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ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ !
Περίεργος τόπος άλή&εια! Διότι ή Εικονογραφημένη, 

είς τά δύο πρώτα φύλλα τής έβδομαδιαίας έκδόσεώς της 

έδημοσίεισε τ. εϊς-τέσσαρας εικόνας, άναφερομένας είς τήν 

δράσιν τοΰ Γερμανικόν στρατόν, μαζή μέ εϊκοσιν ίσως 

άλλας, ειλημμένος άπό τά στρατόπεδα τών 

Συμμάχων, τήν έχρωμάτισαν. Φιλογερμανί- 

ζομεν- λέει.

Μά ιί θέλετε, άνθρωποι τον Θεόν; Απ' 

αρχής μέχρι τέλονς έκαστον φύλλου μόνον 

εΙκόνας άντανχικάς νά δημοσιεύωμεν;

Αλλ’ ήμεϊς δεν άσκοΰμεν πολιτικήν διά 

τών εικόνων, ούδί έχομεν καμμίαν ύποχρέ- 

ωσιν άνειλημμένην Απέναντι τον έτέρον τών 

διαμαχομένων. Ή Εικονογραφημένη., περι

οδικόν κατ’ έξοχήν τής ActualUti, δπως έδει- 

ξεν έπί δώδεκα δλόκληρα έτη, είναι ύποχρέ- 

ωμένη νά έξυπηρετή τήν περιέργειαν εκεί

νων, οί όποιοι τήν υποστηρίζουν τόσον καιρόν 

καί εσχάτως τόσον έκθύμως καί νά δημο

σιεύει εικόνας, άναφερομένας*εϊς  τα^έπίκαιρα 

γεγονότα.

Άν τώρα, μία ή δύο εικόνες έξβαύτών δεν 

άρέσουν εις τήν μίαν ή τήν άλλην πολιτικήν 

μερίδα, θά δηλώσωμεν άκόμη 

μίαν φοράν, δ'πως καί εις τό 

πρώτον φΰλλόν μας έκαμα- 

μεν, άτι μή άνήκοντες είς 

κόμμα, θά έξακολουθήσωμει 

αύτήν τήν τακτικήν, δημοσι- 

εύοντες εικόνας αδιακρίτως 

πολιτικής σημασίας, μόνον 

καί μόνον διά νά έξυπηρετή- 

σωμεν τήν δημοσιογραφικήν 

ένημερότητα.

Ονδί μάς έπιτρέπεται νά άπο- 

κρύψωμεν γεγονότα, έφ δσον φωτο

γραφίας Αψευδείς μάρτυρες, έχονσιν 

αποθανατίσει τοιαϋτα, χάριν τοΰ 

Άλφα ή τοΰ Βήτα, καί άφ έτέρου 

μάς είναι έπιβεβλημένον νά έξάρω- 

μεν δ,τι άξιον έκτιμήσεως καί θαυ
μασμού. Προκειμένου δέ περί τούτου, 
άπροκαλύπτως δηλονμεν, δτι δέν δυ

νάμεθα νά άποκρύψωμεν τόν πρό: 

τόν γερμανικόν δργανισμόν θαυμα
σμόν μας, διά τήν μέθοδόν του, διά

τήν πρακτικότητά του, διά τά τύστημά του. Άλλο άν, 
ίσως, τά συμφέροντά μας συγκρούωνται πρός τάς βλέψεις 

των. Ώς'πρός τό ζήτημα τοΰτο δμως, θά είχε νά παρα- 

τηρήση τις τοΰτο: 01 λαοί έχουν συμπάθειας, άλλά τά 
Κράτη μόνον συμφέροντα. Άν έξαιρέοη δέ κανείς μόνον
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τό Γαλλικόν 'Έθνος, τό όποιον πάντοτε ύπερημύνθη τών 

έθνικών ήμών συμφερόντων, ούδείς άλλος, έκ τών άποτε 

λούντων τόν Συμμαχικόν συνδυασμόν, υποστήριξε τά έλ- 

ληνικά συμφέροντα άλλοτε, παρά μόνον Ασάκις βλέψ ις 

ή ίδια συμφέροντα έταυτίζοντο μέ ταΰτα.

Όμιλεΐ λαλίστατα ή πώλησις τής Πάργας. ή έξ ανάγκης 

ύποστήριξις τής'Ελληνικής’ Επαναστάσεως, 

ή έν τή Ίονίφ Πολιτεία δράσις τής ’Αγγλίας, 

τά Παρκερικά, οί πλατωνικοί έρωτες τοΰ 

Αγγλικού Κράτους πρός τήν Βουλγαρίαν, 

ό βομβαρδισμός τής Κρήτης, ή πολιτεία τοΰ 

Ιταλικού Κράτους εις τό ’Ηπειρωτικόν ζή

τημα κλ. κλ.

Όταν λοιπόν αίρεται οϋτω πάσα ύποχρέ- 

ωσις έκ γενικωτέρου συμφέροντος, δέν βλέ- 

πομεν διά ποιον λόγον πρέπεινά άνταντί- 

ζωμεν ή νά γερμανίζωμεν.

Όχι, Κύριοι! Έλληνίζομιν μόνον. Αύτό 

είναι δλον. Θέλομεν δηλαδή μόνον τά Ελ

ληνικά συμφέροντα, τά συμφέροντα τής 
Μεγάλης καί Αδιαιρέτου Πατρίδος, νά έξυ- 

πηρετήσωμεν.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Τήν γενικωτέραν έποπτείαν τού Διαδόχου 
καί τών πριγκήπων εΐχεν Αναθέσει ό Αείμνη
στος Βασιλεύς Γεώργιος είς τόν μακαρίτην 
Λΰδερς.

Αυστηρότατος, άμείληκτος, άτεγκτος, ό 
Γερμανός αύτός, κατώρθωσε νά μεταβίβαση 
είς τόν Υψηλόν μαθητήν του δλην τήν άντί· 
ληψιν τής τάξεως, τής μεθοδικότητος, τήν 
δποίαν έφερεν Από τήν πατρίδα του.

"Οταν δ Λΰδερς έφθανεν είς τά 'Ανάκτορα, 
έπρεπεν δ Διάδοχος καί δ πρίγκηψ Γεώργιος 
νά έχουν πάρει τό λουτρόν των — κρΰο νερό 
καί σαπούνι — τό πρωινόν των πρόγευμα 
καί νά είναι έντελώς έτοιαοι διά τό μάθημα. 
Άλλ’ δ Λΰδερς ήτο πολύ ακριβής είς τήν ώρα 
του καί πολύ πρωινός. Καί οί μικροί πρίγκη- 
πες ήθελαν ν’ Απολαύσουν όσον τό δυνατόν 
περισσότερον τήν θαλπωρήν τού πρωινού 
κρεββατιού. Καί τό κατόρθωναν.

Ό Διάδοχος καί δ πρίγκηψ Γεώργιος έκοι- 
μώντο είς τό ίδιον δωμάτιον, τό δεξιρ τού 
εξώστου τών Ανακτόρων πρός τήν πλατείαν. 
Ό Λΰδερς ήρχετο άπό τήν πλατείαν τοΰ Συν
τάγματος. Οί δύο μικροί πρίγκηπες έπαραμό- 
νευαν άπό τό κρεββάτι των καί δέν έσηκώ- 

νονιο, παρά μόνον τήν στιγμήν ποΰ θά ένεφανίζετο δ παι
δαγωγός των. Άμέσως έσηκώνοντο έκαμναν τό λουτρόν των 
έντύνοντο ξεπερνάν τό πρόγευμα καί τήν στιγμήν πού ό 
Λΰδερς έκτυπούσε τήν θΰραν τοΰ σπουδαστηρίου, οί δύο 
πρίγκηπεςξ τόν, ύπεδέχοντο έτοιμοι.
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Ολίγα λόγια διά τόν Βασιλέα Στρατηλάτην, 
δ οποίος έώρτασε χθές μέ τό "Εθνος Του, μέ 
τόν Λαόν Του καί μέ τόν Στρατόν Του, τήν 
επέτειον τής ονομαστικής Του έορτής. ’Ολίγα 
λόγια διά τήν γέννηοίν Του, διά τόν βίον Του, 
διά τά κυριώτερα σημεία τού χαρακτήρός Του. 
Ό λαός χθές έζητωκραύγασε τόν Βασιλέα του 
καί έπανηγύρισε τήν έορτήν Του μέ ιδιαιτέραν 
χαράν καί άγαλλίασιν, τήν δποίαν αισθάνεται 
κάθε "Ελλην διά τόν κουμπάρον καί Βασιλέα 
του. 'Ολίγα λόγια, τά δποϊα δέν έχουν καμμίαν 
Απολύτως άξίωοιν Ιστορικήν, όλίγα λόγια, τά 
όποια έχουν πολλήν σημασίαν καί πρέπει νά 
λεχθούν. ’

£
Τήν έκτην Απογευματινήν τής 21 ’Ιουλίου 

τοΰ έτους 1868, μιάς ήμέρας έκτάκτως δροσε
ρός, μία χαρμόσυνος εϊδησις μεταδοθεϊσα άπό 

τά 'Ανάκτορα διέτρεξε τήν πόλιν δλόκληρον καί ώς άοτραπή 
μετεδόθη άπό τό τηλεγραφικόν σύρμα είς τά πέρατα τής 
Ελλάδος, άγγέλλουσα τό χαρμόσυνοι· άγγελμα. Ή Βασίλισσα 
Ολγα έτεκεν αίσίως άρρεν, είς τό όποιον έδόθη άμέσως τό 

δνομα Κωνσταντίνος καί τό όποιον έμελλε νά διαδεχθή τόν 
πατέρα Του είς τόν Ελληνικόν Θρόνον. Ή εϊδησις προύκά- 
λεσε φρενίτιδα ένθουσιασμοϋ είς δλην τήν 'Ελλάδα καί τό 
εξωτερικόν. Άπό τής πρωίας τής ήμέρας έκείνης είχε παρα- 
τηρηθή έκτάκτως ζωηρά κίνησις είς τήν πόλιν καί Ιδίως 
γύρω άπό τά 'Ανάκτορα. Τήν ίο πρωινήν έσημειώθησαν τά 
πρώτα συμπτώματα τού τοκετού. 'Ολόκληρος ή πόλις εύρί- 
σκετο έπί ποδός. Τήν 4 Απογευματινήν συνήλθε τό Υπουργι
κόν Συμβούλων καί παρέμεινεν έν συνεδριάσει, άναμένον 
είδήσεις έκ τών Ανακτόρων. Άλλ’ άνυπομονοΰντες οί Υπουρ
γοί άνήλθον είς τά Ανάκτορα, δπου μετ’ όλίγον κατέφθανον 
και ό Μητροπολίτης μετά τής Ιερός Συνόδου. Ό Βασιλεύς, 
βαθύτατα συγκεκινημένος, Ανέμενε τό μεγάλοι· άγγελμα είς 
τόν προθάλαμον τού κοιτώνας τής Βασιλίσσης. ’Επί τέλους 
ή θύρα τοΰ κοιτώνος ήνοίχθη καί άνηγγέλΰη είς τόν Βασιλέα 
δτι ή Βασίλισσα έζήτησε νά εύρίσκεται πλησίον Της. 

Ό Βασιλβΰς it; τήν βρεφικήν Του ήλικίαν κατά τήν ήμέραν 
τής βαπτίσεώς Του έν τφ μέοφ τών γονέων Τον.

Μετ’ όλίγον ό Βασιλεύς ένεφανίζετο είς τήν θΰραν κάτω- 
χρος, άλλ’ άκτινοβολών άπό χαράν.

— Έγεννήθη, Διάδοχος!Αύτό έφθασε διά νά προκαλέση τήν φρενίτιδα τού ενθου
σιασμού, καί τής άγαλλιάσεως, ή όποίακατέλαβεν δλόκληρον 
τό Πανελλήνιον. Οί χρονογράφοι^τής έποχής έκείνης Αδυνα
τούν νά περιγράφουν τόν πανζουρλισμόν εκείνον τοΰ λαοΰ,

μεταχειριζόμενοι δλοι τήν φρόσιν «είνε άδύνατον νά περί- 
γράψη Ανθρώπινη γραφίς τό τί έγινε τότε».

Τήν 22 'Ιουλίου δλόκληρος δ λαός τών Αθηνών συνεκεν- 
τροΰτο εις τόν Μητροπολιτικόν ναόν, δπου έψάλη ή δοξολο
γία διά τήν γέννησιν τού Διαδόχου.

Ό Βασιλεύς έπιστρέφων άπό τήν θρησκευτικήν τελετήν 
έοήκωσεν είς τά χέρια του τό νεογνόν καί τού έδωσεν άμέσως 
τό υποκοριστικόν, ώς ό κοινότερος πατέρας.

— Ό Ντϊνος μου ! Ό Ντίνος μου !.. ..
Έν τφ μεταξύ ή Κυβέρνησις Βούλγαρη άπεφάσισεν έν 

Ύπουργικφ Συμβουλίω νά παράσχη έξαιρετικόν δείγμα τής 
χαράς τοΰ Κράτους έπί τή γεννήσει τοΰ Διαδόχου διά πρά- 
ξεως, ή δποϊα θά έμενε καί θά παρηκολούθει τόν Διάδοχον 
είς δλην του τήν ζωήν.Κατά πρότασιν τοΰ Βούλγαρη έπρεπε ν’ Απονεμηθή είς τόν 
νεογέννητοι- Διάδοχον κάποιος τίτλος εύγενείας καί ώς τοιοϋ-

Ό Βασιλεύς κατα τήν έκοχήν τής μνηστείας Του.

