδημοσίευσε Διάταγμα 
δι’ ού καλεϊ ύπό τά δπλα τάς άπό τοΰ 1886 - Ϊ913 σειράς τής εφεδρείας.

Μετά τήν Βουλγαρικήν έπιστράτευσιν μέ τάς 28 ηλικίας καί ή Ελλη
νική κυβέρνησις έκήρυξε τήν χώραν ύπό γενικήν έπιστράτευσιν, καλέ- 

σασα ύπό τά δπλα είκοσι ηλικίας, αΐτινες μετά τών ήδη 
ύπηρετουσώί· πέντε τοιούτων θά Αναβιβάσουν τήν ύπό τάς 
σημαίας δύναμιν είς πεντακοσίας χιλιάδας άνδρών. Γενική 
έπίταξι; κτηνών, οικιών, τροφίμων, συγκοινωνιών έπηκο- 
λούθησε μετά τών σχετικών μέτρων.

10 Σεπτεμβρίου. Οί Ρωσσικοί δγκοι άνέλαβον γενικήν 
άντεπίθεσιν κατά τών Αύστρογερμανικών στρατιών, αΐτινες 
μάτην εξαπολύουν καταιγίδας οβίδων.

14 Σεπτεμβρίου. Εις τήν Κομπανίαν τά Γαλλικά στρα
τεύματα άντεπιτεθέντα μετά λυσσώδη σύρραξιν καθ’δλην· 
τήν μετωπικήν γραμμήν, διέσπασαν τήν πρώτην γραμμήν 
τής Γερμανικής όχυρώσεως έπί μήκους 25 χιλιομ. καί είς 
βάθος 4 χιλιομ. συλλαβόντα περί τάς 30 χιλ. αιχμαλώτων.

Καί οί ’’Αγγλοι άντεπετέθησαν βορειοδυτικώς τής Χου- 
λούτς κατά τών Γερμανών, άπώθησαν δ’έπίσης τόν έχθρόν 
συλλαβόντες περί τάς 3000 αιχμαλώτων μετ’ άναλόγων 
λαφύρων.

'Ωσαύτως καί οί'Ρώσσοι σημειώνουν έπιτυχίας κατά 
τάς αντεπιθέσεις των, ΐδίφ δέ περί τήν Ταρνοπόλ. Εις τάς 
τελματώδεις έκτάσεις τοΰ Δβίνσκ οί Γερμανοί άπωθηθέν- 
τες ύπέστησαν φοβερόν Απώλειαν.

15 Σεπτεμβρίου. Έν Καμπανίρ. οί Γάλλοι διέσπασαν 
καί τήν δευτέραν γραμμήν τής Γερμανικής άμύνης. Οί 
Γερμανοί μετέφεραν μεγάλος δυνάμεις έκ τοΰ ανατολι
κού μετώπου.

16 Σεπτεμβρίου. Ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος έκαμεν 
έν τή Βουλή σοβαρωτάτας δηλώσεις, είπών δτι ή 'Ελλάς 
μέ τό δπλον άνά χεϊρας θά άμυνθή τής άκεραιότητός της.

18 Σεπτεμβρίου. Ή ’Αγγλική κυβέρνησις δΓ επισήμου 
Ανακοινωθέντος, λαμβάνουσα αφορμήν έκ τής έν Βουλγα- 
ρίρ παρουσίας Γερμανών άξιωματικών, άπειλεΐ τήν Βουλ
γαρίαν, χαρακτηρίζουσα τό πράγμα ώς σοβαρότατο'·.

20 Σεπτεμβρίου. Είς Θεσσαλονίκην οί σύμμαχοι μετά 
τάς σχετικός διατυπώσεις πρός τήν κυβέρνησιν ήρχισαν 
νά αποβιβάζουν στρατεύματα, προωρισμένα πρός βοή
θειαν τής Σερβίας.

21 Σεπτεμβρίου. Ή 'Ρωσσική κυβέρνησις διά τελεσι
γράφου πρός τήν Βουλγαρικήν άξιοι δπως έντός 24 ωρών 
άπομακρυνθώσιν έκ τοϋ Βουλγαρικού εδάφους οί Γερμα
νοί αξιωματικοί. Έν Όδησσφ συνεκεν- τρώθησαν 300 χιλ. 
στρατού, δστις 0ά ένεργήση άποβάσεις εις τά Βουλγαρικά 
παράλια τοΰ Εύξείνου.

Ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος προκληθείς έν τή Βουλή 
προέβη είς δηλώσεις, άνακοινοισας δτι ή 'Ελληνική έπι- 
στράτευσις ώς σκοπόν έχει τήν καθ’ ύποχρέωσιν έκπλή- 
ρωσιν τοΰ έκ τής Έλληνοσερβικής συνθήκης συμμαχικού 
δρου, δι’ άντεπιθέσεως κατά τρίτου τυχόν έπιτεθησομένου 
εναντίον τής Σερβίας, προσέθεσε δέ δτι, αν μετά τοΰ τρί
του σύμπραξη καί άλλος στρατός, είναι βέβαιος δτι τά 

στρατεύματά μας. θά κάμουν τό καθήκον των. Ή Βουλή παρέσχε 
ψήφον εμπιστοσύνης πρός τήν κυβέρνησιν μετά τά λεχθέντα.

23. Σεπτεμβρίου. Οί Γάλλοι έξακολουθοΰν προελαύνοντες βορείως 
τοΰ Άρράς.

Μετά τάς έν τή Βουλή δηλώσεις τοΰ κ. Βενιζέλου ή κυβέρνησις εύρέθη 
έν διαφωνίρ πρός τό Στέμμα καί υπέβαλε τήν παραίτησίν της. Είς τόν 
κ. Ζαίμην, μετά μακράν σύσκεψιν τών πρώην πρωθυπουργών είς τά 
Ανάκτορα, άνετέθη ό σχηματισμός συμμαχικού υπουργείου έκ τώνάλλοτε 
πρωθυπουργών, μετά δύο ύπηρεσιακών διά τά πολεμικά υπουργεία.

24 Σεπτεμβρίου. Ή ύπό τόν κ. Ζαίμην συμμαχική κυβέρνησις ώρκί- 
σθη. Ό νέος πρωθυπουργός άνεκοίνωσεν δτι, ή Ελλάς θά άκολουθήση 
πολιτικήν ένοπλου ούδετερότητος.

Ή Βουλγαρική κυβέρνησις εις άπάντησιν τοΰ τελεσιγράφου τής 'Ρωσ
σίας έδήλωσεν δτι, ούδείς άπολύτως Γερμανός Αξιωματικός εύρίσκεται 
εις τόν Βουλγαρικόν στρατόν. Αί σχέσεις Βουλγαρίας καί Άντάντ διεκό- 
πησαν, οί οικείοι δέ Πρέσβεις έγκατέλειψαν τάς θέσεις των.

25 Σεπτεμβρίου. Ή άπό μακροΰ άποφασισθεϊσα έπίθεσις κατά τής 
Σερβίας, διά μεγάλων Γερμανοαυστριακών δυνάμεων, ήρχισε διά προσ
βολής τοΰ Βελιγραδιού καί τής Σεμενδρίας. Ή έπιχειροΰσα τήν εισβο
λήν είς τήν πρός τήν Κωνσταντινούπολη1 προέλασιν δύναμις δέν υπερ
βαίνει τάς 250 χιλ. άνδρών, αΐτινες ήρχισαν διαβαίνουσαι τόν Σαΰον 
καί τόν Δούναβιν.

27 Σεπτεμβρίου. Τά Γερμανοαυστριακά στρατεύματα διά σφοδρο- 
τάτου πυρός κατέλαβον τό έγκατελελειμμένον Βελιγράδιον. Ή Σέρβική 
άμυνα μένει Ακλόνητος.

29 Σεπτεμβρίου. Οί 'Ρώσσοι Ανέκτησαν τήν πρωτεύουσαν τής Βου- 
κοβίνας Κτσέρνοβιτς, έπενεγκόντες μεγάλην φοράν είς τόν έχθρόν.

Έν Καμπανίρ οί Γάλλοι, έπιχειρήσαντες τρομακτικήν άντεπίθεσιν, 
άπώθησαν τόν έχθρόν, δστις άφήκε 7000 νεκρών έπί τοΰ πεδίου.

Οί Βούλγαροι έπετέθησαν διά τριών μεραρχιών κατά τής Σερβίας, 
είσβαλόντες διά τών γραμμών Νύσσης-Πραχόβου. Οί Σέρβοι τούς 
άπέκρουσαν νικηφόρως.

Ή Σέρβική κυβέρνησις έζήτησε παρά τής ήμετέρας τήν πλήρωσιν 
τοΰ συμμαχικού δρου, άλλ’ ή Ελληνική κυβέρνησις άπαντώσα έδήλω
σεν δτι, δέν συντρέχει τοιαύτη περίπτωσις.

« ·> «
* 78 πρόσωπό μας ρυτιδονται, τό κεφάλι μας ασπρίζει, 

τά μέλη μας παραλύουν, μόνον ή απληστία είνε πάντα νέα.
» Ή πεταλούδα δέν ξέρει τόν πόνο τής φωτιάς καί

καίεται στή φλόγα τοΰ λύχνου, τό δέ ψάρι καταπίνει καί τό αγκίστρι μέ. τό 
δόλωμα καί ό άνθρωπος, ό λογικός δέν άφίνει τάς ήδονάς.

* Γυναίκα κακή, φίλος δόλιος, δούλος αυθάδης, σπήτι μέ φίδι, ίσον θάνατος.
* Πατέρας εινε εκείνος ποΰ τρέφει, φίλ,ος εκείνος ποΰ εμπιστεύεσαι, πατρίς

δπου ζής καλά. (Ίνίικά γνωμΙκΛΙ

ΑΘΛΟ ΑΙΜΑ

ΕΒΟΥΛΩΣΑΝ τά αύτιά τους καί έκλεισαν τά μάτια τους διά νά μήν 
παρακολουθήσουν τό άπαίσιον θέαμα, καί διά νά μή Ακούσουν τόν 

πυροβολισμόν . . . Έπέρασε μιά στιγμή τρομερός Αγωνίας. . . Άλλ’ δταν 
έπλησίασαν πάλιν πρός τό παράθυρον, δέν ή μπορούσαν νά πιστεύσουν 
δ,τι έβλεπαν τά μάτια τους ... Ό Τεντέν έγελοΰσε καί συνωμιλοΰσεν 
οίκειότατα μέ τόν Γερμανόν Αξιωματικόν, ένφ οί στρατιώται ποΰ πρό 
ολίγου τόν έφοβέριζαν, είχαν Απομακρυνθεί.

— Μπά ' εϊπεν ή κυρία Έκιουρέ μέ κάποιαν άνακούφισιν. Υπάρχουν 
λοιπόν παντού εύγενεϊς άνθρωποι;

Έν τφ μεταξύ είχαν Αφήσει έλεύθερον τόν Τεντέν καί έβοσκε τής 
Αγελάδες καί τής κατσίκες γύρω άπό τήν φέρμα. Σέ λίγο έκτύπησε τήν 
πόρτα, δπως έσυνείθιζε.

— Κυρία, έφώναξε, είναι ό κύριος Μύλλερ. Οί Γερμανοί είναι κακοί, 
μά αύτός είναι καλός.

Ό Αξιωματικός ήτον κοντά του.
— Καλή μέρα μαντάμ Έκιουρέ’ είπε ό Μύλλερ μέ κάποιαν είρωνίαν. 

Τά σέβη μου μαμζέλ. Είσθε πειό ώραία άπό κάθε άλλη φορά. Ό Αδελ
φός σας χωρίς άλλο είναι έφεδρος.

Κάτω άπό τό κράνος αί δύο γυναίκες έγνώρισαν τήν ξανθήν μορφήν 
τοΰ Μύλλερ, ό όποιος τόσοι· καιρόν διηύθυνε τό έργοστάσιον τού κ. 
Μπόν. .. Διέταξε τούς άνδρας του νά οχυρώσουν τό χωριό καί τά γύρω 
καί αύτός μέ μερικούς άλλους έγκατεστάθη εις τήν φέρμα. Έν τφ 
μεταξύ ή κυρία Έκιουρέ καί ή κόρη της ετοίμαζαν τό γεύμα διά τούς 
κατακτητάς, δ δέ Τεντέν τής έβοηθούσε ... Ή Όδίλ σέ λίγο είπε τοΰ 
Τεντέν νά πάη νά μαζέι)ιη χόρτο γιά τά ζώα, μά έκεΐνος ήρνήθη, διότι 
ό φίλος του δ Μύλλερ ήθελε νά τοΰ μιλήση ιδιαιτέρως. Ή Όδίλ κάτι 
ύπωπτεύθη είς αύτήν τήν ιδιαιτέραν συνομιλίαν. Έφώναξε λοιπόν τόν 
Τεντέν είς τό δωμάτιον της καί τόν ένάϊδεψε διά νά τόν κολακεύση.

Ό Τεντέν άπό τή δουλειά ποΰ είχε άπό μικρός εϊξευρε καλά δλα τά 
γύρω τοΰ χωρίου. Αύτό τό εϊξευρε ό Μύλλερ. "Οταν λοιπόν τόν συνέ
λαβαν οί στρατιώται, τόν ήρώτησαν «άν εϊξερε ποΰ είναι εκείνα, ποΰ 
κάνουν μπούμ - μπούμ».

— ’Εγώ ξέρω ποΰ είναι' είπε είς τήν Όδίλ. Είδα τούς στρατιώτας 
χωρίς νά μέ ίδοΰν. Ό κ. Μύλλερ μουδωκε δύο λίρες γιά νά τοΰ δείξω 
ποΰ είναι. Τώρα έχω παράδες καί θά σέ πάρω γυναίκα μου.

