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Είνε έγκλημα τηλεγραφεί ό’άνταπακριιής-ταΟ Η
μερησίου Ταχυδρόμου κ. Δίλλων ή έκβουλγάρισις 750.
000 Ελλήνων. 'Η γνώμη αΰτη ας δώση τό σύνθημα
συστηματικών διαμαρτυριών και αποκαλύψεων έκ μέ
ρους τοΰ ανεπισήμου Ελληνισμού, έφ’ βαομ-ή-επίση
μος Ελλάς κωλύεται νά προβή εις άνάλογον μέτρον.
Εις τό πρόσωπον τοΰ επιφανούς δημοσιογράφου έξανίσταται ό στοιχειώδης ανθρωπισμός ό όποιος μετά φρί
κης παρακολουθεί τό άνίερον έργον έθνους ζώντος και
άναπτυσσομένου εις τούς κόλπους τοΰ Εύρωπαίκόΰ πο
λιτισμού. Και εΐνε όχι μόνον έγκλημα ή έκοουλγάρισις τόσων χιλιάδων Ελλήνων κατά τής ελληνικής
ιδέας, κατά τής Ελληνικής διανοητικότητας, αλλά καί
υορις πρός τάς άνθρωπιστικάς ιδέας, πρός τά στοιχει
ώδη δίκαια τοΰ ανθρώπου, πρός τήν ελευθερίαν
τής σκέψεως καί τής συνειδήσεως, τά μέσα τά όποια ή
Βουλγαρία χρησιμοποιεί πρός επιτυχίαν τοΰ σκοπού
της. Καί ή πλέον πορωμένη συνείοησις καί ή πλέον
αδιάφορος ψυχή αισθάνεται βαθύτατα ρίγος φρίκης
προ τής άπαισιότητος καί τής ώμότητος τών πράξεων
τών ανθρώπων αύτών κατά παντός ό όποιος δέν ύποκύπτει εις τάς θελήσεις των. Καί εκείνο ποΰ καθιστά
τό ρίγος δριμύτερον καί τήν οδύνην βαθυτέραν, έκείνο
ποΰ φέρει τήν άπόγνωσιν καί γεννά τήν άλλοφροσύνην
εΐνε ή μελλοντική θεσις τών πληθυσμών αυτών. Διότι
τό σημερινόν άπάνθρώπον καί βάρβαρον καθεστιος αν
ήτο διαβατικόν θά έδικαιολόγείτο κάπως έκ.τών περι
στάσεων. 'Ο πόλεμος ίσιος επιτρέπει καί ύπερβασίας
καί κάποιαν σκληρότητα καί έλλειψιν σεβασμού πρός
τά δικαιώματα τών ήττημένών.

Τό δίκαιον τοΰ ισχυρότερου καί ή θέλησις τοΰ νικητοΰ έπέχουν θέσιν νόμου καί αί αύθαιρεσίαι δέν εΐνε
ξέναι πρός τά διαβήματα τών νέων κυριάρχων οί όποιοι
ενίοτε καί άκοντες καθίσταται καί ώμοι καί βίαιοι καί
σκληροί καί τυραννικοί.
Δυστυχώς όμως τά μέτρα τών Βουλγάρων δέν
έχουν τήν χροιάν τής προσωρινότητας καί δέν εΐνε
απόρροια ανάγκης. Εΐνε ή απαρχή συστηματικής ερ
γασίας ή οποία ακολουθεί ένα δρόμον. "Η τήν άφομοίωσιν ή τήν έξόντωσιν. Εις αύτό τό άπλοΰν πρόγραμμα
κρύπτεται ωκεανός απιστίας, παρασπονδίας, ληστρικής
ένεργείας καί αίμοβόρων ενστίκτων ή έκδήλωσις. Καί
δλα αύτά εις βάρος άθο,ων αδελφών μας οί όποιοι αντί
τής δροσεράς πνοής τής ονειρευτής ελευθερίας άνεΰρον
τήν φλογώδη πνοήν μιας τυραννίας άποπνικτικής, μιας

ζωής άσφυκτικήςζ-ένός βίου περικυκλουμένου άπό δι
αρκή μαύρα σύννεφα.
Ε’ύρέθησαν ύπό τάς άλύσσους δουλείας τής όποιας
τήν άπαισιότητα έδοκίμασαν μέ τήν πλέον στυγνήν έκ. δήλωσιν..Είδο,ν εοφειγάς, ατιμίας καί χρήσιν τυραννικών
μέσων τών όποιων ή θλιβερά είκών θέλει διεγείρει τήν
φρίκην κάθε πολιτισμένου ατόμου έπί γενεάς γενεών.
Καί έχομεν καθήκον νά έντείνωμεν τάς προσπά
θειας μας δπως γνωσθώσιν δσον οΐόν τε λεπτομερώς
ολαιαί πράξεις τών άνθρώπων αύτών ο! οποίοι ώς θοεμηνία ενέσκηψαν κατά τών άτυχών αδελφών μας.
Εις τήν Εύρώπην καί Αμερικήν οί Λαοί έξανϊστανται όταν γνωσθή δτι παρεβιάσθη ή συνείδησις τ,οΰ
ατόμου καί δέν ύπήρξεν άρκετά σεβαστή ή ελευθερία
τής σκέψεως.
Εΐνε λοιπόν ανάγκη ή ΎΛ'.νΐ, γνώμη τής Εύρώπης
νά πληροφορηθή εύρύτατα δλα τά τερατουργήματα
τής Βου'.γαρικής φυλής.
Ίσιο; έπέλθη ν' ποθουμένη θεραπεία. Εΐνε ν, μόνη
έί'.πίς τών καταουναστευομένων μέχρις δτου ή μήτηρ
Ελλάς έλθει τιμωρός τής αδικίας καί τής απαίσιας τυ
ραννίας.
θά ήτο λοιπόν επιβεόλημένον μέ γεγονότα,μέ ονόματα,
μέ χρονολογίας, μέ άριθμούς, μέ ακρίβειαν, μέ χρωμα
τισμόν, μέ λεπτομέρειας, νά γ.'νη μετάφρασις όλων αύ
τών εις Γαλλικήν καί ’Αγγλικήν γλώσσαν καί νά σταλή εις δλα τά σωματεία τοΰ κόσμου διά νά λάβουν
γνώσ-.ν οί Ααοί.Κυρίως οί "Ελληνες ’Αρχιερείς άς άποτανθώσιν εις όλους τούς κληρικούς τοΰ κόσμου, οί φοιτηταί εις δλα τά φοιτητικά σωματεία, οί καθηγηταί
τοΰ Πανεπιστημίου εις δλα τά ανώτερα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, οί καθηγητικοί Σύλλογοι τών Γυμνάσιων τοΰ
Κράτους είς δλα τά κολλέγια και διδακτήρια τής μέ
σης εκπαιδεύσεων, τά εργατικά σωματεία εις όλους
τούς ισχυρούς έργατικούς οργανισμούς τής Εύρώπης.
αί Συντεχνία-, είς τούς όμοιοτέχνους των, οί δημοσιο
γράφοι. οί επιστήμονες, οί συγγραφείς εις τούς συνα
δέλφους των καί αί γυναικεΐαι Ενώσεις τής 'Ελλάδος
είς κάθε γυναικεϊον Σωματέϊον Εύρώπης καί 'Αμερι
κής. Κυριωοέστατα αί Έλληνίδες ήδύναντο νά έργασθώσιν άποτελεσματικώς. Διότι μαζή μέ τάς ώμάς περιγραφάς ήδυνάμεθα νά συγκινήσωμεν τήν γυναικείαν
ψυχήν επικαλούμενα-, κάθε μητρός. κάθε συζύγου καί
άοελφής τό ενδιαφέρον διά τά σκληρότατα καί άπεριγράπτως οδυνηρά της 'Ελληνικής Βουλγαροκρατουμένης οικογένειας παθήματα.
ΕΥΓΕΝΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

'Η Καλλιόπη έπαρουσιάσθη, ώς τελεία έκπροσώπησις γυναικός μορφωμένης, είς εποχήν, καθ’ ήν ή
'Ελληνική κοινωνία εύρίσκετο ακόμη είς νηπιώδη
κατάστασιν, καί ή γυνή έν Έλλάδι έπρεπε νά είναι ή
έμψυχος προσωποποίησις τής νοικοκυράς καί ό άγρυ
πνος φύλαξ τής Εστίας.
Έζησεν ή Καλλιόπη καί διεδραμάτισε πρόσωπον
πολύ διάφορον τών συγχρόνων Έλληνίδων. Δέν έζωσε
τά όπλα διά νά συναγωνισθή ύπέρ τής πραγματοποιήσεως τής ιδέας της, άλλ’ έλαβε τήν τόλμην διά τοΰ λό
γου νά διεγείρη έπανάστασιν (>). Βεβαίως υπέροχος
δύναμις νοΰ, εύκόλως διεγείρει έπανάστασιν, άλλ’ ή
καταστολή αύτής πόσον είναι δύσκολον άνευ άδελφικοΰ
αίματος, καί άγνωσται είναι αί διαστάσεις καί άγνω
στα-. αί συνέπειαι. Διό μεγάλη είναι ή εύθύνη τοΰ έπιχειροΰντος τήν έςέγερσιν λαοΰ κατά τοΰ καθεστώτος
άνευ τής συνέσεως εκείνης, ιδία, δΓ ής δύναται νά
προΐδη τήν άνύψωσιν καί τήν εύημερίαν τοΰ έθνους.
'II Καλλιόπη νατείγε τό ιδεώδες τών Γαλλίδων
εκείνων, αϊτινες κατά τήν Γαλλικήν έπανάστασιν, έγένοντο μάρτυρες διά τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν ισό
τητα. Άλλ’ ή γεμάτη άπό ιδεώδες τής άκράτου δημο
κρατίας, ή περιλάλητος Κυρία Rolatid, τής όποιας τό
έξοχον σαλόνι τόσον έπέδρασεν, ήναγκάσθη είς τήν
λαιμητόμον νά άναφωνήση:
Ο Liberte ! que de crimes on comrnet en ton
noro.
Ή Καλλιόπη έκατώρθωσε νά ζήση έν άτμοσφαίρα
μυστηριώδους έπιβολής. ’Εκείνοι δέ, οί όποιοι μακρόθεν τή έρριπτον φαρμακερά βέλη, ένώπιον αύτής έγένοντο βαγιάδες.
Ή Καλλιόπη άπέδε-.ξε τήν δύναμ'.ν, ποΰ έχει μία
θαρραλέα γυναίκα μέ διανοητικήν άνάπτυξιν καί τόν
ρόλον ποΰ δύναται νά παίξη είς τό σαλόνι.
Ή Καλλιόπη τώ 26 ’Ιουνίου τοΰ 1809 έτους έγεννήθη έν Πάτραις. Ό πατήρ της ήτο ό Άνδρέας Καλαμογδάρτης καί ή μήτηρ της άνήκει είς τήν άρχοντικήν
οικογένειαν τών Παπαδιαμαντοπούλων. Ό πατήρ της
μετά τοΰ υίοΰ έλάμβανον μέρος ένεργόν εις τόν 'Ιερόν
’Αγώνα, διό σκέψις δρθή έγεινεν δπως τά λειπά άδύνατα τής οικογένειας μέλη άφήσωσι τήν Ελλάδα διά
νά μή καταβασανισθοΰν.
Ούτω, τή συνδρομή τοΰ έν ΙΙάτραις προξένου τής
’Αγγλίας, ή κυρία Καλαμογδάρτου μετά τών τριών
θυγατέρων Καλλιόπης, Μαρίας καί Θεώνης διά Ίονικοΰ πλοίου άφίκοντο εις Ζάκυνθον καί άκολούθως διηυθύνθησαν είς ’Αγκώνα τής Ιταλίας.
Ή φύσις είχε προικίσει τήν Καλλιόπην μέ έκτα
κτα δώρα' μέ νοΰν εύφυά καί δξύν, μέ πνεΟμα άνεξάντλητον, μέ ζήλον είς τά γράμματα, μέ φαντασίαν ζωηροτάτην, μέ μνημονικόν άσύλητον ύπό λήθης καί στε
γανόν, μέ αισθήματα καί συναισθήματα χριστιανικά
καί πατριωτικά.
Τά πάντα ϋπεδείκνυον τήν μικράν κόρην ώς λαμ
πρόν άνθοφόρον φυτόν, ώραίους έπαγγελλομένους καρ
πούς. Ή έξορία έπωφέλησε τήν Καλλιόπην. ’Εν τή
ιταλική ταύτη πόλει, ή Έλληνΐς αυτή, ώς μέλισσα
(’) Πρβλ. Τά σι-μβάνα τής Νσυπλιοκή: Έταταστάστως
παρ’ ένός Ναυπλιέως. ΆΗήνηοι 1863 καί έν τφ ΙΙιιεοο»
λογίω τοΰ κ. Κ. Φ. Σκόκου τήν περί τής Καλλιόπη, Παπαλεξοπούλου διατριβήν, έν έτει 19Q4,

νεάζουσα είς εύανθεΐς λειμώνας διήρχετο τά παρθενα
γωγεία καί ήκουε τούς διδασκάλους. Ούτως έμορφώθη
καί έξεπαιδεύθη λαμπρά, γενομένη κάτοχος καί τής
ιταλικής, γαλλικής καί άγγλικής γλώσσης καί πολλών
γνώσεων. Δέν παρημέλησε καί τήν μελέτην τής μητρι
κής γλώσσης. Έν Άγκώνι ή Καλλιόπη έθαυμάζετο
ύπό τών ’Ιταλών καί άπεκάλουν αύτήν Κέαν Αφρο
δίτην. Ή φύσις δέν έστόλισεν αύτήν μέ τόσα διανοη
τικά καί ψυχικά χαρίσματα μόνον, άλλά τήν έπλασσε
καλλιτεχνικώτατα. Άρα δικαίως οί ’Ιταλοί έθαύμαζον
Έλληνίδα ώραίαν, ξανθήν, ύψηλήν, μορφωμένην, φιλοπατριν, συνενοΰσαν τήν γυναικείαν γλυκύτητα καί
αβρότητα πρός τήν άνδρικήν εύτολμίαν. Κατείχε τό
προτέρημα τό μεγάλον νά ένθουσιάζεται καί νά μέταδίδη τόν ενθουσιασμόν διά τής μελιρρύττυ εύγλωττίας
της. Έν τή έξορία αύτής δμως έν τή καρδία της είχε
τήν πατρίδα, ήτις ήγωνίζετο δπως άποσπάση τά δεσμά
τής πολυχρονίου δουλείας.
Ή Ελληνική κυβέρνησις εΐχεν άποστείλει έπιτροπήν -όπως έπικαλεσθή τήν μεσολάβησιν τοΰ ΙΙάπα
ύπέρ τών άγωνιζομένων Ελλήνων, είς τήν όποιαν άπετέλει μέρος καί ό Άρχιερεύς Γερμανός. 'Η Καλλιόπη
ίδοΰσα αύτόν έχάρη χαράν μεγίστην, μαθοΰσα μάλιστα
δτι είχε καί έπ-.στολάς τοΰ τε πατρός καί άδελφοΰ
αύτής. Ή άποστολή άπέτυχεν. Ή Καλλιόπη δέν ήθε
λε νά μείνη έν τή έξορία, άλλ’ έπεθύμει νά μεταβή είς
τήν άγαπητήν πατρίδα της καί ούτως ή έν Άγκώνι
οικογένεια τοΰ Καλαμογδάρτου έπέστρεψεν είς τήν
Ελλάδα.
*
Ή Καλλιόπη έν Ναυπλίω ήτο τό ζήτημα τής ημέ
ρας. Τό πνεΰμα, ή καλλονή, ή τελεία μόρφωσις, ή
γλωσσομάθεια, ή άρρενωπή στάσις της έκαμαν έντύπωσιν άρίστην. Ήτο χαριτωμένη χορεύτρια καί ίππεύτρια. "Ολα τά φυσικά δώρα καί έπίκτητα σπουδαίως
έδρασαν έπί τής ψυχής τών Ναυπλιέων. Ή Καλλιόπη
ήτο είς τά στόματα πάντων καί πασών. Πάντες έπεθύμουν νά τήν γνωρίσουν.
Ή οικία τοΰ Άνδρέου Καλαμογδάρτου έγένετο
καθ’ εσπέρας τό ένδιαίτημα τοΰ άνθους τοΰ Ναυπλίου.
Ήτο άλν(θώς βασίλισσα τοΰ σαλονιού της. Πάντες
έκρεμώντο άπό τά εύγλωττα χείλη της Δικαίως κατά
τούς χρόνους έκείνους, καθ’ ούς ή γυ/ή ήτο τόσον περιωρισμένη καί ή μόρφωσις ήτο σπάνιόν τι, έπρεπε νά
προξενή έντύπωσιν ή Καλλιόπη. Μεταξύ τών θαμώνων τοϋ σαλονιού ήτο καί ό Σπυρίδων Παπαλεξόπουλος. δστις θαυμάσας αύτήν τήν έζήτησεν εις γάμον
καί τώ 1826 έγεινε σύζυγός του.
Έν τούτοις τό Μεσολόγγιον έκαμε τήν ένδοξον έξο
δον καί οί σωθέντες κατέφυγον είς Ναύπλιον. Ή πατρίς εΐχεν ανάγκην καί χρημάτων, συνεπώς τό Ναύπλιον προσέφερε τόν δβολόν του. Καί καθ’ ήν στιγμήν
δ πρόεδρος τής Δημοτικής έπιτροπής τής αύτοπροαιρέτου εισφοράς, ό Γ. Γεννάδιος, έν τή πλατεία τοΰ
Πλατάνου ώμίλει πρός το άσφυκτικώς πεπυκνωμένον
πλήθος καταλλήλως τή περιστάσει,κατέθεσε τήν μόνην
του περιουσίαν οκτώ άγγλικών λιρών ύπέρ τών άναγκών τής πατρίδος. Πάντες οί παρεστώτες κλαίοντες
κατέθετον έν εύγενεί άμίλλή. Έν τή συγκινητική έκείνη σκηνή διασχίζει τό πλήθος ή Καλλιόπη καί, προσελθοΰσα προ τής έπιτροπής, καταθέτει έπί τής τραπέ
ζης πάντα τά πολύτιμα αύτής κοσμήματα και τά
δώρα τού μνηστήρός της, μηδ’ αύτοϋ τού χρυσού
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δακτυλίου τοΰ άρραβώνος φεισ&εϊσα. Συγκινηθεΐαα
ή έπιτροπή μετά δακρύων έδέχθη τήν πλουσίαν καί
πολύτιμον εισφοράν. Εϊς μάτην ό Γεννάδιος προσεπάθησε νά τήν πείσ^ δπως τή έπιστρίψή τούλάχιστον τό
δακτυλϊδιον τοΰ άρραβώνος της. Τά πάντα εϊς τόν βω
μόν τής πατρίδας καί αύτόν τόν δακτύλιον. Καί εύχαριστημένη δτι έξετέλεσε τό καθήκον έπέστρεψεν εϊς
τήν οικίαν μεταξύ τοΰ συγκινημένου λαοΰ.
*
* *
Ό Καποδίστριας ήλθεν εϊς τήν Ελλάδα δπως κα
ταστήσω αύτήν κράτος σεβαστόν καθ’ δλα, συνεπώς
έπρεπε νά δημιουργήσω νέον καθεστώς έκ νέας ύλης
καί νά είναι πρό παντός σεβαστός δ νόμος. Διά νά εϊμεθα έλευθεροι πρέπει νά εϊμεθα δοΰλοι τοΰ νόμου,
είπεν δ μέγας Ρωμαίος. Ό ένάρετος εκείνος Κερκυραΐος δια να έκτελέση τό καθήκον άγρίως έδολοφονήθη
πρό τής έκκλησίας Ή σημαία τής κατά τοΰ καθεστώ
τος άνταρσιας υψοΰται τό πρώτον έν τώ Λιμένι τής
Μάνης. Οί άπειθεΐς πρός τόν νόμον, οί άδίκως παραπονούμενοι—λέγομεν άδίκως, διότι δ άληθής πατριώτης,
χάριν τοΰ γενικοΰ καλοΰ τής πατρίδος, θέτει κατά μέ
ρος τάς μικροφιλοτιμίας, τόν νοσώδη έγωϊσμόν καί τήν

