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Ό διάδοχος Κωνσταντίνος καί ή πριγκήπισσα Σοφία.
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ΓΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ 

ΣΟΦζΙδΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ 
----- -----------------------

( μετά ιΐχόνων )

ΉΖ ΜΝΗΣΤΕΙΑ

ΈΙ ΡΟ δύο πεοί- 
τξΓ που ετών ό 
Διάδοχος τοϋ Ελ
ληνικού θρόνου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
Αποπερατώσας 
τάς έγκυκλοπαι- 
δικάς αύτοϋ σπου- 
δάς έν Άθήναις 
ύπό την οδηγίαν 
πεπειραμένων κα
θηγητών, Απεστά- 
λη παρά τοϋ πα
τρός αύτοϋ, τοϋ 
βασιλέως, είς Γερ
μανίαν, δπως συμ

πλήρωσή τάς στρατιωτικός καί νομικάς γνώ
σεις του. Καί μετέβη πρώτον μέν έν Λειψία, 
έν τω πανεπιστήμιο τής οποίας ιίκοοάσατο 
τών διασημοτέρων νομοδιδασκάλων, είτα δέ 
είς Άϊδελβέργην. 'Η αύτοκρατορική τής 
Γερμανίας αύλή προσεκάλεσεν έπανειλημ- 
μένως τόν "Ελληνα βασιλόπαιδα είς Βέρο- 
λινόν, ένθα ό γηραιός αύτοκράτωρ Γου
λιέλμος Α' μετά πατρικής όντως στοργής 
ύπεδέξατο αύτόν Απονείμας μάλιστα αύτώ 
εύθύς καί τό Ανώτατον παράσημον τοϋ Με
λανός ’Αετού.

Έν Βερολίνω οΐ εύγενεϊς καί Αφελείς 
τρόποι τοϋ διαδόχου Κωνσταντίνου καί τό 
ώραΐον αύτοϋ Ανάστημα ένεποίησαν έντύ- 
πωσιν βαθεϊαν, καί μετ’ ολίγον κατέστη ό 
έλλην βασιλόπαις τό άντικείμενον μεγάλων 
περιποιήσεων έκ μέρους τών διαφόρων με

λών της αύτοκρατορικής οικογένειας. Εκεί 
κατά πρώτον έγνωρίσθη μετά της πριγκη- 
.πίσσης Σόφιας, θυγατρόςτού τότε διαδόχου 
τοϋ Γερμανικού θρόνον ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ τον 
Γ'. Αί καρδίαι τών δυο νέων συνηντήθησαν 
και έρως εύγενης διέφλεξεν αΰτάς.

Έν τω μεταξύ συνέβη ό θάνατος τοϋ γη
ραιού αύτοκράτορος Γουλιέλμον και ή εις 
τόν θρόνον άνάρρησις τού υιού αύτοϋ, τού 
Φρειδερίκου I1', δστις καίτοι δεινώς πασχών 
Ανέλαβε τό κοπιώδες τού αύτοκράτορος Α- 
ξίωμιι. Άλλ’ ή νόσος τού εύγενούς και 
λαοφιλούς ΰγεμόνος ήτο Ανίατος καί τρεις 
μήνας μετά τόν πατέρα του κατήλθε και 
ουτος εις τόν τάφον έν μέσω γενικού πέν
θους. 'Ο διάδοχος Κωνσταντίνος μετέβη είς 
Βεοολΐνον όπως εντολή τού βασιλέως πα- 
τρός του συλλυπηθή την υπό τής τύχης 
τοσούτον βαρέως πληγεϊσαν αύτοκρατορικήν 
οικογένειαν. Κατά τάς ημέρας έκείνας έγέ- 
νετο καί ή μνηστεία αύτοϋ μετά τής πριγ- 
κηπίσσης Σοφίας, τής υπό τοϋ πατρός της 
έξόχως άγαπωμένης θνγατρός. 'Ο Ελλη
νισμός σόμπας μετ’ ενθουσιασμού ιίκουσε 
την είδησιν της μνηστείας καί Από τής 
στιγμής έκείνης ή πριγκήπισσα Σοφία κα
τέστη ένΈλλάδιπρόσωπον προσφιλέστατον.

"Ενεκα τού πένθους τής αύτοκρατορικής 
τής Γερμανίας οικογένειας καί τής νέας τοϋ 
διαδόχου τής Ελλάδος ηλικίας, άγοντος 
μόλις τό 21” τής ήλικίας του έτος, οί γάμοι 
άπεφασίσθη νά τελεσθώσιν έν έτος μετά 
ταϋτα, δηλ. κατά ’Οκτώβριον 1889, καί νά 
τελεσθώσιν έν Άθήναις μετά εξαιρετικής 
έπισημότητος, καθότι οί πλεϊστοι τών υψη
λών συγγενών τών μελλονύμφων έδήλωσαν 
οτι θέλουσι παοαστή είς αύτούς. Καί έν πρώ- 
τοις ήκονσθη οτι ό τόν Αείμνηστον Φριδε- 
ρϊκον διαδεχθείς πρωτότοκος υιός του, Γου
λιέλμος ό Β’., ό καί Αδελφός τής νύμφης, 
άπεφάσισε νά έλθη μετά τής συζύγου του 
αύτοκρατείρας καί μετά μεγάλης συνοδίας 
είς ’Αθήνας, τό μέν δπως έπισκεφθή την 
ήμετέραν αύλήν, τό δέ δπως όδηγήση είς 
τόν βωμόν τίιν Αγαπητήν αύτοϋ Αδελφήν.