— Θεέ μου! είπε ή Όδίλ καί έτρεμε. Τεντέν δέν θά προδώσης τούς 
στρατιώτας μας. Είναι φοβερό αύτό !

Προσεπάθησε νά τόν κάμη νά έννοήση δτι αύτό θάήτο κακούργημα. 
Άλλά τό κεφάλι τοΰ Τεντέν δέν έπερνε άπό τέτοια υψηλι'ι φιλοσοφία. 
Τόν έφοβέρισε τότε, τοΰ ύπεσχέθη πολλά χρήματα, νομίσματα χρυσά, 
σαν εκείνα ποΰ τοΰ είχε δώσει δ Μύλλερ, τόν παρεκάλεσε, έκλαψε, τόν 
αγκάλιασε, τόν έσφιξε στό στήθος της, χωρίς νά βεβαιωθή, δν Οά 
τήν ύπήκουε.

Καί δμως, μόλις βγήκε άπό τό δωμάτιον τής Όδίλ δ Τέντέν, ήρχισε 
νά κάνη σκέψεις ποΰ ποτέ δέν είχαν φθάσει είς τό μυαλό του. Τά χάδια 
καί αί περιποιήσεις τής Όδ'Λ τόν έκαμαν νά άλλάξη Αποφάσεις. Καί 
ένφ οί Αξιωματικοί έκάθηντο είς τήν σάλα καί αί δύο γυναίκες τούς 
έσερβίριζαν, ό Τεντέν έγλύστρησε Ανάμεσα καί έπέταξε στό 
τραπέζι τής δύο λίρες.

— Δέν θά γίνω κατάσκοπος! Πάρτε τής λίρες σας· εϊπεν. 
—Ά ά! έκαμε δ Αξιωματικός. Κάποιος τοΰ έκανε μάθημα.
Έγύρισε έπειτα πρός τήν όρδινάντσα του.
—Ιωακείμ, τοΰ είπε, πήγαινέ τον έκεϊ ποΰ ξέρεις.
Ό Ακόλουθός του έπήρε τόν Τεντέν καί έβγήκαν .... 

Έναν ξηρόν κρότον περιστρόφου ήκουσαν καί φωνές σπα
ρακτικές. .. Έπειτα σιωπή.

Τήν άλλη ήμέρα ή φέρμα καί τά λίγα σπήτια τοΰ Λισέ 
είχαν γίνει στάκτη καί κανείς δέν έμαθε τί έγεινε ή κυρία 
Έκιουρέ καί ή ώραία Όδίλ.

Μά ή πυροβολαρχία, άπό μιά γωνιά κρυφή τοΰ δάσους 
τοΰ Βέβρ, έξακολουθοΰσε νά Οερίζη τούς Γερμανούς, χωρίς 
νά τήν Ανακαλύπτουν.

η: -.μ φ

ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ο, Ασύρματος Ανήγγειλε πρό τίνος τό φοβερόν δυστύχημα 
τοΰ 'Ωκεανού. Ένφ τό ώραίον καί νεότευκτον ύπερω- 

κεάνειον τής ’Εθνικής Άτμοπλοΐας «Άθήναι» διέπλεε τόν 
’Ωκεανόν, κατευθυνόμενον είς Περαιά, τρομακτική πυρκαϊά 
έξερράγη. ήτις έν διαστήματι βραχυτάτω έλαβε φοβεράς 
διοστάσεις καί κατέστρεψε τό σκάφος.

Εννοείται δτι τό πλήρωμα, χάρις είς τόν Ασύρματον, 
έζήτησε τήν συνδρομήν άλλων ύπερωκεανείων καί εσώθη.

Κατά τόν αύτόν σχεδόν χρόνον ή «Θεσσαλονίκη», άλλο 
ύπερωκεάνειον τής αύτής έταιρίας, παρ’ ολίγον νά υποστή 
τήν αύτήν τύχην, ώς έπίσης καί τό ’Ιταλικόν Καλαύρια», 
τά όποια έσώθησαν χάρις είς τό πλήρωμά των, δπερ εγ
καίρως άντελήφθη τό πΰρ.

^Πώς δμως έξερράγη τό πΰρ; Ύπετέθη κατ’άρχάς δτι, 
ή έναρξις τού πυρός ώφείλετο είς αύτανάφλεξιν τών γαιαν
θράκων, μέσα είς τάς άποθήκας των.

Πράγματι ό γαιάνθραξ Νιουκάστελ, τόν όποιον προμη
θεύονται τώρα, λόγφ τού πολέμου, έξ ’Αμερικής καί τά 
εμπορικά καί τά πολεμικά σκάφη μας, περιέχει Σιδηρο
πυρίτην, ό όποιος διά τοΰ ’Οξυγόνου τοΰ ατμοσφαιρικού 
άέρος όξειδοΰται καί μετατρέπεται είς Θειικόν Σίδηρον 
καί Όξείδιον τοΰ Θείου. Τότε, λόγφ τής χημικής αύτής Απο το

δράσεως, Αναπτύσσεται Ηερμότης, ένφ ταυτοχρόνως οί γαιάνθρακες 
Απορροφούν Όξυγόνον, έάν δέ δέν Αερίζεται καλά ή άνθρακαπο- 
θήκη, τότε έπέρχεται ή αύτανάφλεξις.

Πρός άποσόθησιν λοιπόν τών δυστυχημάτων τό Ύπουργεϊον τών 
Ναυτικών, κατόπιν μελέτης τής Χημικής Υπηρεσίας τοΰ Πολ. Ναυτι
κού, έξέδωκεν εγκύκλιον μέ σχετικός οδηγίας διά τε τόν αερισμόν τών 
γαιανθρακαποθηκών καί τήν μεθοδικήν κατάσβεσιν τοΰ πυρός.

Άλλά τό πύρ τής «Θεσσαλονίκης» δέν έξερράγη είς τάς γαιανθρακ- 
αποθήκας της. Ένφ διέπλεε τόν Ωκεανόν κατευθυνομένη είς Πειραιά, 
ένας ναύτης έντρομος άνήλθεν είς τό κατάστρωμα καί άνέφερεν είς τόν 
κυβερνήτην δτι, είς τό ύπ’Αριθμόν 3 κύτος τοΰ σκάφους είδε «φωτιά καί 
φλόγες νά χοροπηδούν·. Είς τό κΰτος αύτό δέν υπήρχε ούδέ κόκκος 
πυρίτιδος. άλλά μόνον κόκκοι.... σίτου καί άλλων Δημητριακών. Άλλ’ 
ούτε τών «’Αθηνών», ούτε τής «Καλαυρίας τό πΰρ έξερράγη είς τάς 
γαιανθρακαποθήκας. Τί είναι λοιπόν αύτό τό μυστήριον;

Ήγέρθησαν, φυσικά, πολλαί ύπόνοιαι δτι, αί πυρκαϊαί αύταί έπί 
Ατμόπλοιων ερχομένων έξ Αμερικής, ούχί δέ κατευθυνόμενών είς Νέαν 
Ύόρκην, δέν είναι τυχαϊαι. Καί — Ακόμη φυσικώτερα—αί ύπόνοιαι 
έστράφησαν κατά Γερμανών, οί όποιοι έχουν πολλούς λόγους νά ένδια- 
φέρωνται δπως τά έξ ’Αμερικής προερχόμενα σκάφη μέ Δημητριακά καί 
άλλα είδη, καθ’ ύπόνοιαν δέ καί πυρομαχικά διά τούς συμμάχους, μή 
φθάνουν είς τόν πρός δν δρον.

Υποθέσεις έγιναν πολλαί. Έπιστεύθη πρός καιρόν δτι κατάσκοποι 
Γερμανοί, μετημφιεσμένοι είς φορτωτάς, κρύπτουν μέσα είς τά Δημη
τριακά κατά τήν φόρτωσιν ή έντός τοΰ κύτους εγκαιροφλέκτους έμπρη- 
στικάς — δχι έκρηκτικάς — βόμβας, αΐτινες άθορύβως εις τόν 'Ωκεανόν, 
μακράν πάσης άκτής, μεταδίδουν τό πΰρ, είς ώρισμενην έκ τών προτέ- 
ρων ώραν διά μηχανισμού ωρολογίου..

Άπό τίνος δμως ή υπόνοια 'έστράφη πρός τόν ασύρματον. Πράγ
ματι πρό καιρού έπί πολεμικών πλοίων έσημειώθησαν τρομακτικά δυσ
τυχήματα έξ άναφλέξεως πυρομαχικών καί τορπιλλών, ών ή αιτία έμει- 
νεν ανεξήγητος πρός καιρόν. "Οταν δμως τά δυστυχήματα ταϋτα έπλη- 
θύνθησαν, τότε δλων αί ύπόνοιαι έστράφησαν πρός τόν Ασύρματον. 
Πρός έξακρίβωσιν έγιναν καί σχετικά πειράματα, ών τό Αποτέλεσμα δέν 
άνεκοινώθη.

Πάντως ή διά τοΰ ασυρμάτου, άκριβέστερον μάλιστα ή διά τών 
Έρτσιανών κυμάτων, μεταβίβασις ένεργείας είς συσκευήν δυναμένην νά 
προκαλέση άνάφλεξιν άπό τεράστιας άποστάσεως δέν εΐναί τι νέον ή 
άκατόρθωτον. Αρκεί άντί εγκαιροφλέκτου έμπρηστικής βόμβας οί είς 
φορτωτάς μετημφιεσμένοι κατάσκοποι νά κρύψουν έπιδεξίως συσκευήν 
προωρισμένην νά δεχθή Έρτσιανά κύματα διά νά λειτουργήση καί νά 
μεταδώση τό πΰρ είς εύφλέκτους ΰλας, τήν στιγμήν κατά τήν όποίαν θά 
νομίση κατάλληλον ό έξ άλλου ύπερωκεανείου ή καί άπό σταθμού 
ξηρός χειριζόμενος τόν πομπόν ... έμπρηστής.

Φ *

Καράθι χωρίς τι/ιόνι είναι γυναίκα χωρίς άνδρα. Καί άνδρας χωρίς 
γυναίκα είναι άλογο χωρίς χαλινάρι.

Έκτι/ιωμεν συνήθως τών ανθρώπων τους όποιους γνωρίζομεν τήν αρετήν 
καί τών ανθρώπων τους όποιους δέν γνωρίζομεν έκτιμώμεν τήν ενδυμασίαν.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ο Ο ο ο

ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
_ ΤψΡΟΧΩΡΕΙ ακάθεκτος εις τόν δρόμον τής προοδου ο 

11 κινηματογράφος. Κεφάλαια μυθώδη διετέθησαν, ερ- 
γοστάσια κολοσσιαία ίδρύθησαν, μέ άποθήκας ιματισμού, 

_ όπλων, σκηνικών, έπίπλων κ.λ. οί μεγαλύτεροι ήθοποιοί 
flu· τοΰ κόσμου έπεστρατεύθησαν διά νά παρελάσουν είς τας

υπέροχους στιγμάς τής ύποκρίσειός των, μέ τήν πιστοτέραν 
J/f καϊ άληθεστέραν έκφρασιν τοΰ πάθους πρό του φακού

και γίνονται οΰτω ταινίαι μέ δράματα αρχαϊκά, Ιστορικά, 
κοινωνικά, σύγχρονα, αί όποϊαι προβάλλονται είς ειδικά θέατρα πλέον. 

Ή πρωτεύουσα ηύτύχησε νά άριθμήση καί αύτή τέσσαρα ειδικά 
κινηματοθέατρα, μεταξύ τών όποιων τά σκήπτρα έχει ή «Παλλας». Η 
ωραία σάλλα τής «Παλλάδας» μάς παρουσιάσθη εφέτος άκόμη ωραιο- 
τέρα. Τό βαθύ κόκκινο χρώμα της έγινε ένα γλυκύτατου ρόζ. Τους τοί
χους έστόλισαν ώραιόταται ΰπερμεγέθεις εικόνες καί, μία αρχαϊκή ζωφο-
ρος, τό δέ κάτω μέρος τοϋ στηθαίου τής β' θέσεως έστόλισε 
μία ράμπα άπό πυκνότατα λαμπιόνια. ’Επίσης ώραΐα ηλεκ
τρικά πολύφωτα έτοποθετήθησαν είς τήν οροφήν, εις τούς 
διαδρόμους περίκομψα παραβάν · βιτρω κ.λ.

Άλλά και είς τά έργα ποΰ θά παίξη ή «Παλλάς» θά έχη 
υπεροχήν."Ολα τά άριστοτεχνήματα τής κορδέλλας, ή κρέμα 
τής κινηματογραφικής δραματουργίας, άριστοτεχνήματα είς 
πλούτον σκηνοθετικόν, είς άνσάμπλ, είς, σκηνάς ετ·αλλασ· 
σούσης συγκινήσεως, είς έκφρασιν καί έξωτερίκευσιν τοΰ 
εσωτέρου άνθρώπου κατά τήν φρικιαστικωτέραν έξαρση· 
τοϋ πάθους, θά παρελάσουν άπό τήν «Παλλάδα». Μία σειρά 
αίφνης τής μεγάλης καλλιτέχνιδος Φραγκίσκης Μπερτίνη μέ 
τούς διασημοτέρους ήθοποιούς τής έποχής μας θά κάμη 
κρότον, δπως ή «Γόησσα Άρτεμις» δπου ή καλλιτέχνις 
πρωταγωνιστεί μαζή μέτόν «Βασιλέα τής κομψότηΤος», τόν 
Πετρώνιον τοΰ «QuoVadis?·

Ίδέτε είς τήν εικόνα τής α' σελίδος, άληθινό ταμπλώ, 
έκφρασιν τής Άρτέμιδος καί τοΰ Άμάρη, άλλά θαυμάσατε 
σκηνοθεσίαν καί φωτογραφίαν άκόμη. ,

Ή ύπόθεσις έχει ούτως: Ή Άρτεμις, τήν οποίαν μία 
ζηλευτή νεότης, μία υπέροχος κομψότης, ένα βλέμμα βαθύ 
καί συγκινητικόν άναδεικνύουν είς ένα πλάσμα γοητευτικόν, Η ΚΑθοδος 
στέλλεται μέ τόν Άμάρη, προστατευόμενον τοΰ Βενιέ, άνω- 
τέρου άξιωματικοΰ τής Σαμαρκάδα, κράτους ευρισκομένου . .
είς έμπόλεμον κατάσταση· μέ τήν έπικράτειαν τής Μπωκάρα, διά να 
ύποκλέψουν ειδήσεις ή σχέδια στρατηγικά τοΰ έχθροΰ.