τος άπεφασίσθη ν' άπονεμηθή δ τίτλος τοΰΔουκός τής'Σπάρ- 
της. Μία έπίσημος άκόμη πράξις συνοδευμένη μέ τήν βάπτι- 
σιν του, ήτο καίή παρασημοφορία Του. Ό Βασιλεύς Γεώργιος 
Τοΰ άπένειμεν άμέσως τόν Μεγαλόσταυρον. Τήν Πέμπτην 22 
Αύγούστου έτελέσθη ή βάπτισις τοΰ Διαδόχου είς τόν Μητρο- 
πολιτικόν ναόν τών Αθηνών μετά πάσης έπιοημότητος καί 
μέ νέαν πανηγυρικήν έκδήλωσιν τής χαράς τοΰ Ελληνικού 

λαοΰ.
Μιά κραυγή ήκούετο άπό παντού.
— Νά μάς ζήση !
Καί μία ήτο ή απάντησις :
— Καί στήν Πόλι!Σαρανταπέντε καί πλέον έτη μετά ταΰτα, αί Άθήναι ύπε

δέχοντο μέ τήν ίδιαν κραυγήν τόν νικητήν βασιλέα θριαμ- 
βευτικώς έπιστρέφοντα άπό τόν πόλεμον έναντίον τοΰ προ
αιώνιου έχθρού. Ή προφητεία καί «στήν πόλι· δέν έξεπλη- 
ρώθη άκόμη. Άλλ’ ή κραυγή τοΰ ι868 συνεχιζομένη είς τά 
στόματα τών Ανθρώπων τοΰ 1913 Αποδεικνύει Αδιάσειστον 
τήν πεποίθηοιν τής φυλής είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ μεγάλου 
Εθνικού 'Ονείρου. *

"Ολοι οί πατέρες θά δμολογήσουν πόσον δύσκολη είνε ή 
Ανατροφή ένός παιδιού.Καί άν τόσον δύσκολος,'είναι ή Ανατροφή ένός παιδιού 
άπλού, φαντάζεται κανείς πόσον δυσκολωτέρα είναι ή άνατρο- 
φή ένός πρίγκηπος, δστις έμελλε νά γίνη Βασιλεύς. Άλλ’δλας 
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τάς δυσκολίας τάς ύπερνίκησεν ό αείμνηστος Βασιλεύς Γεώρ
γιος, ό όποιος ήτο σπάνιος τύπος οικογενειάρχου καί πρότυ
πον πατρός. Καί ύπό τάς οδηγίας του, τάς σύμβουλός του 
καί τήν χάραξιν τών γενικών γραμμών τής ανατροφής καί 
τής έκπαιδεύσεώς του, ό νεαρός Διάδοχος έμεγάλωνε καϊ 
άνεπτύσσετο. Εις όλα τά μαθήματα ό Διάδοχος ύπήρξεν έπι- 
μελέστατος. Άπό τήν παιδικήν του ηλικίαν ό Διάδοχος άπεκό-

μισεν έφόδια πολύτιμα τοϋ σώματος καί τοΰ πνεύματος διά 
τόν ανδρικόν του βίον. Ή ζωή τοΰ υπαίθρου, οί μακρυνοϊ 
περίπατοι, αί δύσκολοι αναβάσεις λόφων καί υψωμάτων 
υπήρξαν τό έφαρμοσθέν ύπό τοΰ άειμνήστου Βασιλέως Γεωρ
γίου πρόγραμμα είς τήν ανατροφήν τών παιδιών Του. Μετά 
τήν αποπεράτωση· τών σπουδών του είς τήν Στρατιωτικήν 
Σχολήν τών Εΰελπίδων ό Διάδοχος όπεστάλη εις τήν Γερμα
νίαν, δπως συμπληρώση αύτάς.

Τά στρατιωτικά προσόντα τοΰ μέλοντος Έλληνος Βασιλέως 
δέν διέφυγον τήν προσοχήν τών Γερμανι
κών στρατιωτικών κορυφών. Παρακολου- 
Οών αύτός παρατάξεις καϊ γυμνάσια, 
παρηκολουθεϊτο ταυτοχρόνως καϊ άπό έκεί
νους, ποΰ τόν έδίδασκον.

Καί είναι γνωστότατον τό ανέκδοτον 
μιάς παρατηρήσεώς του εις κάποια με
γάλα γυμνάσια τοΰ Γερμανικού στρατού.

Δεικνύων ένα σύνταγμα έν κινήσει είπε:
— "Οπως πηγαίνουν αύτοί έκεϊ κάτω, 

ασφαλώς Οά αίχμαλωτισθοΰν.
Μετ’ όλίγον τό σύνταγμα πραγματικώς 

ήχμαλωτίζετο. Καί είναι γνωστή έπίσης ή 
πρόρησις τοΰ Κάϊζερ.

— Ό Διάδοχος τής 'Ελλάδος θά γίνη 
ένας άπό τούς μεγαλειτέρους στρατηγούς 
τής έποχής μας.

Μέ τήν έν Γερμανίρ ζωήν τοΰ Διαδό*  
χου συνδέεται καϊ τό είδύλλιον καί ό γά' 
μος του μέ τήν πριγκήπισσαν Σοφίαν τών 
Χοεντζόλερν. Ούδέποτε υπήρξε πιό ταιρια
στό ζευγάρι. Τύπος οικογενειάρχου πατρός, 
συζύγου. βοηΟούμενος άπό τήν Βασίλισ
σαν. Οί είσελΟόντες έστω και μίαν μόνην 
φοράν άκόμη είς τό Παλάτι τής λεωφό
ρου Ήρώδου τοΰ ’Αττικού ομολογούν, 
δτι πιό νοικοκυρεμένο σπίτι, είς τό όποιον 
νά βασιλεύη πλήρης αρμονία καϊ τάξις, 
δέν είναι δυνατόν νά εύρεΟή. Ή μετέπειτα 
ζωή τοΰ Βασιλέως ώς Διαδόχου εις τόν 
στρατόν υπήρξε τοιαύτη, ώστε νά προοιωνί
ζεται δλόκληρον τό λαμπρόν μέλλον τοΰ Μεγάλου Βασιλέως, 
τοΰ Δαφνοστεφούς Στρατηλάτου καί οξυδερκούς Στρατηγού.

*Καϊ ήλθεν ό πόλεμος τοΰ τρ* 2—>9>2, κατά τόν όποιον 
ολόκληρον τό "Εθνος έρρίφθη σύσσωμον καϊ έξαλλον άπό 
ένθουσιασμόν διά τήν πραγματοποίηση· τοΰ μεγάλου όνείρου
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τής Φυλής. Ό Βασιλεύς άρχιστράτηγος, δ συμπολεμιστής τοΰ 
Στρατού Του, ό συστρατιώτης, δ στρατηγός μέ τήν μεγάλην 
δξυδέρκειαν καί τήν διαυγή στρατιωτικήν άντίληψιν, έπϊ 
κεφαλής τοΰ στρατού Του, έγραψεν δλας έκείνας τάς χρυσάς 
σελίδας τής νεωτέρας 'Ελληνικής Ιστορίας, τάς ύπερόχους εις 
ορμήν, είς γενναιότητα, είς ένθουσιασμόν. Είναι περιττόν μάς 
φαίνεται νά άναφέρωμεν λεπτομερώς τά γεγονότα ποΰ διέ- 

τρεξαν άπό τήν στιγμήν, ποΰ ώς Διάδοχος ανα
χωρεί, μέ τήν καρδίαν του πάλλουσαν άπό έν- 
θουσιασμόν καί γεμάτην άπό συγκίνησιν, μέσα 
είς ένα βαγόνι τοΰ Λαρισσαϊκοΰ, έως τήν στιγ
μήν ποΰ έπιστρέφει δαφνοστεφής νικητής καί 
τροπαιοΰχος Βασιλεύς εις τήν πρωτεύουσαν. .Καί 
είναι περιττόν, διότι ολόκληρος ή 'Ελλάς, ή έλευ- 
θέρα καί ή δούλη, ή όποια έπολέμησεν, έμόχθη- 
σεν, έταλαιπωρήθη, ένίκησεν, έθριάμβευσεν, έστε- 
φανώθη άπό τήν δόξαν, τά γνωρίζει, τά άντελή- 
φθη έκ τοΰ πλησίον, τά είδε μέ τά μάτια της.

Ό πόλεμος αύτός ύπήρξεν δ άδιάρρηκτος δε
σμός, δ οποίος συνέδεσε τόν Βασιλέα μέ τόν 
Λαόν Του, τόν Στρατηλάτην πολεμιστήν μέ τόν 
στρατόν' Του. Καί έπέστρεφεν ό Στρατηλάτης 
Βασιλεύς είς τήν πρωτεύουσαν, δαφνοστεφανω- 
μένος. Τί νά είπη κανείς διά τήν βασιλικήν δρά- 
σιν,τίρ· στιγμήν πού δέν συνεπληρώθησαν άκόμη 
τρία ετη τής βασιλείας του; Ή δράσις ένός Βα- 
σιλέως έξαρτάται άπό τήν μακράν συνοχήν καϊ 
αλληλουχίαν τών πράξεων καϊ τών σχεδίων αύτοΰ, 
τά όποια άν διά νά έκτελεσθοΰν θέλουν χρόνον 
πολύν, διάνα κριθοΰν θέλουν πολύ περισσότερον. 

Ό αείμνηστος πατήρ του έγύριζεν δπως ό κοι
νότερος άστός μέ τό μπαστουνάκι του. Ό Βασι
λεύς Κωνσταντίνος δέ εΐιαι όλιγώτερον Δημο
κρατικός τοΰ πατρός του άλλ'ούτε καί όλιγώτερον 

κοινωνικός. Τίποτε δέν γίνεται χωρίς νά πρωτοστατήσω ό 
Βασιλεύς. Άπό πουθενά δέν λείπει. Παντού Οά ένιοχύση 
ένα καλόν άγώνα, μίαν ώθησιν πρός τήν πρόοδον τής έπι- 
στήμης, τών γραμμάτων, τών τεχνών, παριστάμενος είς 
έορτάς, είς έκθέσεις, εις τελετάς, εϊς συνεδριάσεις, εις έπε- 
τείους μέ τά μέλη τής Βασιλικής Του οικογένειας. Άλλ’ 
έκεϊνο, ποΰ ξεχωρίζει μέσα άπό δλα τά χαρακτηριστικά τοΰ 
"Ελληνος μονάρχου, έκεϊνο ποΰ λαμποκοπεϊ καί άοτραποβο- 
λεϊ είναι τό στρατιωτικόν του ύφος. Παρατηρήσατε μέ προ

Θριαμβευτής 6 Στρατηλάτης Βασιλεύς μετά τάς περιλάαπρονς πρώτος νίκας είσέρνεται 
μετά τοϋ άειμνήστου πατρός Του είς τήν Θεσσαλονίκην.

σοχήν τήν εικόνα τοΰ στρατηλάτου μέ πολιτικά καί θά δια 
κρίνετε καθαρώτατα τήν φυσιογνωμίαν αύτήν νά ξεκαθαρίζω 
καί νά επιβάλλεται είς δλα τά άλλα χαρακτηριστικά. Τίποτε 
δέν είναι δυνατόν νά τοϋ διαφύγη και ή μικροτέρα λεπτομέ
ρεια γίνεται άντιληπτή άπό τό άέτειόν Του βλέμμα. Λύτό ήμ- 
ποροϋν νά τό ομολογήσουν δλοι δσοι παρηκολούθησαν τόν 
Βασιλέα είς μίαν παρέλασιν ή είς μίαν στρατιωτικήν τελετήν.

Τό βλέμμα Του, τό άνήσυχον καϊ σπινθηροβόλον, απλώνεται, 
απλώνεται, άγκαλιάζει ολόκληρον τό στράτευμα καϊ έπειτα 
ξεχωρίζει ένα ένα στρατιώτην, τόν κρίνει, τόν μελετά, τ°ν 
εξετάζει, έξάγει συμπεράσματα άπό τάς άρβύλλας του μέχρι 
τοΰ γείσου τοΰ πηλικίου. Άλλ’ αύτό δέν εμποδίζει τόν Στρα
τηλάτην νά είναι κοσμικός. Τό φράκο πηγαίνει θαυμάσια 
είς τό ραδινόν Του σώμα. Είνε δχι μόνον εύκολος άλλά καϊ

Άψηφών τάς κακουχίας, ό Στρατηλάτης Βασιλεύς, εύρίσκεται είς τάς 
γραμμας τοϋ στρατού Του τού χολιορχούντος τό Μχιζάνι.

εύχάριστος ομιλητής. Διηγείται χαριτωμένα καί γελά καί ό 
ίδιος μέ τόν πλατύν καί ήχηρόν γέλωτα τών άγαθών ανθρώ
πων. Είς δμιλίας Του είς τήν ζωήν Του, είς τάς σχέσεις Του 
είναι ρωμηός τέλειος, μέ δλα τά προτερήματα καί μέ δλα τά 
ελαττώματα τοΰ τελευταίου αύτοΰ, έως καί εις τάς μικροτέ- 
ρας του λεπτομέρειας. Είς τήν μέχρι τοϋδε Βασιλείαν Του 
καί είς τήν ζωήν Του ή περισυνή άσθένειά Του ύπήρξεν ένας 
σταθμός, χαρακτηριστικός σταθμός, ό όποιος διετράνωσε καί 
παρουσίασε μέ δλ.ην τήν μεγαλοπρέπειάν της τήν άγάπην, 
τήν άφοσίωσιν καϊ τήν λατρείαν τοΰ λαοΰ Του πρός τόν Βα
σιλέα του, τοΰ στρατού πρός τόν στρατηλάτην 
καί κουμπάρον του.