0 καθωραΐσρός των Αθηνών.
Εννοείται ότι ή πόλις τών 'Αθηνών έδει νά 

παρασζευάση επίσημον ζαί λαμπράν υποδοχήν 
■ς ξένους, οΐτινες έμελλον νά 

ΓΙρός τούτο ή τε 
ό δήμος τών 'Αθηναίων άπό 

το ζαθωραιζοντες τήν 
τας οδούς αυτής, αίτινες έ- 

σζευών μεγάλων, διότι ένεζα τής 
ρος έπιζρατούσης ξηρασίας ζαί τής 
υδατος είχον περιέλθει είς ζατά- 

ούχί λίαν εύχαριστον. Όμολογητέον

άς
πατήσωσι 
Κυβέρνησε 
μηνών 
πόλιν, 
ζρη^ον 
ζατά 1

ν 
Οζτω- 
οί ξένοι 
ένεδύθη 
έφιλοτι-

τούς υψηλούς ξένους, 
ό έδαφος αύτή 
καί

1 πολλών ήρξαν 
καί ιδίως

■ έ· 
το θέ, 

έλλείψεως 
στάσιν 
οτι έν μικρώ χρόνου διαστήματι έγένοντο έργα 
καθωραίστικά μεγάλα, διότι παντες λίαν ά- 
ςιεπαίνως, έννοούντες τόν σκοπόν, έξετέλεσα 
τό καθήκον των. Καί κατά τάς άρχάς 
βρύου, ήμέρας τινάς πριν ή άφιχθώσιν 
ηγεμόνες, ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος 
όψιν έορτάσιμον, διότι καί οί κάτοικοι 
μήθησαν πρός τούτο, έπισκευάζοντες καί έπι- 
χρίοντες τάς οικίας των, περιτοιχίζοντες τά Α
τείχιστα οικόπεδα καί έν γένει ζαθαρίζοντες τά 
καθαρισμού χρήζοντα. Ούτω κατά τάς πρώτας 
τού ‘Οκτωβρίου ήμέρας ή πόλις τών Αθηνών 
ένδυθεϊσα τήν έορτάσιμον στολήν, άνέμενε τούς 
ξένους ήγεμόνας, ών οί μέν έπρόκειτο να έλθω- 
σιν είς ’Αθήνας διά [Ιατρών οί δέ κατ ’ ευθείαν 
διά θαλάσσης νά άποβιβασθώσιν έν ΙΙειραιεϊ. 
Ύπό τού υπουργείου ώρίσθησαν καί αί οδοί, δι’ 
ών οί ξένοι ερχόμενοι είς ’Αθήνας έμελλον να όι- 
έλθωσι. Καί πρώτος πάντων άφίχθη ό Τσάρε
βιτς, ο διάδοχος τού ρωσσιζού θρόνου.

Γ·

Ο ΤΣΑΡΕΒΙΤΣ
Τή Κυριακή, 8 'Οκτωβρίου, ζατά τήν με

σημβρίαν, κανονοβολισμοί έν ΙΙειραιεϊ άνήγγει— 
λον τήν άφιξιν τού ρωσσιζού στόλου ζαί τού Οω- 
ρηζτού, ού έπέβαινεν ό διάδοχος τού ρωσσιζού 
θρόνου Νικό.Ιαος, υιός τού αύτοκράτορος τής 
'Ρωσσίας ’Αλεξάνδρου τού Γ/ ζαί ανεψιός έξ 
αδελφής τού ήμετέρου βασιλέως. Ό βασιλεύς 
Γεώργιος ζαΐ ό διάδοχος Κωνσταντίνος, φέοον- 