φιλοπρωτίαν προβάλλουσι πάντοτε άπαιτητικοί.— Με
ταξύ τών όμοιοφρονούντων κατά τοΰ καθεστώτος κατεταχθησαν καί αί προσφιλείς τής Καλλιόπης ύπάρξεις.
Συνεπώς δ^πατήρ καί ό άδελφός της φυλακίζονται εϊς
τό Παλαμίδι. Ό σύζυγός της μετά τοΰ άδελφοΰ κατα
φεύγει κρυφά εϊς Ύδραν, δπου είχε κηρυχθή ή κατά
τοΰ καθεστώτος έπανάστασις. Ή Καλλιόπη μετά τών
δύο της τέκνων Ναπολέοντος καί ’Επαμεινώνδα, παρέ
μενε κεκλεισμένη έν τή οικία της.
Μετά τό θανάσιμου αμάρτημα πρός τήν πατρίδα
καί τήν παραιτησιν τοΰ Αύγουστίνου Καποδιστρίου, ή
εκλεχθεϊσα ύπό τής Γερουσίας έπταμελής διοικητική
έπιτροπή διώρισε τόν σύζυγον τής Καλλιόπης, Διοι
κητήν Ναυπλίου καί Άργους. Έν τή θέσει ταύτη ό
Σπυρίδων Παπαλεξόπουλος έδειξε διοικητικήν ικανό
τητα.
Από τής δολοφονίας τοΰ Κυβερνήτου μέχρι τής
έλεύσεως τοΰ Όθωνος, τό Ναύπλιον έπέρασε πικράς
ήμέρας,κατά τάς όποιας χάριν τών γαλλικών δπλων δέν
ύπέφερε περισσότερον,
Σπ. Δεβιάζης

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

τοτυπικής μηχανής και ό κύλινδρος φωνογράφου έλλείποντα άμφότερα εϊς τό χωρίον.
Έφ’ δσον^γνωρίζω τό είδος τοΰτο τοΰ κυκλίου χο
ροΰ έπιχωρια_ει μόνον έν Κάρυά, ής οί κάτοικοι παρά
τών περίοικων άποκαλοΰνται βλάχοι^ποιμένες γεωρ
γοί’ κατ’ άμάρτυρον δέ καί άσαφή παράδοσιν είνε
άπόγονοι άποίκων μεταναστευσάντων πρό τριών αιώ
νων έξ όμωνύμου χωρίου τής Θράκης, πολύ διαφέροντες τών περίοικων πρός τά ήθη καί έθιμα, τούς ιδιωτι
σμούς τής γλώσσης καί τήν άμφίεσιν έν γένει’ τό κρίνω
δέ άξιον πληρεστέρας έρεύνης παρά τών εϊδικώς λαογραφουντων,διότι φρονώ, δτι έν τφ κυκλίςο τούτωχορφ
ένυπολανθάνει ό· χορός δν ό Πλούταρχος εϊς τόν Βίον
Θησέως ιστορεί _έπί λέξει ώς έξής : «Έκ δέ τής Κρή
της άποπλέων εϊς Δήλον κατέσχε, καί τώ θεφ θύσας.
καί άναθείς τό ’Αφροδίσιον, δ παρά τής ’Αριάδνης έλαοεν, έχόρευσε μετά τών άϊδίων χορείαν, ήν καί έτι νΰν
έπιτελεΐν Δηλίους λέγουσι, μίμημα τών έν τώ Λαβύριν
θοι περιόδων καί διεξόδων, έν τινι ρυθμώ περιελίξεις
καί άνελίξεις έχοντι, γιγνομένην. Καλείται δέ τό γένος
τοΰτο τής χορείας ύπό Δηλίων Γέρανος, ώς ιστορεί Δικαίαρχος».

ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
(Κάρυά Τρικάλων Κορινθίας)
Πολλά είνε τά είδη τών κύκλιων ’Εθνικών χορών
τούς όποιους δρχοΰνται οί χορευταί, περιγράφω δέ
κατά τό ένόν τό «Γαϊτανάκι» ώς παραλλάσσοντα πολύ
τών δμοειδών.
Κατά τόν χορόν τοΰτον οί δρχούμενοι δέν συνδέον
ται άπλώς συγκρατουμένων πάντων διά τών παλαμών,
άλλ’ οί χορευταί πρό τής ένάρξεως τοΰ χοροΰ συγκρατοΰνται διά τών συμπλεκομένων βραχιόνων, ένώ ή άριστερά τοΰ κορυφαίου τοΰ έλκοντος τόν χορόν συνδέεται
πρός τήν άριστεράν τοΰ έπομένου καί τούτου ή δεξιά
πρός τήν άριστεράν τοΰ άμέσως έπομένου, ώστε πάν
τες οί χορευταί είνε στενώτατα συνδεδεμένοι πρός άλλήλους άποτελοΰντες συνεχή καί άδιάσπαστον ειρμόν.
Μετά τοΰτο ύπό τούς ήχους άσματος αδομένου έξ ύπαμοιδης παρα δυο όμάδων τοΰ χοροΰ, άρχεται ούτος
έλκόμενος παρά τοΰ κορυφαίου μετά ήμιβημάτων ήρέμων καί βραδέων έξελισσόμενος πάντοτε κυκλιως μέχρι
τίνος σημείου, δτε δ χορός άποτόμως άρχεται υποστρέφων βήματά τινα, μεθ’ δ άρχεται έκ νέου ή πρός τά
πρόσω έξέλιξις δι’ήμιβημάτων ήρέμων τοΰ δλου είρμοΰ
τών χορευτών πάντοτε διατηροΰντος τόν σύνδεσμον κατά
τήν έπϊ τά πρόσω καί τήν ύποστροφήν έξέλιξιν. Έν
γένει δ χορός ούτος εϊς τόν θεατήν προξενεί έκπληξιν,
διότι δ τε ιδιόρρυθμος σύνδεσμος τών χορευτών καί οί
βηματισμοί προδίδουσιν άπόπειραν πρός έξεύρεσιν διε
ξόδου έκ μέρους περιπεφραγμένου.
Προσθέτω δτι τόν χορόν τούτον δρχοΰνται άναμίξ
άνδρες μετά γυναικών καί παρθένων, παρατηρώ, δτι δ
κορυφαίος,δ έλκων τόν χορόν, ούδέποτε άποσπάται τοΰ
δλου είρμοΰ τών χορευτών, Γνα στροβιλισθή περί αύτόν,
ώς εϊς άλλους κυκλίους χορούς εϊθισται.
Ήδη παραθέτων στροφάς τινας τοΰ άσματος, ώς
τοΰτο άδεται.
Τό (γ)λέπεις κείνο τό βουνό γαϊτάνι-γά-τό-γαϊτανάκιμου
Τό πέρα καί τό δώθε — σύρτε πίσω
Στό πέρα βόσκουν πρόβατα γαϊτάνι-γά-τό-γαίτανάκι μου
Σ’ τό δώθε βόσκουν γίδια — σύρτε πίσω κ.τ.λ.
Παρατηρώ, δτι τόν ιδιόρρυθμον σύνδεσμον τών χο
ρευτών,τήν δλην έξέλιξιν τοΰ χοροΰ καί τήν μουσικήν
τοΰ άσματος δύνανται νά άπρτυπώσωσιν δ φακός φω

(Ακολουθεί).

Ξυλόκαστρον

I. Π. Σιαματούλης

ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
Άσμα ’Ηπειρωτικόν
‘Ανάθεμά σε, βασίΛ,ηά. καί μύρια άιάθεμά σε,
με τό σεφέρι πού εκαμες τώρα δώδεκα χρόνους,
πο ’πιασες τά σκαλώματα κ’ έκλεισες τά δερβένια,
στη Βέροια πιάνουν τ’ άλογα, στά Σέρρας καληγώνουν
στά εοημα τάΓρεβενά πεζεύουν καί κινεύουν,
Πιάνουν δένουν τούς γέροντας.σκεντιέβουν τού.παπάδες
Παπά κρασί, παπά ψωμί, παπά ταΐν τοΰ Μάρκου,
Παπά καί παιδομάζωμα μικρά Γιαννιτσαρούδια
Παπά καί κόρην έμορφην νά μείν’ αφέντης βράδυ
Κ’ήμεΐς κρασί, κ’ ήμεΐτ ψωμί κ’ήμεΐς τοιν τοΰΜάρκου
κ’ ήμεϊς καί κόρην έμορφη νά μείν’άφέντης βράδυ
Ημείς παιδιά δέν έχουμε μικρά Γιαννιτσαρούδια
μόνο τής χήρας δ υιός πούνε γιά Γενιτσάρης
Καί βγαίν’ ή χήρα ξέπλεκη καί μαγουλοτραβιέται.
Δίκιος είσαι αφέντη μου καί δίκια νά μέ κρίνης
Στό πρώτο παιδομάζωμα πήραν τόν άδελφό μου
"Υστερα καί τόν άντρα μου, τώρα καί τόν υιόν μου;
"Εμπα στό ασκέρι χήρα μου, έμπα καί γνώρισέ τους
τί νά γνωρίσω ή ορφανή τώρα δώδεκα χρόνους
ήταν ψιλός, ήταν λιγνός, κ’ ήταν οάν τν’ αφεντιά σου!

Γ ΑΛΛ' ΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

TO fLBPI^EPAION ΤΗΣ ΑΥΤΟίςΡΑΤΕίΡΑΖ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Πέτων άφελώς διά τοΰ δακτύλου τήν τέφραν τοΰ σιγάρου του δ ζωγράφος Δαυίδ Μελράϋ είπεν όλως άπροσδο·
κήτως :
— Έμάθετε τάς μεταλλαγάς, τάς οποίας έφερεν εις τό
Άχίλλειον, τήν ιδιόρρυθμον καί μεγαλοπρεπή εκείνην έ-

παυλιν Γουλιέλμος δ Π ; Διέταξε νά βγάλουν τό άγαλμα
τοΰ Χά’ίνε’ δ.τως δ Πλάτων έξώριζε τόν "Ομηρον τής δη
μοκρατίας του, δ Γερμανό; αύτοκράτωρ έξορίζει τόν Γερ

μανόν ποιητήν έκ τών θαυμάσιων κήπων τοΰ Κερκυραϊκοΰ
ανακτόρου, όπου τόν είχε τοποθετήσει ή μελαγχολική εύλάβεια τής Αύστριακής Αύτοκρατείρας.
__ Ναι. άπήντησε γελών δ μυθιστοριογράφος Λαρζά,
Διάταγμα Μονάρχου, τόν όποιον ήνώχλει δ ποιητικός οί
στρος τοΰ μεγάλου εΐρωνος, όποιος ύπήρξεν δ Χάϊνε, δί
πλωμα δψιγενές άνδρός ρέκτου, όστις θέλει νά τάξη κατά
τοΰ δηκτικοΰ σκεπτικισμού τήν μεγίστην Γερμανίαν.
Σιγή έκράτηιε πρός στιγμήν έντός τοΰ μεγάλου μελετη
τηρίου, εις τό κέντρον τοΰ δποίου εύρυτάτη ταινία ήλιου,
διασπώοα τούς ΰελοπίνακας, είσέδυσε, προσδίδοτσα λάμψιν
εις μακρόν βερνικωμένου κύμβαλον μέ ουράν καί ή φράσις άντήχησεν άναπαραστήσασα υπό τάς όψεις τής αύτόθι
συνηγμένης φιλικής τετράδος τό γοητευτικόν πανόραμα
τής θελκτικής νήσου τοΰ Ίονίου νωχελώς έξηπλωμένης έν
όλη τή λαμπηδόνι τή; κυανής τη; θαλάσσης καί τοΰ δια
φανούς ουρανού της είς τήν ουδόν τοΰ ’Αδριατικοΰ πέλα
γους. "Επειτα βραδεία καί μυστηριώδης ή φωνή τοΰ Ίωάννου Βερλιέ, άγαλματοποιοΰ, τόν όποιον ζωογονοΰσι πάν
τοτε επικοί εμπνεύσεις, έψιθύρισε μέ θλιβερόν ύφος.
— 'Ωρισμένως ή Κέρκυρα δέν φέρει ευτυχίαν εϊς τούς

λου του, έβγαλε έπιστολήν καί έπανερχόμενος μεταξύ τών

φίλων του είπε τά έξής.
— Γνωρίζετε δτι έκυκλοφόρησε μίαν ήμέραν καί προύξένησεν έκπληξιν ή διάδοσις ότι άπέθανε τριάκοντα καί δύο
έτών νέος, δ Γεώργιος ‘Αρδάν είχε πνιγή είς τήν Κέρκυ
ραν κατ’ άτυχή σύμπτωσιν, έν πλήρει άκμή ποιητικού τα
λάντου μεγαλοφυίαυ. Τότε εγώ, δ επιστήθιος φίλος του, δ
σύντροφος τής παιδικής του ηλικίας, μετέβην είς τήν Κέρ
κυραν νά τόν εδρω καί νά τόν έπαναφέρω νεκρόν είς Παρι
σιού;... Άλλά κατά τήν άναχώρησίν μου άπό τής νήσου έ
κείνης, δπου φθάσας μετά 60 ώρας ταξείδιον, ένφ έπεβιβαζόμην μετά τοΰ νεκροΰ, δ πρόξενος τής Γαλλίας, όστις
μέ συνώδευε κατά τάς πένθιμους έζ.είνας ώρασ, μοί ένεχεί-

ποιητσς τής Δύσεως.
Ό Μελράϋ έσήκωσε τήν χεΧρα άποτόμως καί στρέψας
πρός τά άνω τήν κεφαλήν είπεν.
— Ά, ναι, τό ζή’ημα τοΰ Γεωργίου ‘Αρδάν ;
Ό άγαλματοποιός άπήντησεν ύψώσας τούς ώμους’ δ ζω

γράφος έπέμενεν.
_ "Εν θαλάσσιον δυστύχημα, καθώς έμαθα...
Ό Λαρζά είχεν έτοίμην κάποιαν ά.τάντησιν, δτε δ οικο
δεσπότης Πέτρος Έρλεό, έως τότε σιωπηλός μέ τό μελάγχρουν καί ένεργητικόν πρόσωπον Βάσκου, προδίδων κατα
φανή νευροπάθειαν ήγέρθη καί πάλιν, βραδύς δέ καί μέ
τόνον ένδομύχου οδύνης είπε.
— Διέδωσαν δει συνέβη δυστύχημα!
Καί έπειδή πάντες έξεδήλουν αίφνιδίαν κατάπληξιν, δ

συνθέτης έξηκολ. ώθησε μέ πικρόν μειδίαμα.
— Ναι, διέδωσαν καί κατέστησαν πιστευτόν καί πρός σέ
ακόμη Βερλιέ, όστις ήσο τόσον πιστός φίλος του.
Ή φωνή του ήτο σοβαρά, ώστε πάντες ύπό τό κράτος
σφοδρός έντυπώσεως προσήλωσαν έπί τοΰ οικοδεσπότου ά-

νήσυχον βλέμμα.
__ Πώς ! είπεν δ άγαλματοποιός, συμβαίνει

τίποτε λοι

πόν ;
_ Δέν μοΰ άνήκε τό μυστικόν, φίλε μου. Μόλις σήμε
ρον τήν πρωίαν άπηλλάγην του λόγου, τόν όποιον έδωκα
είς ένα νεκρόν, ότι «ά τηρήσω μυστικότητα. Καί ακριβώς
όπως παρηγγέλθην, προβαίνω είς έκμυστηρεύσεις...

* *
*
Ό Έρλεό ήγέρθη άπό έπιπλον στολισμένον μέ τεμάχια
φίλδισν, τό δποϊον ήτο τοποθετημένου όπισθεν τοΰ κυμβά

ρισε φάκελλον, προσθέσας’
— Ό δυστυχής φίλος σας θά είχε προαίσθημα, δίαν
μοΰ έδιδε τό όνομά σας, ώς τό μόνον πρόσωπον, τό δ
ποϊον ώφειλον νά προειδοποιήσω έν περιπτώσει άπευκταίου.
Συγχρόνως μοΰ άφησε νά σάς παραδώσω τήν έπιστολήν

αύτήν».
Τήν έπήρα έκπληκτος.
—Ό φάκελλος έφερε τό,δνομά μου καί περιείχε δεύτερον
φάκελλον μέ τάς λέξεις «Δέν θά άνοιξης τήν έπιστολήν
ταύτην παρά έπί τοΰ πλοίου κατα τήν έπιστροφην σου».
Τεταραγμένος ύπήκουσα καί άμέσως δτε τό πλοϊον άνοίχθη
είς άνοικτόν πέλαγος, έξω τοΰ λιμένος τής Κερκύρας, ήνοιξα είς τόν κοιτώνά μου τήν τραγικήν διαθήκην, τήν ό
ποιαν βλέπετε.
—Φίλοι μου, διά τρίτην φοράν ανοίγω τό γράμμα αύτό,
καί έπειδή ό Γεώργιος υπήρξε συνεργάτης μου καί δ καλ
λίτερος φίλος μοι·... οάς παρακαλώ νά μέ ουγχωρήσητε’
έάν ....
Ό "Ερλεό έσταμάτησεν έπί τινα λεπτά, φέρων τας χείρας είς τά μάτια του. ’Έπειτα, άφοΰ ή φωνή του έπανέ-

κτησε τόν τόνον της, έδιάβασε τά έξής.

«Πέτρε μου, δταν θά άναγνώσης τάς γραμμάς αυτάς ή
έσπέρα θά καταπίπτω έπί τής Άδριατικής θαλάσσης. Θά
ταξειδεύης καί θά έπαναφέρης τό σώμά μου νεκρόν εις τήν
γήν τής Γαλλίας, δπου θά μεταβώ διά νά ευρώ τόν αιώ
νιον ύπνον. Συγγνώμην, προσφιλεστατε μοι, διότι σοΰ επι
βάλλω τήν μεγάλην ταύτην τιμωρίαν είς τήν φιλίαν σου.
«ΔΓ δΛ,ους, τό άκοΰς; Πλήν σοΰ καί αυτής είμαι θύμα
άπροσδοκήτου συμβάντος, δπως τοΰτο συμβαίνει συχνά είς
τούς άγαπώνια;, νά ρεμβαζωσι είς τά σκοτεινά μέρη, δταν
μάλιστα οί ποιηταί είναι άφηρημένοι καί αί θαλασσοπλοΐαι
έπικίνδυνοιάλλά γιά σένα ιδού ή άλήθεια: Έκείνη.έμάντευσες
τό όνομα της, διότι μόνος σύ είδες νά γεννάται. νά αύξάνη
νά κυρίαρχη έ.ιοΰ δλόκληρος ή άφοσίωσις, ήτις έκυρίευσε
καρδίαν καί έγκέφαλον. ‘Η Ζακελίνα δε Λαρσελιέ τό πρώ
τον ούτε καν έπρόσεχεν είς έμέ, δπως ήδιαφόρει διά πάν
τα; όσους είχον κατακτήσει οί γελαστοί οφθαλμοί της, ή
μέλαινα μέ κυανόχρους διακυμάνσεις κόμη της, δ ευτυχής
παιδικός της γέλως καί ή ταχεία καί εύθυμος άντίληψίς
της. Δέν γνωρίζω έάν ένόησε μέχρι τίνος σημείου μοί είχε
καταστή προσφιλής, έχων τήν Ιδέαν δτι καί οί γονείς της
δέν θά ήμπόδιζον τήν ένωσίν μας. Άλλά γνωρίζω ότι περι
στοιχισμένη ύ.τό ένδείξεων σεβασμού, διψώσα κοσμικός
έπιτυχίας, σκεπτική καί εύφάνταστος ίσως νά μέ ήκουε
χωρίς νά μέ άφήσρ νά μαντεύσω τά άληθή αίσθήματά της.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, σύ τό ξέρεις, έζων ύπό τό κρα-

106

107

τος πυρετώδους έμπνεύσεως, διότι έγραφον τό λυρικόν
δράμα μου «τό περιδέραιον τής Αύτοκρατείρας». Τήν ρωμαντικήν ύπόθεσιν αύτοΰ τήν είχον άνευρη είς τήν ζώσαν
παράδοσιν τοΰ Κερκυραίκοΰ λαοΰ,δ όποιος διατηρεί πιστήν
άνάμνησιν τής Αύστριακής ήγεμονίδος.Κατά τό λέγειν λοι
πόν τώνΚερκυραίων γυναικών ή Αύτοκράτειρα μίανήμέραν
μέ μεγάλην μυσιικότητα ακολουθούμενη μόνον ύπό ένός
πιστού της θεράποντος έρριψε εις τόν πυθμένα τής θαλάσσης
θαυμάσιονπεριδέραιον μαργαριτών, εις τό όποιον ήθυλε νά
προσδώση τήν αρχικήν λάμψιν δΓύδροθε ραπείας-πρίν δμως
τόάνασύρη έπιπτεν ένΓενεύη θύμα δολοφόνου άναρχικοϋκαί
τόαύτοκρατορικόν περιδέραιον λησμονηθέν έκοιμάτοήδη δι
αρκή ύπνον ύπό τά κύματα τοΰ Ίονίου πέλαγους.»
«Ή θαυμασία σου μουσική έγένετο αφορμή νά θριαμ
βεύσω τό δράμά μου καί τήν έπομέιην τής πρώτης παραστάσεωςβλέπων αύτήν συγκινουμένην έκ τής έπιτυχίας τοΰέργου
μου αισθανόμενος δέ δτι έμεγαλύνθην ένώπιόν της, έτόλμησα νά ομολογήσω είς τήν Ζαχελίναν τό γλυκύ'ερον τών
ονείρων μου. Χωρίς νά δείξη διάθεσιν είς πρόθυμον άπάντησιν, σκεπτική άκόμη άλλά καί φιλόφρων, ύπεκρίθη
δτι Αστεΐζεται καί ύπαινιττομένη τόν άρχιχόν ήρωα τοϋ
δράματός μου, διαβεβαίωσεν δτι παρά τών ποιητών έζήτουν
τάήρωίκά τεκμήρια έρωτος καί ύπεξέφυγε νά καθορίσω τήν
άπάντησίν της,μέ τόνον δέσταθερόν κατέληξε«δταν θά μοΰ
φέρητε τό περιδέραιον τής Αύτοκρατείρας...
*
Μέτούςποιτάς δέν χωρούν Αστειότητες- τί θέλεις νά προσθέσω- ήμην
καί είμαι βαθέως έρωτευμένος- ήθέλησα νά τήν κατακτήσω
διά τοϋ άδυνάτου άνεχώρητα πάλιν είς Κέρκυραν. Δύο μή
νας Αναζητώ τεχνηέντως, ερευνώ.... φίλε μου, φίλε μου,
εύ.ήκα. . Ήξεύρω ποϋ κεϊται, ύπό πόσα μέτρα τής θαλάσ
σης τό Περιδέραιου τής Αύτοκρατείρας »

«Τό έσπέρας θά ύ.τάγω μόνος μέ άκάτιον, θά βυθισθώ
είς τήν θάλασσαν έως δτου εΰρω τόν θησαυρόν. Άπ’ αύτόν
έξαρ-.αται ή ζωή μου, έντός οκτώ ημερών θά τό φέρω
είς τήν Ζακελίιαν.. ή άς άποθάνω...»
«Δέν αμφιβάλλωδτι φρόνιμος δ.τω; είσαι, δέν θά άνοι
ξής τήν έπιστολήν ταύτην ένώπιον τοΰ προξένου τής Γαλ-

λίας· αύτή απευθύνεται άποκλειστικώς πρός σέ. Έ<ν καί
κή τύχη θέληση να τήν άναγνώσης, τήρησον τό μυστικόνδι’ δλους, άλλά δεΐξέ την είς τήν Ζακελίναν, διά νά τήν
κάμης νά μάθή δτι σήμερον, δπως καί άλλοτε οι ποιηταί
είναι Ικανοί έξ άγάπης νά ζωογονώσι τάς παραδόσεις, καί
νά άποθνήσκωσι δι’ αύτάς.»