Μ
Κάποιου αρχαίου Βασιλέως ό μάντις, έλεγε 

κάποτε:
— Ό ήγεμών πρέπει νά άπευθύνεται είς τήν 

φαντασίαν τοΰ λαού του.
Αύτήν τήν άρχήν, τήν όποίαν μέ τόσην άκρί- 

βειαν τηρεί δ Γουλιέλμος ό Β’, καϊ τόσον προοε- 
πάθησε ν’ άποφύγη ό Έδουάρδος ό Ζ' τής 
Αγγλίας, ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος δέν τήν 
έφαρμόζει παρά μόνον εις περίπτωσιν κατά τήν 
όποίαν αύτή θά έσχετίζετο μέ στρατιωτικήν 
έπιβολήν.

"Αλλως τε, δ 'Ελληνικός λαός ποτέ δέν έδειξε 
ιδιαιτέραν προτίμησιν καϊ θαυμασμόν πρός τάς 
έπιδεικτικάς καί πολυχρώμους στολάς καϊ τά 
φανταστικά ένδύματα. Άπό τήν έποχήν ποΰ οί 
’Αθηναίοι τής Πνυκός ύπεδέχθησαν μέ ειρωνι
κός έκφράσεις τήν έμφάνισίν τών πρέσβεων τοΰ 
Μεγάλου Βασιλέως τής Περσίας φορτωμένων 
χρυσαφικά καϊ δακτυλίδια, μέχρι τής έποχής 
κατά τήν όποίαν ή έμφάνησις ένός μεγιστάνος 
τής Ισπανίας μέ τόν κόκκινον μανδύαν έγινεν 
άφορμή νά έκδηλωθή καυστικώτερον τό λαϊκόν 
πνεύμα, δ Ελληνικός λαός είναι δ ίδιος καί 
απαράλλακτος. Καί οί Βασιλείς του, ώς δ Γεώρ
γιος καϊ δ Κωνσταντίνος άντεπεκρίθησαν είς τήν 
λαϊκήν ’Ελληνικήν απλότητα. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
συχνότατα θεάται εις τό Παλαιόν Φάληρον μέ τήν πολιτικήν 
του ένδυμαοίαν, τήν αστικήν ρεμπούμπλικαν, συνοδευόμενος 
άπό δλόκληρον τήν οίκογένειάν Του, ώς καλός οικογενειάρ
χης, δ όποιος επωφελείται τής ωραίας χειμωνιάτικης ημέρας, 
διά νά δώση όλίγας ώρας καθαρού άέρος είς τόν έαυτόν του 
καϊ τούς ίδικούς του. Περίπατε! δπως θά έκαμνε τόν περίπα
τόν του καί δ άπλούστερος τών θνητών, ώς ό πιό ταπεινός 
βιοπαλαιστής, χωρίς νά λαμβάνω ύπ’ δψει Του τίποτε.

Ή φωτογραφική πλάξ, ό τρομερός αύτό; διώκτης τών έπΓ 
σήμων άνθρώπων, περιέλαβε φυσικά είς τόν κύκλον τών θυ
μάτων της καϊ τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον. Άλλά μεταξύ τών 
πολυαρίθμων φωτογραφιών τοΰ Βασιλέως’ αί όποϊαι κυκλο
φορούν είς τό έμπύριον καϊ είς τούς κύκλους τής Αύλής τών 
Αθηνών, ματαίως θ’ άναζητήση κανείς έστω καί μίαν άπό τάς 
θεατρικάς στάσεις καϊ τήν πομπώδη έπίδειξιν, τήν όποίαν έπι- 

τηδεύονται άλλοι Βασιλείς.
Παντού παρουσιάζεται απλούς, αφελής, άνεπιτή- 

δευτος, παντού ευπατρίδης, πουθενά Βασιλεύς μελό, 
δράματος. 'Υπάρχουν φωτογραφίαι Του, πολλαί. 
Υπερέχει δμως δλων έκείνη, είς τήν όποίαν παρί- 
σταται κρατών έμπρός του τήν άγαπημένην Του 
κόρην πριγκήπισσαν ’Ελένην.

Οί φωτογράφοι, οί όποιοι κατά σμήνη τόν κατε- 
δίωξαν είς τούς δύο πολέμους, έλαβαν δλοι τήν 
άδειαν νά τόν φωτογραφήσουν καϊ εϊς δλας τάς 
φωτογραφίας Του εμφανίζεται ό ίδιος. Είς κανένα 
δέν έποζάρισε. Τόν έπήραν δπως τόν εύρήκαν, δπως 
τόν έπέτυχαν, δπως έπρόφθασε νά σταΰή έμπρός 
είς τόν φακόν.

Κάποτε έν τούτοις έκινδύνευσε νά άποτυπωθή ό 
βασιλεύς είς μίαν θέσιν πραγματικώς χαρακτηρι
στικήν.

Οί Βούλγαροι φεύγοντες πρό τοΰ ελληνικού στρα
τού είχαν καταστρέψει τήν γέφυραν τοΰ Σιδηροκά- 
στρου διά νά άνακόψουν τήν καταδίωξη·. Ό Βασι
λεύς μετά τοΰ στρατηγείου Του είχεν έγκατασταθή 
είς τόν μικρόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τοΰ Χατζή 
Μπε'ίλϊκ καί έκεϊθεν έπήγαινεν είς τήν γέφυραν, 
τήν όποίαν κατέστρεψαν οί Βούλγαροι καί έπεθεω- 
ροϋσε τούς γεφυροποιούς, οί όποιοι ήσχολούντο μέ 
τήν έπισκευήν αύτής.

Άλλ’ δσον καϊ άν είργάζοντο μέ ζήλον οί στρατιώται, ό 
Βασιλεύς δέν Ικανοποιείτο.'Ολόκληρον τήν ήμέραν άπό πάναν 
των, κτύπων άνυπομόνως τό λεπτό μαοτίγιόν Του είς τις 
μπότες Του, έφώναζε διαρκώς:

— Γλήγωρα, γλήγωρα!
Ένα άπόγευμα έφθασε σπεύδων είς τό Ντεμίρ Ίσσάρ ό 

χειριστής μιάς κινηματογραφικής μηχανής, βιαζόμενος νά 
φθάση είς τήν είσοδον τών στενών τής Κρέσνας, δπου άνεμέ- 
νετο ή άποφασιοτική μάχη. Διά νά μή χάση τόν καιρόν, είχε 
φορτώσει τά μηχανή ματά του είς ένα ζφον.________________

Πβρνστοιχούμβνος άχό τους έχιτελβϊς Του, ό Δάφνοστεφης Στρατηλάτης, 
ιΐσέρχβται είς τήν Ορυλλικήν πρωτεύουσαν τής 'Ηπείρου.

Αίφνης εύρέθη πρό τοΰ Βασιλέως, δ όποιος, κτυπών πάν
τοτε τ’ις μπότες Του μέ τό μαοτίγιον, έφώναξε πρός ένα άθροι
σμα στρατιωτών τοΰ μηχανικού έργαζομένων:

— Σιωπή, λοχία! Μή μιλάς!--· Δουλειά... γλήγωρα... 
γλήγωρα!.*.

Ό ξένος χειριστής εις τό θέαμα έκεϊνο, τό όποιον έδειχνε 
τόν Βασιλέα έν πλήρει δράσει καϊ μάλιστα δράσει τόσον δια
φορετική τής συνήθους, έσκέφθη τί έπιτυχία θά ήτο διά τόν 
κινηματογράφον μία είκών παρομοία. Άλλά τό μηχάνημα



είχε προχωρήσει πολύ καί ήτο αδύνατον νά τό 
φθάρη. Ό ξένος χειριστής έλεγε κατόπιν:

— Τί ατυχία! Θά είχα μίαν ταινίαν ποΰ θά 
μπορούσα νά κάμω τήν τύχην μου.

Καί πραγματικώς τί υπέροχος καί πολύτιμος 
διά τή. ψυχολογίαν, διά τήν ειδικήν έμφάνισιν 
τοΰ Βασιλέως θά ήτο μία παρομοία εϊκών τού 
ήρέμου καί άταράχου συνήθως ανθρώπου, άνη- 
σύχου τώρα, βιαστικού καί άνυπομόνου, προσπα- 
θοΰντος νά κερδίση τόν καιρόν πού τού έκαμαι 
νά χάση οί Βούλγαροι καί ψιθυρίζοντος διαρκώς

— 0ά μού φύγουν! Θά μού φύγουν!

Μί
Τόν τελειότερον τύπον τού "Ελληνος οίκογε- 

νειάρχου, όχι τοΰ πιθηκίζοντος, δχι τοΰ φραγ- 
κίζοντος καί τοΰ ξενίζοντος άλλά τόν άρχοντικόν 
τύπον τοΰ "Ελληνος οικογενειάρχου, τού γνωστού 
εις τάς παραδόσεις, τού ύπερηφάνου διά τήν 
καταγωγήν του, τού γνωρίζοντος τί αξίζει αυτή 
ή καταγωγή, άλλά καί μή ΰπερτιμώντος άνοήτως 
τά φυσικά χαρίσματα τής φυλής, αυτόν τόν τύπον 
τέλειον ζωντανόν, υποδειγματικόν, τόν παρέχει 
εις τόν οικογενειακόν του βίον, δ Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος.

— Στό σπίτι μου! ’Εμείς στό σπίτι μας!
Αυτή είναι ή φράσις του, προκειμένου περί 

τών Ανακτόρων του.
— Ό γυιός μου ό Διάδοχος, έφερε στήν γυναίκα μου.........
Αυτή είναι ή φράσις μέ τήν όποιαν διηγήθη κάποτε εις 

κύκλον παρουσιασθέντων εις Λυτόν, τί είχε φέρει ό Διάδοχος 
εις ένα ταξεΐδι του άπό τήν Θεσσαλονίκην, εις τήν 'Υψηλήν 
Μητέρα του.

*
"Οταν άκόμη ήτο σπουδαστής εις τήν Σχολήν τών Εΰελπί- 

8ων είπε μιά μέρα εις ένα συμμαθητήν Του:
— Ξέρεις τί διαβάζω; Εύρηκα εις τήν βιβλιοθήκην τοΰ 

πατέρα Μου ένα βιβλίο τού ’Ιουλίου Καίσαρος γιά τόν πόλεμο 
τών Γαλατών.

— Λατινικά; ήρώτησεν ό νεαρός εΰελπις, καταληφθείς άπό 
τρόμον.

Ό Διάδοχος γέλασε τό άληθινό παιδικό του γέλοιο.
— Όχι, Γαλλικά. Δένκαταλαβαίνω μερικά πράγματα, άλλά 

όπου δυσκολεύομαι τό σημειώνω καί τό ξαναδιαβάζω τήν 
έπομένην. "Ετσι πιστεύω νά τά καταφέρω καί νά τό κατα
λάβω δλο.

*
"Ενα άπό τά σπουδαιότερα προσόντα, τό όποιον δέν ώφει- 

λεν εις κανένα, άλλά τό όποιον άπέκτηοε μοναχός του ήτο

Η ονγκ,νητ,ή „ιγμή τήν 6χο1αν 6 Π. Μητρο„ολ^ ,Αβηνών

Σνγκεκινημΐνος lx τοΰ προοφάτου -θανάτου τσϋ .-ιατρός Του καί σννοδίυόμινα; 
Οκό τής Βααιλίαοης, μεταβαίνω είς τήν Βουλήν όπως δό>ση τάν δρκον τοϋ "Ελληνος 

Βασιλέας «Ις τό Σύνταγμα.

καί ή τελεία θεωρητική μόρφωσίς του. Διάδοχος άκόμη άφιέ- 
ρωνε δλας τάς ώρας τής σχολής του εις τήν άνάγνωσιν δια
φόρων στρατιωτικών συγγραμμάτων τά όποια δέν περιελαμ- 
βάνοντο εις τό πρόγραμμα τών σπουδών του. ΟΙ πρώτοι συγ
γραφείς τούς όποιους έδιάβασεν ήσαν οί "Ελληνες καί οί Λατί
νοι. Κατόπιν έξηκολούθησε νά διαβάζη στρατιωτικά συγγράμ
ματα, άπό τά όποια πολλά δέν καταλάβαινε τό παιδικό Του 
άκόμη μυαλό. Άλλ*  ό Διάδοχος έδιάβαζεν όλοένα, έχων πάν
τοτε τήν πεποίθησιν, πώς κάτι άπό αυτά θά τοΰ μείνουν εις 
τήν μνήμην. Κάποια λεπτομέρεια άπό τό σύνολον θά ξεχώ
ριζε καί θά τοΰ φαινότανε μιά μέρα χρήσιμη. Καί σ’ αύτό 
δέν είχε καθόλου άδικο.

*
Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος εις προκηρύξεις του, καί εις 

δημοσίας περιστάσεις έν γένει, άποδεικνύει δτι έχει πάντοτε 
πρόχειρα εις τόν νοΰν του δσα καλά έμαθεν άπό τάς Γρα 
φάς κατά τήν παιδικήν του ήλικίαν.

Όσοι ένθυμοΰνται πώς ό ίδιος έδωκε τό σύνθημα τής γο
νυκλισίας κατά τήν κηδείαν τού αειμνήστου πατρός Του δέν 
είναι δυνατόν νά μή γνωρίζουν, ότι δ Βασιλεύς φέρει πάντοτε 
μαζί του τό φυλακτόν, τό όποιον τοΰ έφόρεοε ή Μητέρα του 
όταν άκόμη ήτο μπεμπές εις τήν κούνιαν. "Οταν εις τήν 

Έλασσώνα, ό Δερβίσσης κλεισμένος είς τό τζαμί άντέτασσεν 
λυσσαλέαν άντίστασιν κατά τοΰ 'Ελληνικού στρατού καί είχεν > 
ήδη άγανακτήσει ένα τμήμα αυτού νά μή δύναται νά προχω- 
ρήση. Κάποιος άξιωματικός έζήτησε τήν άδειαν άπό τόν’Αρχη- 
γόν Διάδοχον νά τιναχθή ό μιναρές διά δυναμίτιδος.