ρωσσιζήν, ζατήλθον είς Πειραιά ζαί 
ύπεδέχθησαν έν μέσω τών άπό τών κεραιών τών 
πλοίων ζητωζραυγαζόντων ναυτών τόν νεαρόν 
ήγεμονίδην, τόν διάδοχον τού ισχυρού ρωσσιζού 
ζράτους ζαί συγγενή των. Ό Τσάρεβιτς άγει 
το εικοστόν πρώτον έτος τής ήλιζίας του. έχει 
φυσιογνωμίαν γλυζεϊαν ζαί τρόπους λίαν εϋγε- 
νεΐς. Έν τω σταθμώ τού σιδηροδοόμου 'Αθηνών 
είχον συνελθεί πρός υποδοχήν αύτού οί υπουργοί 
ζαί αί άνώτεραι πολίτικα! καί στρατιωτικά! 
άρχαί. Διά τής εύρείας οδού τού Πειραιώς καί 
τής κομψοτάτης οδού Σταδίου ή συνοδεία άπο- 
τελουμένη έκ πέντε αμαξών και συνοδευομένη 
ύπό ίλης ιππικού άνήλθεν είς τά Ανάκτορα, έν
θα ό Τσάρεβιτς κατέλυσεν. Ό ζαιρός ήτο λαμ
πρός ζαί ό ήλιος άπήστραπτεν ώς έν ήμερα θε
ρινή. Ή έντύπωσις, ήν ό κυανούς ουρανός τής 
Ελλάδος ένεποίησεν είς τούς έκ τού ψυχρού βορ
ρά έρχομένους 'Ρώσσους, ήτο βαθυτάτη καί έ- 
πανειλημμένως ό Τσάρεβιτς αποτεινόμενος πρός 
τόν θεϊόν του, τόν βασιλέα ημών, είπε· «Τί ώ- 
ραϊον, τί Οαυμάσιον κλίμα! Τί λαμπρός ουρα
νός ! » Καί πράγματι, όταν άναλογισΟώμεν οτι 
έν ω έν τή δυτική Εύρώπή οί άνθρωποι ζώσιν 
ήοη έν μέσω ύγράς καί παγετώδους ομίχλης, 
ήμεΤς, οί κάτοικοι τής πολεως τής Παλλάδος, 
έξερχόμεθα έν θερινή περιβολή άνά τάς οδούς, 
κρατούντες μάλιστα καί άλεξήλια όπως προ- 
φυλαχθώμεν άπό τών καυστικών τού ήλιου α
χτίνων, πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι κατά τό 
κλίμα ούδείς υπερτερεί ημών. Έχομεν έν Έλ- 
λάδι πολλά τά έλλειπή καί άτακτα έτι, άλλά 
το κλίμα ήμών θαυμάζεται καί θαυμασθήσεται 
πάντοτε, καί δικαίως έξυμνούσιν αύτό ποιηταί 
καί συγγραφείς.

"ζίφι^ις τής πριγκηπικής οικογένειας 
της Ονα-ΙΜας.

Δύο ήμέρας μετά τόν διάδοχον τού ρωσσιζού 
θρόνου άφίχθη είς 'Αθήνας έτερος διάδοχος ισχυ
ρού ζαί αρχαίου θρόνου, ό πρίγκηψ· τής ΟναΛ- 
.Ιίας, πρωτότοκος υιός τής βασιλίσσης Βιζτω-



ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣΟ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Είς προύπάντησιν τών σεπτών συγγενών κατήλ- 
ύεν είς Πειραιά άπασαή βασιλική τής Ελλάδος 
οικογένεια. Διά τών αύτών οδών, δι’ ών καί ό 
Τσάρεβιτς, άνήλθεν είς τά άνάκτορα τών ’Αθη
νών. Ό βασιλεύς έφερε στολήν ναυάρχου και 
τό παράσημον τής περικνημίδας, ό δέ διάδοχος 
στολήν Έλληνος ταγματάρχου τοΰ πεζικού. Ό 
πρίγκηψ τής Ούαλλίας καί ή σύζυγος αύτοϋ 

' ήλΟον καί άλλοτε ένταύθα πρό έτών ήδη δμως 
Οαυμάζοντες τάς προόδους, άς έκαμον αί ’Αθή
να'., έζεφράσΟησαν μετά πολλού θαυμασμού καί 
συνεχάρησαν τώ βασιλεϊ. Ή πριγκήπισσα τής

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ

ή βασίλισσαΟύαλλίας είναι συμπαθέστατη καί μειδιώσα έ- 
χαιρέτιζε το πυκνόν κατά τήν διάβασιν πλήθος, 
τό όποιον μετά ζητωκραυγών ύπεδέχετοτούς έλ- 
Οόντας ξένους. Ό άγγλικός στόλος μετά τήν ά- 
ποβίβασιν τών “Αγγλων πριγκήπων μετέβη έκ 
Πειραιώς είς Φάληρον, ένθα καί ήγκυροβόλησεν.

Ό βασι.ϊενς καϊ 
της Δανίας.

Τήν επιούσαν τής άφίξεως τής πριγκηπικής 
τής Ούαλλίας οικογένειαςέφΟασαν είς’Αθήνας έκ 
Πατρών διά τοϋ σιδηροδρόμου ό βασιλεύς καί ή 
βασίλισσα τής Δανίας, οι σεβαστοί γονείς τοΰ

ϋ .



πήγγειλεν αύτούς διά τής γλυκείας φωνής του 
έν μέσω άκρας σιωπής, ή δέ πριγκήπισσα Σοφία, 
είς άκρον συγκεκινημένη, άπήντησεν όπανειλημ- 
μένως ελληνιστί, «Εύχαριστώ.»

Ή συνοδία έν μεγάλη τάξει έξεκίνησεν έκ τοΰ 
σταθμού έπί 16 βασιλικών αμαξών, καί έκπλη- 
ξις καί θαυμασμός διεχύθη άνά τδ πλήθος διά 
τήν τρυφερότητα καί τήν χάριν τής μελλούσης 
τών Έλλήνων βασιλίσσης. Ή έντυπωσις περί 
τής πριγκηπίσσης Σοφίας ύπήρξεν έξόχως εύχάρι- 
στος καί ό ένθουσιασμδς τοΰ Ελληνικού λαού οι’ 
αύτήν άποδεικνύει πόσον ταχέως Οά τήν άγα- 
πτρη καί θά τήν λατρεύη.