Γεώργιος Άρδάν
Ή έπιστολή έπεσεν έκ τών χειρών τοΰ Έρλεό, δστις
έξηκολούθησεν :
— Ή μετά τής οικογένειας Λαρσελιέ φιλία
μοΰ έπέτρεψε νά ομιλήσω κρυφίως εις τήν Ζακελίναν. Έξεπλήρωσα τήν έπεθυμίαν τοΰ δυστυχούς νεκρού, τοΰ όποιου
πάντες ήχολουθήσατε τήν έχφοράν χωρίς ούτε καν νά φαντασθήτε διατί άπέθανε.
Μετά ένα μήνα είδον τήν Ζακελίναν δέ Λαρσελιέ διά
τελευταίαν φοράν είς τό δμιλητήριον τής Μονής ύπό τόν
κεκρύφαλον τών άδελφών τών ’Αποστολών. Έγώ μόνος εί
χον έννοήσει διατί άποτόμως άπεφάσισε νά γίνω μοναχή.
Μέ προσεκάλεσε, μοΰ έιέστρεψε τήν έπιστολήν καί προσέθετο : «Όταν δέν θά υπάρχω πλέον, θά διηγηθήτε τό έγ
κλημά μου είς όσους έγνώρισαν τόν Γεώργιον θά μάθωσιν ούτοι τοιουτοτρόπως τό δράμα καί τήν μετάνοιαν.
Αύτή είναι ρηιή παραγγελία καταδικασμένης ύπάρξεως, ήτις θέλει νά πληρώσω τθ Χβέος της».
Ό Πέτρος Έρλεό έσηκώθη ύπό τό βάρος φανερός ο
δύνης. Βαθεϊα σιγή έπεκράτησε καί πάλιν έν μέσοι τής τετράδος- Ό Βερλιέ τήν διέκοψεν έρωτών μετά τίνος δει> είας.
— Τότε άφοΰ τό διηγεΐσθε ;

Ό συνθέεης έλαβεν έκ τής Τραπέζης πένθιμον έπιστολήνκαί συγκολλήσας αύτήν εύλαβώ; εις τήν τραγικήν έξομολόγησιν τοΰ Γεωργίου Άρδάν, τήν έπέδειξεν εις τούς φί
λους του λέγων μέ διακεκομμένην φωνήν :
— Ή άδελφή Μαρία—Θηρεσία τήςΕύσπλαχνίας, ή κατά
κόσμον Ζακελίνα δέ Λαρσελιέ άπέϋανεν έκ τύφου πρό τριών
έβδομάδωνείς τό νοσοκομεϊον τοΰ Άννόϊ.

(Κέρκυρα)

Δις A. Ν.

JEAN TURGENlEV
ALFRED CAPDS

ΟΙ ΑΤΟ ΠΛΟΤΧΙΟΙ
'Οσάκις ακούω τούς επαίνους περί τοΰ πλουσίου
Ρότσιλδ, δ οποίος έκ τών τεραστίων εισοδημάτων του
άφιεροϊ ολοκλήρους χιλιάδας εις τήν ανατροφήν παι
διών, περιποίησιν ασθενών, περίθαλψη' γερόντων, κα
ταλαμβάνομαι ύπό θαυμασμού καί συγκινήσεως.·
Άλλά καί ένώ θαυμάζω καί συγκινοΰμαι δι’ αύτό,
δέν ήμπορώ εϊμή νά ένθυμηθώ πτωχήν οικογένειαν
χωρικών, οΐτινες παρέλαβον ορφανήν ανεψιάν έν τή
έτοιμορρόπω μικρά των καλύβη.
«Έάν λάβωμεν τήν Κάτκα μεθ’ήμών,εΐπενή γραία,
καί τό τελευταΐόν μας λεπτόν θά πάη δι’ αύτήν, δέν
θά έ'χωμεν άρκετά ούτε διά νά πάρωμεν αλάτι νά άλατίσωμεν τό ψωμί μας».
«Καλά... Θά κάμωήεν χωρίς αλάτι, απήντησεν δ
γέρων, δ σύζυγός της».
'Ο Ρότσιλδ είναι ε’ις πολύ κατωτέραν βαθμίδα αύ
τών χωρικών.

Σ. Θ. Λάσκαρις
Κέρκυρα

ΓΝΩΜ I Κ Α
Πρέπει νά φέρεσαι πρός τούς άλλους, δχι συμφώνως
πρός τήν ιδέαν ήν έχεις περί τών άλλων, άλλά συμφώνως
πρός τ ιήν ιδέαν ήν έχεις περί τοΰ έαυτοΰ σου.

Νά νυμφευθής μίαν τήν όποιαν Αγαπάς καί ή δποία σέ
άγαπά σημαίνει νά στοιχηματίσης μαζύ της ποιος θά παύ
ση πρώτος νά άγαπά.

Μεταξύ άνδρός καί γυναικός ών ή καρδία είναι έλευθέρα, ύπάρχει πάντοτε έν τή πρώτη συναντήσει έν βλέμμα
Ανταλλασσόμενων, βλέμμα περιέχον, χωρίς νά τό άντιλαμβάνωνται οΰτε ό μέν οΰτε ή δέ, μίαν μυστικήν πρόκλησιν
καί έπίκλησιν.
Δέν άξίζει ό κόπος νά έπαναλαμβύνης καθ’ έκάστην δτι
ειμεθα θνητοί- θά τό ίδής μόνος σου.
S. <■>

Λάθκαοις

Κέρκυρα

Ο ΤΟΥΦΕΚΙΣΜΟΣ Τ£1Ν ΠΡΟΔΟΤΏΝ
(Μέσα εις την τόσην δόξαν κα'ι τήν τόσην αίγλην, ή όποια
τόσον άφθόνως εσκορπίσθη είς τά Μακεδονικά καί ’Ηπειρω
τικά πεδία, μέσα είς τήν ΰπέροχον αυτοθυσίαν ποϋ απτόητος καί
άκατάβλητος άνεπήδηοεν άπδ τά ελληνικά στήθη, ή τύχη ήθέλησε νά αίωρηθή είς τόν εθνικόν ορίζοντα καί κάποιον νέφος
μαύροι καί σκοτεινόν. Ίό νέφος αυτό, χάρις είς τής Ελληνικής
Δικαιοσύνης τήν άμείλικτον αποφασιστικότητα καί ευστάθειαν
τάχιστα διελύθη καί διεσκορπίοθη. Τά ελληνικά όπλα, τά όποια
έξι μηδένισαν κάθε εχθρικήν άντΐστασιν, έχρησιμοποιήθησαν διά
νά έξολοθρεύσωσι καί τούς εχθρούς τής πατρίδος, τούς προδότας οί όποιοι ηυτομόλησαν είς τό εχθρικόν στρατόπεδον. Θαυμασίαν περιγραφήν τοϋ τουφεκισιιοϋ τών ενόχων έδημοσίευοεν ό
«Νεολόγοςν τών Πατρών και δεν κρίνομεν άσκοπου διά τούς άναγνώστας μας νά τήν μεταφέρωμεν εις τάς στήλαςμας).
Ή τελευταία ημέρα τών
προδοτών σωφέρ άνέτειλε δροσερά
καί ηλιόλουστος.
Τήν 2αν απο
γευματινήν ώραν έπρόκειτο νά έκτελεσθή ή άπόφασις τής
εις θάνατον καταδίκης των. Συμφώνως τφ νόμοι έδει νά
τουφεκισθώσιν «ύπό συναδέλφων των σωφέρ έπειδή δμως
ούτοι τυγχάνουσιν άοπλοι άπεφασίσθη νά λάβωσι μέρος
είς αύτήν οκτώ λοχίαι, οκτώ δεκανείς καί δκτιό στρατιώται
ήτοι άνά 12 δι’ έκαστον κατάδικον.
Άπό πρωίας ούτοι άπεμονώθησαν είς σκοτεινόν δωμά
των μέχρι δέ τής 10 1)2 ούδέν έγνώριζον περί τοΰ έπικειμένου τέλους των. Διαταγή τοΰ Β. ’Επιτρόπου τό φρου
ραρχεϊον έφρόντισε περί τής άποστολή; καταλλήλου ίερέως
δπως συντροφεύση τούτους κατά τάς τελευταίας στιγμάς
των καί τούς παραμυθήση, ό δέ’Επίσκοπος Δωδώνης έξελέξατο τόν ιερέα τοΰ Άρχιμανδρείου Παπασταΰρον, δστις εύρίσκεται έν τή φυλακή άπό τής 11ης ώρας. Καθά έπληροφορήθην δ ίερεύς ούτος δέν θέλει Αναγγείλλ,ει εις τούς
καταδίκους τό έπικείμενον τέλος των θέλει τούς ύπομνήσει
μόνον δτι μετά ;,4 ώρας άπό τής καταδίκης των ή ζωή των
είςπάσαν στιγμήν είνεείς τήν διάθεσιν τήςΔικαιοσύνης καί
ότι δέον νά είνε ετοιμασμένοι διά τήν φοβεράν στιγμήν.
Θέλει λοιπόν τούς έξοιιολογήσει καί τούς κοινωνήση τών
άχράντων μυστηρίων, άν έννοεΐται ούτοι θελήσουν.
Καθ’ ήν στιγμήν γράφω, ώρα 1 μ. μ. διέρχεται έκ τής
δδοΰ, ρυθμικώς βαδίζων, λόχος πεζικοΰ μετά τοΰτον δέ έ
τερος λόχος πεζικοΰ δ.τισθεν δέ αύτοΰ τμήμα τής Κρητικής
χωροφυλακής. Άπαντα ταΰτα τά σώματα μεταβαίνουσιν
είς τόν τόπον τής έκτελέσεως, πλήθους πολλοΰ άκολουΟοΰντος.

’Εντός τοΰ φρουρίου καί ολίγον έντεΰθεν τών .φυλακών
ύπάρχει χώρος εύρύς είς σχήμα πλατείας, δστις έκρίθη ώς
τόπος κατάλληλος διά τήν έκτέλεσιν. Μετά τήν άφιξιν τών
στρατιωτικών σωμάτων είς τό μέρος
τοϋτο ήρχισεν είσβάλλον τό άναμένον έξωθι τοΰ φρουρίου πλή
θος, ένώ τά πέριξ τοΰ φρουρίου υψώματα άπό ένωρίς είχον καταληφθή ύ.τό κόσμου άμφοτέρων τών φύλων.
Δέν ύπελείπετο παρά 1)4 τής ώρας, κατά τό διάστηιια δέ
τοϋτο μετά παραδειγματικής τάξεως έσχηματίσθη ύπό τοΰ
παρισταμένου πλήθους έν μέγα Π είς τό άνοιγμα τοΰ ό
ποιου καί πρός τό μέρος τοΰ τείχους τοΰ φρουρίου έπρόκειτο νά τοποθετηθοΰν οί κατάδικοι είς άπόστασιν 10 βη
μάτων άπό τών σκοπευτών.
Έν τφ μυταξύ τφ πλήθος ηύξανεν ένφ πλεϊστοι τών Αξιωματικών έλάμβανον θέσιν έντός τοΰ χώρου έκείνου. Μετ’ ο
λίγον προσέρχεται δ Φρούραρχος καί δίδει δδηγίας τινας
ένφ δ Βασιλικός ’Επίτροπος μέ τό Ποσειδώνιον άνάστημά
του, άτάραχος ώς βράχος παρακολουθεί τήν ολην κίνησιν.

Άλλ’ ιδού, δεκανεύς νοσοκόμος οδηγεί δίτροχον κάρρον
κεκαλυμμένον μέ ήμιακάθαρτον πλατύ ύφασμα. Ύπ’ αύτό
εύρίσκοντο τά δύ> φέρετρα έντός τών όπο'ων θά έτοποθετοΰντο μετ’ ολίγον οί ζ'Τίντες ήΐη νεκροί. Καί ένφ ταΰτα
συνέβαινον είς τόν τόπον τής έκτελέσεως άλλη σκηνή διεδραμαιίζετο έντός τών φυλακών. Άπό τής I 1ης, ώς προείρηται, εύρίσκετο έκεϊ δ σεβίσμιος ίερεύς Παπασταΰρος
δστις έπί ήμίσειαν περίπου ώραν άπηύθυνε λόγους παραμυ
θίας είς τούς καταδίκους δίατελοϋντας έτι έν άγνοίφ τής
άναμενούσης αύτοϋς τύχης. Ούδέποτε ού;οι άνέμενον τόσον
ταχεϊαν τήν έκτέλεσιν διά τοϋτο δέ κιί ήσαν ήσυχοι καί
άτάραχοι δεχθέντες προθύμως νά έξομολογηθώσιν είτα δέ
μεταλάβωσι τών άχράντων μυστηρίων. Πρός τούτο δ ώς
άνω ίερεύς παρά τήν προβεβηκυίαν ηλικίαν του καί τήν
ύπερβολικήν θερμότητα τής ήμέρας μετέβη είς μακρυνήν
έκκλησίαν καί έλαβε μεθ’έαυτοΰ τάΆγια Μυστήρια έπανελθών τήν μεσημβρίαν. Άμφότεροι οί κατάδικοι μετέλαβον
μετά ποιάς τίνος κατανύξεως. διαμαρτυρόμενοι ταύτοχρόνως διά τήν άθωότητά των. Καί πάλιν ό σεβάσμιος ίερεύς
ήναγκάσθη νά μεταβή εις τήν έκκλησίαν όπόθεν έπέστρεψε
1 ]2 ώραν πρό τής έκτελέσεως καί άνέμενεν είς τήν θύραν
τών φυλακών. Τά άνωθεν πολυπληθή παράθυρα τών φυ
λακών έμυρμηκίων ύπό τών έντός ευρισκομένων καταδίκων
στρατιωτών, προσπαθούντων νά καταλάβωσι θέσεις όπως
παραστώσι μακρόθεν τής τραγικής σκηνή;. Πέντε λεπτά
τής ώρας πρό τής προθεσμίας άξιωματικός τής χωροφυ
λακής είσήλθεν εις τό δωμάτιόν τών καταδίκων σωφέρ
καί άνήγγειλεν είς αύτοΰς τόν σκοπόν τής έπισκέψτώς του.
’Ατάραχοι ού:οι ηχούσαν τόν Αξιωματικόν μεθά έξήλθον
τοΰ δωματίου καί κατήλθον τήν κλίμακα φέροντες πέδην.
Έν τφ μεταξύ ό ίερεύς έφόρεσε τό πετραχήλιον ένφ πρό
αύτοΰ δ νεωχόρος τής έκκλησίας έκράτει τόν Σταυρόν καί
έν θυμιατόν. Καί βαδίζει πρός τόν τόπον τής έκτελέσεως
ή πένθιμος Ακολουθία ύπό τούς ήχους τής νεκρικής Ακο
λουθίας ψιλλομένης ύπό τοΰ ίερέως. «Χριστός Άνέστη»
ψάλλει ό ίερεύς καί έπαναλαμβάνει ό νεωχόρος. Οί κατάδικοι ώχροί ώς ό θάνατος άλλά μέ σταθερόν βήμα προ
χωρούν τή συνοδείρ Αξιωματικών μετά χωροφυλάκων.
«Μετά πνευμάτων δικαίων» άρχεται ψάλλων ό ίερεύς ένφ
οί εκατέρωθεν περίεργοι Αποκαλύπτονται πρό ίοΰ σταυ
ρού. Ή πένθιμος πομπή έπλησίασεν ήδη τό τετράγωνον
τών στρατιωτών οΐτινες κατόπιν διαταγής παρουσιάζουσιν
όπλα.
Καί ήδη ή περιέργεια τών παριστσμένων φθάνει είς τό
κατακόρυφον. ’Αξιωματικοί τοΰ φρουραρχείου δδηγεΐ τούς
καταδίκους είς τήν δρισθεϊσαν θέσιν πρό τών σκοπευτών.
Τήν στιγμήν έκείνην δ ίερεύς περατώσάς τήν ψαλμφδίαν
Απομακρύνεται θύννους καί δ κόσμος παραμερίζει δπως
διέλθη δ Αντιπρόσωπος τοΰ Ύψστου. Διαταγή κατόπιν
τοΰ Βασιλικού Επιτρόπου ό ύπογραμματεύς τού Στρατο
δικείου άναγικώσκει τήν καταδικαστικήν άπόφασιν μέσφ
νεκρικής σιγής. Μετά τήν άνάγνωσιν δ επικεφαλής τοΰ
στρατού άξιωματικός Αποτεινόμενος πρός τούς καταδίκους
λέγειπρός αύτοϋς δτι τοΰςκαθαιρεϊ έιδνόματι τοΰΒασιλέως
ώς Αναξίους νά φέρωσι τό Ελληνικόν στέμμα. Καί άμέσως
προχωρεί εις λοχίας δστις άποκόπτει τό στέμμα έκ τοΰ πι·
ληκίου των καί τά κομβία. Μετά τοϋτο έκλήθησαν άμφότεροι δπως άπολογηθώσιν άν ήθελον. Άμέσως δ σωφέρ
Γκογκάκης μετά περισσής ψυχραιμίας Αποτεινόμενος πρός
τά πέριξ πλήθη λέγει : ’Αδελφοί, φονευόμεθα άοίκως ώς δ
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Βασιλεύς Γεώργιος. Τοιουτοτρόπως αμείβονται οί προσελθόντες δπως ΰπηρετήσωσι τήν πατρίδα των. Καί τοΰτο γί
νεται όπως καλυφθώσι τά λάθη μερικών άνωτέρων αξιωμα
τικών.»