Ή Άρτεμις στήνει παγίδα είς τόν Γουσταΰον, νεαρόν καί περίκομ- 
ψον αξιωματικόν τοΰ Ναυτικού ’Επιτελείου καί μέ τά θέλγητρά της τόν 
δεσμεύει, άλλά μετ’ ολίγον καϊ αύτή αντιλαμβάνεται μέσα είς τάς φλέ
βας της τήν φλόγα τοΰ πάθους καί όταν δ Άμάρη τής ζητεί νά φέρηείς 
πέρας τήν άποστολήν της, υπεξαιρούσα τά έγγραφα άπό τόν Γουσταΰον, 
δοτις τά είχε κλεισμένα είςτό χρηματοκιβώτιόν του, υπακούει, άλλ’αμέ
σως Αντιλαμβάνεται δτι, αύτό θά είναι ή, καταστροφή, τοϋ Γουσταύου.

Μία πάλη άγρια έπακολουθεΐ μεταξύ αύτής^καί τοΰ Άμάρη, ό όποιος 
Οέλ-ει νά μεταβιβάση άμέσως τά κλεμμένα έγγραφα διά τοΰ άσυρμά- 
του είς τόν Βενιέ. Ό Άμάρη άποφαοίζει νά στείλη τό περιεχό-

Η ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ.—Μόλις ίδημοοιενθη τό Διάταγμα τής Βουλγαρικής (πιβτοατενοεως 
ήρχισαν νά κινούνται .τρός ολας τάς διευθύνσεις τά τραίνα, κατάφορτα ·_άπο έφεδρους.

σας δέν έχετε ανάγκην άπό ιατρόν διά τά παιδιά σας. Ζητήστέ το είς τά βιβλιο-μενον τών εγγράφων μέ ταχυδρομικός περιστεράς καϊ έτοιμάζει jiiav, 
άλλά τήν στιγμήν ποΰ είναι έτοιμη νά πετάξη, μία λάμψις μέ μίαν εκρη- 
ξιν φοβερόν φωτίζει τόν παλαιόν πύργον, ό όποιος κρημνίζεται θάπτων 
τόν Άμάρη καϊ τούς ταχυδρόμους τών μυστικών του.

Ή "Αρτεμις είναι έξαλλος. Έσωσε τόν λατρευτόν της Γουσταΰον. 
Άλλά τό Ναυαρχεϊον έχει πληροφορηθή ότι ένας αξιωματικός τοΰ 
’Επιτελείου έχει σχέσεις μέ κάποιαν ύποπτον ώς κατάσκοπον. Παρα- 
κολουθοΰνται λοιπόν, καϊ ό Γουσταΰος άθετήσας τόν όρκον του καϊ 
έγκαταλείψας τό σκάφος του, συλλαμβάνεται έξω άπό τήν έπαυλιν 
τής ωραίας ξένης. , , , , .

Τήν σύλληψίν του ή Άρτεμις μανθάνει άπύ τόν Βενιέ, ό όποιος ανη
συχών διέβη τά σύνορα καϊ φθάνει είς τήν έπαυλιν κατά τήν στιγμήν 
της συλλήψεώς του.

Ή Άρτεμις άλλοφρονεϊ. Ό Γουσταΰος της χάνεται. Πώς νά τόν 
σώση; Ό Βενιέ άφ’ ετέρου τήν πιέζει διά τά έγγραφα καί τής λέγει:

— Πάμε νά τά μεταβιβάσωμε.
Ή Άρτεμις'κάθεται πρό τής συσκευής, χειρίζει, και τά κλεμμένα 

πετοΰν είς τό διάστημα. Άλλ’ δταν ή Άρτεμις Αποκαλύπτει εις τον 
τύραννόν της ότι, τά διαβιβασθέντα ήσαν ψευδή, ό Βενιέ τής προτείνει 
τό ρεβόλβερ του. Είς τόν κρότον οί ναΰται ποΰ τόν παρακολουθούν 
συλλαμβάνουν τόν Βενιέ τήν στιγμήν ποΰ έτοιμάζεται νά διόρθωση τα 
έσφαλμένα, αρπάζουν τά πραγματικά έγγραφα, καϊ άνεγειρουν την 
Άρτέμιδα λιπόθυμον άπό τό τραΰμά της.

Άλλ’ ένώπιον τοΰ εκτάκτου Ναυτοδικείου εκτίθενται τόσον αληθινά 
τά πράγματα, έρχεται δέ καϊ ή εϊδησις τής καταστροφής τής Σαμαρ- 
κάδα, έξ αιτίας τών ψευδών τηλεγραφημάτων, ποΰ έστειλεν η Αρτεμις, 
ώστε οί δύω έρασταί κατάγουν άληθινόν θρίαμβον, καταστρωνοντες τα 
ωραιότερα σχέδια διά τό μέλλον των. _

Προσθέσατε είς τά πράγματα αύτά ποΰ μάς δίδει ή ·Παλλας> τήν

TQN ΓΕΡΜΑΝΩΝ.— Τραίνα έπί τραίνων κατέβαζαν άπό έπάνω άπό τήν Γερμανίαν 
τά διά τήν κατά τής Σερβίας είσβολήν προωρισμένα στρατεύματα.

Οαυμασίαν ορχήστραν ύπό τόν άπαράμιλλον Βολωνίνην — δηλαδή τό 
πρώτο βιολί τών Αθηνών — καί καταντούν τής «Παλλάδος» αί εκτε
λέσεις άληΟινή γοητεία, σωσταί ^μυσταγωγίαι τέχνης.

* ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ 4
'Απαραίτητον αί κυοφοροΰσαι νά εξετάζουν μη τυχόν έχουν λεύκωμα. Ή 

ποώτη έξέτασις πρέπει νά γίνεται κατά τόν τρίτον μήνα εις τρόπον ώστε, εαν 
εύρεθή λεύκωμα, νά ύπάρχη καιρό; δι’ άγριας διαΐτης, καί δή γαλακτοΟερα- 
πείας κυρίως, νά έκλειψη έκ τοϋ οργανισμού τό λεύκωμα. Σημειωτεον δεϋτι 
ή μή πρόληψις τούτου έχει όλεθριώτατα αποτελέσματα. , , ,

Πρέπει λοιπόν τακτικά, εί δυνατόν καθ’ εβδομάδα, να γίνεται 
έξέτασις τών ούρων. Άλλ' είς μικρά κέντρα, όπου, δέν υπάρχουν 
μικροβιολογικά εργαστήρια, δεν είναι εύκολος ή έξέτασις, καταντή 
δε καί δαπανηροτάτη. ‘Ιδού λοιπόν πώς ήμπορεΐτε μόνοι σας να 
κάμετε είς τό σπήτί σας τήν έξέτασιν. Πέρνετε δόω δοκιμαστικούς 
σωλήνας ύελίνους, ών έκαστος στοιχίζει 15 λεπτά καί είς ένα μπου- 
καλάκι, με νέλινον πώμα σταγονομετρικόν, ολίγον Νιτρικόν ' Οξύ, 
χημικώς καθαρόν."Επειτα βουτάτε ενα βαμβακάκι εις οινόπνευμα 
(έστω καί έκ σταφίδος) τό τοποθετείτε είς ενα μετάλλινο τασάκι 
τοϋ τσιγάρου και τό ανάβετε. Κατόπιν είς τήν φλόγα αυτήν βράζετε 
μέσα εις τόν ένα δοκιμαστικόν σωλήνα έπί 3-4 λεπτά ούρα 24 
ωρών. Μντ ολίγον θα σχηματισθή ένα νεφέλωμα, τότε δε ρίπτετε 
4 - 5 σταγόνας Νιτρικού Όξέως. Άν τό νεφέλωμα διαλυθή, δεν 
υπάρχει λεύκωμα, άν όμως δέν διαλυθή τότε είναι αναμφισβήτητος 
ή ΰπάρξις αύτοΰ έν τώ όργανισμφ. Άλλά πάντως θά συνεχίσετε 
τήν έξέτασιν. Θά πάρετε τόν άλλον σωλήνα μέ υγρόν 24 πάλιν 
ωρών καί χωρίς νά τόν βάλετε είς τήν φωτιά, θά στάξετε 4 - 5 
σταγόνας. Άν καί τήν φοράν ταύτην σχηματισθή τό νεφέλωμα, 
πρέπει νά ειδοποιήσετε τόν ιατρόν σας περί τούτου. Σας συνιστώ 
νά φυλάσσετε καλά τό φιαλίδιον με τό Νιτρικόν 'Οξύ, νά προ
σέχετε δέ τά ένδύματά σας άπ’ αύτό, τά μάτια σας καί τά μικρά 
παιδιά. Μεθ’ έκάστην έξέτασιν νά πλύνωνται καλά ο! δύω δοκιμα
στικοί σωλήνες, άπαραιτήτως δέ καθ’ εβδομάδα νά κάμετε έξέτασιν.

*
"Οσοι έχετε παιδιά, πρέπει νά άγοράσετε τό βιβλίον <·Πιος πρέ

πει νά περιποιούμεθα καί νά τρέφωμεν τά παιδιά μαςτ τοϋ διασή- 
μου Αμερικανού Παιδιάτρου Λ. Χόλτ εις άρίστην μετάφρασιν. 
"Αμα έχετε αύτό τό περίκομψον καί πολύτιμον βιβλίον, είς τό σπήτι

πωλεϊα. Θά μάθετε άπό αύτό πώς νά περιποιήσθε τά παιδιά σας, πώς να προ-
λαμβάνετε ασθένειας, πώς νά τά ανατρέφετε, διά νά γίνουν ύγιά καί εύρωστα.

*
"Εχετε γύψινα άγαλματάκια ή άλΑ,α άντικείμενα άπό 

γΰψον;’Αντί νά τά χρυσώσετε μέ μπρούντζινα κ.λ. προ- 
τιμήσατε αύτόν τόν τρόπον: ,

Πάρετε 10 δράμια κερί άσπρο καί διαλύσατέ το είς 40 
δράμια νεΰτι (πάντοτε ένα πρός τέσσαρα μέρη), έπειτα με 
τό διάλυμα αύτό αλείψατε τό άγαλματάκι σας, άφοΰ δε το 
άφήσετε νά ξηρανθή, μέ μία φανέλλα τό τρίβετε καλά. "
Γυαλίζει καϊ γίνεται τέλειον άλάβαστρον. X

'/

και

Λ καλοκαιρινό πρωί τοΰ 969 μ. X. είς τόν 
Βόσπορον. Μία έπαυλις πολυτελής είς τήν 

άκτην, είς τήν Χρυσούπολιν, τό σημερινόν Σκού- 
ταρι. Παρτέρια μπομπέ μέ δρομάκια έλικοειδή καί 
πλακόστρωτα. ’Αντίκρυ τό Βυζάντιον, ή Θεοφρού- 
ρητος πόλις, ή Χριστιανική πρωτεύουσα τής’Ανα- 
τολής, λαμποκοπφ, είς τό φώς μέ τούς μύριους 
κουμπέδες καί τά άνθοσκέπαστα παλάτια της. Μέσα 
είς τό άναπαυτηριον μέ τά μωσαϊκά μάρμαρα ιιιά 
νέα γυναίκα ξυπνφ είς τήν πρόσκληση· δύο θερα
παινίδων άπό τήν Συρίαν. Είναι ή κόρη τοΰ δοξα
σμένου πατρικίου Μιχαήλ Μπουρτζή, ό όποιος, είς 
τήν μεγαλύτερη χαρά τής Αυτοκρατορίας, έξανα- 
πήρε άπό τούς Σαρρακηνούς τήν Αντιόχειαν, τό 
μεγάλο κάστρο. Μαζή μέ τόν άνδρατης τόν Μιχαήλ 
Άργύριον, Κόμητα του Ασιατικού θέματος Βου- 
κελλ.αρίων είχε συνοδεύσει ή νεαρά γυναίκα τόν 
πατέρα της είς τήν μακρυνήν έκείνην άποστολήν. Ή 
οίκογένειά της είχε πλημμυρήσει άπό τιμές καί 
δόξες. Ή Μαρία είχε όνομασθεΐ Πατρικία Ζωστή 
— κάτι σαν Μεγάλη Κυρία τοΰ Παλατιοΰ — τής 
ωραίας Βασιλίσσης Θεοφανοΰς, ή όποια, χήρα τοΰ 
Αύτοκράτορος Ρωμανού Β', είχε νυμφευΰεϊ τόν 
στρατηγόν Νικηφόρον Φωκάν, τό’ «Σφυρί τών Σαρ- 
ρακηνών» καί τόν άναίβασε είς τόν θρόνον. Άλλ’ό 
γάμος αύτός ήτον άτυχος. Ή Θεοφανώ, ξετρελλα- 
μένη μέ τόν λαμπρότεροι· άξιωματικόν τοΰ στρατοΰ 
Ίωάννην Τσιμισκήν, έμίσησε τόν άνδρα της. Ήθελε 
καί νά γλυτώση πλέον άπ’ αύτόν καί έκυκλοφοροΰ- 
σα,ν ολοένα περίεργοι φήμαι είς τό Ιερόν Παλάτιον. 
Μέ φρίκην δλοι έπερίμεναν τό τραγικόν τέλος.