Ή άφιζις τ1)ς αύτοκρατείρας Φρειδερίκον 
καϊ τής πριγκηπίσσης Σοφίας.

Ενθουσιώδης, ένθουσιωδεστάτη ύπήρξεν ή 
ύποδοχή, ήτις έγένετο είς τήν πριγκήπισσαν Σο
φίαν, τήν μέλλουσαν τών Ελλήνων βασίλισ
σαν. Ούδέποτε αί’Αθήναι είδον τοιαύτην έορτήν, 
ήτις δέν περιγράφεται. Περί τήν πρωίαν τής 
Παρασκευής τδ λαμπρώς διεσκευασμένον ατμό
πλοιων τοΰ αυστριακού Λόϋδ «Jmperatrix», 
ού έπέβαινεν ή χήρα αύτοκράτειρα Φρειδερίκου 
μετά τών τριών θυγατέρων της, προσωρμίσθη 
είς Κόρινθον, όπου μετέβησαν διά τοΰ σιδηροδρό
μου ό βασιλεύς και ό διάδοχος. Άπό Καλαμα- 
κίου ό βασιλεύς καί οί άφικόμενοι ξένοι έπέβη- 
σαν τής βασιλικής θαλαμηγού «’Αμφιτρίτης» 
ήτις περί τήν 2 μ. μ. συνοδευομένη υπό έτέρου 
ελληνικού πλοίου, τοΰ «Μιαούλη» είσήλθεν είς 
τον λιμένα τοΰ Πειραιώς λαμπρώς δίεσκευα- 
σμένου.Ή βασίλισσα μετά τών ξένων ηγεμόνων 
κατήλθεν είς Πειραιά καί έκεϊ έγένετο ή πρώτη 
συνάντησις μεταξύ τής βασιλίσσης Όλγας καί 
τής νύμφης αύτής, πριγκηπίσσης Σοφίας.

Ή ύποδοχή τής μνηστής τοϋ ήμετέρου δια
δόχου έν τώ σταθμώ τοΰ σιδηροδρόμου Αθηνών
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Ή αφιζις τοϋ αύτοκράτορος καϊ της 
αύτοκρατείρας τής Γερμανίας.

Τήν έπιοϋσαν τής άφίξεως τής νύμφης, ήτοι 
Σάββατον, περί τήν μεσημβρίαν άνηγγέλθη 

έκ Πειραιώς διά τριών κανονοβολισμών ή έμ- 
φάνισις είς τά ύδατα τοϋ ΣαρωνικοΟ κόλπου 
τοΰ γερμανικού στόλου, ού έπέβαινον ό αύτο
κράτωρ τής Γερμανίας Γουλιέλμος ό Β'. καί ή 
αύτοκράτειρα Βικτωρία Αύγούστα μετά τοΰ 
πρίγκηπος Ερρίκου τής Πρωσσίας, αδελφού τοΰ 
αύτοκράτορος καί τής πολυαρίθμου συνοδίας 
των. Ό βασιλεύς μετά τής βασιλίσσης ήμών 
και τών προαφιχθέντων ξένων κατήλθον αμέσως 
είς Πειραιά πρός υποδοχήν τοϋ αύτοκρατορικοΰ 
ζεύγους. Έν τή συνοδία τού βασιλέως κατήλθε 
καί ό τήν προτεραίαν το έσπέρας άφιχθείς έν 
Άθήναις Έρβέρτος Βίσμαρκ, δ υιός τοϋ με
γάλου Καγκελλαρίου καί υπουργός έπί τών έ- 
ξωτερικών τής Γερμανίας. Ακριβώς τήν 2 μ.μ. 
είσέπλευσεν είς τον λιμένα μας ό έξ οκτώ με
γάλων πολεμικών σκαφών τής Γερμανίας συγ
κείμενος γερμανικός στόλος. Ό αύτοκράτωρ καί 
ή αύτοκράτειρα έπέβαινον τής κομψής θαλα
μηγού των «Hohenzollern», δι’ ής ό αύτο
κράτωρ είχε μεταβή είς Πετρούπολιν καί είς 
Λονδϊνον, έπί τής μεγαλοπρεπούς δέ ναυαρχίδος 
«Kaiser» εύρίσκετο ό πρίγκηψ Ερρίκος, ναύαρ
χος τού γερμανικού ναυτικού.

Ή δεξίωσις τών βασιλέων ήμών καί τών 
άλλων ήγεμονικών προσώπων μετά τοΰ αύτο
κράτορος καί τής αύτοκρατείρας ύπήρξεν έγ- 
καρδιωτάτη, καί ό αύτοκράτωρ ίστάμενος έπί 
τής γεφύρας τοϋ πλοίου του έμεινεν έκπληκτος 
έπί τή θέα τού γραφικωτάτου Πειραιώς, ένδε- 
δυμένου τήν έορτάσιμον αύτού στολήν καί φω
τιζόμενου ύπό τών ζωηρών τοΰ ήλίου άκτίνων. 
Πάντες ήσαν φαιδροί, καί έλεγες δτι ό ανέφελος 
ήμών ούρανδς μετέδιδεν αύτοΐς τήν φαιδρότητα 
αύτοϋ.