Καί δ Διάδοχος άπήντησε τότε.
Όχι. "Αν μπορέσετε νά τόν σκοτώσετε, κάμετέ το, άφοΰ 

είναι κΓ αυτός πολεμιστής. Άλλά δυναμίτιδα όχι. Έπί τέ
λους κι’ αυτή μία εκκλησία είναι.

*
Έλέχθη ήθη καί είναι γνωστόν, ότι ό άείμνηστος Βασιλεύς 

Γεώργιος ήτο δ δημοκρατικώτερος καί όμως τυπικός δ άφε- 
λέστερος καί όμως αυστηρότατος εις τά σύμβολα τής Βασι
λικής του εξουσίας. Άλλά μέσα εις τό σπίτι του έγίνετο ό 
άγαθώτερος δ προσηνέστερος καί^ό τρυφερότερος σύζυγος 
καί πατέρας.Τάς άρετάς αΰτάςέκληρονόμησεν ό Κωνσταντίνος μέ μίαν 
έπέκτασιν μεγαλειτέρα καί μέ μίαν προσθήκην άκόμη. Ότι, 
ως γηγενής, εμφανίζεται περισσότερον "Ελλην καί ώς στρα
τιώτης περισσότερον Ρωμηός.Κατά τήν άκμήν τού Ευρωπαϊκού πολέμου καί όταν έγένετο 
λόγος περί συμμετοχής τής 'Ελλάδος εις τόν αγώνα είς τό 
πλευρόν τού ένός ή τού άλλου έμπολέμου συνδυασμού, 
κάποιος συνομιλών μέ τόν Βασιλέα, Τοΰ είπε μελαγχολικώς: 

— Δέν νομίζετε, Μεγαλειότατε, ότι θά ήτο τρομερόν γιά 
μάς νά καταστροφή ή Γαλλία;Καί ό Βασιλεύς, κτυπών τόν γρόνθον Του έπί τής'τραπέ- 
ζης καί εγειρόμενος, ήρώτησε καί Αυτός:

— Καί σείς δέν νομίζετε, κύριε, ότι είναι" τρομεριότερον 
γιά μάς νά καταστροφή ή 'Ελλάς;

Καί προσέθηκε μέ πικρίαν.— "Ολοι σκέπτονται τήν Γαλλίαν καί τήν Γερμανίαν. Άλλά 
πρώτα, πρώτα τήν'Ελλάδα πρέπει νά· σκεπτώμεθα, κύριε! 
Θ’ άφήσετε λοιπόν μόνον’έμένα νά είμαι ρωμηός;

*
Καί τώρα έπειτα άπό όλα δσα άνεφέρθησαν ανωτέρω, δ 

καθένας θά θελήση, θά έπιθυιιή νά μάθη, πώς διέρχεται; τάς 
ήμέρας του δ Βασιλεύς του, ο Αρχιστράτηγός του, δ Κουμ
πάρος του. Καθένας θά έπιθυμή νά μάθη λίγα πράγματα διά 
τήν ιδιαιτέραν Του ζωήν, ποΰ περνά μέσα είς τό Παλάτι, γιά 
τήν οικογενειακήν Του ζωή, τήν ζωή τοΰ πατέρα, τοΰ άρχη- 
γοΰ τής οικογένειας.Ό Βασιλεύς, όπως συνήθισε'άπό'τήν παιδικήν του ήλικίαν 
ξυπνφ πολύ’πρωί. Είς τάς έπτά είναι κάτω άπό τό κρεββάτι 
Του, όποιαδήποτε έποχή τοΰ έτους καί άν είναι. ’Αμέσως κα
τόπιν πέρνει τό λουτρόν του καί έπειτα λαμβάνει ένα έλα- 
φρό ρόφημα καφέ καΐ,γάλα άνακατεμμένο. Ή μετά ταϋτα 
ένασχόλησίς του είναι νά διαβάζη δλας τάς ’Αθηναϊκός εφη
μερίδας, χωρίς ν’ άφίνη νά τού διαφεύγη τίποτε, καθώς καί 
τάς κυριωτέρας άπό τάς ξένας. Είς τάς 9 παρατίθεται κοινόν 
πρόγευμα, είς τό όποιον παρακάθηνται όλα τά μέλη τής Βα
σιλικής οικογένειας καί τό όποιον δέν διαρκεΐ πολύ. Μετά 
ταΰτα ό Βασιλεύς άποσύρεται εις τό ιδιαίτερόν του γραφεΐον, 
ένα γραφείο κομψά καί απλά έπιπλωμένον, εϋρύχωρον καί 
μέ φως άπλετον. ’Εκεί έργάζεται, άναγινώσκει διάφορα συγ
γράμματα ή γράφει, έκεϊ συνεργάζεται μέ τούς υπουργούς 
του καί έκεΐ δέχεται εις άκρόασιν.

Ό πατήρ του είς τάς άκροάσεις ίστατο όρθιος καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν των έξαναγκάζων καί τόν συνομιλητήν του νά 
Χσταται ορθός. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος δέχεται εις άκρόα- 
σιν βυθισμένος είς τήν πολυθρόναν τού γραφείου Του καί 
έξαναγκάζων τόν συνομιλητήν του νά καθίση καί αυτός καί 
μετ’ όλίγον άρχίζει οίκειοτάτη συνομιλία. Τό μεσημέρι 
δλόκληρος ή Βασιλική Οικογένεια παρακάθηται εις κοινήν

τράπεζαν άπό τήν όποιαν δβν λείπει ποτέ τό ψάρι, τό ιδιαιτέρως 
άγαπημένον φαγητόν τού Βασιλέως. Ό Βασιλεύς επίσης 
αισθάνεται ιδιαιτέραν άγάπην πρός τά μακαρόνια καί τό πι
λάφι. Τό άπόγευμα άναπαύεται ολίγον καί κατόπιν πάλιν άπο- 
σύρεται είς τό γραφεΐον του, δπου εργάζεται. Κατόπιν έξέρχε- 
ται είς περίπατον είς τήν Κηφισίαν καί τό Φάληρον επί 
αυτοκινήτου συνοδευόμενος συχνά άπό τήν άγαπημένην του

Τό Ιστορικόν χραιτόχολλον τής -όρχωμοσίας τοΰ Βασίλειος, 

κόρην Βασιλόπαιδα Ελένην. Τό έσπέρας τό ίδιον δείπνο 
αΰστηρώς οικογενειακόν καί λιτόν μέ τήν προσθήκην ένός 
φαγητού έπί πλέον. Μετά τό φαγητόν έργασία καί πάλιν ή 
θέατρον. Ό Βασιλεύς φροντίζει πάντοτε εις τάς 12 νά εϋρί- 
σκεται εις τήν κλίνην του, διά νά έγερθή ί τήν έπομένην 

πρωί · πρωί.
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 
τά θεία ,R iIN2J θ β«οθ3βής Βασιλεύς Κώνοι ύλάβεκίν Του και δ,ά τάς νίχας Του. Κατ 

άναπεμπει ίν τώ μέσω τής ΟΙκογενεί

-‘*ΧΑΑ.^^
Η ΑΝΑΡΡΟΣΙΖ.-'Εμπρός άπο τό ’Ανάκτορου τοϋ Τατοϊου μέσα I όξυγσνφμίνου άερο-τέλαγος ή σεπτή Βαπ,λ^ή ΟΙνογίνε,ά ,τία, κ“ I

ό ΙΒ'βΙς κάΟί βύκαιρίαν όιιζόηλοί τήν *0** 
' έπέτειον τής πτώσεως τής Θεσσαλονίκης 
Ενους πρός τόν "Υψίστον.

τοϋ πεύκου καί τής έλάτης καί μέσα είς τό 
Τό βεβαιώνει καί ή μακαριότης τοϋ τσιγάρου.

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΣ6;
~~

Η ΕΠΙΙΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ιο7ρ4^ζΑ^Χής «’ τ7ο^™Λ'™Γτή’'θύς ’■Ο"*»* ’’’*
του πλήθους ή Α.^Μ. 6 B-tot. ’ή^ξέδραξτοϋ Φαλήρου καί τούς σφίγγε, δ.αχυτ.χω.ατα το χερ.



ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ

Ο ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ
(Συνέχβια άπό τό προηγούμβνον)

ΩΡΑΙΑ ΜΑΡΤΥΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
(Συνέχεια άπό τά προηγούιανον)

Μ,Αβκτουργία ’θΰχιοε Ι*' 1 δλην \ήν μεγαλοπρέπειαν, ποΰ 
πρόοδε η παρουσία τού ’Επισκόπου μέ τα ρουμπί άμφ.ά 
του. Ο Επίσκοπο; επροχωρησε πρός τόν θρόνον του καί 
ήρχισε να ομιλη. Θέμα του τό Πάθος τοΰ Κυρίου. ΙΙαραστα- 
τικωτατος εις την ομιλίαν του παρουσίασε τήν ανηφόρια τοΰ 
1 ολγοβα. Ενας Ανθρωπος αναιβαίνει κουρασμένος,ίδρωμένος 
με ασπρα φορέματα, μέ μακρυά μαλλιά, μέ ενα στεφάνι άκάν- 
, νο είς το μέτωπον καί μ’ένα Σταυρόν πελώριον είς τόν 
ωμόν. Δεξιά και άριστερά του Ρωμαίοι όπλΐται καί Κεντη- 
ρίονες και απ οπισω 'Ιερείς καί Γραμματείς καί Φαρισσαίοι. 
μΧτηρΤζων0 πα'δΐ“ λ,*°β° λο0νΤ« Χ“> δχλθς

8 —°5 μ~°” έϊ“ς άν,1ψορος, «'■“« <Ρ(?ικτός ανήφορος 
α πέρα επάνω ένας λόφος. Εξαφνα μιά συνοδεία έφάνη είς 

τόν δρομον Ή συνοδεία τής Σταυρώσεων Καί ό Κύριο?, μέ 
±Λ“υΡ«0· ε1ξ Τ ώμΟν· ΑΛ χί Θεϊον 8 * 10 β^μμα Του! Καί 
πόση αγαθοτης εξεχυνετο γύρω του. Ήθέλησα νάίτρέξω 
κοντά Του. Μα δέν μέ ήθελε. Μέ τό ύπέρτιμον χέρι Του μοΰ 

νευμα νά σταθώ. «Όχι άκόμη I. μοΰ είπε. Ά ^ναί 
Ζζ ? την θε£“ν Τ,ωνην Του. Τότε δέν έκρατήθην καί Τοΰ 
εφωναξα : Συ είσαι η Ζωή ! Καί οί όπλΐται Τόν «μαστίγωσαν 
κ“ι θ ουνοδεια απεμακρυνθη είς τήν ανηφόρια. 
έμιμήθη^αν.0”05 έκαμί Τ0 σημεϊο'' τοΰ Σταυρού καί δλαι τόν

*
Φυ°* δυνατ“-'° ίερριζώνει δένδρα καί

^«‘λει να παρη την στέγην του Μοναστηριού. Άπό μακράν 
ΧηΑυΥκρί<,μ“ “te,4!U010· ° στεναγμός τοΰ πέλαγους, συμ- 
νεθη“πηλσε .μια “Υρι“ συμφωνία, σέ έναν ψαλμό.τών στοι- 
χείων πρός την Φύση·, τό μαεστόζο τοΰ Βορηά. Τραμουντάνα

Κάπου—κάπου ό Άνθρωπος μέ τόν Σταυρόν έγονάτιζε άπό 
τό ραρος και τότε οι οτρατιώται τόν έμασιίγωναν. Μία γυ
ναίκα επλησιασε και Τού έδωκε τό μανδύλι της νά άπομάξη 
τόν ίδρωτα Του και επάνω είς τό πανί άπετυπώθη ή ©βία 
μορφή του Μαρτυρος. 1

Ό Επίσκοπος παρηκολούΟησε τήν συνοδείαν μέχρι" τοΰ 
λοφου, αναπαρεστηοε την τραγωδίαν.’ τής Σταυρώσεως" καί 
Θυσίας κ<ιια'-υ^ιν έκειν’Ιν> ανέπτυξε τό ΰψος τής θείας

Τότε τό δργανον έσκόρπισε τά παθητικώτατα κύματα τής 
συμφωνίας και ολοι ησθανβησαν κάποιαν ύπερκόσμιον με- 
ταρσιωσιν.^ Αλλ έξαφνα τό άρμόνιον έσίγησε άποτόμως καί 
ηκουσθη ένας στεναγμός. Ή Μίτσα μέ Ασύλληπτη έκφρασι 
πονου, είχε περιπεσει είς μίαν θείαν έκστασιν. Έβλεπε τόν 
ανήφορον του Γολγοθά καί τόν Άνθρωπον μέ τό Σύμβολον 
του Μαρτυρίου είς τον ωμόν. Νοερώς ήκολούθει τόν Κύριον 
εις το Μαρτυριον Του.