ό άνδρας της έπωφελήθησαν τής εύκαιρίας, ποΰ έναΉ Μαρία _ ... _ ................................
μεγάλο τμήμα τής αύτ,οκρατορικής φρουράς έγύριζε άπό τήν Αντιό
χειαν, διά νά κάμουν ασφαλέστερα τό μεγάλο αύτό ταξείδι έως τήν 
πρωτεύουσαν μέσα άπό τήν Ανατολήν. Αναπαύονται τώρα ολίγες μέρες 
είς τήν βίλλα τους, στήν ’Ασιατικήν ακτή. Θά παρουσιαοΰή σήμερον ή 
Μαρία είς τήν Αυλήν |ΐαζή μέ δύο άλλες άρχόντισσες, ποΰ προήχθησαν 
τελευταία· τήν χήραν ενός νικημένου Βουλγάρου ΓΙρίγκηπος, αιχμάλω
τον, καί τήν κόρην ενός ήγεμονίσκου τής Γεωργίας, φερμένην άπό τά 
βάθη τοΰ Καύκασού όμηρον είς τό Βυζάντιον.

Ή Μαρία άφίνει τό μέ μαξιλάρια μεταξωτά καί πλούσιες γούνες τοΰ 
Βορρά καμωμένο κρεββάτι της, καί κάνει τήν προσευχή της είς τήν 
εικόνα τής Παρθένου - Παναγίας, πού τής είχε χαρίσει κάποτε, δταν 
ήτον παιδί, ένας περίφημος καλόγερος. Δέν τήν άφίνει αύτήν τήν εικόνα, 
ποΰ τήν λατρεύει μέ ιδιαίτερη στοργή, ποτέ. Ή πρωϊνή της τουαλέττα, 
ποΰ φορεί πριν άπ’ τό μπάνιο, είναι άπλουστάτη. Έπάνω άπό τό πλού
σιο μεταξωτό υποκάμισο ή νεαρά γυναίκα φορεί μιάχλαμμύδα πολύ-πολύ 
φίνα, ποΰ τήν περιβάλλει γύρω-γύλω δλην, έπειτα άπό πάνω μιάν άλλην 
χονδρότερη μέ μανίκια κοντά, λευκήν, ωραιότατα ύφασμένην, μέ χρυσές 
φράνζες. Καί τά μαλλιά της, τά πυρρόχρωμα, μέσα είς ένα φιλετάκι.

Ή Μαρία, γεμάτη άπό συγκίνηση·, ποΰ ξαναγυρίζει είς τήν μεγάλην 
πόλιν, έκεϊ ποΰ είχε άφήσει λίγο άπ’ τήν καρδιά της, ρίπτει μιά ματιά 
είς τό μοναχοπαίδι της, ποΰ τής παρουσίασε ή σκλάβα - νταντά, συνο- 
δευομενη άπό μιά γρηά. Τήν έπρόφθασε ό άνδρας της. Ή συνοδεία δια
σχίζει τούς κήπους, διά νά μπαρκάρη είς τό καΐκι, τό χρωματισμένο μέ 
κτυπητές μπογιές καί μέ τούς πολλούς ναύτες. "Ενας καλόγερος, γνώρι
μος τής οίκογενίας τών Άργύρη, δύο άνδρες τής Σκανδιναυικής φρου
ράς, γιγαντόσωμοι, «ψηλοί σάν κουρμαδιές·, αρματωμένοι μέ μπαλτάδες 
δίκοπους, έκάθησαν δίπλα είς τούς δύο συζύγους είς τό καΐκι, πού έσχισε 
τό κύμα γοργά.

Είς τήν άποβάθραν ένα φορεϊον περιμένει καί άλογα. Τά άλογα είναι 
διά τούς άνδρας. Ή Μαρία ξαπλώνεται είς τό φορεϊον μέ τά χρωματι
στά μπερντεδάκια, τό έλαφαιποστόλιοτο. Σκΰθαι σκλάβοι σηκώνουν τό 
χαριτωμένο φορτίον, τρέχοντες μέσα ατούς πλημμυρισμένους άπό ένα 
άλλοιώτικον κόσμον δρόμους. Δύο άγγελιαφόροι μέ κοντάρια σιδεροδε- 
μένα τρέχουν εμπρός, καί παραμερίζουν τό πλήθος. Ή Μαρία μπαίνει 
είς τό παλάτι τών Άργύρη, στό ωραιότερο καρτιέ τοΰ Βυζαντίου, 
κοντά είς τούς Αγίους Αποστόλους, δπου κοιμώνται μέσα είς τούς 
πελωρίους πέτρινους σαρκοφάγους δλοι σχεδόν οί 'Ηγεμόνες τής Ανα
τολής. Ή άπουσία της^εϊχε διαρκέσει περισσότερο άπό έτος καί μολο
νότι ήτο πρωΐ, πολλοί έτρεξαν νά τής είποΰν «Καλώς ώρισες». Πλήθος 
ύπηρέται τής φιλούν τά γόνατα, καλόγεροι ζητιάνοι καί πλήθος φτω
χοί ζητούν ελεημοσύνη. Πρό πάιτων φιλενάδες είναι έκεϊ, πλουσιώτατα 
ντυμένες, ευτυχισμένες καί περίεργες νά τήν ξαναϊδούν μετά τό μακρυνό 
αύτό ταξείδι είς τόν έπίφοβον τόπον τών άπιστων Άγαρνηών, δπως 
λέγουν είς τό Βυζάντιον τούς καταραμένους "Αραβας, ποΰ βαστούν 
άπό τήν Άγαρ.

Ή Μαρία ανήκει, είς τήν πειό άριστοκρατικήν τάξιν τοΰ Βυζαντίου. 
Ή οικογένεια τοΰ άνδρός της είναι άπό τής περιφημότερες. Ή κομψό
τερες λοιπόν άρχόντισσες ^της Κωνσταντινουπόλεως περιμένουν τήν 
φιλενάδα τους. Καί ένφ οί άνδρες άποσύρονται, αύτές τήν περνούν άπό 
τό υψηλόν περιστύλιον πρός τά διαμερίσματα τοΰ γυναικωνίτου, δπου 
αί θεραπαινίδες τούς δίδουν καθίσματα άπό μεταξωτά μαξιλάρια.

Κουβεντολόι δυνατό καί χάχανα. Ή Μαρία, κατάφορτη άπό ερω
τήσεις, διηγείται μέ μισά λόγια διάφορα πράγματα άπό τό μακρυνό της 
ταξείδι. Λέγει γιά τής έτελείωτες μέρες, τής πνιγερές, μέσα στό φορείο, 
μέσα άπ’ τούς φλογισμένους κάμπους ή άπό τά δάση τοΰ πυκνοΰ Ταύ- 
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ρου καί γιά τής νύκτες ποΰ πέρασε στή μεγάλη σκηνή τοΰ άρχηγοΰ τών 
στρατευμάτων, μέ τόν θόρυβον τών δεμένων είς παλούκια άλογων καί 
τών βαρβάρων στρατιωτών, ποΰ άδιάκοπα έπανελάμβαναν τό σύνθημα, 
ένα όνομα αγίου ιδίως. Λέγει γιά τής ατελείωτες συνοδείες μέ τά μου
λάρια τά στολισμένα μέχάριποΰ μέ πόδι σίγουρο μεταφέρουν μέσα άπό 
τά σκονισμένα μονοπάτια τής Ασίας τά άναρίθμητα κασσόνια, γιά τάς 
δεξιώσεις είς τάς έπαρχιακάς πόλεις, τάς μεγαλοπρεπείς καί λιτάς ύπο- 
δοχάς τών επισκόπων, τών μητροπολιτών καί τών έπάρχων, διά τήν 
άφιξιν είς Αντιόχειαν ύπό τόν ζωηρόν καί έρρυθμον ήχον τών πολεμι
κών τυμπάνων, μέ τούς άτελείωτους στοίχους τών Σαρρακηνών αιχμα
λώτων, τών λευκοφορεμένων, ποΰ μέ τό μέτωπον ήγγιζον τήν γήν είς 
τό διάβα τής κόρης τοΰ νικητοΰ των, γιά τά περίφημα ρεγάλ.α ποΰ τής 
έχάρισαν οί έμίρηδες, ποΰ έξηγόρασαν μέ τήν ίδικήν της μεσολάβηση· 
τήν έλευθερίαν των, πέτρες πολύτιμες χιλίων ειδών, μαργαριτάρια, 
άρώματα άπό τά βάθη τής Αραβίας, στόφφες τής Συρίας χρυσοκέντητες 
μέ μεγάλα ζώα, γυαλικά σμαλτωμένα, μπακιρικά σκαλιστά τής Δαμασκού, 

θεραπαινίδες βγάζουν άπό ένα κασσόνι τά πειό ώραΐα δώρα.Ή γυναί
κες άφίνουν φωνές θαυμασμού. Πρό πάντων μιά στόφφα τής έξετράλ- 
λανε δλες. Σ’ ένα φόντο ποΰ λαμποκοπρ. άπό τήν ασπράδα, είκοσιτέσ- 
σαρες σειραί αετών καί παγωνιών μέ άνοιγμένα τά χρυσοκύανα φτερά. 
Τά εργαστήρια τής Βαγδάτης έκαμαν αύτό τό θαΰμα, προσωπικόν 
δώρον τοΰ ’Εμίρη τοΰ Χαλεπίου. Ή Μαρία τό έχει κι’ δλα προορίσει 
γιά σάβανο ποΰ, μιά μακρυνή, δπως ελπίζει, μέρα θά σκεπάση τό λεί
ψανό της κάτω άπό τούς χρυσωμένους θόλους τών Σαράντα Μαρτύρων, 
τοΰ οικογενειακού τάφου τών Άργύρη.

Στόφφες καί κολιέ, μαργαριτάρια καί ρουμπίνια, χάνουν κάθε εύμορ- 
φιά τήν στιγμή, ποΰ έξαφνα μέ κάθε σεβασμόν ή Μαρία βγάζει άπό τό 
κασσόνι μιά χρυσή λειψανοθήκη μέ σμάλτο. Είναι ή ωραία θήκη είς 
τήν όποιαν ή νεαρά γυναίκα έχει βάλει τό πολυτιμότερο κόσμημα τοΰ

‘Η Μαρία φορτωμένη άπό έρωτήσεις, διηγείται μέ μισά λόγια τά έπεισόδια 
τού μακρυνοΰ ταξειδίου της.

ταξειδιοΰ της, ένα κομμάτι κόκκαλο, λείψανο ενός ιεράρχου τής Αντιό
χειας, άγιου αληθινού. Ό νέος Πατριάρχης, ό άσκητής Αγάπιος, διά 
νά περιποιηθή τήν κόρην τοΰ Δουκός Μπουρτζή, Αρχιστρατήγου τής 
Μεσημβρίας, τής τό προσέφερε τό άνεκτίμητον αύτό δώρον. Μιά στιγμή 
διακόπτονται ή κουβέντες. Κάθε μιά, μέ χίλια δυό σταυροκοπήματα 
φιλεϊ μέ λατρείαν, μέ Βυζαντινήν θρησκοληψίαν, τό λείτυανον, τό «Πα
νάγιον», τό «Πάνσεπτον», τό «Ζωογόνον», μέ τό όποιον εκείνος, ποΰ τό 
έχει επικαλείται τήν έξ "Υψους άντίληψιν.

Άλλά ή Μαρία βαρυέται νά μιλή διαρκώς αύτή. Έρωτρ. κι’ δλα καί 
ή φιλενάδες της 'ικανοποιούν τήν περιέργειαν τής κομψής Κωνσταντι- 
νουπολίτισσας, ποΰ δέν είχε γιά πολύν καιρόν νέα τής πρωτευούσης καί 
τής κοινωνίας της. Λί ερωτήσεις είς τά χείλη της έρχονται ή μιά έπάνω 
στήν άλλη : Τί κάνει ή άκτινοβόλος Βασίλισσα Θεοφανώ; — Καί έδώ 
χαμηλώνει ή φωνή της, διότι δέν πρόκειται πλέον περί άσημάντου 
φλυαρίας.—Άγαπφ πάντα τόν δοξασμένου στρατηγόν Τσιμισκήν; Κάνει 
μοΰτρα άκόμη στόν πρόστυχον τόν άνδρα της; "Εδωσε καινούργιες 
εορτές; Έκτισε νέα μοναστήρια; Ποιά κορίτσια έγιναν καλόγρηες; 
Τίνος στρατηγού έβγαλαν τά μάτια’; Ποιόν μεγάλον τιτλούχον έκούρε- 
ψαν καί έστειλαν είς εξορίαν στά μοναστήρια τών νησιών; Οί Ρώσσοι 
ναυτικοί έφεραν έφέτος ώραΐα γουναρικά; Τό χαβιάρι τους είναι ωραίο 
καί αύτήν τήν χρονιά; Ή γαλέρες τοΰ Άμάλφι είχαν ωραία πράγματα 
τής Δύσεως; Ό άγιος στηλίτης τοΰ λιμένοςτοΰ Εύτροπίου είναι πάντα 
τής μόδας; ’Εκείνο τό φαινόμενον τών διδύμων τής Φρυγίας, τών κολ
λημένων σιή μέση, είναι άληθινό; Έδόθη ή άδεια νά έκτεθοΰν είς 
κοινήν θέαν;

Είς κάθε μιά άπό τάς έρωτήσεις αύτάς δέκα ιρωναϊ άπαντοΰν. "Οταν 
όμιλοΰν διά τήν Βασίλισσαν καί τούς ενόχους ερωτάς της, ποΰ ή άνα-
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κοίνωσίς των είναι επικίνδυνος καί καταντφ κάποτε είς τραγωδίαν, ένας 
ψίθυρος ακούεται. Καί πάλιν, δταν πρόκειται περί νέας μόδας της 
Δύσεως, ποΰ οί Βενετσιάνοι καί οί 'Γζενοβέζοι έμποροι εξέθεσαν,είς τά 
παζάρια τοΰ Χρυσού Κέρατος, φωναί καί γέλια. Ένας γιατρός άπό τό 
Μπάρι πωλεΐ ένα νέον γιατρικό ποΰ θεραπεύει τούς πόνους τοϋ στο
μάχου». "Ενας καλόγερος ζητιάνος, ποΰ έξέφυγε άπό τήν φυλακήν, 
πωλεΐ μιά · σκόνη άπό δέρμα φιδιοΰ, ποΰ άμα διαλυθή στό κρασί δίνει 
δύναμι στους πειό αδύνατους».