Ή ύποδοχή τού αύτοκράτορος τής Γερμανίας 
έκ μέρους τών ’Αθηναίων ύπήρξεν ένθουσιώδης, 
αί ζητωκραυγαί αντηχούν άνά πάσαν στιγμήν, 
ιδίως δέ ότε ό αύτοκράτωρ έν τή λαμπρά αύ
τοϋ στολή στρατηγού άφίχθη είς τον σταθμόν 
τοϋ σιδηροδρόμου. Μετά τάς συνήθεις παρου
σιάσεις καί βραχεΐαν τοΰ δημάρχου προσφώ- 
νησιν άνήλθεν ή συνοδία είς τά ανάκτορα διά 
μέσου πυκνού στίφους λαού καί τού άνά τάς 
οδούς παρατεταγμένου στρατού. Μετά πολλοϋ 
ένδιαφέροντος ό αύτοκράτωρ έξήταζε τά πάντα 
κατά τήν διάβασιν καί πολλάκις τά βλέμματά 
του προσηλώθησαν έπί τού ιερού βράχου τής 
Άκροπόλεως, ήτις μακρόθεν έστιλβεν έν όλη 
τή μαγευτική αύτής μεγαλοπρεπείς.

Ή τελετή τών γάμων.

Φαιδρά καί χαρμόσυνος άνέτειλεν ή πρωία 
τής Κυριακής (15 8βρίου) Έφαίνετο ότι καί ό 
ουρανός συνεμερίζετο τήν γενικήν άγαλλίασιν 
έπί τώ αίσίω γεγονότι τών γάμων τοΰ πρώτου 
διαδόχου του Ελληνικού θρόνου.

"Αμα άνατείλαντος τού ήλίου τρεϊς κανονο- 
βολισμοί καί αί μουσικαί τής φρουράς άνακρου- 
ουσαι τδ εωθινόν ένέβαλλον είς κίνησιν τήν πό- 
λιν άπασαν. Στίφη πυκνά άνθρώπων διήρχοντο 
τάς διαφόρους οδούς κατευθυνόμενα πρός τόν 
μητροπολιτικόν ναόν, ένθα έμελλε νά τελεσθή 
κατά τήν 11 πρ. μ. τδ μυστήριον τοΰ γάμου. 
Έμπροσθεν τής μεγάλης εισόδου τοϋ ναοϋ έν τή



7?

Ή αύτοκράτειοα της Γερμανίας 
Βικτωρία - Ανγούστα.

Ό αύτοκράτωρ της Γερμανίας 
Γουλιέλμος ό Β'.
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Ή ποιγκήπισσα Βικτωρία τής Πρωσσίας. 'Η πρχγκή πίσσα Μαργαρίτα τής Πρωσσίας.



ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕ'· ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1889

(Ποίημα γραφέν ύπό τοϋ φιλέλληνος 
Γερμανόν Α. Δύρ, όπως προσφερθη 

τω Διαδόχω Κωνσταντίνω.)

Τί τήλε πλοϊον ώκύπορον τάδε 
λαμπρόν τε κοβμη&έν τ’ έπιβάμαβιν 

πολνχρόοις Μυρτώον ευρύ 
έκπεράα πέλαγος γαλανόν;

στόλος δέ &ωραχ9εϊς έπεται πολύς 
ατμού πυραι&οϋς έσβύμενο; ΟθέυίΓ 

άβΟον 6έ πίλνανται τά πλοϊα 
κυάνεον περόωντα λαϊτμα.

’Ι&ύνεται κόλποιο Σαρωνικοΰ 
στόλος, παρέξ Άκτάν δέ πετρώδεα 

ήδη νυ ΓΙειραιεΙ πελάζει" 
τέρμα πλόοιό τοι έγγύς, Λτ&ίς.

έν δεξιά δ’ ' Τμηττός ύπ αίθρια 
πόρσω τ’ ’όρος τό Πεντελικόν λί&ω 

μαρμαϊρον έκφαίνοντ , έκεϊ δέ 
ύψι κέρας Λυκαβηττός αίρει,

έν&α προφαίνετ Άκρόπολις λόφος 
λάμπει, ό' ύπ’ αύτά τέρμα τόδ’ έβχατον, 

τηλαυγές ώς άστρον φαεννόν, — 
αί μεγάλαι λιπαραϊ τ’ H&Svai.

τί δή τό μικράν καϊ μεγαλάν νεών 
πλή&ος τονΰν άμφϊς λιμένα βτέφει; 

ίβτών κεραίαν τ’ απ’ ακτάς 
φλέγματα μυρί' άνηχέουβιν;

ήβα τϊαλοϋσαν ιιλικίας άκμά 
ή&ει τε γενναία φρενός είλετο 

νύμφαν ποθεινόν έκπρεπή καϊ 
έγγενέων χαρίτων άώτω.

οία μέν έβχάταν μετ’ άπαλλαγάν 
έντευξις, οΐον δή κεχαρισμένον 

άβπαβμα' συγχαίροντι πάντες 
αίβίω άματι οί πολϊται.

χαίροντι ταύτα βυζυγία λίαν 
Γερμανίας καϊ 'Ελλάδος έ&νεα' 

αύτάν γάρ έλπίζουβιν άμφω 
έγγυτέρω έτι βυζυγήσειν.