Γύρω της έμαζεύθησαν δλαι αί άδελφαί, τά κορίτσ.α καί 
δ Επίσκοπος. Εΐχεν απλωμένα είς τό Διάστημα τά χέρια είς 
μίαν χειρονομίαν ικεσίας, πρός κάποιο ώρισμένον σημεΐον καί 
ε^την μορφήν της είχε χυθεί μία έκφρασις προδίδουσα ενα 

αφανταστον ήδονισμόν τής ψυχής. 
σ«;Λχνάλ1ιΊέ-ένγ?^ίί> έλ“*Ρ? ά-έλαφρά, οδν κάποια προ
σεχή να εψιθυριζαν. Επειτα έσηκώθη, σάν νά μήν έβλεπε 
τίποτε γύρω της άλλο, και εκαμε δύο βήματα, σάν ύπό τό 
χρατος μιας υπερκόσμιου γοητείας και έαώναζε :
- Tu es Vita !
- Atque Spiritus Veritatis! Είπε ό ’Επίσκοπος γονυπετών 

πρός την διεύθυνσιν που έκύτταζε ή Μίτσα, ένώ γύρω του 
εγονατισαν ολαι αί αδελφαι καί αί μαθήτριαν, μέ τά χείλη 
κινούμενα απόκαποιαν νοερόν προσευχήν.
νιίοο r«r“ Fl' ,Y°V ΜιΧ°“ “φ’1κε στεναϊμόν καί έστράφη 
γύρω της. Είχε μιαν αγγελικήν, είς γαλήνην, έκφρασιν. “Ενα 
ωί^ε?ος»ΐευΤ·υχΐσς π°'υ επλ,1£μνί^ε "Ιν ψυχήν της, έζωγρα- 

"|5· Ολ°·,i|v * >“ Λ

- Τί σοΰ συνέβη παιδί μου; τής εΐπεν ό Επίσκοπος. 
. ■ κ· Μονοενιεθ> δεν τ°λ|Μ0 νά πιστεύσω μιά τέτοια ευτυ
χία. Κάποιου οραματισμοΰ επεοα θΰμα. Ήτον εκεί καί έξε- 

Y'S^amvl„5ti τ0 ° κ£“?0ς. ε1ν,“ ’-^‘στός άπό παντού.
Λςαφια πέρα, απο μακρυα, ακούονται πυροβολισμοί. Ή 

διανυκτερευουσα είς την, έκκλησίαν άδελφή σταυροκοπιέται 
και προσεύχεται. Έπειτα άπό 'όλίγον νέο" πυροβολωμοί Ή 
ά™υπΛ βν“ίνει^ τήν πόρτα καί 'βλέπε^θέαμα 
ϊοωαατίξειτό a”“V“ χώρα> μιά άνταύγεια κόκκινη
Χ0 λ μ“„ τό.Διαστημα. Καποιαμεγάλη πυρκαϊά εχει έκραγεϊ.

°μενη »ρεχεΐ ε*ανω είς τούς κοιτώνας καί έξυπνα 
την Σουπεριορα, επειτα δε άπ’ όλίγον δλες ή άδελφές καί τά 
κατάν”1? π<?ί!σευ/οντ“! μέσα είς τήν ΈκκλησΡαν μέ μιά βαθειά 
κατανυξι προς αποσόβηση· τοΰ όλέθρου.
τό ι!έΑ^χε-περ·<ί<5εχ μΐΓ *e“' °ταν ένας κρότος δυνατός άπό 
το μέρος της εισοδου έσκόρπισε τήν φρίκην.

Η πόρτα η μεγάλη, ποΰ ποτέ άλλοτε δέν είχε αισθανθώ 
νά αανε°άλα^α' εκλ°νισβιΓκε ετριξε σάν κάποιος σεισμό^ 
να συνεταραξε την γην, σαν κάποιο χέρι υπερφυσικό τό νέοι 
καποιας υπεράνθρωπου δυνάμεως, νά ?ήν έσεισε’ ’

Αλλοίμονο ! Η Μοίρα ή κακιά άπλωσε τό χέρι της στό 
ναστώοιηΤό Η κακι“ '“λωσε τό χέρι της στό Μο-
καί έXoI™Tr° <?ιδε^°,/^« ^«τας ίβρόντησεν δυνατά 
και ο ήχος του ο βαρύς, εχυθηκε μέσα είς τό Μοναστήρι, μαζή 
μέ τό άγριο μούκρισμα τοΰ Βορηά. ™

Η καλογρηες καί τά κορίτσια έπάγωσαν μέσα είς τήν έκ- 
κλησία και ήρχισαν νά κτυποΰν τό στήθος. W

— Dominus nobiscum!
«Ό Θεός_ μαζύ μας., έφώναζαν καί άλλα, τά μικρότερα 

εκλαιαν, ενω τα μεγάλο έσφικταγκαλιάζοντο. ° ° '
Αν ζ μιααδεΜ, ®“θΡ«λεοτέρα άπό τις άλλες, έπρο- 

χωρησεν όλίγον προς τήν είσοδον. Έν τφ μεταξύ μία φωλή 
πνιγμένη μέσα είς την βοήν τών στοιχείων ήκούσθη.

Ανοιχτέ Ανοιχτέ γιά τήν άγάπη τοϋ Θεοΰ'
~ Φωτιά - ■ '■ ή καλόΪΟΏ«· Τί θέλεις τέτοια ώρα;

έ™ δ άγνωστος. Φωτιά κάτω στή χώρα
Επιασ8 το σπήτι’του Κοντέ- Ρόκκα.

Η καλογρηα τότε έτρεξε στήν πόρτα, έτράβηξε τήν βαοειά 
ν®™ η·π0ρΐ“ ? έν“ «αίσιο, ?νο.ξΓνθΜα
Χα έστάΑ?υφωΐ·°ς’ λ“Χ«νιασμένος, μέ τά μαλλιά άνεμιζό- 
εΤευοΓπώ^'ν-^ V“ Ε*“ίνεϊ0 δτι «οροΰσε καί δέν
ειςευρε πως ν αρχίση.

— Λοιπον; τοΰ λέγει ή άδελφή, έσβυσε; Λέγε. 'Έμπα μέσα.
. Αχ, κυρία, είπε μπαίνοντας άπό μέσα, ένώ ή καλόνοηα «S' Πάήν· τ?0 Α Τί °υφΟρά ήτ“ν TO^· Πάε^ά^η^τό 
βιος. Παν ταγαθα της «μικρής κυρίας.......... '
θέ™ 1.ερσ6ι“μ“τΤε' αάν νά ήθελε κάτι άκόμη νά ’προσ- 
^μ.κρό πα?δΓζ θΡΧ^ε νά>λαίη

Ti^vei? S°VTi ησυΧν°^ε 10X6 ή άδελφή·

— Πάει ό αφέντης κυρά· είπε διακεκομμένα. Χάθηκε!
διορθώνοΧα": Υη“ ν°:τ°δ 8iVO 6 ΚύρΐΟς Χα1 δλα 

άρ’χωεΜνΓκλληαί1ίν'ί ώΐανΧήσυ’ τ0

ΛΧ^ϊ^.ε°^ οχωΡεσ’ ,του> Κυρά- κατώρθωσε νά είπή. Ή 
λά τΣή Γ" μ°τλί ε*“ϊάλ“βε ’ί ουνέβη καί έμπλεξε τά δάκτυ- 
χ“ίληης;ηςφ“ά?ι’ σ#ε συντριβής’ένώ μέ τά
"όόςητ,?νςέίκλησ&; ρΐΟΕ·

— Περίμενε αύτοΰ- είπε τοΰ Μανώλη.
______ __ ί’Η βννέχεια είς τό ίχόμινον)

£τ©γ ΛΕΟΝΤΦΠΟΥΛΟΥ
Σ ΤΑΆ ΙΟΥ -H 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΤΑΥΛΩΝ 

Κοστούμια Σκωτσέζικα ανδρικά » » 
* * * Fre®c©» Λινά καί Σετακρούτες.

Τοιουτοτρόπως διά τών λόγων του αύτών ό γέρων 
χριστιανός, κατήχησε κα1- ε'σήγαγεν αυτήν εις τα 
άδυτα τοΟχριστιανισμοΟ.'Η Αίκατερίνα, πνεύμα -,οχον 
καί φιλόσοφος, έβλεπεν οΟτω διανοιγομένους έμπρός 
της τούς υπερκόσμιους βρίζοντας, ποΟ αποκαλύπτουν 
τόν Θρόνον τοΟ 'ϊψίστου. Είχε πλέον μυηθή *·4 <τ7· 
μυστήρια τής πίστεως καί ύπελείπετο μόνον το ρα- 
πτισμα, διά νά είσαχθήείς τά "Αγια μέλη τής ποίμνης 
τοϋ Χριστού. Τό βάπτισμα. τό όποιον έμελλε να προ
σέγγιση αύτήν πρός τόν θειον Νυμφίον και νά τήν 
κάμη άρεστήν νύμφην. Ή μεγάλη άπόφασις εΐχεν ηοη 
ληιρθή. Ή Αίκατερίνα έμελλε νά γίνη μέλος της 
έκκλησίας τοϋ Χριστού. Ή μεταβολή, ή όποια θα 
έπήργετο δι’ αύτοΰ είς τόν βίον τής σοφής κόρης του 
Κέστου ήτο σπουδαία.Έσκέφθη καί έμελέτησε. Ησθαν- 
θη δλον τόν ψυχικόν κλονισμόν, τόν όποϊον αίσθανεται 
κανείς άποσπώμενος άπό παλαιάς καί γνωρίμους συνή
θειας καί άπό παλαιά έθιμα.’Εβλεπεν, δτι θά έχωριζετο 
καί αύτών τώνγονέων της, διά τού χωρισμού της θρη
σκείας. Καί ή εύαίσθητος καρδία της έδοκίμασεν ισχυ
ρούς παλμούς καί τό ισχυρόν πνεύμα της ευρεθη είς 
διαπάλην μετά τής καρδίας καί αύτή ή καροια της 
άκόμη έπαλλε μέ διπλά καί άντιθετα συναισθήματα.

Άλλ’ ό κύβος έπί τέλους έρρίφθη. Καί μίαν ώραιαν 
έσπέραν τών τελευταίων φθινοπωρινών ήμερών, ωοη- 
γήθη είς τόν χριστιανικόν ναΐσκον καί έκεϊ έδεχετο 
τό "Αγιον Βάπτισμα, ύπό τό μυστηριώδες και ξ«λλο- 
μενον φώς λευκών λαμπάδων. Καί ούτω ή ωραία τής 
Αλεξάνδρειάς φιλόσοφος, -f) περιζήτητος νύμφη και 
αύτοΰ τού Μαξιμίνου, έγίνετο νύμφη τοΰ Ουρανίου 
Νυμφίου, τού Χριστού !... ·

Έτσι έπέστρεψεν είς τό σπίτι της ή Αίκατερίνα 
Χριστιανή πλέον. Ή αίγλήεσσα ώραιότης της έγένετο 
έκπαγλοτέρα μέ τό ώραΐον λευκόν ένδυμα τής νεοφώ
τιστου. θά έλεγε κανείς πώς ήτο αυτή ή ίδια ή Πα
ναγία λευκοφορούσα. Ή ώραία καί περικαλλής τής 
’Αλεξάνδρειάς νύμφη, ή όποια δέν εΰρισκε έπί τής γης 
άντάξιον νυμφίον της, ήτο άπό τήν στιγμήν έκείνην ή 
νύμφη τού Ούρανίου Νυμφίου, πρός τόν όποιον εΐχεν 
άφοσιώση πιά τήν καρδιάν της, τό κάλλος της, τήν 
σοφίαν της, τήν παρθενικήν ζωήν της. ,

Έμεινεν είς τό δωμάτιον της δλην την νύκτα, προ- 
σευνομένη παρακαλούσα, ίκετεύουσα νά έμφανισθή 
ένώπιόν της ή θεία μορφή τού Ιησού.

__Ούράνιε τών ψυχών Νυμφίε, έλεγε, ιδού ήδη 
άνήκω δλη είς Σέ! Σέ άγαπώ, σέ ποθώ, σ’ άγαπω 
μ’δλην τήν δύναμιν τής ψυχής μου, μέ τόν αιώνιον τής 
ψυχής έρωτα! Δεΐξόν μου τήν μορφήν Σου!

Ώ Πανάγια Παρθένε, Μήτερ πάγκαλε, Μήτερ άσπιλε, 
Μήτερ άγία, έμφάνισόν μοι τό κάλλος τού Πού σου ....

Ή προσευχή τής Αίκατερίνα; έξηκολούθησεν έτσι 
έπί πολλάς ώρας, καί μόλις κατά τά ξημερώματα τα 
μάτια τής παρθένου, μή άντέχοντα είς τόν ύπνον 
έκλείσθησαν καί τά χείλη της έσίγησαν ....

Άλλ’ έκλείσθησαν διά ν’ άνοιχθοΰν είς μειδίαμα 
ούρανίας εύφροσύνης.

Είδε τόν ούρανόν νά άνοίγεται καί άγγελοι λευ- 
κοπτέρυγοι μέ μειδιάματα αρμονίας καί σελαγίζουσαν 
αίγλην. μέ κιθάρας καί λύρας έψαλλον ασμα νεον. Και 
έν τώ μέσω τού χορού τών άγγέλων, έχουσα τήν σελή
νήν ώς ύποπόδιον καί τούς άστέρας λαμποκοπούντας 
ώς διάδημα είς τήν κεφαλήν της, έφάνη ή Παρθένος, 
ώραία δπως ή αύγή, υπέροχος ώς Βασίλισσα τού Ουρα
νού καί βασίλισσα τών άγγέλων.'Η Αίκατερίνα έμεινεν 
έκπληκτος έμπρός είς τό θέαμα αύτό καί ήσθάνθηκε την 
ψυχήν της νά πέτα πρός.τό ούράνιον εκείνο μυστήριον.

— Χαΐρε Παρθένε, άνεφώνησε’ Χαΐρε βασίλισσα των 
άγγέλων καί τού ούρανοΰ, Μήτερ άγία καί άσπιλη, 
Μήτερ τής παρηγοριάς. Χαΐρε Παρθένε κεχαριτωμένη.

Ή Παρθένος, άτενίζουσα μέ βλέμμα ιλαρόν άγαπης 
τήν χριστιανικήν παρθένον άπήντησε:

— Χαΐρε καί σύ, νύμφη πάγκαλε τού ούρανίου 
Νυμφίου, έκλελεγμένη ψυχή του ύπερευλογημένου Που 
καί θεού μου, σκεύος Παρθενικόν άγιον και τιμιον τής 
Βασιλείας τών ούρανών!

Δύο δάκρυα στίλβοντα ώς διαμάντια φανταστικά έκύ- 
λισαν άπό τά μάτια τής παγκάλου Αίκατερινας. εις 
τά δροσερά μάγουλά της.