Είς τό σημεϊον τοΰτοείς έκ τοΰ πλήθους έκπέμπει κραυγήν:
»ΕΙσ&ε ΙΙροδόται.
*
Ό Γκογτάκης έδοκίμασε ν’ απάντηση
οπότε παρεμβάς ό Βασιλικός ’Επίτροπος καί απευθυνόμε
νος πρός τό πλήθος λέγει:« Ό Θεός ά; τούς συγχώρηση.»
Ό βοηθός τοΰ Γκογκάκη δέν ή θέλησε τίποτε νά εϊπη άρκεσθε’.ς καί συμμερισθείς δια είπεν εκείνος.
Άμφότεροι οί κατάδικοι ΐσταντο όρθιοι, οπότε παρε
μβάς αξιωματικός τούς διατάσσει νά γο-υπετήσωσιν δ.τερ
καί έπραξαν. Τότε ήρωτήθησαν οΰτοι άν ή'ελον νά κλείσωσι τούς οφθαλμούς των άλλ’ ήρνήθησαν απολύτως νά
δεχθώσι τοΰτο διό καί άφέθησαν έχοντες τό πρόσωπον πρός
τούς σκοπευτάς. Δέν παρήλθον ή όλίγαι στιγμαί καί ό ε
πικεφαλής τοΰ αποσπάσματος διέταξεν αύτό, «έπί σκοπόν»
μέ έν δέ ταχύ κίνημα αύτοΰ ομοβροντία πυροβολισμών
διέσχισε τόν αέρα ένφ ταύτοχρόνω; δύο σώματα ώσεί κε
ραυνόπληκτα έπεσαν ταύτοχρόνως πρός τά εμπρός αναί

σθητα. Ρίγος1 διέτρεξε τά πέριξ πλήθη καί σιγή νεκρική
έπηκολούθησε τήν ήχι'ο τών πυροβολισμών. Τήν ψυχολο
γικήν κατάστασήν τοΰ πλήθους άντιληφθείς ό Β. ’Επίτρο
πος άνεκραύγασε: «Κύριοι, ή Δικαιοσύνη τής Πατρίδος μας
έθριάμβευσε. Ζήτω ή Πατρίς ! Ζήτω ή Δικαιοσύνη.» Καί
τό πλήθος μετά τών στρατιωτών έπανέλοβε βροντοφώνως:
»Ζήτωή Πατρίς! Ζήτω ή Δικαιοσύνη'»

Παρετηρήθη τό περίεργον φαινόμενον δτι καί αί 24 σφαΐραι έπέτυχον τοΰ σκοποΰ των. Οΰδεμία σφαίρα έξέφυγεν.
Όλαι έπληξτν αυτούς άπό κοιλίας καί άνω.
Μετά τήν τοποθέτησιν τών νεκρών είς τά φέρετρα διετάχΟη ή πρό αύτών παρέλασις τοΰ στρατού. Προηγήθη
τό σώμα τών σωφέρ δτερ διαταγή τοΰ Φρουραρχείου ειχεν
άναλάβει τό δεξιόν τής παρατάξεως, μετά τοΰτο δέ τά
διάφορα σταατιωτικά σώματα, καί οί προσδραμόντες περί
εργοι.
Μεθ’ ήμίσειαν ώραν τό πάν είχε τελειώσει. Τό αύτό άμάξιον μετέφερε τά δύο πτώματα είς τόν τόπον τής ταφής
άνευ ίερέως. Καί ούτω έξέλιπον τής γής δύο νέοι έφίάλται
οί όποιοι βεβαίως θά ήσαν καί οί τελευταίοι.

Ο ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ό κάτωθι λόγο; έξεφωνήθη κατά τόν έορτασμόν
τής Βασιλικής εορτής έν Σύρω ύπό τοΰ Νομάρ
χου Κυκλάδων κ. Ζαχαρία Παπαντωνίου.

νατός ώστε νά μή σέ άφήσω νά ήσυχάσης. Είσαι πολύ
μεγάλος ώστε νά μη σοΰ έπιστρέψω τήν γαλήνην τώ»
κοινών θνητών. Σόΰ πρέπει ή τρικυμία... 'Ο Βασιλεύς
έδολοφονήθη, Μεγαλειότατε! Σέ περιμένει ύ Θρόνος.
Έσφιξε τήν πολεμικήν ψυχήν του, έκήδευσε τόν
μάρτυρα Πατέρα καί έβασίλιυσε.

»’Απευθύνω τόν χαιρετισμόν τοϋ κράτους πρός τήν
Αύτοΰ Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον. Ε
πάνω άπό στυλοβάτην μέγαν, Μεγαλειότης λατρευτή
Αύτόν τόν Βασιλέα ευτυχεί ή Ελλάς νά έορτάση σή
καί φοβερά, βασιλική καλωσύνη καί όργή πολέμου, δέ
χεται τήν γονυκλισίαν τοϋ Ελληνικού γένους. "Οταν μερον μαζί μέ τούς δημιουργούς του 21, Αύτόν ποϋ
έγεννήθη ή ρομαντική γενεά τών Έλλήνων τής επο συνεπλήρωσε τήν ιστορίαν των. Λύεται ή άγωνία ε
χής εκείνης έώρτασεν έξαλλος τόν ερχομόν του. Έπί- κείνων τούς όποιους τόσον πολύ ετικράναμέν. Είδαν
ότεΰδενείς αυτόν κμί άπέθανεν. ’Αλλά διά μέσου λι τήν γενεάν μας νά άναπτύσση τόν νοϋν καί τό μένος
ποψυχίας καί κουράσεως, διά μέσου θυελλών καί ά- αυτών τών μαχητών τών βουνώι, είς τακτικήν ύπολέμου.
τέμωύ, ό λύχνος τή; Ελληνικής έλπίδος έκαιεν εμπρός Θά άγαλλιώσιν είς τό θέαμα Έλληνος πρίγκηπος, όεις τήν ώραίαν εικόνα τοΰ πρίγκηπος καί καμμία έναν- θηγοΰντος στρατιάν άπόδλην τήν φυλήν, είς τό άκου
τιότής, καμμία στροφή τών πραγμάτων δέν έστάθη σμα τών νικών, αί όποΐαι αντήχησαν είς τόν κόσμον,
τόσον μεγάλη δόνα ιις, ώστε νάά πομακρύ νη τό έθνος είς τό γεγονός δτι αυτοί έπολέμησαν ένα εχθρόν, ημείς
άπό εκείνον τόν όποιον ήγάπησε. Ή μία γενεά τόν δμως δύο εχθρούς, τόν τύραννον τού έθνους καί τήν
απελπισίαν ή όποία είχε πνίξει τήν Ελληνικήν ψυχήν.
παρέδωκεν εις τήν άλλην καί τής είπε.
«Έλπιζε. Πίστευε. Είναι αυτός ό αγαπητός μου, Όχι, δέν ήτο πλάνη ή πίστις δέν ήτο λογική ή απι
στία μας. Έχομεν τήν ίδικήν μας ιστορίαν. Χθές ή
είναι αύτός ό μοιραίος, είναι αύτός ό ερχόμενος».
Ελλάς έζήτει φίλους, σήμερον ήμπορεΐ νά ζητήση ε
Πόσοι άπό τούς άκρύοντας χθες τόν καλόν αύτόν χθρούς.
μύθον, έπίστευσαν δτι αίφνηδίως θά έγίνετο σελίς τής
Ή ψυχή τοΰ έθνους έζήτησε παρά τό ό'νομα τοΰ
ιστορίας; Καί δμως μεταξύ τών εξαίσιων τά όποια έχομεν ημείς οί Έλληνες νά ίστορήσωμεν πρός τόν ε νέου Βασιλέως ένα άριθμόν γενεαλογίας. Όδηγήσααυτόν μας, είναι καί τοΰτο, ή Διαίσθησις, ή Προφη . μεν τής μεγαλειότητά του διά μέσου τής ιστορίας, ζητεία τοΰ Έθνους, ή πίστις πρός τόν μύθον. Τό έ'θνος τοΰντες νά εύρωμεν τόν ιστορικόν κόσμον του καί τήν
τήν στιγμήν ποϋ έχρύσωνε τήν κολυμβήθραν τοΰ νεο βασιλικήν του σειράν. Είς τάς προσπάθειας δμως αύ
γέννητου πρίγκηπος έβλεπε μακράν, καθαρότατα, είς τάς θέτει τέλος ή υπέροχος προσωπική άξία τοΰ Βατήν πλέον λογικήν καταλήψιαν, έβλεπε τόν εύτυχή στρα σιλέως. Πρός τήν Ελληνικήν φυλήν, ή όποία άπό τά
τηγόν, τόν ωργισμένον νικητή · τής Θεσσαλονίκης καί άκρότερα τών ορίων της καί άπό στρατόπεδον πάντοτε
τών ’Ιωαννίνων. ’Οδηγών μίαν φυλήν έκδικουμένην, έτοιμον τόν εύλογεί, τόν επευφημεί καί τόν δοξάζει,
ή όποία ύπό τήν πνοήν του έκαμε πολλάκις τόν ήρωϊ- ήμπορεΐ νά λεχθή.
σμόν κοινοτοπίαν, έξεπλήρωσε πρός βσρράν τήν εντο —Μή ζητείς χρονολογίας. Ό Βασιλεύς σουόνομάζεται
λήν τοΰ έθνους ταχύτερα παρ’ δ,τι ήλπιζε πάσα στρα Κωνσταντίνος καί είνε έξ έκείνων ποΰ δέν τελειώνουν
τηγική, έστράφη πρός τήν Ήπειρον διά νά λύση έν- άλλ’ άρχίζουν τήν ιστορίαν.
δόξως ένα έπος θυσίας, τόλμης, πείσματος καί δταν έΖήτω ό Βασιλεύς!»
τελείωσε τό έργον του ή άνεξερεύνητος Μοίρα έπενέβη.
—Ά τοϋ είπε, δέν θ’ άναπαυθής. Είσαι πολύ δυ
(Έκ τής «Άκροπό/.εως >

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

[‘Επ' {ΰχαιρία. τής εορτής του]
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ΑΠΟ ΤΟ NEQTATON ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΗΣ Κ«ς ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΒΑΚΑ

TO

X Ά Ρ Ε μ Α ι Κ ι
(ςκηναι απφ

την ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ)

Τζιμλάχ.— Ή σκεπτική σύζυγος τον Σελήμ ΙΙασσά
Κεφάλαιον III

Μετά περισσότερα; άνυπομόνου χαρά; άνέμενον τήν
τετάρτην έπίσκεψίν μου, διότι αΰτη μοϋ ύπέσχετο πάν δ τι δύναται νά επιθυμήση ό μελετητή; τών
τουρκικών ηθών. Μετά τή; νεαρά; γυναικό;, τήν ο 
ποίαν έπρόκειτο νά έπισκεφθώ, συνεδεόμην στενώτερον πάση; άλλη; Όθωμανίδο; νεαρά; κόρη;. Θά τήν
ευρισκον μητέρα τριών τέκνων καί τετάρτην σύζυγον
ένός τών πλέον ισχυρών πασσάδων τών περιστοιχούντων τόν Σουλτάνον, άνδρό; πολύ μεγαλειτέρου αύτής
τήγ ηλικίαν, τόν όποιον ΰπανδρεΰθη συμφώνω; μέν
μέ τήν επιθυμίαν τής οικογένειας της, άλλ’ άνευ δμως
τής συνεναίσεώ; της. Ήμην περίεργος νά μάθω πώς
έδέχθη τό είδος αύτό τή; ζωής. Πρό; τούτοι; ή Τζιμλάχ. πνεύμα ολως ιδιόρρυθμον και λίαν αποφασιστι
κόν, με είχε προσελκύσει άπό τής παιδικής μου άκόμη
ηλικία; μέ τάς^ παραδόξου; ιδέα; της. ’Ενθυμούμαι
μάλιστα μίαν ημέραν πού μοΰ έλεγε τά εξής : «Ό έ
ρως,ουδεμίαν έχει σχέσιν μέ τά; εμπνεύσεις μα; καί
τάς ιδέας μας’ εινε μία απλή έκδήλωσι; τών αισθή
σεων. Ή δύναμις τού έρωτός μας έξαρτάται έκ τή;
φυσικής ήμών,καταστάσεως. "Οταν ό άνδρας αγαπά
μίαν γυναίκα ολίγον τόν ενδιαφέρει άν εινε καλή ή
κακή εάν εινε φίλη ή σύντροφος δι’ αυτόν : τήν έπιθυμεϊ απλώς καί πράττει πάν δ,τι δύναται διά νά τήν
κατ^τηση. "Οσον άφοόά τήν ■ γύναιά, υποτάσσεται
είς τά ένστικτά της τόσον τυφλώς ώ'ς ένα ζώον».
Κ·α'1 Τ ΨυΖθ
Η λές γιά τήν ψυχήν τη; : Τήν
ήριήτήσα.
Αύτη εγέλασε περιφρονητικά καί μοΰ άπήντησεν ;
Αλλά, μικρό μου λουλουδάκι, ή γυναίκα δέν έ
χει ψυχήν.
Ναι, έτσι λετε σείς οί Τούρκοι, άνέκισξα, άλλ’
ημείς δεν παραδεχόμεθα αύτήν τήν θεωρίαν.Ή γυναίκα
έχει καί αύτή ψυχήν.
’ ■’ θΧι! άντεϊπεν ή Τζιμλάχ, δέν έχει παρά αισθή
σεις καί συγκινήσεις.
Εάν η Τζι μλάχ ήτο άσχημος θά ήσθανόμην μεγίστην αντιπάθειαν νά την ακούω έκφράζουσαν τοιαύτας ιδέας, αλλ ή έκπαγλος καλλονή τή; νεαρά; κόρη;
δέν ήδύνατο παρά νά μετριάση τήν έκ τών λόγων της
προξενηθεΐσάν μοι ένιύπωσν/’Ενφ ώμίλει συνέπλεκε
τά; χεϊρας ύπεράνω τή; κεφαλής της, καί αί χειρίδες
της άνεγειρόμεναι άφιναν νά διαφαίνωνται οί λευκοί
βραχίονες της Ημιέκλειε τού; οφθαλμού; καθιστώσα
ουτω πλέον γλυκύ τό φώς, τό όποιον διήρχετο διά
μέσου τών βλεφαρίδων της, καί τά χείλη, τά όποια έπροφερον αύτάς τάς λέξεις ήσαν νωπά και ροδόχροα,
δπως τό ρόδον πλήρες δροσιάς.
Ιήν έκύτταζα καί ή Έλληνίς ποΰ έκοιμάτο μέσα
μου αφυπνίζετο καί τήν συνεχώρει διά τά παράδοξα
λόγια της. ΙΙοιος ξερει αν κανείς άπό τού; προγόνου;
μου δέν ήτο ένα; άπό τού; δικαστάς πού είχαν άθωώσει τήν ένοχον Φρύνην.
Έπειτα αί παρατηρήσεις τη; αύταί συνωδεόοντο
πάντοτε μέ χαϊδευτικά έπίθετα. Καί μοΰ έλεγε : «-Μι
κρό μου τριανταφυλλάκι», «Κυματάκι μου», «Άνθος
τής αμυγδαλιάς» κτλ. Μοΰ έφαίνετο δτι μέ ώδηγοΰσεν
εις τον θάνατον διά μέσου ένός άγροΰ άπό τριαντά
φυλλα. Είχε τρομερόν μίσος κατά τών ξένων καί νά
γίνη σύζυγος ένός έξ αύτών τό έθεωροΰσεν ώ; τήν μεγαλειτέραν δυστυχίαν τής ζωή; της.

Μίαν άλλην πάλιν ημέραν τήν ήρφτησα :
—Τζιμλάχ, αφού κατά σέ ό' έρως.δέν είνε παρά
μία άπαίτησις τών αισθήσεων, κιί αφού νομίζει; δτι
πρέπει νά τήν έκτελώμεν τί θά έκαμες, σύ ποΰ μισείς
τόσον τού; ξένους, άν αγαπούσες κανένα έξ αύτών ;
Ώ θά τόν άφινα λίγο καιρό νά μ’ άγαποΰσε καί
ύστερα θά έβαζα νά τόν σκωτώσουν.
Καί τό έλεγεν αύτό χωρίς νά τρέμη ή φωνή τη;, καί
χωρίς νά κάμνουν τήν παραμικροτέραν έντύπωσιν τά
λόγιά της. Τί αμάρτημα πού θά ήτο έάν είχε γεννηθή
Εύρωπαία. Καί πόσου; άνθρώπους θφ,έστελνε στον
"Αδη μέ ένα έλαφρό κίνημα τών θελκτικών της ώμων !
*

'Όταν έλαβα τό άμεμπτο γαλλικό γραμματάκι της
διά τοΰ οποίου μέ έπαρακαλοΰσε-νά πάω νά τήν έπίσκεφθώ έχάρην υπερβολικά, άλλά καί συγχρόνως εξε
πλάγην διότι ήξαυρα δτι είς τό σπίτι τοΰ-συζύγου της
πολύ σπανίως έδέχετο ξένους. Κατά τήν εφηβικήν μου
ηλικίαν είχα έπισκεφθή πολλά χαρέμια, αί περισσότε
ροι δμως γυναίκες ήσαν έξηυρωπαϊσμέναι καί ώ; έκ
τούτου τό χαρέμι τοΰ Σελίμ ΙΙασσά ήτο τό πρώτον χα
ρέμι μέ τά παλαιά έθιμα τό όποιον έπεσκεπτόμην.
Ήλθεν ή ιδία ή Τζιμλάχ καί μέ πήρε μέ τό κουπέ
της. Ένας υψηλός ευνούχος μάς ήνοιξε τό αμάξι καί
έπήδησε περί τό πλευρόν τοϋ αμαξηλάτου ένώ έφεύγαμε.
Είς τό βάθος τή; άμάξης έκάθητο ή Τζιμλάχ μέ
δύο σκλάβες της, καί μόλις μέ ένηγκαλίσθη καί μέ
με έφίλησε ήσθάνθην ένα λεπτό μεθυστικό άρωμα νά
μέ μεθά-καί έσυλλογίσθην αμέσως τήν εύχαρίστησιν
ποΰ θά έδοκίμαζεν ένας Γάλλος συγνραφεύ; νά τό πε
ριγραφή.
Τό άσπρο γιασμάκι της άπό έλαφράν γάζα άφινε
νά φαίνεται ή λάμπουσα καλλόνή της, πολύ πειό γλυ
κεία ατό δτι τήν ένθυμούμην. ‘Γψηλή καθώς ήτο
έφαίνετο άκόμη πειό υπερήφανη διά τόν έαυτόν της
τιόρα ποΰ έφερε τό ονομα τοΰ ισχυρού πασά. "Όταν
εϊμεθα καί αί δύο παιδιά άνήκομεν είς τήν αύτήν κοι
νωνικήν τάξιν, άλλά μέ τόν καιρόν ή τύχη έπαυσε νά
μέ εύνοή καί ήναγκάσθην νά έργασθώ διά νά κερδίσω
τήν ζωήν μου, ένώ αύιή εύρίσκετο είς τά ύψη τής
ίδική; τη;.
Ήτο ή πρώτη φορά ποΰ έ.τανεβλεπόμεθα ύστερα
άπό έξη χρόνια καί δμως δέν άντηλλάξαμεν ούτε λέξιν
έντός τής άμάξης ώ; έκ τοΰ θορύβου, άλλά μετά τάς
πρώτα; διαχύσεις άκουμπήσαμεν είς τά μαξιλάρια καί
έμισοκλείσαμε τά μάτια, ένώ ή Τζιμλάχ έκρατοΰσε τό
χέρι μου μέσα στό δικό τη;.
Μιά στιγμή δμως ποΰ έστάθη ή άμαξα ήνοιξε τά
μεγάλα καί ρε ιβ δη μάτια τη; καί άφοΰ μέ έκύτταξεν
έπ’ αρκετήν ώραν μέ σοβαρότητα, μοΰ είπε μέ ειλι
κρίνειαν :
—Μετεβλήθη; πολύ Μικρόν άνθος. Ή ’Αμερική σοΰ
έκλεψε τήν νεότητά σου. Πρέπει νά σέ κρατήσω έδώ
καί νά σέ βοηθήσω διά γά τήν έπανεύρης.
"Οταν έφθάσαμεν πρό τοΰ ανακτόρου της μέ ώδήγηοεν κατ' ευθείαν είς τό δωμάτιον μου δπου μια ω
ραία σκλάβα μέ έπερίμενε.
« ’Ιδού τό δωμάτιον
σου καί
δεικνύουσα
τήν σκλάβαν Σοΰ άνήκει έπίση;. ’Ακολούθως, ήνοιξεν μίαν μεγάλην ιματιοθήκην τής όποιας τά διαχωρίσματα ήσαν πλήρη ένδυμάτων. Καί αύτά είνε ίδικά
σου εΐπεν, έπειτα αποτεινόμενη πρός τήν δούληντής είπε