Είπαν δμως πολλά. Ή ώρα έπέρασε. Ή Μαρία Αποχαιρετά τής φιλε
νάδες της, χωρίς νά δεχθή τούς έμπορους ποΰ έμαθαν πώς έγύρισε καί 
πολιορκούν τήν πόρτα της. Διά τήν παρουοίασιν είς τό Ιερόν Παλά- 
τιον έχει όρισθή τό μεσημέρι. Ή Μαρία μόλις προφθάνει νά ξαναφο- 
ρέσΐ] τήν επίσημη τουαλέττα της. Δύω γυναίκες τής φέρνουν σ’ ένα 
τραπεζάκι καλαμόπλεκτο τό πρόγευμα μέσα είς πιάτα άσημένια. Ζωμοί 
διάφοροι, σάλτσες, ή απαραίτητη σάλτσα τοΰ ψαριού, ποΰ τόσον αηδιά
ζει τούς ξένους, περιβρέχουν ένα ψητό κατσικάκι, μέ πολλά μυρωδικά, 
καί λαχανικά καί φρούτα συμπληρώνουν τό μενού. ‘Η Μαρία πίνει 
μόνον νερό αρωματισμένο. Τό βαρύ κρασί τών νησιών καί ή μπύρα 
τής νέας μόδας ποΰ έφεραν οί άνθρωποι τοΰ Βορρά, οί Σκανδι- 
ναυοί πολεμιστάί, είναι γιά τούς άνδρες. 'Ολίγα λεπτά ήρκεσαν διά 
τό πρόγευμα.

Ή' Μαρία γυμνώνεται γρήγωρα - γρήγωρα καί βγάζει τό πρωινό 
φόρεμα. Ή καμαριέρες της τήν τρίβουν μέ αρώματα καί κτενίζουν τά 
μαλλιά της. Είς τά φίνα έσώρρουχά της, έπάνω άπό τήν ελαφρά χλαμ- 
ίιύδα ή νεαρά γυναίκα ξαναφορεϊ τόν περίφημον μανδύαν τών τελετών 
τών Πατρικίων - Ζωστών. Ή στόφφα, υφασμένη μέ μετάξι καί χρυ
σάφι, είναι πολύ-πολύ ακριβή. Μόνον πριγκηπέσσες, μεγάλες αρχόν
τισσες καί εόγενεΐς έχουν τό δικαίωμα νά τήν φορούν. Ή Μαρία θαυ
μάζει μέ ενθουσιασμόν τάς πτυχάς τοϋ άκριβωτάτου αύτοΰ φορέματος 
ποΰ λαμποκοπούν. 'Όλο μεγάλα ζώα, συμβολικά, αντιμέτωπα λεοντά- 

ρια, γριπαετοί, άετοί 
ή παγώνια μέ ζωη
ρότατα χρώματα καί 
φόντο χρυσό καί Αση
μένιο, μέ μιά γκρέκα 
κτυπητή γύρω-γύρω. 
Μιά μεγάλη άγκράφ- 
φα, χρυσοσμαλτωμέ- 
νη, κρατεί τόν μαν
δύαν έπάνω είς τούς 
ώμους καί μία μεγα
λοπρεπής καί θαυμα- 
σίαζώνη μέ βαρειές, 
χρυσές φράνζες, έμ
βλημα τοΰ αξιώμα
τος της, σφίγγει τήν 
μέσην τής νεαρός γυ
ναίκας, τά δέ μαλλιά 
της είναι κλεισμένα 
σ’ενα χρυσό δικτάκι. 
Ή γυναϊκές της είς 
τό μέτωπο τής βά
ζουν ένα διάδημα 
μεταξωτό μέ χρυσο
κέντητα κοσμήματα 
ποΰ έτελείωνεν είς 
τούς κροτάφους μέ 
δύω πελώρια χρυσά 
σκουλαρίκια μέ τέσ- 
σαρας πλοκάμους, 
ποΰ σκέπαζαν τ’ αυ
τιά καί έπεφταν είς 
τούς ώμους. Είς τά 
γυμνά της μπράτσα, 
μισοκρυμμένα άπό

τόν μανδύαν, φορεϊ χονδρά χρυσά βραχιόλια καί είς τό ένα φιγου- 
ράρει πλάι - πλάι τό πορτραΐτο τοΰ συζύγου της καί τό άρήϊον εικόνι
σμα τοΰ Άγιου Θεοδώρου, τοΰ προστάτου τών στρατιωτικών. "Ενα 
κολλιέ καί άσπρες γόβες μέ χρυσά κορδόνια συμπληρώνουν τήν έξαί- 
ρετη αύτή τουαλέττα. Ή Μαρία, χαμογελώντας μέ υπερηφάνεια, άφί- 
νει τής γυναϊκές της ποΰ τής φιλούν τά χέρια καί τό φορείο, τριγυρι- 
σμένο άπό άκολούθους. ξεκινά γοργά πρός τό 'Ιερόν Παλάτιον.

Ή Θεοφύλακτος αύλή γιά λίγες ώρες έχει άφήσει τόν οχυρόν πύρ
γον τού Βουκολέοντος, δπου ό Νικηφόρος Φωκάς, επειδή βλέπει δτι 
Απειλείται άπό παντού, είναι Ασφαλέστεροι· προφυλαγμένος καί διά τάς 
τελετάς τής ημέρας έχει μεταφερθή είς τό μέγα 'Ιερόν ,Παλάτιον, 
έγκαταλελειμμενον, άλλά πάντοτε θαυμάσια διατηρημένου. Εκτός τών 
τριών αρχοντίσσων πού θά έδέχετο ό Βασιλεύς θά παρεϊχεν άκρόασιν 
είς διάφορα ξένα πρόσωπα. Τό φορεϊον περνώντας κοντά άπό τήν 
Μεγάλην ’Εκκλησίαν, τήν Αφιερωμένην είς τήν τοΰ Θεοΰ Σοφίαν, 
περνά τήν Μαρίαν άνάμεσα άπό αύλάς καί κήπους πλημμυρισμένους 
άπό πλήθος πολεμιστών, αύλικών, τιτλούχων, Ιεραρχών, _ ντυμένων μέ 
στενά τρικό καί μάγιες η μέ τηβέννους. Όλοι άνεγνώριζαν τήν λι
βρέα τών Άργύρη καί έχαιρετούσαν τήν Μαρίαν, πριν καν νά τήν 
βλέπουν. Είς τόν πυλώνα τού Παλατιού συναντφ τής δύο άλλες άρχόν- 
τισσες καί σκλάβες τής περικυκλώνουν καί τής οδηγούν γρήγορα, διότι 
ό Βασιλεύς δέν περιμένει καί ή τελετές τελειώνουν σύντομα. Έξαφνα 
άνάμεσα άπό δύο στίχους αύλικών καί φρουρών Σκανδιναυών, άκινή- 
των, είδαν κάτω άπό τόν θόλον τής πόρτας τήν πελωρίαν αίθουσαν τού 
Χρυσοτρικλινίου καί είς τό βάθος, είς δύω θρόνους, τόν Νικηφόρου 
καί τήν Θεοφανώ, καθισμένους κάτω άπό τό στέμμα καί τούς δύω 
τυλιγμένους είς τήν χλαμμύδα μέ τά μεγάλα τετράγωνα. Ή Θεοφανώ, 
Ακίνητος, τεντωμένη μέσα είς τήν χρυσήν άλουργίδα, μέ τά μάγουλα 
ψιμμυθιωμένα, κατάφορτη άπό διαμαντικά, μοιάζει μέ εϊδωλον τής

Ο στηλίτης, γυμνός οχεδάν, ίπάνω rtc το περίτργο 
κάθισμά του άνεγνώριοε τήν Μαρίαν και τής ηίιχήΟη 

δλα τά ουράνια άγαΟά.

’Ανατολής. Καί ή 
τρεις είς τήν είσοδον 
έγονυπέτησαν, άλλ’ή 
εθιμοτυπία αύτή ήτο 
πολύ άσυμβίβαστος 
μέ τούς βαρείς μαν
δύας των. Έπειτα 
δύο σκλάβες έκράτη- 
σαν κάθε μιά άπό τό 
μπράτσο καί έπρο- 
χώρησαν.Ή μία μετά 
τήν άλλην γονατί
ζουν έμπρός είς τούς 
Βασιλείς, φιλούν τά 
πόδια των καί τά χέ
ρια των, χωρίς νά 
καταδεχθή καν ό Βα
σιλεύς νά τής κυττά- 
ξη. Άλλά τό πλήθος 
τών αύλικών θαυμά
ζει τά ώραϊα πλά
σματα. Ή σκλάβες 
τής βοηθοΰν νά ση
κωθούν. Ό Μέγας 
Μαγίστρος τών Τελε
τών τής έγγίζει μέ 
τήν χρυσή μπαγκέτα 
του, ψιθυρίζων τά 
καθιερωμένα λόγια 
καί Απομακρύνονται 
γρήγωρα. Ή τελετή 
έτελείωσε. Είνε Πατρικίαι-Ζωσταί. Είς τό έξης έχουν είσοδον έλευθέραν 
είς τό Ιερόν Παλάτιον καί μέ στολήν ή χωρίς στολήν, μέ πέπλον ώς 
έπί τό πλεϊστον, θά βοηθοΰν είς τό έξής τήν Βασίλισσαν, εις τάς άνα- 
ριθμήτους επισήμους τελετάς καί θά παρουσιάζωνται πίσω της είς τά 
υψηλά στασίδια τής Μεγάλης Εκκλησίας διά τήν λειτουργίαν, καθώς 
καί είς τί] λότζατού Ιπποδρόμου μέ τά χρυσά καφάσια. Θά φιγουράρουν 
είς τούς θριάμβους, είς τάς επιθεωρήσεις, παρελάσεις, λιτανείας κ. λ.

Ή Μαρία έφθασε πάλιν στό παλάτι της, βγάζει τήν στολήν της καί 
φορεϊ μιά τουαλέττα, δχι όλιγώτερον κομψήν, άλλά άνετωτέραν. Ή 
έπίσημες τελετές έτελείωσαν καί ή Μαρία διαθέτει τήν άλλην ημέραν 
γιά διασκεδάσεις. Θέλει νά τρέξη μέ τής φιλενάδες της είς τήν πόλιν, 
ποΰ έλειψε τόσον καιρό.Άλλ’έχει καί κάποια ύποχρέωσι πριν άπ’ αύτό: 
Πρώτα οί συγγενείς. Ή μητέρα της δέν ζή. Υπαγορεύει λοιπόν είς τόν 
γραμματέα της μίαν επιστολήν διά τόν πατέρα της, τόν Δούκα τής 
Αντιόχειας. Διαβάζει γρήγωρα - γρήγωρα τό σύντομον γράμμα, τό 
κλείνει μ’ ένα μετάξινο κορδονάκι καί τό σφραγίζει μέ τήν «βούλα» τήν 
μολυβένια, πού έχει τό όνομά της. "Ενας ταχυδρόμος θά τό πάη είς 
τήν Αντιόχειαν. "Επειτα θυμάται τήν μητέρα τοΰ Ανδρος της, μεγάΐ.ην 
αρχόντισσαν, ποΰ άπό τήν στιγμήν ποΰ έχήρευσε, άπεσύρθη είς ένα 
μοναστήρι τής πρωτευούσης, άποκλειστικώς υπηρετούμενου άπό εύγε- 
νεϊς. Τό μοναστήρι, ίδρυμένον άπό αύτήν, όρθοΰται κοντά είς τό οικο
γενειακόν Παλάτι της. Ή κυρά-καλόγρηα, δπως τήν ονομάζουν' ή 
ευσεβείς Κωνσταντινουπολίτισες, σφίγγει στήν αγκαλιά της τήν νύφη 
της. Μέ μεγάλην εύλάβειαν τήν έρωτφ πρώτον, αν έξεπλήρωσε τά θρη
σκευτικά καθήκοντά της, άν κάθε πρωΐ έλεγε τήν προσευχή της έμπρός 
στήν οικογενειακή εικόνα, αν ελέησε πτωχούς, άν έδωκε έλεημοσύνη 
είς τούς ζητιάνους καλογέρους, άν άναψε κεριά στ’ άγια εικονίσματα. 
Έμαθε άκόμη καί γιά τά άγια λείψανα, ποΰ έφερε άπό τήν,’Αντιόχειαν. 
Γιά χάρι ζητεί νά τά ίδή καί νά τά προσκυνήση μέ τής «Αδελφές τών 
Αγγέλων». , , *

• Coudde ·=■ Άρχαΐον μίτραν, ώλένη, Ισοδύναμον «ρός ήμισυ μέτρον.