— Βασίλισσα Παρθένε, έξηκολούθησε μετ’ όλίγον, 
Μήτερ χάριτος καί εύσπλαγχνίας, μόνον ή Αγια σου 
καρδία είναι εύσυμπάθητος είς τάς ψυχας πού κατα
φεύγουν είςτό έλεόςσου! Ή ψυχή μου δλη τωραάφο- 
σιοΰται είς τόν Υιόν σου! Ταπεινή καί μηδαμινή έμπρός 
Του, δέν τολμώ νά ένατενίσω τό θεΐόν Γου κάλλος, ουοέ 
είμαι άξια κάν τού θείου του βλέμματος.
- _ Όχι, Αίκατερίνα, εΐπεν ή Παρθένος μέ φωνήν, 
ή όποια ήτο μουσική τής παρηγοριάς. Άν ή Αμύητος 
δέν ήξιώθη βλέμματος, ή μεμυημένη άξιούται Ολοκλή
ρου τής θείας άγάπης. Τό κάλλος καί ή σοφία, τα όποια 
δέν εδρισκες είς τήν γήν, ιδού σοί δίδονται να τα απο- 
λαύσης!.... Ό άρραβών τής δόξης περιβαλει ήδη τήν 
δεΕιάν σου.

Καί είς τούς λόγους αύτούς ή Αίκατερίνα θαμβωμένη 
καί κατάπληκτος είδε τήν δεξιάν της περιβεδλημενην 
δακτύλιον άρραβώνος έκτάκτου λαμπροτητος και αίγλης.

Δέν ήμπόρεσε νά συγκρατηθή. Ί,Ισθανθη τον έαυτόν 
της νά παραλύη. Τήν στιγμήν δμως έκείνην θάμβος μεγα 
έξεχύθη παντού καί έν τώ μέσω χρυσερυθρων νεφών 
έπεφάνη ή αίγλήεσσα μορφή τοΰ ούρανίου Νυμφίου καί 
μιά φωνή ήκούσθη νά έρχεται άπό^τό μέρος έκεΐνο.

— Αικατερίνη, νύμφη τίμια, άνδρίζου....
[Ή «ηινίχεια εΙ« τό προσβχές)

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΕΙΟΝ

Κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ

Μ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΡΓΚΏ (Συνέχεια άχό τό προηγουμενον)

— Ά! είπεν ό δούξ, μόλις τελείωσε τήν άνάγνωσιν. 
’Ιδού μία άλλόκοτος ΰπόμνησις, μάστρο - Ροβϊνε. Κάμε 
μου τήν χάριν νά μοΰ πής, ποιος μπήκεν έδώ μέσα, 
ένφ έγώ έλειπα;

— "Ενας μόνον, αύθέντα μου.
— Ποιος είνε αύτός;
— Ό κύριος Γάστ.
— Ά ! έτσι; Μοΰ φαίνεται πώς αναγνωρίζω τό 

γράψιμό του. Είσαι βέβαιος δμως πώς αύτός ήλθε;
— Και κάτι περισσότερο άκόμη, τοΰ μίλησα.
— Πολύ καλά. Τότε θ’ άκολουθήσω τήν συμβουλή 

του. Δός μου τήν ζακέττα μου και τό ξϊφος μου.
Περιεβλήθη ένα μαΰρον μανδύαν, έδεσε τό έγχειρί- 

διον είς τήν ζώνην του καί έδωσε τό ξϊφος του εϊς 
ένα ακόλουθον, τόν όποιον πήρε μαζί του καί μετέβη 
είς τό Λοΰβρον. Τά δωμάτια τής Μαργαρίτας εύρί- 
σκοντο είς τό πρώτο πάτωμα. Τό πάτωμα δμως αύτό 
εύρίσκετο είς ύψος τριάντα μέτρων άπό τήν γήν, έξη- 
σφαλισμένον κατ’ αύτόν τόν τρόπον άπό πάσης άπο- 
πείρας έραστών καί νυκτοκλεπτών. Αύτό δμως δέν 
έμπόδισε καθόλου τόν Δοΰκα τοΰ Γκύζ νά κατεβή 
άποφασιστικά είς τήν τάφρον.

Τήν αύτήν άκριβώς στιγμήν ήκούσθη κρότος παρα
θύρου τίνος τοΰ ίσογαίου.

— Είσαι συ Γιλόννη; ρώτησεν ό δούξ.
— Ναι έξοχώτατε, άπήντησε μία γυναικεία φωνή.
— Καί ή Μαργαρίτα;
— Σάς περιμένει.
— Πολύ καλά.
Ό Δούξ ένευσεν εϊς τόν άκόλουθόν του, ό όποιος 

άνοίξας άμέσως τόν μανδύαν του, έξετύλιξε μικράν 
σχοινίνην κλίμακα. Ό πρίγκηψ έδεσε τήν μίαν άκρην 
τής σκάλας εϊς ένα σχοινί ποΰ έκρέμασεν ή Γιλόννη, ή 
όποια τήν έσυρε κατόπιν πρός τά έπάνω καί τήν 
έδεσε καλά εϊς τό παράθυρο. Μετά ταΰτα ό δούξ έδεσε 
τό ξίφος εϊς τήν μέσην του καί άνέβηκεν έπάνω. 
Μεθ’ δ τό παράθυρον έκλεισε. Ό δούξ ακολουθών 
τήνΓιλόννην έφθασεν είς μίαν έλικοειδή κλίμακα, ήτις 
ώδηγοΰσε διά μέσου τοΰ τοίχου εϊς τόν άντιθάλαμον 
τήςΜαργαρίτας."Οταν έφθασεν έκεϊ,ή Γιλόννη ρώτησε.

— Έφέρατε έκεϊνο ποΰ έπιθυμεϊ ή Βασίλισσα ;
— Ναί, άπήντησεν ό δούξ τοΰ Γκύζ. Άλλά θά τό 

δώσω μόνον εϊς τά χέρια τής Α. Μεγαλειότητος.
— Ελάτε λοιπόν άμέσως! είπεν μιά φωνή, ποΰ 

έκαμε τόν δοΰκα νά σκιρτίση, διότι άνεγνώρισε τήν 
φωνήν τής Μαργαρίτας.

Ταυτοχρόνως δέ άνυψώθη παρακείμενον παραπέ
τασμα άπό ίόχρουν βελοΰδο μέ χρυσά άνθη. Ή Μαρ
γαρίτα άνυπομονοΰσα είχεν έλθει εϊς συνάντησίν του.

—’Ιδού έγώ, δέσποινα, είπε τότε ό δούξ. Καί πέρασε 
ταχύς τήν θύραν, ένφ τό παραπέτασμα έπεσεν άμέ
σως δπισθέν των.

Σάν νά είχεν έννοήσει τήν άνήσυχον ζηλοτυπίαν 
τοΰ πρίγκηποςή Μαργαρίτα, τόν ώδήγησε κατ’ εύθεϊαν 
εϊς τόν κοιτώνά της καί τοΰ είπεν:

— Είσαι, λοιπόν, εύχαριστημένος τώρα;
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— Εύχαριστημένος, δέσποινα, καί άπό τί, παρακαλώ;
—Άπό τήν άπόδειξιν αύτήν ποΰ σοΰ δίνω, άπήν

τησεν ή Μαργαρίτα μέ κάποιον τόνον πείσματος. 
Διότι άνήκω εϊς άνδρα, ποΰ άπό αύτή τήν πρώτη 
βραδεία τών γάμων μας, τόσο λίγο φροντίζει γιά 
μένα, ώστε ούτε καν τήν άνάγκην νά μ’ εύχαριστήοη, 
ποΰ τοΰ έκαμα τήν τιμήν, δέν λέγω νά τόν διαλέξω, 
άλλά νά τόν δεχθώ ώς σύζυγον, ήσθάνθη.

—Ώ δέσποινα, είπε μέ λύπην ό δούξ' ησύχασε, θά 
έλθη καί μάλιστα αν τό έπιδυμής........

—Έσύ μοΰ τό λές αύτό, Ερρίκε; Σύ, ποΰ είσαι ό 
μόνος ποΰ γνωρίζεις, δτι αύτό δέν είναι άλήθεια; Άλ- 
λοιώτικα, δν είχα τήν έπιθυμίαν αύτήν ποΰ υποπτεύε
σαι, θά σέ παρακαλοΰσα νά έλθης έδώ εϊς τό Λοΰβρο;

— Μέ παρεκάλεσες νά έλθω, Μαργαρίτα, διότι έπι- 
θυμοΰσες νά έξαφανίσης κάθε ίχνος άπό τό κοινόν 
παρελδόν μας, δχι μόνον άπό τήν καρδίαν μου, άλλά 
καί άπό αύτό τό άργυρό κουτάκι, ποΰ μοΰ παρήγγει- 
λες νά σοΰ φέρω.

— Θέλεις νά σοΰ πώ κάτι, Ερρίκε; Νομίζω'πώς 
στό πρόσωπό σου βλέπω δχι τόν πρίγκηπα, άλλά τόν 
μαθητήν! Έγώ ν’άρνηθώ πώς σ’άγαποΰσα; Έγώ 
νά θελήσω μέ τά ϊδιά μου τά χέρια νά σβύσω τήν 
φλόγα, ποΰ ή άντανσκλασίς της θά ύπάρχη πάντοτε; 
"Οχι! δχι! δούξ. Μπορείς νά φυλάξης τά γράμματα 
τής Μαργαρίτας σου. Άπό τά γράμματα αύτά μόνον 
ένα σοΰ ζητώ. Καί τοΰτο, διότι τό γράμμα αύτό είναι 
έπικίνδυνο καί γιά τούς δυό μας.

—"Ολα σοΰ άνήκουν. Πάρ τα καϊ διάλεξε έκεϊνο 
ποΰ θέλεις.

Ή Μαργαρίτα πήρε τό άργυρό κουτάκι καί μέ 
τρέμοντα χέρια έλαβε τό ένα μετά τό άλλο τά γράμ
ματα, άρκουμένη νά διαβάζη τήν έπιγραφήν, άπό τήν 
οποίαν ένεθυμεϊτο τό περιεχόμενον. Άλλ’ ή ερευνά 
της άπέβΐ] άσκοπος, διότι, δέν εύρεν έκεϊνο ποΰ ζητοΰσε. 
Τότε έστράφη κατακίτρινη πρός τόν δοΰκα καί τοΰ είπε:

— Κύριε, έκεϊνο τό γράμμα ποΰ ζητώ δέν υπάρχει. 
Μήπως τό έχασες κατά τύχην; Γιατί δέν πιστεύω, δέν 
φαντάζομαι, νά τό έδωκες...

— Καί ποιο γράμμα ζητρς, δέσποινα;
— Έκεϊνο, εϊς τό όποιον σοΰ έγραφα νά παντρευ- 

τής δσο τό δυνατόν ταχύτερα.
— Γιά νά δικαιολογήσης τήν άπιστίαν σου;
Ή Μαργαρίτα σήκωσε τούς ώμους.
—"Οχι, άλλά γιά νά σοΰ σώσω τήν ζωήν. Έκεϊνο, 

εϊς τό όποιον σοΰ έγραφα πώς δ Βασιλεύς, βλέπων 
τόν έρωτά μας καί τάς προσπάθειας, τάς όποιας κατέ- 
βαλον νά σοΰ διαρρήξω τήν ένωσίν σου μέ τήν 
Ίφάντην τής ‘Ισπανίας, παρήγγειλε νά σέ σκοτώσουν.

— ’Ιδού το, άπήντησεν δ δούξ έξάγων αύτό άπό 
τήν τσέπην του. (Ή συνέχεια είς τό προσεχές).

ΜΕΓΑ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ

ΜΙΧΑΛΗΝΟΣ —ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΑΙ Σ'*
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

‘Ολομόναχοι, μέσα στόν κήπο τοΰ ξενοδοχείου, έτρω
γαν φιλιούμενοι άπό καιροΰ εϊς καιρόν. Αίφνης άπό 
ένα πυκνό φύλλωμα τοΰ πλατάνου, ύπό τήν σκιάν τοΰ 
όποιου έκάθηντο, μιά φωνή βαρειά καί νυσταλέα τούς 
έφώναξε: «”Ε, λοιπόν σείςέκεϊ, δέν θά τελειώσετε;... > 
Καί τό πρόσωπον τοΰ γλύπτου Καουντάλ έπρόβαλε

— "Ηθελα νά κατέβω νά φάω μαζύ σας, γιατί στε
νοχωριόμουνα έδώ στό δένδρο μου νά κάθουμαι σάν 
κουκουβάγια.

ΤΙ Φανή δέν άπαντοΰσε- έφαίνετο δέ στενοχωρου- 
μένη άπό τή συνάντησι αύτή, ένφ αύτός άπεναντίας 
έδέχθη πολύ εύχαρίστως, κολακευόμενος νά έχη εϊς τό 
τραπέζι του τόν περιώνυμον καλλιτέχνην.

‘Ο Καουντάλ ένεφανίσθη πολύ κοκέ, μέ τήν άτημέ- 
λητον έξοχικήν ένδυμασίαν του, είς τήν όποιαν δμως 
δλα ήτανε λεπτολογημένα, άπό τήν γραβάτα του, άπό 
άσπρο κρέπ ντέ Σίν ποΰ φώτιζε τό Ρυτιδωμένο ήλιο- 
καμένο πρόσωπό του, έως τή βέστα ποΰ έσφιγγε τήν 
εύλύγιστη άκόμη μέση του. Ό Ζάν τόν ευρισκε πιό 
γέρο μ’ αύτό τό νεανικό κουστούμι, παρά δταν τόν 
έπρωτογνώρισε εϊς τόν χορόν τοΰ Ντεσελέτ.