—Κοντζί ιδού ή κυρία σου.Έάν κατά τήν άναχωρησίν της τό πρόσωπόν της δέν έχει καλλιτέραν δψιν άφ’
δτι έχει τώρα μήτολμήσης νάπαρουσιασθής ποτέ μπρο
στά μου, απεναντίας έάν γίνηκ αλλιτέρα τότε εΐμπορεις
νά μοΰ ζητήση; δτι θέλεις. Έπειτα έπήρε τήν δού
λην ιδιαιτέρως καί θωπεύουσα αύτήν καί δεικνύουσα με
ώ; έάν ήμουν άψυχόν τι τής έλεγεν:
—Κοντζί, άλλοτε ύπήρξεν ωραία, παραιηρησέ την
τώρα. Μπορείς νά πιστεύσης δτι είνε νεώτερα έμοΰ.
Ή δούλη έκείνησε τήν κεφαλήν και μέ έξήτασεν μέ
οίκτον άπό κεφαλής μέχρι ποδών.
Δέν ήμπόρεσε νά κρατήση τά γέλια.
— Άληθώ; Τζιμλάχ πρέπει νά φεισθής τής φιλο
τιμίας μου τής είπα. Φθάνω άπό τήν Αμερικήν δπου

ή άλήθεια δέν λέγεται έτσι άποτόμως. Ελεεινή χώρ<\
ύφ’ δλας τάς έπόψεις, προσέθηκεν.
—«Τίάτοησία» άνέκραξεν ή Τζιμλάχ «Ή τρέλ,λατης
είνε πάντοτε ή αύτή. Άντί νά αφήση ένα άνδρα ισχυ
ρόν καί ύγιά νά τής δώση τά αναγκαία διά τήν ζωήν,
επιθυμεί νάτήνδημιουργήση αύτή ή ίδια ταπεινώνουσα
τόν ’Αλλάχ καί τούς υιούς του. Τώρα άκουσε, προ
σέθηκεν, άναπαύσου δσον εϊμπορεί; περισσότερον. Μέ
τάς λέξεις αύτάς μέ άφήκεν. Αμέσως ή Κοντζί άνέλαβε
τά καθήκοντά της μέ δλην τη; τήν καρδιά. Μοΰ
έκαμε λουτρόν καί έντριβάς, άκολούθως μοΰ έφερε
πολλά φορέματα καί άφοΰ μοΰ έδοκίμασε τινά έξ
αύτών εύρε τό άρμόζον εις τό σώμά μου.
Ν. Σ.
(Ακολουθεί)
(Έκ τού Γαλλικού
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Μεταξύ τοΰ Στρυμόνος και τοΰ Νέστου, εχον έμπροσθέν του τήν περίφημου πεδιάδα Δράμα; και Φι
λίππων, άντιμέτωπιζόμενον άπό τό περικαλλέ; Μενοίκιον, περιθεόμενον βαθύτερου άπό τόν άγριον Όρβηλον, πέραν άπό τήν μυθικήν Ροδόπην, άπό τό σύμ
φυρμα τών παραδόξων υψωμάτων τού Καρά-Δάγ, παρεκτεινόμενόν μέχρι τή; θαλάσση; διά τοΰ Συμβόλου
ύψοΰται τό πολυύμνητον Πανελληνικόν Παγγαϊον όρος,
τό ορο; τών Μουσών, τοΰ χρυσού, τών μύθων καί τοΰ
ονείρου, τό βαφέν έσχάτως άπότό αίμα τών συμμάχων.
Τό Παγγαϊον συγκεντρώνει έν έαυτώ καί περί αύτό
τάς μάλλον έξεχούσας καί χαρακτηριστικά; παραδόσει; τοΰ Ελληνισμού άπό τών μυθολογικών χρόνων.
Είς τήν περί αύτό δέ έκτασιν διεδραματίσθησαν μεγάλα
γεγονότα τή; Παγκοσμίου καί τής Ελληνικής 'Ιστο
ρίας. Κατ’ εξοχήν έλατρεύετο εί; αύτό ή Άρτεμιςκαί
ό Διόνυσο;. Κατά τήν ποιητικήν Ελληνικήν μυθολο
γίαν ό αύτόχθων ποιητή; καί μελωδός Θάμορις έτυφλώθη έκεϊ άπό τά; ’Εννέα Μούσας, μεταβάσας και
έγκαταστάσας εις τό Παγγαϊον, κατόπιν ίριδος. πρός
αύτάς.
'Ό περίφημο; άρματηλάτηξ καί πολεμιστή; Ρήσος
ό ύπό τοΰ Έκτορος άνακηρυχθείς Άναξ τών Θρακών
καί έν Τροία δολίως παρά τοΰ Όδυσσέω; καί τοΰ Διομήδους φονευθείς, άνετράφη έκεϊ παρά πηγαίων παρ
θένων, εί; άς τόν ένεπιστεύθη ή Μούσα Τερψιχόρη.Τόν
Ρήσον τόν ένεκυμόνησεν ό Στρυμών έκ τών μελφδιών
τής Τερψιχόρης. Ή θυγάτηρ τή; Θεάς Δήμητρος ήρπάγη άπό τόν Θεόγ τοΰ ".Α.δ.ου Πλούτωνα έκεϊθεν άπό
τήν πεδιάδα τών Φιλίππων καί τής Δράμας, ένώ συνελεγεν άνθη.
ΌΖυγάκτης,τό ποτάμιον τής πεδιάδος,ώνομάσθη ού
τως άπό τήν θραύσιν τοΰ άξονο; τή; άμάξηςτοΰάπαγωγέως θεοΰ.Εϊς τά; νοτιοδυτικά; ύπωρείας τοΰ ΙΙαγγαιου
έβασίλευε/ ή Φυλλίς. Αύτη συνεζεύχθη τόν Δημοφώντα, υιόν τοΰ Άνακτο; τών ’Αθηναίων Θησέως. Ο
ΆθηναϊοςΒασιλόπαι; άνεχώρησε μετ’ολίγον εί; τά;’Α
θήνας διά νά άναλάβη τήν .βασιλείαν τής πόλεως ύποσχεθείς ταχεΐαν έπιστροφήν. Ή Φυλλίς τόν προέπεμψε
μέχρι τοΰ μέρους δπου έκτίσθη κατόπιν ή Αμφιπολις.
Άλλά μάτην άνέμενεν έπί χρόνον τήν επιστροφήν τοΰ
συζύγου. Εννεάκις μετέοη εις τά; «’Εννέα Οδούς» τόν
τόπον τοΰ άποχωρισμοΰ άναμένουσα. Απελπισθεϊσα
τέλος, κατηράσθη τού; ’Αθηναίου; νά πάθωσιν εννεα
μεγάλα δυστυχήματα εί; τό ίδιον αύτο μέρος και επεσεν είς τήν θάλασσαν άπό τοΰ άκρωτηριου ΙΙαγγαιου,
κατ’άλλην δε παράδοσιν άπηγχονίσθη άπό άνθούσης
άμυγδαλέας, μεταμορφωθεϊσα παρά τών θεών εί; άμυγδαλέαν.
Όντω;, ώς μαρτυρεί ή 'Ιστορία, οί ’Αθηναίοι εν
νέα δυστηχήματα όπέστησαν εις τό μέρος έκεϊνο. Η

Φυλλίς ύπήρξεν ιστορικόν πρόσωπόν, άσχέτως πρό;
τούς πλεχθέντας μέ τήν ιστορίαν τη; ποιητικούς μύ
θους. Ή υπό τό Παγγαϊον χώρα, ή περιλαμβάνουσα
καί τό μέρος τή; Άμφιπόλεως, έκληθη εκτοτε Φυλλίς,
έκ τοΰ ονόματος τή; άτυχοΰς 'Ηγεμονιδος.
'Ολόκληρο; ή περί τό Παγγαϊον χώρα άπηχει με
γάλην Ελληνικήν δόξαν καί μέγα 'Ελληνικόν αί
σθημα. ’Από τής πόλεω; τών Φιλίππων, κειμένων έπί
■υψώματος εί; τά; ύπωρείας τοΰ Παγγαίου, διεκηρύΧθη πΡ°? τ°ν Ελληνικόν κόσμον παρά τοΰ Παύλου ή
Χριστιανική Υποθήκη. Έν όράματι ήκουσεν ό μέγα;
’Απόστολος, ώς διηγείται ό Λουκάς εί; τάς πράξεις,
τήν φωνήν τοΰ Κυρίου λέγουσαν: «Παΰλε, μετάβηθι
εί; Μακεδονίαν.» Έκεϊ, εί; τούς Φιλίππους, ήτις ήτο
τότε μέγα κοσμοπολιτικόν κέντρον, άφοΰ έκήρυξεν έπί
χρόνον, έφυλακίσθη. Έπί τής άκροπόλεως ύπάρχουν
τά έρείπια ναΐσκου μετά τοιχογραφιών άγιων. Έκτίσθη είς τήν θέσιν τής φυλακή; τοΰ Παύλου. Σώζονται
τά εδώλια τοΰ θεάτρου τοΰ Φιλίππου, μέγιστοι στύλοι
έκ μαρμάρου (έρείπια Ρωμαϊκού κτιρίου), πλάκες μετ
έπιγραφών Λατινικών καί 'Ελληνικών. Δια τών Φιλίπ
πων διήρχετο καί ή περίφημο; στρατιωτική όδό; τών
Ρωμαίων, ή Έγνατία όδό;. Έν τή πεδιάδι αυτών έγέ
νετο ή Ιστορική μάχη Ρωμαίων πρό; Ρωμαίους, ήτις
ύπήρξεν ό τάφο; τη; Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, οπού ό
μέγα; Βροΰτος έπολέμησεν άπεγνωσμένως^διά νά σώση
τό Δημοκρατικόν ίδεώδέ; του. «Βρούτε, οψόμεθα εί;
Φιλίππους», είπε πρό; τό μέγαν Δημοκρατικήν ή σκιά
τού Καίσαρος, έμφανισθεϊσα εις αύτόν έν όράματι πρό
τής μάχης, κ,αί ό φοβερός λόγος, ό συνταράξα; τόν δο
λοφόνον Βρούτον έπηλήθευσε
«Δράμας, Ζίχνης καί Φίλιππων» τιτλοφορείται ό
"Ελλην Μητροπολίτης.
'Η πρό τοΰ Παγγαίου καί ή περί τό Παγγαϊον έκτασις ύπήρξεν ή σκηνή τρομερών έπελάσεων καί ένδοξοτάτων νικών τών Βυζαντινών στρατιωτών ενάντιον
τών Σλαύων. Τό Παγγαϊον παρέσχεν έκ τών καταχρύσων στέρνων αύτοΰ εις τόν μεγαλοιοεάτην Βασιλέα
Φίλιππον τά μέσα διά τά; έκστρατεια; του εναντίον
τών άλλων Ελλήνων, ’Αθηναίων κλπ. τού; όποιους
ήθελε καί διά τη; βία; νά ύπαγάγη εις τήν ιδέαν της
κοινή; Πανελληνίου δράσεω; κατά τών βαρβάρων ύπό
τήν ηγεσίαν τών πολεμικών καί άδιαφθόρων Μακεδονων. «Χρυσόόουλον»έκαλεϊτο το δρος κατά τήν άρχαιότητα έκ τών έν αύτφ μεταλλείων χρυσού. Τά κυριώτερα στελέχη τή; έπί τού; Πέρσας έκστρατεια; τοΰ Μ.
’Αλεξάνδρου άπετέλεσαν Παγγαιώται, Δραμηνοί καί
Σερραϊοι. 'Η 'Ελληνικότη; τών Παγγαιωτών διετηρήθη καθ’ δλας τάς μεγάλα; μεσαιωνικά; καί νεωτέρα; έθνικάς περιπέτειας άμείωτρ^ καί άπαραφθορο^,
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Έπί τών κορυφών καί τών δειράδων τοΰ Παγγαίου
είναι έσκορπισμέναι Έλληνικώταται κωμοπόλεις καί
χωρία. Ύψοΰται παμμέγεθες ύπεράνω της πεδιάδος,
είς σχ/^μα κώνου. ’Απερίγραπτος είναι ή γραφικότης
του καί ή καλλονή του. ’Απέραντα παρθένα δάση κα
τακαλύπτουν αυτό. Άμετρος είναι <5 φυτικός πλοΰτός
του, ή ποικιλία αύτοϋ. Τό ώραιότατον κόσμημα τοΰ
Παγγαίου είναι ή ίστορικωτάτη Μονή τής Είκοσιφοινίσσης ή Κοσσυφίνισσας ή Κοσσύνιτσας. Ή τοποθεσία
της Μονής ταύτης είναι έκπληξις, δνειρον όθεατής δέν
πιστεύει είς τοιοΰτον κάλλος, είς τοιαύτην παρθενικότητα της Φύσεως" ό συνδυασμός πυκνότατου, άειθαλοΰς καί πανισκίου δάσους, μέ τρομακτικήν άγρτότητα
βράχων, έν τώ βάθει μεγίστης χαράδρας εΐνέ τι μονα
δικόν. 'Ως παμμέγιστον καϊ πολύμορφον Βυζαντινόν
φρούριον εμφανίζεται αίφνης ή Μονή είς τόν προσκυ
νητήν. Έκτίσθη τόν 6ον αιώνα άπό τόν Άγιον Γερ
μανόν. Περικαλλέστατος καί καλλιμάρμαρος, μέ πολ υτιμότατον εσωτερικόν διάκοσμον, είναι ό ναός της,
τ ό Καθολικόν. Ένα είκονοστάσιον τοΰ Καθολικοΰ είν αι ίσως άπό τά τελειότατα ύποδείγματα τής δαιμονίου
λεπτουργικής ιδιοφυίας τών Βυζαντινών καλλιτεχνών.
Υπάρχουν έν τή Μονή άρχαίαι έπιγραφαί καί
μαρμάρινον κυκλικόν άνάγλυφον ένεπίγραφον. Άλλ’
δτι θαμβώνει καί καταπλήσσει τόν προσκυνητήν είναι
τό περιεχόμενον τοΰ Σκευοφυλακείου της Μονής. Στολαί, μίτραι, ιερά σκεύη, έκ καθαρού χρυσού κατάφορ
τα άπό άδάμαντας καί πάντα άλλον πολύτιμον λίθον,

άμιμήτου τέχνης, άποτελοΰν τό περιεχόμενον τοΰ€0"
"Ενα άρχαιότατον χειρόγραφον Εύαγγέλιον, μέ βαρυτιμότατον περίβλημα καί μέ εικόνας μετά σμαράγδων
καί ρουβινίων είναι καύχημα τής Μονής. Πλουσιωτάττ^
είναι ή Βιβλιοθήκη της, μέ χιλιάδας έκκλησιαστεκών
καί φιλολογικών τόμων’πολλάέξ αύτών έκλάπησαν κατά
καιρούς. Πυρκαϊαί έβλαψαν κατά καιρούς τήν Μονήν,
άπαξ δέ ένέσκηψεν είς αύτήν καί ή χολέρα. ’Εκτός
τού Καθολικοΰ έχει καί άλλους ναούς. Έν αύτφ υπάρ
χει καί ή κάρα τοΰ άδελφοΰ τής Μονής Διονυσίου έκ
Δημητσάνης,Πατριαρχεύσαντος κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα.
Έπί τών έσχάτων δασωδών κλιτύων τοΰ Παγγαίου
εύρίσκεται τό ’Ορφανόν (Κοντίσσα), συνοικισμός μέ
200 Έλληνας καί πολλάς άλυκάς, τοΰ όποιου τόν λι
μένα σχεδιάζουν οί Βούλγαροι νά μεταβάλουν είς λι
μένα άνταγωνιστικόν τοΰ τής Θεσσαλονίκης. Έπί τοΰ
Παγγαίου καί ύπό τδ Παγγαΐον ύπάρχουν αί έλληνι
κώταται κωμοπόλεις Αακκοβήκκια, Σέμαλτον, Μεσορόπη, Μουσθένι, Ροδολείβος, Κιούπκιοϊ κλπ. Τά Δημο
τικά άσματα τών Παγγαιωτών είναι χαρακτηριστικώτατα.
Έπί τής προεκτάσεως τοΰ Παγγαίου, τοΰ Συμβό
λου όρους, είς τάς μεσημβρινός κλιτύας αύτοϋ, κεΐται
ή περιμάχητος Καβάλλα. Αί πεδιάδες Δράμας καί Καβάλλας είναι παραγωγικώταται. Ή διοίκησις Δράμας
περιλαμβάνει τάς ύποδιοικήσεις Δράμας, Καβάλλας,
Σαρί - Σαμπάν, Πραβίου καί Θάσου.
--------- -------------------

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΪΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ είχε μ>αν σπανίαν Ιδιότητα,
ποΰ διαθέτει καί ό κ. Βενιζέλος, τόν όποιον καί τόσα άλλα
χαρίσματα κοσμούν άπό κοινού μέ τόν αοίδιμον Γενάρχην,
Νά ξετρυπώνη τούς πλουσίου^. Νά τούς βγάζη άπό τήν
άκινησίαν, όπου τούς έκρατοΰσε Λησμονημένους εϊτε ή άπόατοσις, εϊιε ή αδιαφορία καί νά τούς παραούρη είς τό
ρεΰι·α τών εθνικών παλμών. Μέ άλλα λόγια, νά κατορθώνη
νά τούς χρησιμοποιή.
Έπληροφορήθη λοιπόν ό Πατριάρχης ότι είς τήν Μάλ
ταν εΰρίσκετο εγκατεστημένος ό έκ Θεσσαλονίκης Ιωάννης
Παπάφης, άγιωστοι. ιιέν οΛο-εχώ. είς την ’Ανατολήν, καί
μαλιστα είς την παίριδα τον, πλουσιότατος δέ καί άγα
μος Άπεφάσισε νά τοΰ γράψη κοί ένας φάκεχλος σφρα
γισμένος μέ τόν Βυζαντινόν δικέφαλον, ποΰ έφθανε μίαν
τι μέραν είς τό ταχυόρομείον τή. Μαχια^, εγκαινίαζε μέ τόν
ΙΙαπάφην την Πατριαρχικήν αλληλογραφίαν. Εις τόν ομο
γενή έφερε τάς εΰχογίας τής Έκχχη·αα<.. Αύτός δέ τάς έ.
δέχθη μέ τόσην εύλάβειαν καί τάς εξετιμησε τόσον, ώστε
τάς έπλήρωσε μέ δυομισυ σχεδόν εκατομμύρια.

Ό Παπάφης ! Ένας νέος δεκαοκτώ ετών, ποΰ ξεκινά
άπο τήν Θεσσαλονίκην. I Ιοΰ πηγαίνει ! Όπου όλοι οί Έλ
ληνες. Να γνωρισΰή μέ τήν Τύχην. Αύτή τόν προσμένει εις
τήν Μάλταν, όπου τόν λούζει μέ τήν χρυσόκονιν τών πτε
ρύγων της. Δέν διηγούμαι παραμύθια. Ό νεαρός Μακεδών
μόλις άτεβιβάσόη έκεϊ, έπεδόθη είς τό έμπόριον. Ηύδοκίμησεν. ’Ανέλαβε τάχιστα τήν τροφοδότησιν τοΰ ’Αγγλικού
στόλου τής "Ανατολής. Σωστό Γιοχάνεσμπουργ λιρών.
Ήτο όμως καί άνθρωπος κοινωνικός. Είς τάς αίθούσας
τής άρχαίας Ιταλικής αριστοκρατίας, καί είς τά σαλόνια
τώ» οικογενειών τών “Αγγλων αξιωματικών, ή μόρφωσις
ίόϋ Έλληνα. £λαμπ£ πάντοτε. "Αγγ-.ικαί κα'ι "Ιταλικα'ι έ-

φημερίδες κατεχώριζον άρθρα καί οικονομολογικός διατριβάς του. Ό Παπαφης είχε φθάσει εις τό δεύτερον έκατομμύριον καί έβαινε πρός άπόκτησιν τοΰ τρίτου. Έκεϊ
τόν έγράπωσεν ό ’Ιωακείμ.
Τά γράμματα τοΰ Πατριάρχου έφεραν τό έπιδιωκόμεγον άποτέλεσμα Ό πλούσιος Μακεδων έβεβαιωσε τόν ’Ε
θνάρχην, ότι ή επιθυμία του ήτο νά ίδρυθή διά χρημάτων
του Όρφανοτροφιϊον είς τήν πατρίδα του. Καί τόν λόγον
του τόν έκράτησεν.
Έν τή διαθήκη του, όταν ό Παπάφης άπεβίωσεν είς τά
86, άφιιεν είς τήν κοινόιητα Θεσσαλονίκης φρ, 2,300,000
διά τόν άνωτέρω σκοπόν. Άνεφύησαν δμως έμπόδια πολλά.
Μία Μεγάλη Δύναμις έγκρίνιασε. Δέν ήμπορονσεν δμως
καί νά παραιαθή ή έκκρεμότης έπ
* άπειρον. Έτσι, μόλις
πρό δέκα έτών κατωρθώθη ν’ άνθιση επάνω εις τό ύψωμα
τής *
Αγ·ας Τρίοδος τό μαρμαρινον αυτό παλάτι, τών παι
διών πού ξεπληρώνει ό θάνατος, δπ,ιθεν, ώς όρίζει ή δια
θήκη τού μεγάλου άνδρός, «τά ορφανά εξερχόμενα είς τήν
κοινωνίαν νά δύνανται νά κερδίζωσι τόν άρτον δι’ έντιμου
έργασίος».