Ή Μαρία ξαναπηγαίνει είς τό μέγαρόν της καί συναντφ τόν άνδρα 
της, ποΰ άφοΰ παρέστη καί αύτός είς τήν τελετήν τοΰ Παλατιού, παρου- 
σιάσθη είς τόν Μαγίστρον τών Θεμάτων, ‘Υπουργόν τών Στρατιωτικών.

— Τό παιδί μας ποΰ είναι;
— Τό άφησα είς τήν έπαυλιν, εις τήν Χρυσούπολιν, ;ιέ τής γυναίκες. 

Είναι καλύτερος δ άέρας έκεϊ άπό αύτήν τήν πνιγηρόν Ατμόσφαιραν.
—Έ. "Ολα πήγαν καλά τώρα ποΰ έλείπαμε ;
—Ό επιμελητής δέν μοΰ είπε παρά λίγα πράγματα, άλλ’ δλα είναι 

καλά. Καλά νέα έχομε καί άπό τά υποστατικά μας, στή Θράκη, καί 
άπό τά κτήματα τής Καπαδοκίας. Ή έσοδεία είναι είς τά κελλάρια. 
Άπό τήν ’Ασίαν σήμερα τό πρωΐ άκόμη έφθασαν τρία άλογα, μά έκτα
κτα, διά τά άρματά μου τοΰ περιπάτου. Είς τό Σπητάλι, ποΰ ό δοξα
σμένος πατέρας σου έκτισε γιά τούς λωβούς, έπήγαν πολλοί δυστυχισμέ
νοι. Θά περάσω άμέσως νά έρωτήσω τόν διευθυντήν. Θά ξαναπάω είς 
τό 'Ιερόν Παλάτιον άπόψε. Ή Αύγούστα, ποΰ φιλοξενεί τής Βουλγάρες 
Πριγκηπέσσες, μέ θέλει. Σ’ Αφήνω γιατί δέν θά προφθάσω δλες μου 
τής δουλειές.

Πλησιάζουν τρεις ώρες. Ή νεαρά πατρικία μέ τό πρόσωπον σκεπα
σμένο μέ πέπλον πυκνόν, ποΰ κρύβει τά χαρακτηριστικά της, μά τήν 
άφίνει καί νά βλέπη, πηδφ είς τό άρμα της μέ τά δύο Ασιανά άλογα, 
ποΰ τά όδηγεϊ ένας αμαξάς καθισμένος χαμηλά, ένφ δύο Αγγελιοφόροι 
τρέχουν έμπρός. Μέσα είς τό έλεφαντοκόσμητον άρμα της ή Μαρία 
έχει καί μιά φιλενάδα της. Ή πρώτη τους έπίσκεψις είναι είς 
τό Σπητάλι, τό όποϊον ή οικογένεια Άργύρη περιβάλλει μέ 
στοργήν ιδιαιτέραν. Ό διευθυντής καί οί υποτακτικοί του, είς 
τούς όποιους έχει άνατεθεϊ ή φύλαξις τών άρρώστων, δέχον
ται τής ωραίες έπισκέπτριες είς τήν πόρτα. Καθ’ υποχρεωσιν 
σταματούν είς τό εκκλησάκι, τό Αφιερωμένον είς τούς αγίους 
Κοσμάν καί Δαμιανόν, ένφ οί άρρωστοι άφίνουν τά κελλιά τους 
καί τρέχουν είς τήν αυλήν, άλλά ή θέα μερικών σπυριάρηδων 
τάς τρέπει είς φυγήν, άφοΰ άφήκαν άρκετά χρήματα. Τό κομ- 
ψόν άρμα προχωρεί άργά - άργά κατά μήκος τής προκυμαίας γ \ 
τοΰ Χρυσόκερω, τής πλημμυρισμένης άπό δλες τής φυλές 

τοΰ ’Ισραήλ. Είναι ή ώρα ποΰ βγαίνουν άπό τά δημόσια γραφεία οί 
ύπάλληλου’Εμπρός άπό τό Μαγιστέριον τών Θεμάτων είναι συνηγμένοι 
πλήθος οί άνώτεροι στρατιωτικοί διαφόρων ξένων σωμάτων. Όλοι 
αύτοί οί περίφημοι πολεμιστάί, κοκκινοτρίχες Σκανδιναυοί, Αρμένιοι 
σωματάρχαι μέ τής κυρτές μύτες, μέ μαύρα γένεια, Εμίρηδες έξωμό- 
ται, τυχοδιώκται άπό τούς λιμένας τοΰ Άδρία, άρχοντες σλαΰοι, συνο
μιλούν καθ’ ομίλους. Είναι ημέρα μισθοδοσίας. Πηγαίνουν είς τό γρα- 
φεΐον «τών βαρβάρων· καί περνούν τό χρήμα διά τήν πληρωμήν 
τών άνδρών των.

Όλοι κυττάζουν τής δύω ώραϊες γυναίκες ποΰ περνούν μέσα άπό 
τούς ομίλους θριαμβευτικά. Έξαφνα ή καρδιά τής Μαρίας κτυπφ 
δυνατά. Ή νεαρά γυναίκα άγαπρ βέβαια τόν άνδρα της, τόν πατέρα 
τοΰ παιδιού της. Έμεγάλωσε είς τόν γυναικωνίτην μέ μίαν μητέρα 
αύστηροτάτην, τριγυριζομένην άπό εύσεβεϊς. Άλλά είναι γυναίκα, είναι 
νέα, καί είς τήν εκλεκτήν τάξιν της, τάξιν διαφθειρομένην άπό τά άνω
θεν παραδείγματα, παρετήρησε δτι συχνά τήν ευρισκαν ώραίαν. Κατά 
τό παρελθόν έτος, ένώ έπήγαινε είς τάς έκκλησίας νά παρακαλέση τήν 
Παναγίαν διά τό ταξεϊδί της, είχε διακρίνει ενα νέον άρχηγόν, ποΰ πολ
λές φορές τήν παρηκολούθησε μέσα είς τόν κόσμογ άπό μακρυά. 
Εύκολα έμαθε τό όνομά του. Είναι δ Χάραλδ, υίός τοΰ Χάραλδ, παιδί 
τοΰ βασιλέως τής μακρυνής Νορβηγίας. Είναι ψηλός έξ πήχεις*,  ξαν
θός,, μέ μαλλιά άνεμιζόμενα, μέ ένα πελώριο μουστάκι κόκκινο, μέ ένα 
τεράστιον δράκοντα κόκκινον είς τόν τελαμώνα καί δύω μεγάλους χαλ
κάδες άσημένιους είς τά γυμνά μπράτσα του. "Ενα ρουμπίνι λάμπει 
είς τό αυτί του καί τό κράνος του είναι άσημένιο. Καί ένα σπαθί πελώ
ριον καί ένα δπλον ιδιόρρυθμον. Διοικεί τήν πρώτην «συμμορίαν» τής 
Σκανδιναυικής φρουράς καί σάν βασιλόπουλο είναι εις δλας τάς τελε
τάς τού Παλατιού καί τής πόλεως. ΊΙ Μαρία τόν ζητεί μέσα είς τούς 
ομίλους, τόν άναγνωρίζει, χωρίς καί αύτός νά δυσκολευθή νά τήν δια- 
κρίνη, μέ δλους τούς πέπλους, καί ή φυσιογνωμία του άλλάζει, χωρίς 
δμως νά δείξη τίποτε. Μία γλυκεία 
συγκίνησις τήν έκαμε νά κοκκινίση. 
Ή φιλενάδα της τό έπρόσεξε καί έχα- 
μογέλασε.

— Γιά όνομα τής Παναγίας· είπε. 
Ό κόμης Μιχαήλ δέν είναι άσφαλής. 
"Εξ μήνες στήν Αντιόχειαν δέν έφθα- 
σαν διά νά σβύση ή άνάμνησις τοΰ 
ωραίου βασιληά τής θαλάσσης. Μά 
τόν είχες είδοποιήση καί σ' έγνώρισε 
μέ τό πρώτο;

— ’Αστειεύεσαι κακιά' τής λέγει μέ 
γέλιο ή Μαρία. Απλώς μόνο τύχη. 
Ούτε στόν άμαξά μου είχα πή νά πέ
ραση άπ’ έδώ.

Άλλ’είνε εύτυχισμένη. Είνε βέβαια 
δτι άγαπάται. Είς τάς έορτάς, ε’ις κάθε 
συγκέντρωσιν είνε βέβαια δτι, ό Χά
ραλδ θά είνε παρών. Άλλά καί ή 
καρδιά της είνε καθαρά καί δέν πρό
κειται παρά περί απλού ειδυλλίου.

Ή δύω φιλενάδες έφθασαν είς τό 
βάθος τοΰ Χρυσόκερω, είς τό μονα- 
στήριον τοΰ Άγιου Μάμαντος, δπου 
σήμερον κάτω άπό τά σκιερά καί 
μεγάλα δένδρα όρθοΰται τό τέμε
νος τοΰ Έγιούπ, τοΰ πιστού συντρό
φου τοΰ Προφήτου. Είς τό γοητευτικόν αύτό τοπεΐον, το άγαπημένο 
τών πιστών Μουσουλμάνων, οί Ρώσσοι έμποροι, ποΰ κατέβηκαν μέ τής 
χονδροκαμωμένες βάρκες τους άπό τόν καταρράκτην τοΰ Δνίπερ καί 
άπό τά παράλια τής Μαύρης Θαλάσσης, έκαναν τό πανηγύρι τής χρο
νιάς. 'Υπό τήν έποπτείαν τήν άγρυπνον τών αύτοκρατορικών τελωνια- 
κών, έπουλοΰσαν έκεϊ τά προϊόντα τής Σκυθίας, άπό τό κιχλιμπάρι τής 
Βαλτικής, άπό τό μέλι καί τό κερί έως τά βαρύτιμα γουναρικά. Καί 
έτρεχε ,έκεϊ, πατεϊς με πατώ, σε, ή έκλεκτή τάξις καί τά χρυσά νομί
σματα έπεφταν βροχή γύρω άπό τά τσαντήρια, τά καμωμένα άπό τρίχα 
ζώου, τών χυδαίων εμπόρων τού Βορρά. ΊΙ Μαρία καί ή φιλενάδα της 
ήγόρασαν τά ώραιότερα γουναρικά καί συνομιλούν μέ άλλες γυναίκες 
"τής τάξεώς των. Θαυμάζουν τούς ’Ινδούς θαυματοποιούς, ποΰ ήλθαν 
άπό τήν Έρυθράν Θάλασσαν μέ ζώα περίεργα, κροκοδείλους τερατώ
δεις, ελέφαντας, αρκούδες τοΰ Θιβέτ, γιγαντόσωμες μαϊμούδες. "Εβαλαν 
νά τούς ποΰν καί τήν μοϊρά τους γύφτισσες, ποΰ είναι μαζωμένες γύρω 
άπό τής βρώμικες καί έφήιιερες καλύβες μέσα είς τήν τάφρον τοΰ 
μεγάλου μουράγιου τής Θεοφυλάκτου πόλεως.

Δέν έχουν κακή ψυχή ή δύω γυναίκες, άλλά αύτά ήσαν τά κτηνώδη 
ήθη τής εποχής, παρά τό βερνίκι τής έκλεκτικότητος, ώστε ή Μαρία 
καί ή φιλενάδα της έπήγαιναν χωρίς αηδίαν είς τά ελεεινότερα θεά
ματα. Οί άγγελιαφόροι της, κτυποΰν καί σπρώχνουν τούς ζητιάνους ποΰ 
•στρυμώνονται γύρω τους. Βλέπουν νά περνρ. μιά συνοδεία φρουρών 
καί σπρώχνει ένα γέρο, ποΰ φωνάζει καί κλαίει. Είναι καταχραστής 
υπάλληλος, ποΰ οί φύλακες πηγαίνουν νά τόν κλείσουν ίσοβίως είς 
μοναστήρι, άφοΰ κατά κανόνα τοΰ βγάλουν τά μάτια προηγουμένως μέ 
ένα σίδερο κοκκινισμένο στή φωτιά.

Άφήκαν τέλος τό άρμα της ή Μαρία καί ή φιλενάδα της καϊ έπήδη- 
σαν είς τό καΐκι της, ποΰ είχε έλθει νά τής περιμένη ε’ις τήν άποβά- 
θραν τοΰ Άγου Μάμαντος καί τώρα πλέουν κατά μήκος τής δυτικής 
άκτής τοΰ Χρυσόκερω. ’Εμπρός άπό τήν Παναγίαν τών Βλαχερνών, 
τήν πειό λατρευτή έκκλησία τού Βυζαντίου, δπου κάθε χρόνο πηγαίνει 
ό Βασιλεύς έν πομπή νά πάρη Άγιασμα, άπεβιβάσθησαν, Ανέβηκαν 
μέσα άπό τόν κόσμογ καί έμβήκαν είς τήν ύπέροχον έκκλησίαν, 
δπου κάτω άπό τούς ολόχρυσους θόλους, ποΰ όρθοΰται ή είκών τής 
Άειπαρθένου, μέ τόν υιόν τι,ς είς τήν Αγκάλην, ένα πλήθος πιστών

Τό βραδυνύ γεύμα συγκεντρώνι 
σάλλαν τοΰ

αύτό τοπεΐον, το άγαπημένο

•ει τούς συζύγους είς την μεγάλην 
1 παλατιοΰ των.