άλλως τε καϊ τςόχαν έχέτην ΐβαν 
άρχάΐ' γάρ ά μέν άρτι κατεβτά&η, 

Φράγγων ύπερ&ύμων κρατοϊβα 
ϋ-αρβαλεώτατα, Καιβαρεία,

ά δ’ ενκλέως ρήξαβα τυραννίδα 
κρηπίδα τάς ε’λευ&ερίας θέτο, 

πόλεις όέ φύλων βυζυγεΐβαι 
τόν Β α σ ι λήα ελοντ άνακτα' 

πομπά δέ λαμπρά ΙΊειραϊκά όόώ, 

νυν ήδαφιβμένα νεοεργές, 
πομπεύεται νύμφα βεβαβτά, 

ύμνου ύπ’ ήχεϊ τοΰ πατρώου, 
τέλος ποθεινόν, ματρόπολίν δ' άνω, 
κόβμω έορτώδει βασίλειά τε 

δόμους θ’ όδούς τε ποικίλοιβιν 
άν&εβι καϊ βτεφάνοις πρέποιβαν

φέρει τό πλοϊον ώκύπορον τάδε 
τάν μέν Σεβαστάν νυμφιόίαν κόραν, 

μάτηρ δ’ άγει μεν Καιβαρεία 
νυμφίω άρτι δή έγγυατάν.

κούραν άγαυάν, Καίβαρος έκγονον 
Γερμανικόν, παϊς τοΰ βαβιληίου 

άρχοντας Έλλάνων δικαίου 
Πρωτότοκος, λιπαρά κεχλαδώς

άλλ’ ούδενός μέντοι κάλαμος βαφώς 
τάν λαμπρότατ ήδ' αγλαΐαν γράφειν 

οίός τ’ άν ήν κόβμος δ’ έν άβτει 
θαυμάσιος περί δή τέτυκται.

πολλάν δέ πάμφωνόν τ’ ίαχάν χαράς 
ϊηβι πλή&ος τοι πυκινώτατον 

νύμφας τε νυμφίου θ’ όμοΰ γε 
άβτεϊ βάμερον άμφανέντων

πάντων δέ και κώδωνες έόρτιοι 
πύργων τονΰν δή εύρύν ές ουρανόν 

ΐάβιν ήχος όξύδουπον 
εισόδου άγγελίαν φέροντες.

ϊ,ϊ

£

πομπα δ εσελθοΰσ’ άβτυ, δ' έφίβταταΐ' 
εύφαμίους γάρ άνέρες έν τέλει 

λόγους Σεβαβτοϊν έγγυατοϊν 
εύσεβέως τε κόραι λέγουβιν.

ήδη ςύ, .Κωνσταντίνε, τάχ’ ’όψεαι 
Βωμω παρ' ίρώ τών γονέων φίλων, 

φίλων όμαιμόνων, άγανών 
συγγενέων πολέων παρόντων,

παρόντος αύτοϋ Καίβαρος αύτό&ι 
βύν Καισαρεία, — πώς δέ πανολβίω 

κάβις κασιγνήτας έορτάς 
άματι τώ, δ' άπάνευίέεν έβται ; — 

βτεφ&εϊβαν ευειδή ΣΟΦΙΑΝ Τε ά ν 
ξαν&ούς πλόκους τά μυρσίνα εύπρεπεϊ' 

και πιστά πιστός δούς λαβών τε 
οί'καδ' άγει Σύ μάκαρ μάκαιραν.

πάτραν λιποίσ'— ούπως έπιλήσεαι 
αύτάςϊ—τονΰν, νύμφα, έπέβας χ&ονός 

ίρας, όποι δ’ άν ποϋς πατήβιν. 
Θεία Συ παντά ΐδοις άν έργα.

φεϋ φεΰ, χρόνος, μάλιστα δέ βάρβαροι 
άπώλεσαν πάμπολλα τεχνάσματα' 

όμως δέ λυπηρά γ' έοΰβα 
και τάδ' έρείπια &αυμάβη τοι.

Έν&’ ήμέρας άει κα&αρόν σέλας 
δι αΐ&έρος δή ούρανό&εν φλέγει, 

ένθ’ ούτε τυφώς ούτε χειμών 
βύν νιφάσιν βορέαό τ' όμβρω

εύδειέλω περ πίλνατ έπι χ&ονί, 
ώσει &εών μέντοι μακάρων έ'δεί' 

καλόν μέν έβτ εΐ'θ' οίκέειν καϊ 
τάν βιοτάν διάγειν μάκαιραν.

Ξείνα δέ Σ ο ι τάχ’ εσθ’ έτέρα πατρϊς 
πιιρ τώ φίλω πιστώ τε πόσει Τεώ 

και τοϊς νεοκτήτοις έταιβιν 
δώματος εστία, άν λέλογχας.

ϋναιβίέον ών τάς βάμερον είσόόου’ 
θεό? κυβερνάτηρ βροτεάν τυχάν 

εύδαιμόνεββιν ” Τμ μ ι δοίη 
γήρας άγήραον έξικέσ&αι.