Ρυθμού ’Αναγεννήσεως, μέ κλίμακας καί έξώστας έκ λευ
κού ελληνικού μαρμάρου, χαιρετίζει μέ τήν έπιβλητικότητα τοϋ όγκου καί τής έλαφροτητος τών εύθειών πού τό
περιθέουν τούς Έλληνας έπιβάτας, όταν διασχίζουν τά κύ
ματα τοΰ Θερμαϊκού πλέονιες πρός τήν Θεσσαλονίκην. ’Εν
θυμούμαι μέ πόσην υπερηφάνειαν τό ήτένιζα άπό μακρυά
άλλοτε. Ύπάρχουν οίκοδομαί, πού έχουν προορισμόν νά
όμιλούν. Θρονισμέναι εις μέρη επίκαιρα, έπιδεικνύουσαι
όγκον καί πλούτον, εΐνε οι κήρυκες τής δυνάμεως καί τής
εφημερίας ένής λμρύ, Qiay μάλιστα αφτός τανύη τούς μυώ»

νάς του εις άνταγωνισμόν φυλετικόν, όποιος ήτο ό Μακε.
δονικός μέχρι χθες.
ΑΦτόν τόν σκοπόν νομίζει κανείς ότιέκπληροϊ διά τούς
άπό μακρσν θεωμένους τό λε ικόν μεγαλεϊόν του τό Όρ·
φανοτροφεΐον Θεσσαλονίκης.
··«»··
Τό είχα έπισκεφθή μαζύ μέ τόν κ. Στέφανον Νούκαν
ένα μεσημέρι. Λίγο άνήφορος. “Επειτα ένος περίβολος, ό
που φρικιούν είς τό φώς αί μαλακώτεραι αποχρώσεις τοΰ
πρασίνου τών πεύκων.
Μέσ’ στή μέση ένα τεράστιον οικοδόμημα καθισμένου έν
εΐδει κεφαλαίου Π ήμπορεϊ νά περιθάλψη καί νά μορφώση
εις τάς άγκάλας του άνω τών 200 ορφανών. Είς τό σχέδιον
είργάσθησαν καί άλλοι άρχιτέκτονες, τό έργον των δμως
διερρύθμισε καί συνεπλήρωσεν δ διαπρεπής άρχιτέκτών
Θεσσαλονίκης κ. Ξενοφών Παιωνίδης.
Ή δαπάνη δια τό οίκόπεδον καϊ τήν οικοδομήν άνήλθεν
είς 250,000 φρ. Τά λοιπά συγκροτούν τήν περιουσίαν ταυ
ιδρύματος, κατατεθειμένην εις γαλλικήν ράνταν τών 3 ο)ο.

Είδα τότε τά ορφανά νά άσχολούνται είς τάς έργασίας
των. Εκατόν είκοσι περιλαμβάνει τώρα τό "ίδρυμα. Μαρ
μάρινες σκάλες μάς κατέβασαν εις τό Ισόγειον ποΰ χρησι_
μεύει δι’έργασιή/ια καί άποθήκας. Μικροί διαβολάκοι,
σκυμμένοι έπάνω άπό κομμάτια ξύλων, τά έπριόνιζαν καί
τά έσζάλιζαν. Είς άλλην αίθουσαν άλλα Μακεδονόπουλα
έρραβαν φορέματα καί έκοβαν ύφάσματα, κτυπώντα μέ
σοβαρότητα τό ψαλίδι έπάνω εις τούς πάγκους. Πάρα πέρα
τό σφυρί τοΰ ύποδηματοποιοΰ τής αυριον έχωνε πρόκες
ξύλινες είς τήν σόλα ένό< υποδήματος, τεραστίου διά τά
χεράκια τοΰ μικροΰ, ποΰ τοΰ λείπει άπό τό πλάι τής μη
τέρας τό χάϊδι καί τοΰ πατρός ή φροντίς.

ΕΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΝ ΒΟΤΛΓΑΡΩΝ
(Ώς δείγμα τής Βουλγαρικής άντιλήψεως, τής Βουλγα
ρικής θρασύτητος καί άμαθείας, άλλά καί τής Βουλγαρικής
μεγαλαυχίσς καί μεγαλομανίας ή όποια ώρισμένως τάχιον
ή βράδιον θά γίνη άφορμή νά τιμωρηθή ό οΰδέν Ιερόν καί
όσιον διατηρών έν τή ψυχή του αύτός Λαό:, δηοοσιεύομεν
είς τάς στήλας μας τό κάτωθι ψήφισμα τοΰ Παμβουλγαρικοΰ Έθνικοΰ Κομιτάτου τό όποιον έδημοσιεύθη είς τήν
Λονδίνειον «’Εγγύς ’Ανατολήν». Κατόπιν τοιούτων σκέψε
ων τάς όποίας οί Βούλγαροι τολμώσι νά φέρωσιν εις τήν
δημοσιότητα ούδέν άπορον αν κατά τόν προσεχή μήνα ή
Έλληνοσερβική συμμαχία, ή όποια θεωρείται πλέον γεγο
νό<, στροφή ακράτητος καί δρμητική ίνα τιμωρήση τήν

άσύστολον αύτήν θρασύτητα). .

« Ή Βαλκανική χερσόννησος καί αί περιβρέχουσαι
τάς άκτάς της θάλασσαι δέον νά περιέλθωσιν είς τήν
Βουλγαρίαν ού μόνον διότι ή Χερσόννησος εΐνε ή εθνι
κή μας κληρονομιά, άλλά καί ένεκα τής σημερινής θέσεως τής Βουλγαρίας. Ή Βουλγαρική ιστορία άποδεικνύει σαφώς τήν τοιαύτην πολιτικήν έπιβλεπομένην
άλλως καί ύπό τών ήρώων τών ένδοξων νικώνμας.Αύτή
εΐνε ή ζωτική έθνική πολιτική, διά τήν όποίαν πρέπει
πάσαν προσπάθειαν νά καταβάλωμεν καί πάσαν ήμών
τήν ενέργειαν πνευματικήν καί φυσικήν. Πρέπει ν’ άποφύγωμεν άντί πάσης θυσίας τάς υποχωρήσεις. .

Όλοι αύτοί οι μαθητευόμενοι σάν πετάξουν τήν πο
διά, θά τρέξουν εις τήν πευκόφυτον έκτασιν καί θ’ άρχίσουν μέ γέλια καί χαρές νά καλλιεργούν τόν λαχανόκηπον
ποΰ έχουν. Ένας φούρνος, καπνίζων καϊ αύτός σέ μίαν
γωνίαν τής αυλής, σκορπίζει τήν Ιδίαν ώραν τό άρωμα τοΰ
ζεστού ψωμιού του, σάν νά θέλη νά ύπενθυμίση τήν ώραίαν
παραγγελίαν ποΰ άφήκεν ό μέγας εΦεργέτης εις τήν διαθή’
κην του διά τό μέλλον τών ορφανών.

’Από γράμματα έφοδιάζονται μέ όσα πρέπει. Τούς άρκοΰν αί γνώσεις τής άστικής σχολής. Τάξις, ησυχία καί
πάστρα είς τόν δεύτερον καί τρίτον όροφον, όπου τά δι
δακτήρια καί οί κοιτώνές των. Μία μεγάλη αίθουσα τελε
τών καί ένας έξώστης μαρμάρινος, θαυμάσιου πανοράματος
άνέμενον χθές—σήμερον κάποιαν μεγάλην εορτήν διά νά
συγκλονισθοΰν άπό τήν άγαλλίασιν τών ζητωκραυγών...
Αιθουσών καί διαδρόμων λαβύρινθος. Θέα ουρανού
άπό παντοΰ. ’Εδώ κάμπος. Έκεϊ πόλις. Θάλασσα.Βουνό.
ΟΙ Τούρκοι μάς τό ήρπασαν πρό ολίγων ημερών, έδιω
ξαν τά ορφανά καί τό έκαμαν στρατιωτικόν νοσοκομεϊον.

Εύτυχώς δέν τό έχάρηκαν πολύ καιρόν.
Είς ημέρας δέ τόσον κρίσιμους, κατά τάς οποίας ή σύ
ζυγος τοΰ έν ’Αθήναις Α. ή Β. εκατομμυριούχου ροφφ
γουλιά γουλιά ώς ήάονικόν λικέρ μέ τά φασαμέν άπό τριακοσίας Ελληνικός έφημερίδας τό όνομά της, παραφουσκωμένον μέ τό ένα έκατοστάρικον ποΰ προσέφερε «ύπέρ
τών έργων τής πατρίδος» ακούσετε τί έζήτησεν ό ’Ιωάν
νης Παπάφης άπο τούς έκτελεστάς τής διαθήκης του ;
«Τό όρφανοτροφεϊον έπιθυμώ νά όνομασθή Μελιτεύς».
Να δίνης διόμισυ εκατομμύρια καί νά θέλης νά μή
άναφερθή τό όνομά σου, αύτό πλέον λέγεται ό ηρωισμός

τής μεγαλοδωρίας.

‘Ο άπελευθεριοτικός πόλεμος, τόν όποιον άνέλαβεν
ή Βουλγαρία μετά τόσης χαράς καί αύταπαρνήσεως
καί ύπέρ τοΰ όποιου τόσαι πολύτιμοι θυσίαι είς αίμα
καί χρήμα έγένοντο, ύπήρξεν ή πραγματική έκδήλωσις
τής πολιτικής ταύτης. Ούτε δύναται νά χαρακτηρισθη
ώς συμπληρωθεΐσα ή έθνική τών Βουλγάρων πολιτική
έφ’ δσον καί τό τελευτάϊον τμήμα Βουλγαρικής γής
δέν άπολυτρώσωμεν άπό ξένας χειρας- ‘Η Θεσσαλο
νίκη, ή πατρίς τών άποστόλων μας Κυρίλλου καί Μεθο
δίου, ό άγων τής οικονομικής μας πολιτικής πρέπει νά
γίνη κτημά μας μαζή μέ δλην τήν άλλην Μακεδονίαν.
Έάν έν τούτοις οί σύμμαχοι άρνηθώσι νά μάς πα
ραχωρήσουν τά μέρη αύτά έκουσίως, δέν πρέπει ούδ’
έπί στιγμήν νά διστάσωμεν, άλλά νάδιακόψωμεν πάσαν
διαπραγμάτευσή καί συζήτησιν καί νά έμπιστευθώμεν
τήν τύχην των είς τήν ύπερτάτην διαιτησίαν τών δπλων.
Άπιστοι γείτονες καί σύμμαχοι πρέπει νά κατακομματιασθοΰν τιμωρούμενοι, έάν δε πρόκειται νά συρωμεν τό ξίφος διά τήν άπολύτρωσιν τών Βουλγαρικών
χωρών, άπό τήν βαρυτέραν καί άσυγκρίτως φρικαλεωτέραν δουλείαν, εις ήν περιέπεσαν μέ τόν πόλεμον, δέν
πρέπει έν τοιαύτη περιπτώσει νά λησμονήσωμεν ούτε τό
Ζάϊτσερ, ούτε τό Πιρότ,ούτε τήν Νίς. Διά τήν ζωτικήν
αύτήν πολιτικήν πρέπει νά πολεμήσωμεν,πρός τόν σκο
πόν δέ αύτόν έκαλέσαμεντόνΒουλγαρικόνλαόν νάσυμφωνήση μεθ’ήμών καί νά δώση έντολήν δπως τό ψήφισμα
αύτό διαβιοασθή είς τόν Βασιλέα καί τήν Κυβέρνησιν».
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Ή επέτειος τοΰ θανάτου τοΰ ηρωικού Παλαιολόγου δέν έωρτάσθη έφέτος μετά τής μεγαλοπρεπείας άλ
λων έτών. Κατά παράδοξον τής τύχης ειρμόν, έν
μέσω τών θριάμβων τών ελληνικών οπλών άπλούται ώ; απέραντος σκιά θανάτου τής Θράκης ή
ύποδούλωσις. 'Η έπέτειος τοΰ θανάτου τοΟ Κωνσταν
τίνου είχεν άλλοτε χροιάν πατριωτικής εορτής καί πανηγύρεωςκατά τήν οποίαν οί εθνικοί πόθοι έξεθάπτοντο άπό τής ψυχής μας τά βάθηκαί περιίπταντο ανα
μιγνυόμενοι μέ τάς σκέψεις μας καί τά πλέον θερμά
συναισθήματά μας. Καί τήν στιγμήν έκείνην άπεβάλομεν τόν παλαιόν, τόν κουρασμένον άνθρωπον διά
να περιβληθώμεν τόν νέον,τόν πλήρη έλπίδων καί πίστεως. Έσιρεφόμεθα πρός έν παρελθόν πλήρες ανα
μνήσεων άλλά καί υποχρεώσεων διά τό μέλλον καί έν
τή άρμονική αύτών εκδηλώσει άνευρίσκαμεν δλον τό
θάρρος καί τήν πεποίθησιν διά τήν εύπλοιαν τής ελ
ληνικής όλκάδος. Καί δέν ήπατήθημεν. Ηύτυχήσαμεν
έπί τών ημερών μας νά ίδωμεν έκπληρούμενυν τό μέγιστον μέρος τών ονείρων καί τών πόθων τεσσσάρων
και πλέον αιώνων, άλλ’ εϊχομεν τήν ύπερτάτην δυστυ
χίαν νά άπολαύσωμεν τήν γοητείαν αύτήν μέ θυσίαν
ελληνικών χωρών κατοικουμένων ύπό πληθυσμών, οί
δποϊοι μέ τήν νέαν ύποδούλωσίν των ήνοιξαν βαθυτέραν πληγήν εις τής ελληνικής φυλής τά σπλάγχνα.'Ως
έκ τούτου ή έφετεινή έπέτειοςτοΰ Αύτοκράτορος Κων
σταντίνου δέν έωρτάσθη έν’Αθήναις μέ τόν πανηγυρι
κόν χαρακτήρα άλλων έτών.Έωρτάσθη μόνον ύπό τής
Εκκλησίας μέ τήν πενιχρότητα καί ταπεινότητα ή δποία
απαιτείται διά νά γίνη εύπρόσδεκτος ύπό τής ΘείαςΔυνάμεως ή εύχή εκείνων, οί δποϊοι θά δεηθώσιν ύπέρ τής
ψυχήςένός νεκρού.Ποιος ξεύρειδμως τί μάςέπιφυλάσσει
ή αύ'ριον διά τάς τύχας τοΰ μεγαλυνθέντος καί τονωθέντος ήδη Ελληνισμού. Τό μέλλον τοΰ Ελληνισμού εινε
τόσον εύρύ καί θριαμβευτικόν .ώστε ούδεμία κακοτυχία
ή έναντιότης θά δυνηθή νά τό άνακόψη.Καί τότε βε
βαίως δ Ελληνισμός θά έορτάση τήν έθνικήν καί πα
τριωτικήν επέτειον τοΰ άλησυονήτου Αύτοκράτορος
εις τούς Θόλους τής 'Αγίας Σοφίας.
©κ®

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ KM 0 ΠΟΑΕΙΪΙΟΣ
Ό ηρωισμός τής'Ελληνικής φυλής έξεδηλώθη κατά
τόν Βαλκανικόν πόλεμον καθ' δλας τάςάρχαίας εκφάν
σεις του, καί ειςαύτάς άκόμη τάς Έλληνίδας γυναίκας.
Ούτω κατά τόν Ηπειρωτικόν άγώνα έλαβον μέρος
καί πολλαί γυναίκες μεταξύ τών δποίων ή Κωστακίτσαινα, καί ή Λάμπω.
'Η πρώτη μετά τής δποίας συνωμίλησε δημοσιογρά
φος εινε ήλικίας 45 περίπου έτών μέ πελώριο άνάσιημα τό δποϊον καθιστά αρρενωπό ιριτον ή αντάρτικη
αύτής πανοπλία.
Φωνή καί πρόσωπον ανδρικόν. Κορμοστασιά άληθώς εύζωνική, τσιγάρο ’στό στόμα, μύσταξ 20ετούς
νεανίρυ εϊς τά χείλη, ένα μάουζερ έπί ώμου, ιδού ή
λεβέντισα Κωστακίτσαινα.
'Η ιστορία τής Κωστακίτσαινας αξίζει ν’άνα, ραφή.
Νέα, πολύ νέα---κατά τάς αφηγήσεις της---ήγάπησε
μέ τήν καρδιά της ένα νέον άπό τό Γεωργάνι άπό τό
δποϊον κατάγεται.
'Ο διάπυρος έρως των κατέληξεν είς γάμον, δστις
άπέδωκε δύο λεβέντες σάν τήν μητέρα.
Τό 1897 δμως κατά τόν άτυχή πόλεμον δ σύζυγος
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τής Κωστακίτσαινας ήρπασεν τό δπλον καί έπολέμησε
ήρωϊκώτατα κατά τοΰ έχθροΰ, πλήν προδοθείς ύπό τί
νος δθωμανοΰ συνελήφθη ύπό Τούρκων ένεδρευόντων
καί έθανατώθη.
'Η Κωστακίτσαινα ώρκίσθηνά έκδικηθή τόν θάνα
τον τοΰ συζύγου της.
Πράγματι πολλάκις έγένετο ήρωϊς συμπλοκών πρός
Τουρκικά άποσπάσματα άιινα έπεδίωκον πλιατσικολο
γήματα είς τά πέριξ τοΰ χωρίου της πρό τής έκρήξεως
τοΰ Βαλκανικού πολέμου.
Έκτοτε ή Κωστακίτσαινα ήτο άρχηγίνα τοΰ χωρίου
Γεωργάνι άποτελούσα Κράτος έν Κράτει χωρίς νά
τολμά κανείς νά τήν συλλάβη.
Πολλάκις άποστελλόμενοι Τοΰρκοι στρατιώται πρός
σύλληψίν της έπέστρεφον άπρακτοι.
Μόλις έκηρύχθη δ πόλεμος έπήρε τό τουφέκι άπετέλεσε σώμα έκ 15 συγχωριανών της καί τήν πρώτην
μάχην έδωκε συνηνωμένη μέ τό σώμα τοΰ καπετάν
Τσέγκου εναντίον 500 Τούρκων, οί δποϊοι ήσαν ώχυρωμένοι είς τήν ράχιν τού χωριού της, τούς όποιους
μετά τρίωρον λυσσώδη άγώνα έτρεψεν είς φυγήν άφήσαντας έπί τοΰ πεδίου τής μάχης 28 νεκρούς.
Μέ αύτή τή μάχη ή Κωστακίτσαινα έβαπτίσθη είς
τήν φωιιάν.
Έλαβε κατόπιν μέρος μέ τά παλληκάριά της είς τήν
μάχη τοΰ Σπαρτίτση καθ’ή'ν ειχον φονευθή 150 Τούρ
κοι 100 δέ ίπποι περιήλθον είς χεϊρας τών νικητών.
'Ωσαύτως έπολέμησεν εις τά Πλέσσια μέ τό σώμά
της μόνον.
Ή μάχη εκείνη διήρκεσεν δλην τήν νύκτα καί τό
πρωί οί Τούρκοι ύπεχώρησαν άφήσαντες 15 νεκρούς.
Τό σώμά της είνε πατριαρχικόν. "Ολα τά παλληκάργια της εινε συγγενείς της.
'Υπό τάς διαταγάς της εύρίσκονται τρεις άδελφοί
της, δύο υιοί της, δ Παναγιώτης καί δ Βασίλειος καί
πολλά έξαδέλφιά της.
Μίαν ήμέραν παρουσιάζετο ενώπιον τής καπετάνισ
σας έπιτροπή έκ γυναικών τοΰ χωρίου Γεωργάνι καί
τήν παρεκάλεσαν νά καταρτίση σώμα άπό γυναίκας.
'Η Κωστακίτσαινα έδέχθη καί μετ’ όλίγον ή Σουλιώτισσα καπετάνισσα έτέθη έπί κεφαλής ένός άμαζονικοΰ σώματο .
Είς τούς θαυμάζοντας δέ καί προσπαθοΰντας νά συ
νομιλήσουν μέ αύτήν ή Κωστακίτσαινα έδιδε τάς κά
τωθι απαντήσεις.
—Κωστακίτσαινα, πώς σού φαίνεται δ νέος βίος
σου;
—Τί ήθελες, δλο πιάτα νά πλένω ή νά παίζω πιά
νο; 'Η άληθηνές γυναίκες δέν κάνουνε μόνον μωρά,
πιάνουνε καί τό ντουφέκι.
—Καί έχεις κουράγιο νά τρυπήσης μέ τό σπαθί σου
ΓοΰρκΟ;
— Άμή... Τί μέ περνάς γιά κυρία Έθηνιώτισσα;
Εμένα μυρωδιά μου εινε τό μπαρούτι καί χαρά μου
τό αίμα.
Καί ή καπετάνισσα μέ τήν λεβέντικη περπατησιά της,
αληθινή Σουλιώτισσα, έξηκολούθει τόν δρόμον της.
Έκτος δμως τή; Κωστακίτσαινας καί ή Λάμπω δεν
ύπήρξε κατώτερα. Είνε ήλικίας 25 έτών, άγαμη,τόσον
δέ δριιητική δόστε πάντοτε προεπορεύετο είς τά σώματα
μέ τά όποια συνέπραττε καί έλάμβανε είς τήν πρώτην
γραμμήν μέρος κατά τάς διαφόρους μάχας.
Αί γυναίκες τών χωρίων Τσαρίτσαινα καί Γριατσιανά σωσιαί ηρωΐδες έτρεχον όπισθεν τών εθελοντικών
σωμάτων μεταφέρουσι φυσίγγια, άρτον καί άλλα χρει·»
ώδη είς τούς μαχομένους,

Αύται έξετέλουν χρέη, νοσοκόμου, ή μαγείρων καί
ήσαν πάντοτε έtoιμοι νά παράσχωσι κάθεπεριποίησιν
εϊς τούς άνδρας τών σωμάτων.
Κατά τάς μακρυνάς των πορείας, αί Τσαριτσανιώτισσαι καίαί Γρατσιανιώτισσαι μετέφερον αύται τά σακκίδια τών άνδρών διά νά μή κουράζωνται.
— ’Εσείς πολεμάτε πρέπει νά εϊσαστε ξεκούραστοι
τούς έλεγον.
Ή Ήπειροςδύναται νάκαυχάται διάτάς απογόνους
αύτάς τών Σουλιωτισσών.