Αύτό δμως ποΰ τόν έξέπληξε καί τόν στεναχωρούσε 
λίγο, ήταν ή οίκιότης τοΰ Κουαντάλ μέ τήν μαιτρέσσα 
του. Τήν έλεγε Φανή καί τής μιλούσε εις τόν ενικόν. 
«Ξέρεις, τής έλεγε, ένφ έκάθητο στό τραπέζι τους, είμαι 
χήρος πρό δεκαπέντε ημερών. Ή Μαρία έφυγε μέ τόν 
Μορατέρ. Τις πρώτες μέρες νόμισα δτι βρήκα τήν 
ήσυχίιι μου.......Άλλά σήμερα τό πρωί, δταν έμπαινα
στό άτελιέ, δέν είχα τήν δύναμιν νά έργασθώ.... Τά 
παράτησα λοιπόν κΓ έγώ καί ήρθα νάφάω στήν έξοχή. 
Πολύ άσχημη ιδέα, δταν είναι κανείς μόνος.... Λίγο 
άκόμη καί θά μ’έπιαναν τά δάκρυα μέσα στή φωληά 
μου.......»

"Υστερα κυττώνταςτή δροσιά τοΰ Γκωσέν, τά ξανθά 
μαλλιά του, έψιθύρισε, σάν νά μιλούσε στόν έαυτότου, 
πέρνοντας μιά βαθειά άναπνοή. «Νειάτα, νειάτα!.... 
Αύτός δέν φοβάται νά τόν έγκαταλείψουν. Άλλά τό 
σπουδαιότερο είναι, δτι μέ τά νειάτα του χαρίζει καί 
σ’αύτήν δροσιά... Φαίνονται νά έχουν τά ίδια χρόνια... 
Ξανάνειωσε κΓ αύτή μαζύ του !»

< Άνάγωγε!... » τοΰ άπήντησε γελώσα μέ τό γέ- 
λοιο τής γυναίκας ποΰ γοητεύει, καί τήν όποιαν δέν 
χαρακτηρίζει ή ηλικία άλλά τά θέλγητρα.

Τό γέλοιο της είχεν δλην τήν γοητεία τής γυναίκας 
ποΰ έχει τήν δύναμιν ν’ άγαπήση καί ν’ άγαπηθή.

«Εκπληκτικόν.... Εκπληκτικόν ...» έψιθύριζεν ό 
Καουντάλ, ένφ τήν έξήταζε τρώγων, μέ μιά θλιβερή 
έκφρασι τοΰ προσώπου του. «Θυμάσαι Φανή, ένα πρό
γευμα ποΰ έκάναμε έδώ;... Πέρασε πολύς καιρός!... 
"Ητανε ό Έζάνο, δ Ντεζουά, δλη ή παρέα... είχες 
πέσει μέσ’ στή λίμνη καί σέ έντυσαν άνδρικά. Σοΰ 
είχαν φορέσει τό παντελόνι τοΰ φύλακα. Ά, τί ώραΐα 
ποΰ σοΰ πήγαινε....

« Δέν τό θυμάμαι....» τοΰ άπήντησε ψυχρά. Καί 
δέν τοΰ έλεγε ψέμματα- γιατί άύτά τά πλάσματα, ποΰ 
ζοΰν σάν τις πεταλούδες τοΰ περιβολιού, πάντοτε πε
ραστικά, μέ τή ζωή τους έξαρτωμένη άπό τήν τύχην, 

δέν ένθυμοΰνται παράτό παρόν, δέν αισθάνονται παρά 
αύτήν τήν ώραν τοΰ έρωτος των. Ή σημερινή άγάπη 
είναι ή ζωή τους, τά περασμένα τους δέν ζοΰν. Σβύ- 
νουν κΓ αύτά άπ’ τό μυαλό τους, μαζύ μέ τής άγάπες 
τους τής παληές. Ζοΰν μέ τό παρόν χωρίς νά φοβούν
ται γιά τό μέλλον.

Ό Καουντάλ, άπεναντίας, δέν έζοΰσε παρά μέ τάς 
άναμνήσεις τοΰ παρελθόντος. Τά ταξείδια του, οί έρω
τές του, τά γλέντια του, ή ζωή τοΰ άτελιέ, δλόκληρη ή 
ζωή του γεμάτη περιπέτειες, άμεριμνησία καί γλέντια 
έπερνοΰσεν έμπρός στά μάτια του. Άλλά έβλεπε δτι δλα 
αύτά τά πληρώνει τώρα πολύ άκριβά. Έσκέπτετο, δτι 
δέν άξιζε νά άπασχολήται σέ δλη τή ζωή του Ρουφών
τας τόν έρωτα άπό τά χείλη τής μιάς καί τής άλλης.

«Τό βλέπω σάς ενοχλώ μέ τάς άναμνήσεις μου!·.. 
Ναί σάς παραζαλίζω.......Διάβολε.... Είναι φοβερό
νά είναι κανείς γέρος.... » Έσηκώθηκε, πέταξε τήν 
πετσέτα του κΓ έφώναξε στόν ξενοδόχο : «Μπάρμπα 
Λαγγλουά, εμένα νά χρεώσης γιά τό πρόγευμα....» 
καί άπεμακρύνθη μέτήν καρδιά σφιγμένη. "Εσερνετά 
πόδια του σάν νά ύπέφερεν άπό άγιάτρευτη άρρώστια. 
Οί δύο ερωτευμένοι τόν έβλεπαν έπί πολύ νά προχωρή 
σκυφτός καί σκοντάπτων. Σέ λίγο τά μαραμένα φυλ
λώματα άρχισαν νά τόν κρύβουν.

— «Δυστυχισμένε Καουντάλ!.... άρχισε νά μαρα- 
ζώνη.......» έψιθύρισεν ή Φανή μέ οίκτον. Καί δταν,
δ Γκωσσέν άγανακτοΰσε, γιατί αύτή ή Μαρία, ένα μον
τέλο, μπορούσε νά διασκεδάζη μέ τήν θλϊψι ένός Καουν
τάλ καί προτιμούσε άντί αύτοΰ τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου, 
τόν Μορατέρ, αύτόν τόν ζωγράφο, ποΰ δέν είχε καθό
λου ταλάν καί πού δέν είχε νά τής προσφέρη τίποτε 
άλλο άπό τήν νεότητά του άρχισε νά γελάη : «Αθώε... 
ποΰ δέν ξέρεις, ποΰ δένκαταλαβαίνεις τίποτα...» καί 
άφοΰ τοΰ έπιασε τό κεφάλι μέ τά δύο της χέρια, τόν 
έγειρε στήν άγκαλιά της καί τόν ρουφούσε μέ ήδονή 
στά μάτια, στά μαλλιά, παντοΰ, σάν νά ήταν μπουκέτο.

Εκείνη τή νύχτα, ό Ζάν γιά πρώτη φορά έκοιμή- 
θηκε στό σίπτι τής ερωμένης του, ή όποια άπό τριών 
μηνών τόν παρακαλοΰσε γι’ αύτό: «Μά γιατί λοιπόν 
δέν θέλεις;» τοΰ έλεγε.

— Δέν ξέρω .... άλλά....
— Μά άφοΰ σοΰ λέω δτι είμαι έλευθέρα καί μόνη ;...
Εϊς τήν είσοδον μιία γρηά υπηρέτρια μέ χωριάτικο 

σκούφο ήρθε νά τούς άνοιξη.
— Είναι ή Μασώμ.... Καλημέρα Μασώμ τής είπε 

ή Φανή πηδώντας στό λαιμό της.
— Ξέρεις, αύτός είναι δ άγαπημένος μου, ό κύριός 

μου .... τόν έφερα ....
— Γρήγωρα, άναψε τά φώτα, στόλισε τό σπίτι νά 

είναι ώραϊο !. .. [Ή συνέχεια είς τό προσεχές]

I. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ
ΈχΙ 1S έτη έν Ββρολίνφ έκχαιδτυΰτίς. Υφηγητής έχΐ τρκτίαν έν τώ 
Πανκπιοτημίφ Βερολίνου. Συνεργάτης τοΰ Γυναικολογιχοϋ Πτριο&ιχοΰ 
Βερολίνου. Διευθυντής τής Γυναιχολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 

Βερολίνου έχί πενταετίαν.
8-11 π.μ. — 3-6 μ. μ. ΑΘΗΝΑΙ, Ζήνωνος 6*
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΪΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Η ΕΡΩΤΟΛΗΠΤΟΣ 
•Έπειτα άπό πέντε μήνες είς τό σπήτι τοΰ Στανύ.

Ζαααέν.— Νά με, έπέστρεψα άπό τήν 'Ισπανίαν... 
Δέν έχω μιά ώρα άκόμη ποϋ βρίσκομαι στό Παρίσι. 
Κα! σ’ αυτό τό διάστημα ποϋ έλειπα, τά γράμματά 
σου μέ κυνηγούσαν καί άπειλοΰσαν νά μέ πνίξουν 
μέσα είς τό σωρό τους. Ούτε έ'να γράμμα, βρε αδελφέ 
νά μή μοϋ γράψης!... Τί άνθρωπος!...

Στανύ (με μελαγχολικό ΰφος). — Πώς; Σάς έγραψα 
έπανειλημμένως...

Ζαααέν. — Ναί αυτό είνε αλήθεια, κατά τι. Έλαβα 
δυό γράμματα μόνον, χρονολογούμενα άπό τήν αρχήν 
τής γνωριμίας κα! τών σχέσεών σου μέ τήν Διάναν. 
Δύο γράμματα, γεμάτα άπό φλόγα έρωτική, άληθινά 
ποιήματα. Κα!. έπειτα σιωπή. Ή ευτυχία, βέβαια, μία 
έμορφη γυναίκα σάν τήν Διάνα, ποϋ ν’ άφίση νά θυ
μάται κανείς τούς φίλους του ... Άλλά τόν καθηγη
τήν σου, φίλε μου, έπρεπε νά τόν θυμηθής.

Στανύ. — Ώ! ώ! ή ευτυχία !...
Ζαααέν.— Τί; Μήπως ή κυρία ντέ Κρέζ δέν είνε 

μία θαυμασία καί έρωτόληπτος μαιτρέσσα, δπως τήν 
προέβλεψα; Φύσις έξαιρετικά ζωηρή, παρασυρομένη 
μέ μία τέτοια τέχνη εϊς τήν ήδυπάθειάν της . . .

Στανύ. — Ώ! άν ήσαν δλα έτσι ποΰ λέτε; .
Ζαασέν.—Ώστε δέν είνε τέτοια; Άλλά τότε τί 

είνε λοιπόν;
Στανύ. — Τήν άγαπώ, τήν λατρεύω, είμαι τρελλός 

άπό έρωτα γι’ αύτήν καί αυτή δέν μ’ αγαπά, αύτό είνε!
Ζαααέν (μέ ΰφος ήσυχο). — Αύτό δέν μοϋ προξε

νεί καμμιάν έκπληξι. Γιά τις έρωτόληπτες τοϋ είδους 
της, ό έρως είνε μιά φωτιά λαμπερή, ποϋ άνάβη άμέ
σως μέ φλόγα εξαιρετικά ζωηρή, ποϋ απειλεί γιά μιά 
στιγμή νά κυριεύση τό σύμπαν, άλλά ποϋ σβύνει πολύ 
γλήγωρα, τόσον, δσο δέν'τό περιμένει κανείς. Καί μιά 
φορά άμα σβύση! . ..

Στανύ. — Έν τούτοις, άγαπητέ μου καθηγητά, έξα- 
κολουθεΐ άκόμη τακτικά νά έρχεται είς τά ραντεβού 
μας, άλλά σάν μιά μηχανή πιά, χωρίς αισθήσεις, χω
ρίς συγκινήσεις, χωρίς τό παραμικρό πάθος, χωρίς τήν 
έλαχίστη συγκίνησι. Καί δσο προχωρεί ό καιρός, τόσο 
καί περισσότερο αργεί άπό τήν ώρισμένην ώρα.

Ζαααέν. — Συνήθεια κεκτημένη ... Τά τελευταία 
ξυλάκια, ποΰ στέλνουν τούς ύστερνούς σπινθηρισμούς 
των μέσα άπό τήν έρωτιν,ή σας φωτιά. Γιά πότε έχει 
όρισθή τό προσεχές ραντεβού σας;

Στανύ (με στενοχώρια). — Γιά σήμερα. Είνε πέντε 
ή ώρα τώρα... Περιμένω άπό τις δύο τό άπόγευμα... 
θά έλθη τρέχουσα, βιαστική, άφινουσα νά φαίνεται 
δτι είνε συγκεκινημένη' γιά πέντε λεπτά μόνο.........
Άλλ’ άν έλθη, σάς παρακαλώ, σάς καθικετεύω νά φύ
γετε ... θέλω νά τήν ίδώ μόνος ... θέλω νά τής είπώ...

Ζαασέν. — Ανωφελές! Μή συγκινείσθε.... Δέν 
θά έλθη! . . .

Στανύ (τον πιάνει τούς βραχίονας). — Ποϋ τό ξέ
ρετε, ποϋ τό μάθατε, πέστε μου, σάς έξορκίζω!...