πηγαινοέρχεται αδιάκοπα. Ή Μαρία καί ή φιλενάδα της έσοβαρεύθη- 
σαν άμέσως, έγονάτισαν έμπρός στήν περίφημη εικόνα καί μέ εύλά- 
βειαν έφίλησαν τό χρυσό κιγκλίδωμα. Μιά οχλοβοή τής ξαφνιάζει. 
Είς τό μέσον μερικών πιστών ένας καλόγερος γηραλέος μέ τό κοντό 
μάλλινο ράσσο του κηρύττει τόν λόγον τού Θεοΰ μέ ζέσιν καί τά μάτια 
του πετούν φωτιές. Έρχεται άπό τά μακρυνά σύνορα τής Μεσημβρίας, 
δπου έξηγόρασε αιχμαλώτους. Έγύρισε καί συλλέγει τά λύτρα τών δυσ
τυχισμένων, ποΰ θά άπελευθερώση, ένφ μέ παθητικήν φωνήν περιγρά
φει τά βάσανα αύτών τών θυμάτων. Ή Μαρία φερμένη άπό τήν Αντιό
χειαν ξέρει τί είναι αύτός δ φοβερός πόλεμος τών συνόρων, καί επειδή 
είδε άπό κοντά τούς έλεεινούς αιχμαλώτους, ποΰ έλευθερώνονται, έδωκε 
γενναίαν ελεημοσύνην εις τόν ασκητήν.

Καθ’ οδόν ή συνδιάλεξις τών δύο γυναικών ζωηρεύει. Ή Μαρία δλο 
τά ίδια έρωτφ, γιά δ,τι έγινε, δταν έλειπε, δλο προσωπικά. Γιά γάμους 
εύγενών μέ άξιωματικούς τής Αύλής ή μέ πρίγκηπας ξένους. Επειδή ό 
ίερεύς τοΰ Παλατιού, δηλαδή ό Μέγας Εφημέριος τής Αύλής, είς τήν 
Ίεράν Σύνοδον ύπεοτήριξε δόγματα καί θεωρίας αιρετικός, τοΰ έτρύ- 
πησαν τήν γλώσσαν μ’ ένα έρυθροπυρωμένο σίδερο καί τόν έμαστίγω- 
σαν οί καλόγεροι τοΰ μοναστηριού, εις τό όποϊον τόν έφυλάκισαν. 
Έμποροι Βενετσιάνοι, πού ήθέλησαν λαθραίως νά βγάλουν διά τήν 
πατρίδα των στόφφες ύφασμένες είς τά Αύτοκρατορικά έργαστήρια, 
έφυλακίσθησαν σιδηροδέσμιοι καί άδικα ό αντιπρόσωπός των φωνάζει 
καί παρακαλεϊ καί οί άτυχοι είναι πάντα στή φυλακή. Καί ή διαγωγή 
τών χορευτριών καί τών μίμων είς τά κάτω στρώματα παραέγινεν αύτόν 
τόν χειμώνα καί ό νυκτονόμος τής κατεδίωξε. Πολλές έρραβδίσθησαν, 
άλλες έσημειώθησαν μέ έρυθροπυρωμένο σίδερο καί άπηλάθησαν. Ό 
Μαγίστρος τών Θεμάτων ώργάνωσε πρός τιμήν τοΰ Λύτοκράτορος είς 
τά παρά τήν Μαύρην Θάλασσαν δάση του ένα θαυμάσιο κυνήγι καί 
παρετηρήθη δτι, ό Βασιλεύς είχε μιά διάθεσι έντελώς άσυνείθιστη.

Καί ή συνδιάλεξις έξακολουθεΐ. Μόνον πνευματικά ζητήματα δέν 
θίγονται ευρέως. "Ολη ή φιλολογική 
κίνησις ποΰ είχε ή Βασιλεύουσα τόν 
χειμώνα έκεϊνον ήσαν αί όχληραί όμι- 
λίαι μερικών μοναχών, τά πρώτα δί
στιχα τοΰ Ίωάννου Γεωμέτρου, τοΰ 
εύφραδοΰς έπισκόπου Μυτιλήνης καί 
μερικές λαϊκές κωμωδίες γιά τά υπαί
θρια θέατρα τοΰ λιμένος.

Έν τώ μεταξύ ό ήλιος βασιλεύει. 
Είναι έξη. Τής δύο φιλενάδες τής περι
μένουν είς τής ωραίας Άννας Μαλα- 
κηνοΰ, πού δίνει εορτή στούς κήπους 
της, κοντά είς τήν Χρυσόπορτα, πρός 
τιμήν τοΰ γυρισμού τής εύγενοΰς φιλε
νάδας της. Άπειρος ό γυναικείος, 
άποκλεστικώς, κόσμος ποΰ υποδέχε
ται τήν αγαπημένη γυναίκα μέ χαρά 
καί μέ φωνές.

— Μεγάλ’ ή χάρη της τής Πανα
γίας, πού σέ προστάτευσε είς τούς 
τόπους τών άπιστων Αγαρηνών, τών 
σκύλλων.

Τριγυρίζουν τήν Μαρίαν. Ποτά 
παγωμένα μέ χιόνι τοΰ Όλύμπου πη
γαινοέρχονται κάτω άπό τά ύπερύ- 
ψηλα πλατάνια σέ λαγήνια σμαλτω
μένα καί ύπηρέτριαι μέ πανέρια σερ- 

μέλι παίζει τόν σπουδαιότεροι' ρόλον, 
τυράκια κατσικίσια μέ πηγμένο γάλα.

βίρουν γλυκά άενάως, δπου τό 
φρούτα τοΰ Πόντου καϊ μικρά _ ___  r.......,- ,___
Καί ή συνδιάλεξις παίρνει δρόμο.
"Ολη ή γυναικεία εύγένεια τοΰ Βυζαντίου έχει συγκεντρωθεί έκεϊ καί 
έπειδή συνειθίζουν στό Βυζάντιον νά πανδρεύωνται μέ ξένους ή 'Ελλη
νική γλώσσα λαλεϊται είς δλους τούς τόνους καί μέ τάς περιεργοτέρας 
προφοράς· ή έλαφ,ρά καί χαριτωμένη ’Ασιατική προφορά τής Σμύρνης 
καί τής Εφέσου, ή βαρειά διάλεκτος τής Βουλγάρας, τό τραύλισμα τής 
Βενετσιάνας, δ άγριος τόνος τής Γεωργιανής, τοΰ Καυκάσου καί τής 
’Αρμενίας, άπό τάς δχθας τής μεγάλης λίμνης τοΰ Βάν. ’Ομιλούν γιά 
νέες μόδες τής Βενετίας, τής 'Ρώμης καί τής μακρυσμένης καί ομιχλώ
δους Φραγκίας, γιά σκάνδαλα τής αύλής, γιά εύνοιες καί δυσμένειες, 
γιά νεόκτιστα μοναστήρια καί έκκλησίες ποΰ έπεσαν άπό οεισμόν.Όσον 
διά τούς συζύγους, ολίγον ένδιαφέρονται. Οί άνδρες είναι, σύντροφοι ποΰ 
τούς άφίνουν τό πρωΐ. Συζυγικός βίος_ πραγματικός δέν υπάρχει.Άκόμΐ) 
καί είς τόν γυναικωνίτην ό σύζυγος, άπησχολημένος μέ τήν εξωτερικήν 
ζωήν, σπανίως φαίνεται. Άοιδο'ι άπό τήν Συρίαν καί χορεύτριες, σκορ
πισμένες μέσα είς τόν κήπον, προκαλοΰν περιπάτους καθ’ ομίλους.

Ό ήλιος έχάθηκε πίσω άπό τόν Μαρμαρά. Γρήγωρα πρέπει νά 
γυρίση είς τό Παλάτι τών Αγίων Αποστόλων. Μιά στάσι άκόμη είς 
τήν άκτήν, είς τήν κολόνα τοΰ περιφήμου στηλίτου, μέ τά μακρυά 
γένεια, ποΰ πέφτουν στό κοκκαλιάρικο στήθος του καί είς τό καλάθι 
τοΰ «συντρόφου τών Άγγέλων» ή Μαρία βάζει άσημένια νομίσματα, 
ένφ ό άσκητής ποΰ τήν έγνώρισε, τής προφητεύει δλα τά ουράνια 
άγαθά. Καί θρησκόληπτος καί αύτή, υποκλίνεται εύλαβώς καί δέχεται 
είς τό κεφάλι της τάς εύχάς τοΰ άσκητοΰ.

Καί τό εσπερινόν δεϊπνον όδηγεϊ τόν σύζυγον είς τόν γυναικωνίτην. 
Ό κόμης διηγείται είς τήν γυναϊκά του δτι ή άναχώρησις τοΰ Βασι- 
λέως καί τής στρατιάς φαίνεται νά είναι λίαν προσεχής. Ό γέρος Αύτο- 
κράτωρ θέλει νά άφήση αύτήν τήν ζωήν τής πόλεως ποΰ συχαίνεται. Τά 
πρώτα τάγματα τής φρουράς αΰριον έγκαταλείπουν τόν Βόσπορον. Ή 
Σκανδιναυική φρουρά φεύγει δλόκληρος.Ό Χάραλδ, ό υίός τοΰ Χάραλδ, 
διοικεί τό πρώτον άπόσπασμα. Μία ώχρότης απλώνεται είς τό πρόσω
πον τής Μαρίας καί ένδομύχως άπευθύνει θερμοτάτην παράκλησιν εις 
τήν Παναγίαν.

Ένύκτωσε. Καλοκαιρινή νύκτα, Ασιατική, υπέροχος καί άρωματι- 
σμένη. Τά άπειρα φώτα τών έπαύλεων καί τών μοναστηριών χρυσοστί-
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ζουν τό βαλσαμωμένο σκοτάδι τοΰ Βοσπόρου. 
Οί δρόμοι τής Βασιλίδος είναι κατασκότεινοι. 
Μακρυά κάπου-κάπου λαμπυρίζει ενα φώς κάτω 
άπό μιά εικόνα. "Ομιλοι άπό θεράποντος μέ 
πυρσούς συνοδεύουν τούς κυρίους των μέσα 
σ’ αύτά τά σκοτάδια- Ή Μαρία, μόλις έφθασεν 
είς τό παλάτι της, πηδφ πάλιν είς τό φορεΐόν 
της, άφοΰ έβαλε τετάρτη τουαλέττα, καί συνο
δεία ύπηρετών ώπλισ|ΐένων τήν τριγυρίζει. Ό 
δρόμος δέν είναι πολύς έως τόν Βουκολέοντα, 
άλλά καθώς πλησιάζουν, μία οχλοβοή ακούεται 
ξαφνικά. Φωνές. Ό δρόμος πλημμυρίζει άπό 
κόσμον περίτρομον. Στρατιώται «οπλισμένοι τρέ
χουν. "Ενας διαβάτης βάζει μιά φωνή:

—Ό Αύτοκράτωρ έδολοφονηθη !
Τό Παλάτι τό κατέλαβαν οί Σκανδιναυοί καί 

δέν άφίνουν κανένα νά πλησιάση! Τρελλή άπό 
τήν τρομάρα της ή Μαρία διατάσσει νά γυρί

σουν πίσω. Οί συνοδοί της τήν γυρίζουν τρέχοντες, ένφ ό άνδρας της 
άνήσυχος τήν περιμένει είς τό κατώφλι τοΰ παλατιού των. Μόλις τήν 
είδε έν άσφαλείφ, τρέχει πρός τούς θαλάμους διά νά συγκεντρώση τούς 
ανδρας του. Ή Μαρία περνφ είς τόν γυναικωνίτην και άφίνεται σκε
πτική είς τά χέρια τών θεραπαινίδων της. Είς τήν συγκίνησίν της ένα 
μόνον φωτεινόν σημεΐον φωτίζει τήν σκοτισμένην σκέψιν της:

—Ό Χάραλδ, ό υίός τοΰ Χάραλδ, δέν θά φύγη!
GUSTAVE SCHLUMBERGER 

* » *

* ΑΠ© ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ©ΛΑ *

απαρτίζεται άπό τόν κ. Παναγ. Μπλέσσαν, Πρόεδρον, Ήλίαν Προκόπην, 
’Αντιπρόεδρον, Μιχαήλ Χαλικιάν, Ταμίαν. Άντών. Καλαύριαν, Γραμματέα 
καί Παναγήν Χαράκτην, Σύμβουλον, θέλετε νά μάθετε τώρα καί τό μυστι
κόν τής άλματικής προόδου της; θά τό εδρητε είς τό Κεφαλλωνίτικο 
χοδ, είς τό Κεφαλλωνίτικο βαιμόνιον ποΰ καθοδηγεί τούς έκ τής εύάνδρου 
νήσου καταγομένους νά μεγαλουργούν, δπου κσί άν εύρεθοΰν.

*
ΤΟ “ΕΘΝΟΣ,,

Συνεπλήρωσε τό δεύτερον έκδοτικόν της έτος ή έσπερινή έφημερίς 
τό «’Εθνος». Τά άλματα τά όποια έκαμεν ή έφημερίς αύτή είναι άληθινά 
καταπληκτικά, δταν μάλιστα λάβη κανείς ύπ' δψει τάς συνθήκας ύφ’ &ς 
τελεί ή Ελληνική Δημοσιογραφία. Πράγματι έντός δύω έτών μόλις κατώρ
θωσε νά φθάση εις τήν γραμμήν τών έχουσών πρώτης τάξεως κυκλοφο
ρίαν, νά γίνη τό φύλλον τοΰ σπητιοΰ τοΰ καλού, άλλά καί τοΰ πολιτικού, 
καί τοΰ φιλολόγου, καί τού ύπαλλήλου, τό φύλλον τέλος τού έκλεκτοΰ 
κόσμου. Αύτό τό έπέτυχε μέ τήν έπιλογήν τής ύλης του, μέ τό άπολύτως 
έξηκριβωμένον καί αύθεντικώς ήγγυημένον ρεπορτάζ του καί — δπερ 
σπουδαώτατον — μέ τήν εις τά πολιτικά εύστάθειάν του. Άληθώς : Άπό 
τοΰ πρώτου φύλλου του έξεδόθη Βενιζελικόν, καί έτήρησεν άπαρέγκλιτον 
τήν πορείαν του, παρακολουθήσαν τόν κ. Βενιζέλον καί είς τάς — έστω — 
άτυχίας του δίς. Δικαίως δθεν θεωρείται τό «’Εθνος» ώς τό πρωτοπαλ- 
λήκαρον τοΰ Βενιζελικοΰ κόμματος έν τή Δημοσιογραφίφ.