ΑΠΙΙΠΙΜί®
Μία σκηνή, ή όποια είχε μείνει άγνωστος εί; τούς
ξένους δημοσιογράφους, είναι ή έξής:
Καθ’ ήν στιγμήν έπρόκειτο νά έκκινήση ή ποώτη
ταξιαρχία ύπό τόν στρατηγόν Β.ύκοβιτς έκ Κεττίγνης
και δ Βασιλεύς έφιππος μετά τοΰ έπιτελείου του έπεθεώρει τά συντάγματα, προσήλθεν έξαίφνης είς γέρων
έβδομήκοντα έτών καί ικέτευε τόν Βασιλέα νά τόν
άκροασθή.
Ό Βασιλεύς τοΰ άπήντησε :
Λέγε.
'Ο γέρων τότε είπεν δτι είχε δικαίωμα νά κράτη τήν
σημαίαν έν ώρα πολέμου. Τό δικαίωμα αύτό τό είχεν
έκ κληρονομιάς τών προγόνων του.
—Δέν μοΰ τό ήρνήθησαν ποτέ—είπε σχεδόν κλαίων
—αύτό τό δικαίωμα. Είς δλους τούς πολέμους μζς έκρατοΰσα πάντοτε τήν σημαίαν,πάντοτε έμπρός είς τό
τάγμα μου. Τώρα δεν θέλουν νά μοΰ τό άναγνωρίσουν

τό δικαίωμά μου καί είμαι άπηλπισμένος. Άλλ’ ή Μεγαλειότης Σας θά μέ δικαίωση.
Ό βασιλεύς συγκινηθείς έκ τών λόγων τοΰ γέρο
ντας, δστις έτρεμεν άπό τήν ψυχική του δδύνην, διέταξε
τόν ταγματάρχην νά έπιτρέψη είς τόν γέροντα νά κρά
τη τήν σημαίαν μαζύ μέ τόν νεώτερον σημαιοφόρον.
Ή χαρά τοΰ γέροντος όρεινοϋ έξέσπασε τότε εις
τρελλόν χορόν και τραγούδια. Έπηδοϋσεσάν παιδί, δέν
ήξευρε πώς νά έκδηλώση τήν άγαλλίασίν του. Έπήρε
τήν σημαίαν καί τήν έφερεν άνά μέσον τοΰ κοσμου δια
νά δείξη είς τά πλήθη τήν τιμήν ποΰ τοΰ έκαμεν δ Βα
σιλεύς.

'Η εϊδησις τής καταλήψεως τής Βεράνας άνεκοινώθη είς τόν Βασιλέα Νικόλαον ύπό τοΰ πρίγκηπος Δανίλο, δ όποιος έπίσης είχε πολεμήσει ήρώϊκώς εις τάς
τελευταίας μάχας καί ιδία είς Βιελοπόλιτς.
Ό βασιλεύ; εύρίσκετο έκείνην τήν στιγμήν είς τό
Στρατηγείου, περιστοιχιζόμενος ύπό τών άξιωματικών
τοΰ Γενικοΰ ’Επιτελείου. Συνεκινήθη έκ τών λόγων τοΰ
υίοΰ του καί δέν ήδυνήθη νά συγκράτηση μίαν δρμήν
ένθουσιασμοΰ. Έφίλησε τόν Δανίλο καί στραφείς είς
τού; αξιωματικούς είπε :
—-Τό Μαυροβούνιου είναι ένδοξον διά τόν πρίγκηπά
του καί διά τούς στρατιώτας του. Άν ύπάρχουν έδώ
ξένοι πολεμικοί άνταποκριταί ας γνωστοποιήσουν εϊς
δλον τόν κόσμον πόσον είναι μεγάλη ή φιλοπατρία τών
Μαυροβουνίων καί πόσον δυνατός είναι ό ήρωϊσμός
των.

Ή αϊΰουσα τών συνεδριάσεων έν Λονδίνω είς την όποιαν ύπεγράφη ή ειρήνη
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
ΜΑΐ'ΟΣ
Λήγει ό Μάιος καί ή έκκρεμότης τών έθνικών μας
πραγμάτων είνε ύπέρ ποτέ άόριστος και άσαφής.
Κατόπιν άσυνήθως δριμειας γλώσσης τοΰ ’Άγ
γλου Υπουργού τών ’Εξωτερικών Σέρ Γκρέΰ πρός
τούς έν Λονδίνφ άντιπροσώπους τών έμπολέμων Κρα
τών ύπεγράφη ή προκαταρκτική συνθήκη τής ειρή
νης. Άτυχώς δμως ή εύτυχώς οί ’Οθωμανοί πληρεξού
σιοι μετά τήν Υπογραφήν τής ειρήνης ήρνήθησαν νά
ύπογράψωσι, παρά τά συμφωνηθέντα, τό πρωτοκολλάν
δι’ ου άνεγνώριζον τό πρό τοΰ πολέμου καθεστώς τό
έξασφαλίζον τούς έν Τουρκία έλληνικους πληθυσμούς.
Τοΰτο έγένετο άφορμή νά ματαιωθώσιν αί συνεννοή
σεις τών μελών τών ’Επιτροπών θεωρηθέντος αδυνά
του τής συνάψεως ειδικών συνθηκών, διά προσηρτημένωνπρωτοκόλλων έχόντων κΰρος της κυρίαςσυνθήκης.
Τάσχετικά ζητήματα άφέθησαν νά λυθώσιν πλέον δι’
άμεσου συνεννοήσεως τών ένδιαφερομένων Κυβερνή
σεων καί ή προκαταρκτική συνθήκη σήμερον είνε τό
πλέον εύθραυστον Ιστορικόν έγγραφον τό όποιον ύπε
γράφη άπό έπισήμους αντιπροσώπους έθνών. Καί
τοΰτο προέρχεται κυρίως άπό τήν Ελλάδα ή όποια
δέν παραδέχεται τό κΰρος τής ύπογραφείσης συνθήκης
άνευ τής άναγνωρίσεως έκ μέρους τής Τουρκίας τοΰ
πρό τοΰ πολέμου καθεστώτος. Καί ήδη λήγοντας τοΰ
μηνός ή ειρήνη είνε κάτι τι άσαφές καί άσύλληπτον
έπιμχρτυρουμένου τούτου καί έκ τής άποφχσεως τής
Ελληνικής Κυβερνήσεως νά έπαναφέρη τόν Στόλον
είς τόν δρμον τοΰ Μούδρου καί κατέναντι τών Στενών.
Καί ενώ τό έλληνικόνΔημόσιον άγωνια έκ τής έκκρεμότητος α'ύτήςστρέφει.μέ άγωνίαν καί πάλιν,τήν προσο
χήν του εις τά 'Ελληνοβουλγαρικά σύνορα δπου ή δολιότης τών συμμάχων κατεργάζεται κινδύνους διά τόν
Ελληνισμόν. Τό ίίαγγαίον θά παραμείνη άλησμόνη-

τον είς τούς συγχρόνους λόγω τής άπιστίας τών ’συμ
μάχων οί όποιοι δι’ αίφνηδιασμοΰ έζήτησαν νά κατα
λάβουν έλληνικάς θέσεις καί τάς όποιας άτυχώς κατέ
λαβαν. Έντώ μεταξύ ή βουλιμία τών Βουλγάρων άνεπτύχθη μέχρι τοιούτου βαθμού ώστε έξέλιπε κάθε
ίχνος ειρηνικής διευθετήσεω; καί άπό στιγμής είς στιγ
μήν άνεμένετο ή μοιραία σύρραξις ή όποια θά ήρχιζεν
άπό τάς Σερβοβουλγαρικάς προφυλακάς διά νά συνεχισθή άπό τά Ελληνικά στρατεύματα.
Τηλεγράφημα δμως έντονον τοΰ Αύτοκράτορος τής
Ρωσσίας πρόςτούςΒασιλεΐςΣερβίας καίΒουλγαρίας ήλλαξεν άμέσως τήν σκηνογραφίαν καί έπερχομένου τοΰ
’Ιουνίου αί ελπίδες τής ειρηνικής διευθετήσεως έπολλαπλασιάσθησαν.
Καί ό 'Ελληνικός Λαός παρακολουθών τά γεγο
νότα δέν χάνει ούτε τήν ψυχραιμίαν του ούτε την πίστιν του πρός τό μέλλον τής πατρίδος εις άλλας δέ
έκδηλώσεις τής Εθνικής Ζωής άνευρ'σκει τό άντίρροπον τών ψυχικών του κλονισμών παρακολουθών τήν
θριαμβευτικήν άνά τήν Ήπειρον έπίσκεψιν τοΰ Διαδό
χου τοΰ θρόνου ό όποιος μαζύ μέ τήν έκδήλωσιν τής
λατρείας τών Ήπειρωτών πρός τό άτομόν του άνήγαγε
τάς πατριωτικάς έκδηλώσεις των είς τήν θέρμην καί
τήν δύναμιν άληθινής θρησκείας.

’Εν γένει δέ τό φρόνημα τής Ελληνικής φυλής εύρίσκεται ύπέρ ποτέ άκμαίον καί θερμουργόν. Σήμερον
ό Ελληνισμός είνε έτοιμος διά πάσαν θυσίαν, άρκεΐ
νά καταρρίψη τάς έπηρμένας όφρΰς ύπερφιαλου Λαοΰ
διαρκώς έπιβουλευομένου τήν Ελληνικήν άκμήν καί
πρόοδον ή όποια είνε άδύνατον νά καταπνιγή άπό Λα
όν τής πνευματικής καί ψυχικής καταστασεως τοΰ
Βουλγαρικού Λαού, διά τοΰτο καί εύΐλπις άτενίζε^
πρός τό μέλλον καί μέ συμπάθειαν άποδέχεται κάθ£
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συνεννόησιν προερχομένην έκ τών πέριξ ’Εθνών είτε
της Σεροιας και Ρουμανίας, είτε τής Τουρκίας αί
όποια: ες ίσου διαβλέπουν έχθρόν άσπονδον εις τήν
Βουλγαρικήν εθνότητα.
Και αι τοιαΰται διαθέσεις συνεννοήσεως ραγδαιαιεπηκολούθησαν κατά τόν μήνα αύτόν,χωρίς ακόμη νά κατα
λήξουν—εξαιρέσει τής'Ελληνοσερβικής συμμαχίας θεω
ρεσμένης ώς γεγονός εϊςόριστικάς αποφάσεις.ΉΤουρ-

Ε“ΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ. illΤΗΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ
Τά Γαλλικά φύλλα τής Μασσαλίας μέ φράσεις πλή
ρεις θαυμασμού περιγράφουν μίαν καλλιτεχνικήν παράστασιν, δοθεϊσαν πρό έβδομάδος εις τό έκεϊ Μέγα θέ
ατρου χάριν φιλανθρωπικού σκοπού και εις τήν οποίαν
έπρωτοστάτησεν ή Ελληνική Παροικία, έπιδείξασα διά
τών Έλληνίδων κυριών αύτής κάλλος, τέχνην, πλαστι
κότητα.
,
Ή καλλιτεχνική αυτή έσπερίς, ή χαρακτηρισθείσα
ώς κοινωνικόν γεγονός και συγκρινομένη άπό τάς εφη
μερίδας πρός τάς διδομένας είς τά μεγάλα θέατρα τών
ΙΙαρισίων και τοΰ Μόντε-Κάρλο, είχε τό εξαιρετικόν
δτι όλα τά έκτελεσθέντα έργα ήσαν ύποθέσεως Ελλη
νικής.
'Ο "Υμνος πρός τόν ’Απόλλωνα, τό υψηλόν άσμα
τού τρίτου αίώνος, τό άρμονικώς συναρμολογηθέν πα
ρά τοΰ Φωρέ, έξετελέσθη άπαραμίλλως έν χορώ άποτελουμένω άπό Γάλλους καί Γαλλίδας, ή φωνή και ή τέ
χνη τών οποίων, ύπό τους ήχους συνόλου άρπας, πλα
γιαύλου και φωνής, άπετέλει όνειρον επιτυχίας διά τάς
δεσποινίδας Φιγαρέλλα και Φοντβιέλ.
Μία πλαστική είκών τής Πομπής τών Παναθηναίων, καλλιτεχνικωτέρα, ώς γράφουν οί Γάλλοι θεατρικΟγράφοι, καί αύτής τής ζωφόρου τοΰ Παρθενώνος,
προύκάλεσεν ατελεύτητα χειροκροτήματα καί ενθου
σιασμόν τοιοϋτον, ώστε ή αύλαία έδέησε ν’ άνυψωθή
δκτάκις.
Τήν πλαστικήν εικόνα άπετέλεσαν αί Έλληνίδεςκυρίαι Μιχαήλ Βλαστού, ή λατρευτή ’Αθηναία κόρη, τήν
τέχνην καί τήν χάριν τής οποίας, δέν λησμονούν εδώ,
ή κ. Αντωνίου Βλαστού, ή συμπαθής κόρη Σκαραμαγκά, ή κυρία Μεταξά, αί δεσποινίδες Άμπανο.τούλου,
Μαυρογένιη Ζαρίφη, Γουνέλ καί Μάντ.
Τό δεύτερον μέρος τής έσπερίδος άπετέλεσεν ή μιμι
κή παράστασις τοΰ ίδιοτρόπου ποιήματος τοΰΡοστάν
«Τό ξηρόν άλσος»,μέ μουσικήν τού Χ,άν. "Ολαι αί Θεότητεςτοΰ’Ολύμτου άπό τής’Αφροδίτη; τήν οποίαν ύπεδΰθη ή ώραία Γαλλίς κυρία Σιλβάντεα, τή; Άθηνάς
ήν άπέδωσεν ύπερόχως ή δεσποινίς Άμπανοπούλου,
τής δεσποινίδας Ζαρώγκ <>>; "Ηβη; καί όλων τών άλ
λων θεαινών, μέ πλαίσιον τόν Μορφέα, τόν Απόλ
λωνα, τόν Δία, τόν Άρην, τους οποίους ύπεδύθησαν
οϊ κ.κ. Α. Βλαστός, Γαλάτηις, Χωρέμη;, Ματταράγκας, Σκαραμαγκάς καί άλλοι, μέχρι τοΰ μικροσκοπικού
"Ερωτος, τόν όποιον ό υιός Πέτρος Βλαστός θαυμασίως παρέστησε, παρήλασαν μέ (ομορφιάν καί επιτυ
χίαν θαυμαστός.

’Εκτός αύτών καί άλλα μουσικά καί ψυχολογικά τε
μάχια συνεπλήρωσαν τήν δλην εορτήν, τά οικονομικά
τής οποίας άποτελέσματα ήσαν άξια τών κόπων, είς
ούς ύπεβλήθησαναί έκλεκταί μας Έλληνίδες τής Μασ
σαλίας, έν κοινή συνεργασία; μετά Γαλλίδων κυριών,
γνωστών διά τό κάλλος καί τήν εύγένειάν το>ν.

κική καχυποψία δέν είνε εχέγγυον όριστικής συνεννο
ήσεως, άπό τής δολοφονίας δμως τοΰ Σεφκέτ-ΙΙασσδ ό
όποιος τάς τελευταίας ημέρας τοΰ Ιουνίου έπεσεν άπό
δολοφονικός σφαίρας, δύνανται νά υπάρξουν βασιμώτεραι ελπίδες ειλικρινούς Ελληνοτουρκικής συμπράξεως
πρός άμυναν καί ένίσχυσιν ύπερτάτων συμφερόντων
τής τε 'Ελλάδος καί Τουρκίας.
Δ. Ζ.