Ζαααέν.—Δέν ξέρω τίποτε άπολύτως, σοϋ τό όρκί- 
ζομαι. Άλλά δσο δέν ξέρω, άλλο τόσο είμαι βέβαιος, 
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πώς δέν θά έλθη! Ξέρω τήν τακτικήν κΓ αύτό μοϋ 
άρκει γιά νά κάμω τούς συλλογισμούς πού πρέπει. 
(Σέ λιγάκι): Δέν μοϋ λές, μήπως είς τό τελευταίο, 
είς τό προτελαυταΐό σας ραντεβοϋ, δέν άφισε κάποια 
όμιλία, έτσι άσυναισθήτως τρόπον τινα, μία όμιλία ποϋ 
νά ύποδηλώνη δτι μπορεί νά λειψή, μπορεί νά φύγη 
άπό τό Παρίσι γιά λίγο καιρό, γιά ένα χρονικό διά
στημα απροσδιορίστου διάρκειας. Γιά προσπάθησε νά 
θυμηθής;

Στανύ.—Αλήθεια. Είς τό περασμένο ραντεβού μας 
μοϋ ώμίλησε μέ κάποιαν δόσιν άοριστίας, δτι ίσως, 
πολύ πιθανόν, νά κάμη ένα ταξειδάκι είς τήν Κυανήν 
Ακτήν, ίσως καί είς τήν Μεσόγειον. "Ενα ταξειδάκι 
αναψυχής, ποϋ της έπέβαλεν ό σύζυγός της. Ήτο 
υποχρεωμένη νά ύπακούση. Δέν μπορούσε, δέν τής 
ήτα δυνατόν νά κάμη άλλοιώτικα.

Ζαααέν (μειδιώ*).  Ώ! τής έπέβαλεν ό σύζυγός 
της! Δέν έλεγε καλύτερα δτι αύτή τό έπέβαλεν είς 
τόν κ. ντέ Κρέζ· ταξείδι αιφνιδιαστικό καί άπρόοπτο, 
ποϋ θά σοϋ άναγγελθή άπόψε, ίσως, μ’ ένα μπιλλιετάκι. 
"Αν θέλης μπορώ νά σοϋ πώ άπό τώρα κατά προσέγ- 
γισιν τί θά περιέχη τό γραμματάκι αύτό. Λίγες γραμ
μές, μέσα είς τις όποιες μέ πολύ τάκτ, άλλά μέ 
τό τάκτ έκεϊνο πυϋ κάτω του διαφαίνεται κάποιος 
τόνος μπανάλ θά σοϋ άναγγέλλη τόν χωρισμόν.

Στανύ (μέ ΰφος ταραγμένο). — Πώς τό ύποθέτετε 
αύτό ; Ά ! δχι! δχι! ποτέ !... Δέν είναι ικανή, δέν θά 
τό κάμη αύτό ποτέ!

Έξαφνα ακούεται ήχος κουδουνιού είς τόν άντιθάλαμον Ό 
καθηγητής καί δ μαθητής ανταλλάσσουν ένα βλέμμα. Ό Στανύ 
φαίνεται κατεχόμενος άπό μεγάλη ταραχή καϊ ανυπομονησία. 
Ό Ζαααέν άντιθίτως, άφίνει νά διαφαίνεται είς τά χαρακτηρι
στικά του κάποια ειρωνική ήαυχία. Ένα υπηρέτης φέρει ένα 
τηλεγράφημα.

Στανύ (αρπάζει ανυπόμονος άπό τά χέρια τοΰ υπη
ρέτου τό τηλεγράφημα. "Επειτα, στρεφόμενος πρός 
τόν Ζασσέν, τοΰ λέγει κατασυγκεκινημένος): Είναι έκ 
μέρους της!...

Ζαααέν (τόν εμποδίζει >·ά τό Αποσφράγιση). — Περΐ- 
μενε μιά στιγμή! Νά σοϋ πώ τήν περίληψιν τοϋ τηλε
γραφήματος: Αδύνατον άπολύτως νά έλθη εϊς τό 
ραντεβοϋ. ’Επιβολή κα! διαταγή τοϋ συζύγου. Άναχώ- 
ρησις αιφνίδια καί άπρόοπτος. ’Επιστροφή ακαθόρι
στος καί άγνωστος. Άπαγόρευσις ανταλλαγής έπιστο- 
λών, κάποια δόσις στοργής έρωτικής. Τώρα άνοιξε τό 
τηλεγράφημα καί διάβασε!

|*Η  συνέχεια σίς το έ«όμβνον|

Κ απέλλα, Ύποκάμισσα 

Λαιμοδέτες, Κολλάρα 

καί δλα τά άνδρικά είδη

ΕΙΖ ΤΟΝ "ΚΟΣΜΟΝ.,
ΟΔΟΖ ΣΤΑΔΙΟΥ 31

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΒΡΑ ΤΗΣ "ΕΙΚ0Ν0ΓΡΑ»ΝΗί„
Ή -Εικονογραφημένη· έχουσα πάντοτε ώς σημαίαν της 

τήν «Καινοτομίαν· καί θέλουσα νά σημειώση καί ενα νέον 
σταθμόν, άπεφάσισε προβαίνουσα είς μίαν μεγάλην θυσίαν 

νά δωρήση είς τούς άναγΥώστας της ένα δώρον. τό όποιον 
θά πάρη εκείνος ποϋ θά εύνοηβή ΰπό τής τύχης.

Τό δώρον αύτό τής Εικονογραφημένης» είναι εν αυτο

κίνητου τής φημισμένης μάρκας «Peugeot» άξίας πραγμα

τικής : 4 500 δρ. καινουργές καί πολυτελέστατου. Τό αυτο
κίνητου αύτό κάθε άναγνώστης μας μπορεί νά τό ίδή είς τό 
γκαράζ αυτοκινήτων τοϋ κ. Π. Βλασσοπούλου έπί τής όδοϋ 
Σωκράτους 26, δστις καί μάς άπηύθυνε τήν έξής έπιστολήν:

Φίλε κύριε Δ. Βρατσάνε,
"Εχω τήν τιμήν νά φέρω είς γνώοιν υμών, δτι έλαβον τήν άπό 

20 τρ. φιλικήν σας, έξ ής άπέονρα επιταγήν είς όνομά μου έκ δρ. 

4,500, Ισότιμον μιάς voiturette Peugeot διά τρία άτομα μηχανής 

8 Ιππων έκ 4 κυλίνδρων. ιήν όποιαν έχω είς τήν διάΟεοίν σας.

Π. Βλασσόπουλος

Κάθε άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης· έχει δικαίωμα 
νά άποκόπτη καθ’ εβδομάδα καινά άποστέλλη εις τήν «Διεύ- 
θυνσιν τής Εικονογραφημένης» τό ειδικόν δελτίον συμμετο
χής μέχρις ότου συμπληρωθή ό άριθμός τών 52 δελτίων.

Τό δελτίον θά αποστέλλεται έντός Ιδιαιτέρου φακέλλου 
φέροντας μόνον τήν έπιγραφήν «Συμμετοχή είς τά Μεγάλα 
Δώρα·. ’Εντός τοΰ φακέλλου θά ύπάρχη μεθ’έκάστου «δελ
τίου συμμετοχής» καί τό όνομα καί η διεύθυνσις τοϋ άπο
στέλλοντος. "Εκαστον δελτίον πρέπει νά συνοδεύεται άπα- 
ραιτήτως καί μέ ενα δεκάλεπτον ασφράγιστου γραμμα

τόσημον.

ΟΙ συνδρομηταί τής μηνιαίας «Εικονογραφημένης· δέν 
δύνανται νά συμμετάσχουν τοϋ διαγωνισμού.

Έκαστος άναγνώστης τής «Εικονογραφημένης· δύναταί 
νά άποστείλη περισσότερα τοϋ ένός δελτία ουνοδευόμενα ύπό 
ισαρίθμων δεκαλέπτων γραμματοσήμων, τά οποία θά τοϋ 
δώσουν τό δικαίωμα νά συμμετάσχη τόσας φοράς είς τήν 
κληρωτίδα, όσοι καί οί αριθμοί τών δελτίων.

Είς τό τέλος τοϋ έτους μετά την συμπλήρωσιν τών 52 δελ

τίων θά καταρτισθή έπιτροπή έκ γνωστών είς τήν ’Αθηναϊ
κήν κοινωνίαν προσώπων, τών όποιων τά όνόματα θά δήμο- 
σιευθοϋν έν καιρφ. Ένώπιον τής έπιτροπής αύτής θά γίνη 
έξαγωγή έκ τής κληρωτίδος εις ήν θά είναι όλοι οί άριθμοί 
τών συμμετεχόντων, είς, δστις καί θά κερδίση τό αύτοκίνητον.

01 συνδρομηταί τής έβδομαδιαίας -Εικονογραφημένης» 
έχουν τύ δικαίωμα νά συμμετάσχουν είς τά δώρά μας, χωρίς 
νά άποοτέλλουν δελτία και γραμματόσημα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΙΟΥ 1916 - ΑΡΙΘ. 5

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΩΝ
Κάθε συνδρομητής, άγοραστής ή άναγνώστης τής «Εικονο

γραφημένης», έπιθυμών νά έχη ψευδώνυμον, δέον νά έγκρίνη 
αυτό πρότερον άποστέλλωυ 1 δραχμήν είς τήν διεύθυνση· 
τής «Εικονογραφημένης» καί έχων δικαίωμα νά μεταχειρίζε
ται τοΰτο έπί έν έτος, μετά τήν λήξιν τοϋ όποιου πρέπει νά 
άνανεώση τοΰτο ή έάν θέλη νά τό άλλάξη, άποστέλλων πάν
τοτε μίαν δραχμήν, δικαίωμα έγκρίσεως. Πάς μεταχειριζόμε- 
νος ψευδώνυμον διά τήν άλληλογραφίαν, τάς λύσεις καί τήν 
άποστελλομένην πρός δημοσίευσιν ύλην, δέον νά προσυπο- 
γράφη τά χειρόγραφα διά τοΰ πραγματικού του ονόματος. 
"Αλλως δέν θά λαμβάνωνται ύπ’ όψει.

εις τον “ΚΟΣΜΟΝ,,
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Κουστούμια μπάνιου, μπουρνούζια, 

έσώρρουχα λευκά και πλεκτά κ. λ.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Λόγφ πληθώρας ύλης, ένεκα τής πανηγυρικής όφεως 

τοΰ σημερινού φύλλου, τό όποιον έξ αίτιας τών δύο συμ- 

πεσασών κατά τήν λήξασαν έβδομάδα εορτών ήτοιμάσθη 

πολύ ένωρίτερον τοϋ συνήθους, παρελείφθησαν al συνή

θεις σελίδες τής Εικονογραφημένης,·, Αντικατασταθεϊσαι 

ΰπό άλλης έπικαίρου ύλης. Λόγφ τής αύτής αίτιας Ανα

βάλλεται διά τό έπόμενον ή δημοσίευσις τών Αποτελεσμά

των τοΰ γ' διαγωνισμού, δπως δημοσιευθώσι μετά τών 

Αποτελεσμάτων τοϋ δ', καί παραλείπεται καί ή Αλληλο
γραφία Είς πάσας τάς ληφθείσας έν τφ μεταξύ έπιστολάς 

θά άπαντήσωμεν εις τό προσεχές.

Η ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΗ ΥΛΗ
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών άναγνωστών μας έπί τών -χ- 

κατωτέρω: Πάς ό άποστέλλων πρός τήν «Είκονογραφημένην» 
εϊτε ύλην πρός δημοσίευσιν, εϊτε λύσεις, εϊτε διαγωνισμούς, 
εϊτε έπιστολήν, εϊτε ό,τι δήποτε άλλο, πρέπει νά γράφη έκα
στον ζήτημα χωριστά, εΐς χωριστόν φύλλον, χάρτου, καί δχι 
δλα μαζί είς ένα κομματάκι χαρτί. Άλλως πάντα τά άποστελ- 
λόμενα θά ρίπτωνται είς τόν κάλαθον τών άχρηστων.

ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΨΕΥΔΟΝΥΜΩΝ
Τό · Βιθυνάκιν, ·Τάκης*.

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
1»ν ΠυραμΙς

. ψ. . ζώον μικρόν
. . -f- . . νήσος Ελληνική 

. . . φ. . . . Κράτος Εύρώπης
ΟΙ σταυροί άποτελοθν μέρος τής οικίας

2ον Σταυρός

Καθέ.τως μέρος τοΰ πλοίου, όριζοντίως τακτικόν άριθμητικόν.
Άποστολεϋς Πάνος Σοφούλης (Βαθύ Σάμου)

Αί λύσεις δέον νά έχουν φθάσει είς τά γραφεία μας μέχρι 
τής έσπέρας τής μεταπροσεχοΰς Τρίτης 31 Μαΐον, συνο- 
δευόμεναι ύπό τοΰ δελτίου καί ένός ΙΟλέπτου γραμματοσήμου.

Βραβεία ώρίσθησαν τρία διά κλήρου. Ό πρώτος έξαχθη- 
οόμενος λαχνός θά λάβη ι έτησίαν συνδρομήν τής •Εικονο
γραφημένης» καί τής έβδομαδιαίας έκδόσεως καί Sv τετρά
δραχμου λαχεϊον τοΰ Εθνικού Στόλου. Ό δεύτερος μίαν έτη
σίαν συνδρομήν τής «Είκονογραφημένης» καί έν έγκυκλοπαι- 
δικόν ήμερολόγιον τοΰ Βρετοΰ. Καί ό τρίτος μίαν έτησίαν 
συνδρομήν τής έβδομαδιαίας «Εικονογραφημένης» καί Sv 
Εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον Βρετοΰ.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
■ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 1916
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τα ’Οφθαλμικά νοσήματα 
Θβοαπεύονται έν ιή itkeuj κλινική το<· elftwcoC όφΰαλμολόγου 

ϋπήλίου 1. Χαραμή 
Τ. ύφηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κλπ.

ίν τή Όφύαλμολογική Σχολή τών Παρισίων α.τουδάααντος κλπ. 
20 όδός Πειραιώς. Τηλί,,ωνον t:s4.

Ξενοδοχείων “θεοξενια,,
Π. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, aFevGYNYHJ

Τά άνω 3ενοάοχ·1ον τύρίσκτται «Ις Οψος 400 μ. ίπΐ τοΟ κατάφυτου 
ΠηλΙου (Πορταριά), λ·ιτ·υργ«1 κανά τά Έλβετικάν σύστημα.
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