ΙΑ. Δγρ.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ
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Πλείστων επαίνων άξία είναι η έν 
Λονδίνω διαηένονσα διακεκριμένη δε
σποινίς 5&LNNINA ^ΒαλΙΕΡΗ. ίίτις καίτοι 
μακράν τίις Ελλάδος εύρισκομένη έχει 
πάντοτε τά βλέμματά της έστραμμένα 
πρός τίιν φίλην πατρίδα καί μετά τόσον 
ζήλον προσπαθεί ν’ άνακονφίζη τονς 
πάσχοντας ομογενείς. Έγνώσθη ήδη πρό 
καιρόν ότι οί έν Λονδίνω φιλόμονσοι 
"Ελληνες έδωσαν παράσταση· ύπέρ τον 
έντανθα ενεργετικωτάτον θεραπεντηρίον 
« ό Ευαγγελισμός, » ήτις άπέφερεν οϋκ 
εύκαταφρόνητον χρηματικόν ποσόν. Ήδη 
δέ μανθάνομεν ότι τή πρωτοβουλία τής 
δεσποινίδος Βαλιέρη έσνστήθη ύπό όμά- 
δος Κυριών καί δεσποινών είδος ευεργε 
τικής έσπερίδος έν η αί Κνρίαι αύται 
έτοιμάζουσιν ένδνματα καί άλλα χρειώδη 
διά τούς έν τώ «Εύαγγελισμώ» νοσηλενο- 
μένονς. Αί ενγενεϊς Κνρίαι, αί ύπέρ τον 
φιλανθρωπικόν τούτον σκοπού έργαζό- 
μεναι είναι αί έξής: Αΐ Κνρίαι Μαριγώ 
Καβάφη. Μαριέττα Δαμαλα, Δέσποινα 
Μεσσηνέζη, Αικατερίνη Βαλιέρη. καί αί 
δεσποινίδες Σμαράγδα Βαλέττα, ’Αλεξάν
δρα 'Ροδοκανάκη. Σμαράγδα Ενμορφο- 
πούλον, Μίνα Εύμορφοπούλον. ’Ελπινίκη 
Ενμορφοπονλον, Κατίνα Άγελάστον, Μα- 
ριγό> Άγελάστον, Χριστίνα Άγελάστον, 
Αγγελική Σεβαστοπούλον, Κατίνα Σε- 
βαστοπούλον, Βαρβάρα Βαλιέρη. Μαρία 
Βαλιέρη καί ή άνω μνησθεΐσα δεσποινίς 
Άννίνα Βαλιέρη. Πάντοτε οί έν Λονδίνω 
"Ελληνες έφάνησαν προθυμότατοι νά 
σννεισφέρωσιν ύπέρ τών άγαθοεργών τής 
κοινής ήμών πατρίδος ιδρυμάτων, καί είς 
αύτήν πάλιν τήν περίστασιν άπέδειξαν 
αΐ εύγενεϊς έν Λονδίνω Έλληνίδες ότι, 
οσάκις πρόκειται περί περιθάλύεως έν- 
δεών καί άσθενών, ούδέ χρημάτων ούδέ 
κόπων φείδονται, άκολονθονσαι τήν ώ
ραίαν τής θρησκείας ήμών φήσιν · 
«Αγάπα τόν πλησίον σον ώς σεαντόν.»



Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΣΚΟΥΔΕΡΗ
’Ιστορικόν διήγημα

Μετάορασις έχ τοϋ Γερμανικού 
ύπο τής δεσποσύνης 

ΛΟΥΚΙΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
[Συνέχεια άριβ. 178’]

Δεγραί έξυπνα τά όργανά του, φοβούμενος 

μήπως δραπετεύσω. Λοιπόν, ας εξακολουθήσω τήν 

διήγησιν μου.

Ό διδάσκαλός μου ήτο λίαν αυστηρός καί τοΰτο 

συνετέλεσεν είς τό νά κάμω μεγάλας προόδους είς 

τήν τέχνην καί μετ’ ού πολύ νά γίνω ανώτερος 

καί αύτοϋ τοΰ ίδιου. Τότε συνέπεσε ξένος τις αγο

ραστής νά έπισζεφθή τό χρυσοχοεϊόν μας, κκ: ί- 

δών περιδέραιον, οπερ είχον έργασθή, έμεινεν έκ

πληκτος καί μετ’ εύχαριστήσεως θωπεύων με.

« Εύγε σου, φίλε μου, είπεν. Ή εργασία αΰτη 

είναι άρίστη. Δεν ήξεύρω τις άλλος δύναταί νά 

συγκριθή μετά σοϋ, ή δ ’Ρενέ Καρδιλλιάκ, οστις 

είναι βεβαιότατα ό άριστος χρυσοχόος τοϋ κόσμου. 

Εις αύτόν πρέπει νά ύπάγγς, διότι μετά χαράς 

θέλει σέ δεχθή, είς τό χρυσοχοεϊόν του καϊ μόνον 

παρ’ αύτοϋ δύνασαι νά λάβης μαθήματα σπου

δαία είς τήν τέχνην. »

Αί όλίγαι αύται λέξεις τοϋ ξένου μοί έπροξένη- 

σαν μεγίστην έντύπωσιν καί τοϋ λοιποϋ δέν είχον 

πλέον ησυχίαν είς τήν Γενεύην.