Ψ

ΚΑΙ ΤΓΑΛΙΝΙ— Παρακαλοϋνται και πάλιν οι συνδρομηταί μας, δσοι 
ύπελείφθησαν καί καθυστέρησαν τήν συνδρομήν των, νά εΰαρε-

στηθούν νά μάς έμβάσουν τά δικαιώματα τοϋ 
Περιοδικού. 'Αρκετά σαφώς έξηγήσαμεν, δτι, 
ή απρόσκοπτος έκδοσις τής «Εικονογραφημέ
νης» οφείλεται είς τήν στοργήν πού έδειξαν 
πρός αυτήν έως τώρα οί συνδρομηταί της καί 
μόνον αυτοί. Τώρα λοιπόν διέρχεται κρίσιν 
καί αυτή καί διά τούτο άπευθύνομεν τήν ύστά- 
την έκκλησιν καί παρακαλούμεν τούς καθυ- 
στερούντας τήν συνδρομήν των, νά τήν διευκο
λύνουν άκόμη μίαν φοράν καί νά μάς έμβάσουν 
τό ταχύτερου αύτήν.

*
ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ

Μέ τήν έπιστράτευσιν δλα ήρημώθησαν.Άλλ'ίίν 
ένα έργοστάσιον ύφασμάτων σταματήση ελλείψει 
προσωπικού, ή κοινωνία δέν έχει νά ύποστή τίποτε. 
Φαντασθήτε δμως τί έπρεπε νά γίνη μέ τά τραμ, 
άφοΰ μάλιστα τό Γενικόν Έπιτελείον μέ κανένα 
τρόπον δέν τούς άφήκεν ούτε ένα έκ τών στρα- 
τευομένων δδηγόν της. Γιά μιά στιγμή δλοι έφο- 
βηθήκαμεν δτι θά μείνωμεν χωρίς τράμ. Καί δμως. 
Μιά δυώ μέρες έσταμάτησαν ή όδός Σταδίου χωρίς 
τράμ καί μία ή δύω δευτερευούσης σημασίας γραμ- 
μαί. Άλλ’ έπειτα τά πάντα άποκατεστάθησαν ώς 
καί πρό τοϋ πολέμου, θά πιστεύσητε μάλιστα κάτι;

ΝΙΚ. ΚΟΜΝΗΝΟΧ

ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ
Δέν φθάνει ή έκ τού πολέμου ζημία, δέν φθάνουν αί έκ τών έν Τουρκίφ 

καί Βουλγαρίφ καί έξ άγνοουμένων ύπερπεντακοσίων συνδρομητών μας 
ζημίαι δέν μάς φθάνει ή ύπερτίμησις τοΰ χάρτου μας, δέν μάς φθάνει 
ή έλεεινή άντίληψίς τών άξιούντων νά πληρώσωσι τήν συνδρομήν των 
είς τό ύποτιμημένον νόμισμα τοΰ τόπου των, δπως τώρα τό ρούβλι, δπου 
8'/., ρούβλια άλλοτε έκαναν 22 φρ. τώρα δέ μόλις 14.50 φρ. δέν μάς 

φθάνει ή είς βάρος μας ξεσπάζουσα νομισματική 
διαφορά καί τά χαρτόσημα τών Τραπεζών, δπου 
22 φρ. έκ Ρωσσίας φθάνουν εις χεΐράς μας μόνον 
δώδεκα και τριάντα, μάς προστίθεται τώρα καί 
ή τσιγκουνιά μερικών συνδρομητών, οΐτινες «ένεκα 
ό πόλεμος» δήθεν, χωρίς νά έπιρρεάσθησαν διόλου 
άπό αύτόν, εύρήκαν άφορμήν νά διαγραφοΰν. Διότι 
ήμεϊς δέν ήμποροΰμεν νά φαντασθώμεν δτι, ή 
Εταιρία τοΰ άπ- Αθηνών είς Πειραιά 'Ηλεκτρικού, 
τής όποιας ϊσα-ϊσα ή κίνησις έδιπλασιάσθη «ένεκα 
δ πόλεμος» καί ένεκα τής συρροής τόσων ξένων, 
εύρίσκεται είς τήν άνάγκην νά κάμη οικονομίας 
καί δι' αύτό διεγράφη.

* 
ΓΑΙΑΝ ΕΛΑΦΡΑΝ

Μάς ήγγέλθη άπό τήν Καβάλλαν, τήν ιδιαιτέραν 
πατρίδα του, διά τήν άπελευθέρωσιν τής όποιας 
είχε καταταγεί ώς εθελοντής, δ πρόωρος θάνατος 
τοΰ Άχιλλέως Πετροπούλου, αρχαίου ύπαλλήλου 
— έκ τών άνωτέρων — τής «Εικονογραφημένης». 
Δέν κατώρθωσεν δ άτυχής νά άνθέξη. Άπό τάς 
κακουχίας τοΰ πολέμου προσεβλήθη έκ πνευμο
νίας, ή όποια τοΰ ύπέσκαψε τήν ύγείαν.

Φεύγων τόν διωγμόν είχεν έλθει είς Αθήνας πρό
έξαετίας καί έτάχθη είς τό πλευράν τής «Εικονογραφημένης», άπό τήν 
όποίαν άπεσπάσθη κατά τήν έκρηξιν τοΰ Ελληνοτουρκικού πολέμου.’Εφυγε 
τότε ώς έθελοντής καί εύρέθη είς τήν Κοζάνην, διά νά εΐσέλθη είς τό έκεϊ 
νοσοκομεϊον. Έπειτα ήλθεν είς Αθήνας μέ άναρρωτικήν, τήν όποίαν ένας 
Φαυλομανόπουλος, ιατρός, δέν ήθέλησε νά τοΰ παρατείνη, μολονότι είχεν 
άπτά τά δείγματα τής φυματικής μολύνσεως. Είχεν πυορροοΰντας, τούς 
άδένας τής μασχάλης. Καί οΰτω, άρξαμένου τοΰ δευτέρου πολέμου, εύρέθη 
καί πάλιν είς τήν γραμμήν τοΰ πυρός καί τέλος έπέταξεν εις τήν άγκαλιά 
τής έλευθέρας μάνας του πλέον, άλλά καί διά νά άναπαυθή είς τό χώμα 
τής ιδιαιτέρας πατρίδος του. Αύτό τό έλεύθερο χώμα, ποΰ τό έβρεξε μέ 
λίγο αίμα του, άς τοΰ είναι έλαφρόν.

*

γραμμή ΙΙαλαιοΰ 
Φαλήρου - Καλλιθέας - Αθηνών έξυπηρετείται καλύτερα τώρα άπό πριν. 
Αρκεί νά μάθετε δτι συρμοί Π. Φαλήρου-Αθηνών κυκλοφορούν άνά είκοσι 
λεπτά, ώς καί πρίν, Καλλιθέας -Αθηνών δέ μονά βαγόνια, πάλιν κάθε είκοσι 
λεπτά, άλλά κατά τρόπον ώστε άπό τούς μεταξύ Αθηνών καί Καλλιθέας 
ένδιαμέσους σταθμούς δ έπιβάτης νά εύρίσκη κάθε δέκα λεπτά εύκαιρίαν 
διά νά άνέλθη είς Αθήνας. Τά θαύματα αύτά όφείλονται είς τόν πρό τίνος 
άναλαβόντα δλην τήν κίνησιν του δικτύου Αθηνών καί Φαλήρων αρχηγόν 
κ. Νικ. Κομνηνόν, άρχαίον ύπάλληλον τής Εταιρίας, άλλά καί ίκανώ- 
τατον καί δραστήριον καί άκούραστον, πρό παντός δέ πεπειραμένο·/ καί 
μεγάλης άντιλήψεως άνθρωπον. Ή πείρά του καί ή οξεία άντίληψίς του 
τόν άναδεικνύουν εις πρώτης τάξεως ύπάλληλον, δστις γνωρίζει πού νά 
φανή ελαστικός, πού άκαμπτος, ποΰ έξυπηρετικός, ποΰ άντιλήπτωρ τών 
συμφερόντων τής ’Εταιρίας του.

Καί δέν ήμποροΰσε, έπειτα άπό μακράν ύπηρεσίαν είς τούς θεσσαλι- 
κοΰς σιδηροδρόμους, εύδόκιμον είς τήν γραμμήν Jonction Salonique- 
Constantinople τής άλλοτε ποτέ Εύρωπαϊκής Τουρκίας καί διακριθεϊσαν 
είς τά τράμ τής Θεσσαλονίκης, παρά τοιαύτη νά είναι ή είς τά ϊδικά μας 
τράμ ή άπόδοσίς του.

Διά τόν κ. Κομνηνόν ή Εταιρία τών Τράμ πρέπει νά καυχάται.
*

Ή

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΓΑΜΟΙ
Ό συμπαθής τής «Εικονογραφημένης», φίλος κ. Μιχ. Συνέσσιος, δ 

άρχαΐος προξενικός, είδε καί τό άλλο παιδί του, τόν προσφιλή του Μανώ- 
λην, άποκαθιστάμενον έν εύτυχίφ μετά τής Δεσποινίδος Αντωνίας Α. Πα- 
τρινοΰ, τής μεγάλης οικογένειας τής Χίου. Οί γάμοι έτελέσβησαν έν Χίφ 
τήν 9 Σεπτεμβρίου, έν μέσφ τών εύχών τών φίλων καί τής άπλέτου χαράς 
τών γονέων. Ή «Εικονογραφημένη» μαζή μέ τάς εύχάς της είς τούς συμ
παθείς φίλους της στέλλει καί τόν άδελφικόν άσπασμόν.

ΤΙ ΜΕΝΕΙ;
Τί είναι αύτά ποΰ γίνονται είς μερικά θέατρα γύρω άπό τόν φόρον τών 

θεαμάτων; Γιά προσέξατε. Μέ μίαν καί δέκα άξίαν εισιτηρίου α' θέσεως είς 
τόν κινηματογράφον «Αρο11ο> τοΰ κ. Έμπέογλου, τό δωρεάν δημοσιογρα
φικόν εϊσιτήριον φορολογείται, δχι έστω μέ 10 λεπτά — πάλιν παρανό- 
μως — άλλά μέ 55 λ. φόρον κατ’ άτομον. ’Ακούστε τώρα τήν άνάλυσιν: 
Δέκα λεπτά δ φόρος, πάντοτε παράνομος καί αύτός, καί δέκα λεπτά διά 
τήν περίθαλψήν, είκοσι, καί είκοσι λεπτά, λέει, ύπέρ τοΰ ιδιοκτήτου τής 
οικοδομής κ. Καλαμάρη, σαράντα, καί δεκαπέντε λεπτά, λέει, ύπέρ τοΰ 
Κινηματοθεάτρου, δλα δμοΰ πενηνταπέντε. Τρεις τό λάδι, τρεις τό ξείδι 
κ.λ. Είς άλλα θέατρα γίνονται χειρότερα καί δέν μένει παρά νά μάς πά
ρουν καί τό σακάκι είς τήν πόρτα.

*

Η "ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ,,
Τό περίκομψον Άργοστόλιον έχει καί τήν Λέσχην του, Λέσχην άνταξίαν 

ίαυτοΰ άληθώς, τήν «Κεφαλληνίαν». Δέν είναι πολύ παλαιόν τό σωματεϊον 
τοΰτο. ’Ιδρύθη κατά Μάρτιον τοΰ 1905. Άλλά, χάρις εις τήν γνωστήν τών 
Κεφαλλήνων δραστηριότητα, έκαμε τέτοια άλματα, ώστε πολλά σωματεία 
τής πρωτευούσης νά τό ζηλεύουν. Τό Συμβούλων τό όποιον τήν διευθύνει

ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ
Ό κ. Βασ. Ρεμοΰνδος, γαλακτοκόμος, πρώην 

αξιωματικός τοΰ Ναυτικού, άφοΰ έλαβεν έπί 8ν 
καί ήμισυ έτος φύλλον καί δέν μάς έπλήρωσε 
τά δικαιώματα τοΰ Περιοδικοΰ, τοΰ διεκόψαμεν 
δέ έν τφ μεταξύ τήν άποστολήν, μετά τινα
χρόνον μάς είδοποίησεν δτι θά πληρώση, άλλ’ άφοΰ 
τοΰ αυμπληρώσωμεν τά ύπολειπόμενα φύλλα έκ τοΰ 
έκδοτικοΰ έτους, καθ' δ διεκόψαμεν τήν άποστολήν, 
καί άφοΰ τοΰ συνεπληρώσαμεν τό έτος έκεϊνο, ήρνήθη 
νά μάς πληρώση δραχμάς 40 διά δύο έτη όλόκληρα.

Έν ΆΟηναις, Τυχογραψείον «Εστία» Κ. ΜάΚσνβρ καί Ν. Καργαδούρη — 10756.