Άνεξήγητόν τι μέ εϊλκυεν άλλαχοϋ. Μετ’ ού 

πολύ, κατορθώσας νά άποσπασθώ άπό τοϋ κυρίου 

μου, ήλθον είς Παρισίους καί εσπευσα πρός τόν 

Καρδιλλιάκ. οστις όμως μέ ύπεδέχθη ψυχρώς καί 

άποτόμως.

Ουδόλως όμ,ως μέ άπεθάρ^υνεν ή δεξίωσις αΰτη 

καί έζήτησα παρ’ αύτοϋ εργασίαν ε'στω καί έπί 

μετοιωτάτη άμοιβή. Μοί έ’δωκε νά έργασθώ μι ■ 

κρόν δακτύλιον καί ότε τφ παρέδωκα τήν εργα

σίαν τετελεσμένην, μέ παρετήρησεν ασκαρδαμυκτί 

ώς άν έζήτει νά είσδύσγ είς τά ενδόμυχα τής καρ

δίας μου καί τότε μοί είπεν. «Είσαι καλός καί 

επιδέξιος τεχνίτης, έλθέ έδώ όπως εργάζεσαι μετ’ 

έμοϋ είς τό χρυσοχοεϊον θέλεις έχει καλήν πλη

ρωμήν καί επιθυμώ νά μένης ευχαριστημένος.» 

Καί πράγματι ό Καρδιλλιάκ έκράτησε τόν λόγον

έζ της θλίψεω: νά προ- 

ζρατών ζαί τάς δύο 

έθρήνει. Έπί- τέλους 

’οϋ θλίψιν έξηζολού-

ΙΙρο πολλών εβδομάδων ήδη ήμην πλησίον 

του καί δέν είχον άκόμη ίδεϊ τήν Μαγδαληνήν, 

ήτις τότε έμενεν είς τήν έξοχήν, είς τήν οικίαν 

θείας τινός.

Ημέραν τινα έπέστρεψεν. Ώ! πανίσχυρε Ου

ρανέ, δποία ύπήρξεν ή έντύπωσις, ότε είδον ενώπι

ον μου τήν άγγελόμορφον αύτήν κόρην. Είναι δυ

νατόν άλλος τις νά άγαπήση ποτέ, όπως έγώ 

αύτήν *Ώ ! Μαγδαληνή!

Ό Όλιβιέ δέν ήδύνατο 

φέρη τι περισσότερον καί 

χείρας έπί τοΰ προσώπου 

ύπερνιζήσας τήν τρομεράν αύ 

θησε λέγων·

—ΊΙ Μαγδαληνή ήτένισε πρός έμέ μετά φιλι

κού βλέμματος. "Εκτοτε πολλάκις ηλθεν έν τώ 

έργοστασίφ καί μετά τ.λείστης χαράς είδον ότι 

άνταπεκρίνετο είς τήν άγάπην μου καί μέ όλην 

τήν αύστηράν ε’πιτήρησιν τοϋ πατρός πολλάκις 

κρυφίως, θλίψις τις τής χειρός εξέφραζε σιωπηλώς 

τόν μεταξύ ήμών δεσμόν ον έκεϊνος δέν ύπώπτευεν. 

Έγώ προσεπάθουν παντί σθένει όπως κερδίσω τήν 

άγάπην του καί γίνω ανεξάρτητος χρυσοχόος, 

όπως προτείνω αύτφ νά μοί δώση τήν θυγατέρα 

του. Άλλά πρωίαν τινά ότε μόλις είχον αρχίσει 

νά έργάζωμαι είσήλθεν δ Καρδιλλιάκ πλήρης ορ

γής καί περιφρονήσεως

—Δέν έχω ούδεμίαν άνάγκην τής εργασίας σου, 

μοί λέγει άποτόμως- γρήγορα έκτος τής οικίας 

μ.ου, καί πρόσεχε νά μή σέ ίδω ποτέ έδώ.

Δέν έχω άνάγκην νά σοί είπώ τό διατί, άρκεϊ 

ότι δέν θέλω πλέον νά σέ κρατήσω πλησίον μου. 

Τόσον μόνον σοί λέγω οτι δ άπηγορευμένος καρ

πός εύρίσκεται διά σέ πολύ ύψηλά.

Ήθέλησα νά δμιλήσω πλήν μετά τοιούτου φοβε

ρού γρόνθου μέ ώθησε πρός τήν θύραν, ώστε μέ έρ^ιψε 

κατά γής καί μέ επλήγωσεν είς τήν κεφαλήν καί 

τήν χεϊρα. ’Εκτός έμαυτοΰ καί περίλυπος μέχρι 

θανάτου έγχατέλειψα τήν οικίαν καί κατώρθωσα 

μόλις είς τό τέλος τής δδοΰ τοϋ Άγιου Μαρτίνου 

ν’ άνακαλύψω γνωστόν τινα, όστις μέ έδέχθη είς 

τό ισόγειον αύτοϋ δωμάτιον.

(έπεται συνέχεια)
Διευθυντής καΛ έκδοτης. Ι· Περβανογλος
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Τύποις Άνέστη Κωνσταντινίδου 1889—1910.