ΕΛΛΚΝΙΑΕΞ ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΗ
Πολλά γεγονότα τών ήμερων αυτών εμπνέουν σοβάράς ελπίδάς ύπέρ τής νικηφόρου πνευματικής σταδιο
δρομίας τής έλληνίδος.
Κατά τό θριαμβευτικόν ταξείδιοντού Διαδόχου άνά
τήν "Ηπειρον γυναίκες έπρωτοστάτησαν εις έκδηλώσεις πατριωτικής έκρήξεως, γυναίκες έδιδον τόν τόνον
τών πανηγυρικών καί χαρμόσυνων σκιρτημάτων τής
ελληνικής ψυχής, γυναίκες έξωτερίκευον μέ στίχους
πλήρεις άπό ζωντανόν αίσθημα τόν ύπερεκχειλίζοντα
πατριωτισμόντωνκαί έψαλλοντά ήρωϊκά κλέη τόν στρα
τού μας, γυναίκες έστεφάνωσαντο γλυκύ Βασιλόπουλο
καί γυναίκες τό προσεφώνουν. Θά ήξιζε νά στραφή άμέριστος ή προσοχή είς τάς γυναίκας τής ’Ηπεί
ρου διότι θά άπεκομίζομεν υπέροχα διδάγματα έκ τής
ηθικής εύρωστίάς τής έλληνίδος ή οποία μέ τά συναι
σθήματα. τηςαύτά γνωρίζει νά άνατρέφη τά τέκνα τής
’Ηπείρου. Άλλά καί άπό άλλων σημείων τοΰ ελληνι
κού όρίζοντος προβάλλει μέ ζωήν ή εργασία καί τό
πνεύμα τής συγχρόνου έλληνίδος. 'Η έγκριτος εβδομα
διαία έν Κ)πολει έπιθεώρησις «Άπ’δλα» προεκήρυξε
κοινωνικόν
διαγώνισμα.
Έπηκολ,ούθησεν έορτή
πανηγυρική διεξαχθεϊσα είς τήν Μ. αίθουσαν τού έν
Κ)πολει Φιλολογικού Συλλόγου καί εις αύτήν έλαμψεν
καί πάλιν τό γυναικείαν πνεύμα. Ή είσήγησις τής
Δος Νοεμής Ζωηρού Πασσά κρινούσης τά ύποβληθέντα έργα είνε αψευδές μαρτύριαν τής βαθείας μορφώσεως τή; έλληνίδος γυναικός ή όποια μέ παρατηρήτηκότητα καί γνώσιν διεχειρίσθη
τό σοβαρόν
ζήτημα τό οποίον τής άνέθεσεν ή άγωνοθέτις διεύθυνσις
τού περιοδικού.
Τό βραβευθέν έργον τής Δος ’Αναγνώστου, Διδασκαλίσση; έν Θεσσαλονίκη, εινε όντως άξιον τής άποδοθείσης είς αύτό τιμή;.Είνε μία άπάντησις είς τόέρώτημα. «'Οποία είνε τά έλλείποντα ήάτελώς άνεπτυγμένα στοιχεία χαρακτήρας καί διανοητική; μορφώσεως
είς τήν έλληνίδα δπως αυτή καταστή τελειοτέρα ώς
κόρη, ώς σύζυγος καί ώς μήτηρ». 'Η Δεσποινίς ’Ανα
γνώστου εύρε ν’ άπαντήση είς δλα καί νά δείξη μέ
τήν γυναικείαν άντίληψινκαίμέτήνγυναικείανεύφυίαντης
δτι τάτρωτά τής γυναικείας ζωής είνε πολλά άλλα, τά ό
ποια δηιιιουργεΐ τό περιβάλλον καί όχι ή φύσις.
Είς τήν Λα Ζωηρού Πασσά, ή ότοία μέ τόσην ένάργειαν καί παραστατικότητα καί ενθουσιασμόν έκρινετό
έργον τής ομοφύλου της. καί είς τήν Δα Άναγνιόστου ή
όποια μάς παρέχει μίαν ακόμη ελπίδα διά τό πνευμα
τικόν μέλλον τής έλληνίδος, ή Ελληνική Έπιθειόρησις
άπευθύνει θερμά θερμότατα συγχαρητήρια.
©X®

Η Λ'ΠΛΠΑΓΕΟΡΓΛΚΟΠαΥΛΟΤ
Ή μικρά αίίουσα τοΰ ’Ω ίείου—ή όποια κα:ά την όρ
θοτάτην παραηρησιν παρα
αί)ηχένη;
*
μαθήτρια: του, έχει
τήν πλέον άκ χλαϋΰηςον δ.ισ<ε ιήν —Ιτλη >)ΰ;ο iio<pjz5i
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-ζώς άπό κόσμον άνυπομονοΰντα νά έπευφημήσπ μίαν καλλιτέχνιδα. Έδιδεν ήΔις Παπαγεωργαζοπούλου τό« Μουσικόν
της ’Ακρόαμα», τό ουτω μετριοφρόνως χαρακτηρισθέν, και
ΐπΐ μίαν καί ήμίσειαν ώραν άπό τά ήδύλαλα χείλη της
έξηρτήθη ολόκληρος κόσμος ό όποιος είνε Ικανός νά κατα
νόηση τό πάθος καί τήν έκφρασιν μεγάλων μουσουργών,
άλλά καί τήν θαυμαστήν τέχνην κομψής καί έκλεκτής διερ"
μηνευτρίας.
Ή έμφάνισις τής ιεαράς καλλιτέχνιδος ήτο θαϋμα κομψότητος καί χάριτος. Κομψή, εύκαμπτος καί ευλύγιστος,
μέ στάσεις πλαστικός, υψηλή μέ γραμμάς αρμόνικάς καί
μέ κινήσει; αί όποϊαι απορρέουν άπό τήν άφθαστον απλό
τητα τής θριαμβευούσης νεότητος παρείχε τήν ιδέαν άρχαίου 'Ελληνικού αγάλματος.
Τό πρόγραμμα τής συναυλίας της πλούσιον είς έργα
μεγάλων καί δή κλασικών μουσουργών έδωκε τήν ευκαιρίαν
ν’ άναδειχΟή τό ΰπέροχον τάλαντον τής νεαρδς Έλληνίδος
ή όποια μέ θαυμαστήν ακρίβειαν καί τέχνην άπέδωκεν δλα
τά συναισθήματα τά όποια έζήτησαν νά έκφράσουν οί φη
μισμένοι συνθέται των.
Τό εκλεκτόν άκροατήριον έπευφήμισε ζωηρώς καί είλικρινώ; τήν νεαράν 'Ελληνίδα ή οποία μή τήν ώραίαν έμφάνισίν της καί τήν θαυμασίαν έκτέλεσιν εδικαίωσε τάς
έλπίδας δλων εκείνων οί όποιοι διέγνωσαν είς τό τάλαντον
τής Δος Παπαγεωργακοπούλου τήν καλλιτέχνιδα ή όποια
θά τιμήση τό Ελληνικόν όνομα,

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΛΗΜΟΤΙΚ©Υ_
Είς τό Δημοτικόν Θέατρον έδόθη ή μεγάλη Συναυλία
υπέρ τών οικογενειών τών έπιστράτων. ’Εκλεκτοί καλλιτέχναι έλαβον μέρος είς αύτήν. 'II κ. Φωκά κατεγοήτευσε
διά μίαν άκόμη φοράν μέ τήν άπαράμιλλον τέχνην της καί
τήν θαυμασίαν φωνήν της. Έπίσης καί όλοι οί άλλοι καλλιτέχναι καί ό κ. Καλογερικός, καί ό κ. Πέμμερ, κοί ό κ.
Χωραφά;. καί ό κ. Γάϊδεμβεργ καί ό κ. Οίκονομίδης καί
ό κ. Καζάζης έδωκαν στιγμάς αληθινής άπολαύοεως είς
τό εκλεκτόν άκροατήριον τής συναυλίας. Είς τήν εορτήν
αύτήν έκαμε καί τήν πρώτην δημοσίαν έμφάνισίν της ή
Δις Τζίφου. ‘II ΔιςΤζίηόυ συνεπλήρασε τάςσποτδάς της εις
τάς Βρυξέλλας καί άνεδείχθη μία πρώτης γάξεως βιολίστρια. Καί τό δείγμα τής τέχνης της τό έδωκεν είς τήν
συναυλίαν τοϋ Δημοτικού, ένθουσιάσασα τό ’Αθηναϊκόν
κοινόν.

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΜΑΣ
Κατά τόν μήνα αύτόν εξακολουθούν είς τά Άθ ηναϊκά
θέατρά μας διδασκαλίαι μεταφρασμένων έργων.
Είς τό θέατρον Κυβέλης έδόθη τό «‘Υπηρετεϊν», ό
«Πατέρας» καί δ «Θεόδωρος καί Σια», τών συγγραφέων
τού «’Αεροπλάνου», τό όποιον τόσον ήρεσε πέρυσι, καί ή
«Γυμνή γυναίκα» τού Μπαταΐγ.
Είςτόν«Πατέρα,,τοϋ Στρίνμπεργ» έπαιξε θαυμάσια ό κ.Οικο
νόμου.’ Ανκαί τόέργον εΐνε φοβερά άντιφεμενιστικόνκαίκινεϊ
τήν άγανάκτησιν, έν τούτοις ή τέχνη τοΰ κ. Οικονόμου εΐνε
τόσον μεγάλη ώστε νά σάς ταΟηλώνη είς τήν θέσιν σας
καί να έμποδίζη καί αύτήν την πνοήν σας δι ά νά μή χάσετε μίαν του λεξιν καί μίαν του κίνησιν.
Είς τό Θεόδωρος καί Σια ή κ. Κυβέλη εΐνε τόσον φυσική τόσον χαριτωμένη ώστε νά αποσπά άκράτητα τά χειροκροτήματα. _
ΤΙ, <;Ρ}.;|ηή Γ
*.ναΐκα· δέν θεωρείται άπό τά καλλίτερα
ι >_\3 ,υττ :ΐ'ίρ'(<1 ΐ'ΐι

υ.ΜΤΟΰ C.Onff.'J;

έργα τοΰ Μπατάϊγ. Ή κ. Κυβέλη μάς έδειξε εΐ5
τό έργον αύτό ένα σπαρταριστόν πόνον δ όποιος τήν άπέδείξε διά μίαν άκόμη φοράν πραγματικήν καλλιτέχνιδα.
Θέατρον Κοτοπούλη. Καί είς τό θέατρον αύτό έδόθήσαν άρκετά μετεφρασμένα έργα. Έδόθη ή «Γόησσα» καί
τό «Χρήμα Κυβερνά». Καί είς τά δύο αύτά έργα έπαιξε με
πολλήν τέχνην ή Δις Κοτοπούλη. Έπίσης έδόθησαν καί τά
«Πολεμικά Παναθήναια τοΰ 1913». Είς τά Παναθήναια
έφέτος συνειργάσθη καί τρίτος συγγραφεύς. Οί κ. κ. Άννιος, Τσοκόπουλος καί Δημητρακό,τουλος. Τό έργον άνεβιβάσθη μέ πολλήν επιμέλειαν ύπό τοΰ θιάσου τής Δος Κοτο
πούλη. Ή έπιτυχία του δέν έθεωρήθη ικανοποιητική ούτε
διά τό κοινόν ούτε διά τούς συγγραφείς του κατά τήν πρώτην
παράστασιν. Ευτυχώς δτι ό θίασος δέν ζημιοΰται.
Θέατρον Συντάγματος. Είς τό θέατρον αύτό έπικρατεΐ
τό Πανόραμα τοΰ 1913 τοΰ κ. Μωραϊτίνη. Σάτυρα εύφυής
σκηναί χαριτωμένοι καθιστούν τήν έπιθεώρησιν αύτήν
προσφιλή είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν. Ό κόσμος χειροκρο
τεί κάθε βράδυ ένθουσιωδέστατα.
Θ Ε AT Ρ IKΑ Ι_Ε I!Δ ΗΙΣ ΕΙΣ

— ΤΙ Βιεννέζικη ’Οπερέτα παίζει είς τό θέατρον’Αρνιώτη.
—Έπίσης καλήν έργασίαν κάμει καίτό Ελληνικόν Με
λόδραμα τοΰ κ. Παπαϊωάννου τό όποιον παίζει είς τό Πα
νελλήνιον.
—Ήρχισαν νά άγγέλλωνται τά πρωτότυπα δραματικά
έργα.
— Ό κ. Μελάς παρέδωκε είς τό θέατρον Κυβέλης ένα
δράμά του ύπό τόν τίτλον «Τό άσπρο καί τό Μαύρο».
— Ό κ.Παρίσσης έπίσης είς τόν θίασον Κυβέλης παραδίδει τόν «Μαυριτανόν» του. Ό κ. Λοιδωρίκης τόν «Κρυ
φό 11όθο».'Ο κ. ’Ιωσήφ τήν «Νευρικήν» θά τήν έμπιστευθή
εις τόν θίασον τής Δος Κοτοπούλη.
—’Εφέτος κατά πάσαν πιθανότητα θά έχωμεν έκλεκτόν
θέατρον είς τό Φάληρο. Τό θέατρον άνέλαβε δ κ. Κονταράτος.

ΞΕΝΑ ΘΕΑΤΡΑ
Ο ΤΥΦΩΝ__

ΟΙ θεατργ.οι κριτικοί τοΰ Λονδίνου παραπονοΰνται είς
τάς εφημερίδας διά τήν έλλειψιν καλών κωμωδιών καί δρα
μάτων ένδιαφέροντος κατά τήν παρούσαν θεατρικήν περίο
δον.
Ώ; εΐνε γνωστόν, μεταξύ τοΰ Δεκεμβρίου καί ’Απριλίου
πλεΐστα θέατρα τοΰ Λονδίνου έζήτησαν νά παρασιήσωσι,
κωμφδίαν ή δράμα ή τράγφδίαν πρωτότυπον, έπί τή έλπίδι
νά έπιτύχωσι μίαν εξαιρετικήν έπιτυχίαν, ή νά κάμουν ώς
λέγουν οί Άγγλοι μίαν The catch of the Season.
Άπό τοΰ Δεκεμβρίου τού παρελθόντος έτους άνωτών τρι
άκοντα νέων κωμφδιών ή θεατρικών έργων διαφόρων, άνεβιβάσθησαν έπί τής σκηνής, άλλ’ ούδέν έκ τών έργων
αύτών εΐχε χαρακτήρα άληθώς ένδιαφέροντα: έξ αύτοΰ καί
τά παράπονα τών κριτικών.
Σήμερον φαίνεται δτι ή αναμενόμενη έπιτυχία ήλθε μέ
τό έργον «Τυφών» τοΰ Μέλχιορ Λένγκοελ.
Πλήν τό δράμα τούτο τοΰ γνωστοτάτου Ούγγρου συγ
γραφέως, τό γνωστόν ήδη έν Γαλλίφ καί Ίταλίφ, ιδία έν
Ρώμη, άνεβιβάσθη έπί τής άγγλικής σκηνής μετά μεγίστης
μεγαλόπρεπε ίας καί προορίζεται νά ζήση καθ’ δλην τήν
θερινήν θεατρικήν έποχήν.
"Οθεν τό έργον τοϋτο παρηγόρησεν έν μέτρω τούς κρι
τικούς. οΐτινες εΰρίσκουσιν εις αύτό βαθύτητα κοινωνικών
ιδεών, πλοκήν καί σκηνικήν οικονομίαν ΰπέροχον.
Πρό παντός ή ψυχολογία τού έργου καί ή ήθική^αύτοϋ
ΰπόστασις εΐνε ιαπωνική. Είς δέ τούς Άγγλους ή λεπτή
αισθηματολογία τής μυστηριώδους^ μέχρι πρό τίνος ιαπω
νικής φιλολογίας προκαλεϊ συγκινήσεις άγνωστους μέχρι

τής σήμερον. Ή ιαπωνική ύπόθεσις τοΰ «Τυφώνος» περι
στρέφεται πέριξ ένός έρωτος συντετριμμένου, δστις δύναται
νά άναζήση, ώς ό Φοϊνιξ άπό τής άσβόλης του.
ΐ

*

Η ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ»

Είς τό θέατρον «Βάλλι» τής Ρώμης άπό τινων ήμερών
παίζεται τό νέον έργον τού Πράγκα « Ή κλεισμένη πόρτα».
Τό δράμα περιστρέφεται ολόκληρον πέριξ τοΰ νεαρού
’Ιουλίου Κουρτσίτα, δτις κατατρώγεται ύπό φοβεράς Αμ
φιβολίας. Ό νεανίας ήγάπησε μέ ΰϊκήν στοργήν λαβών
παρ’ αύτοΰ πατρικήν ανατροφήν, τόν πλέον αγαπητόν φίλον
τής οικογένειας του, τόν Ντέτονον Πικκάρδην, ένώ δ νομιζόμενος πατήρ του 'Ιππόλυτος πάντοτε ήδιαφόρησε διά
τήν διαγωγήν του. Καί μετά μεγαλειτέρας άκόμη άφοσιώσεως ό ’Ιούλιος λατρεύει τήν μητέρα του τήν Λευκήν, κυ
ρίαν πρότυπον καί περί τής ήθικής τής όποιας ούδείς
ποτέ έξέφρασε τήν παραμικρόν αμφιβολίαν.
Καί δμως ό ’Ιούλιος άρχίζει άμφιβάλλων, άρχίζει
νά αισθάνεται κάτι τό ύποπτον έν τή άτμοφαίρα ήτις τόν
περιβάλλει.
Ό νεανίας εΐνε νευρικός, εξημμένος καί σκέπτεται νά
εγκατάλειψη τήν οικίαν, τήν οικογένειαν καί νά συμμετάσχη
είς μίαν έπικίνδυνον επιστημονικήν Αποστολήν, μακράν τής
πατρίδος του.
Ούδείς κατορθώνει νά μεταπείση αύτόν άλλ’ άναλαμβάνει νά τό κάμη ό φίλος τού ό πλέον άφωσιωμένος εις
αύτόν, έκεϊνος δστις άληθώς ήγάπησεν αύτόν ώς άγαθός καί
φιλόστοργος πατήρ, δ Ντέτος Πικκάρδης. ‘Ο ’Ιούλιος έπιμένει καί μάλιστα θυμώνει έναντίον τοΰ φίλου του καί φω
νάζει δτι έπιθυμεϊ νά άναπνεύση καλλίτερον, διότι δέν αι
σθάνεται εαυτόν έλεύθερον. διότι έχει έμπρός του μίαν κλεισμένην θύραν !
Ό Ντέντονος ψυχολογεί τόν νεανίαν ; ώστε έχει καί
άλλην αιτίαν, ήτις τόν εκνευρίζει ;
Τέλος δ ’Ιούλιος αποκαλύπτει τό φοβερόν μυστικόν του
γνωρίζειήδηδτι ό άληθής πατήρ δέν εΐνε ό 'Ιππόλυτος άλλά
ό Ντέντονος.
Ή μήτηρ του τόν ήγάπησε κατά τά πρώτα έτη τής
ζωής τής, μετά τάς συνεχείς άπιστίας τοΰ συζύγου της καί
έκ τοΰ έρωτος έκείνου, δστις άτέμεινεν αγνός, έγεννήθη
αύτός.
Ό ’Ιούλιος τά γνωρίζει δλα καί τά λέγει εις τόν άληθινόν πατέρα του, ούχί διά νά τόν έ.τιτιμήση, άλλά διότι
δέν δύναται νά ζήση μεταξύ δύ5 πατέρων, άλλ’ έξακολουθεϊ νά νοιιίζη τήν μητέρα του άθώαν καί αγνήν. Τέλος
■ό Ιούλιος άποκαλύπτει καί πρό τοΰ Ντέντονο, εις τήν μη
τέραν του τό μυστικόν του, λέγει δτι άγαπά άμφοτέρους καί
άνοίγων τήν θύραν τήν φέρουσαν πρός τήν έλευθερίαν φεύ
γει διά παντός.

ήσαν άνιχνεύτριαι χρησιμεύσασαι ώς προφυλακαί μιας
συμμορίας κλεπτριών είς τήν οποίαν άνήκον.
Υπάρχει πράγματι «οργανωμένη συμμορία γυναικών
άπάχηδων ήτις τρομοκρατεί τό διαμέρισμα διά τών
περιστρόφων.
Γαλλικός Σύνδεσμος διά τά δικαιώματα τών γυναι
κών άπήντησε πρό;τόν υπουργόν τών Οικονομικών
τής Γαλλίας, οργανωτήν τής επιτροπής διά τόν έναν
τίον τής έλαττώσεως τοΰ πληθυσμοΰ άγώνα, διά νά
παραπονεθή δτι έν τή επιτροπή ταύτη έξ εκατοντάδων
μελών ούδεμία συμπεριελήφθη γυνή.
«Δύναται τις, γράφουσιν αί γυναίκες τοΰ έν λόγω
συνδέσμου, νά μάς άμφισβητήση τά άπαιτούμενα
προσόντα δπως έπιτύχωμεν δικαιώματα έν τώ έθνει,
δύναται τις νά θέλη νά κράτη ύπό τήν Απόλυτον ε
ξουσίαν τοΰ συζύγου, δύναται τις νά διακηρύξη δτι τά.
ημερομίσθιά μας δέον νά εΐνε κατώτερα άπό τά τών
άνδρών διότι αί άνάγκαι μας εΐνε δλιγώτεραι, άλλ’ υ
πάρχει βεβαίως κάτι τί τό άναντίρρητον καί δΓ αυ
τούς άκόμη τούς λυσσωδέστερον άντιφρονοΰντας πρός
τήν γυναικείαν χειραφέτησιν, καί τούτο εΐνε ή άρμοδιότης μας ή αδιαφιλονίκητος οσάκις πρόκειται νά
φέρωμεν είς τόν κόσμον παιδία.
Γυναίκες άλλως συμπεριελήφθησαν εις έπιτρο.ιάς
διά τάς οποίας ενδιαφέροντα δλιγώτερον άπ’ ευθείας.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ

Άνεχώρησεν είς Παρισίους ή Λ.Β.Υ. ή Βασιλόπαις
Μαρία άκολουθουμένη άπό τάς εύχάς μυριάδων πολεστών οί όποιοι ύττό τήν σκεπήν
Η ΒΑΣΙΔΟΠΔΙΣ της ήσθάνθησαν δλιγώτερον δριΜΔΡΙΑ
μεΐς τούς πόνους τών τραυμάτων
των. ’Ανώτερα κόπων καί μόχθων
έπέοειξεν άκουράστος δλην τήν γλυκύτητα τής γυναι
κείας καλοσύνης ή όποια δέν έχει δρια. Διέσχισε
κατ’ έπανάληψιν τάς Έλληνικάς Θαλάσσας διά νά
παρίσταται σύντροφος παρήγορος καί ευεργετική εις
τούς Ακρωτηριαζόμενους άνδρας τών ελληνοτουρκικών
μαχών. Οί ένδοξοι τραυματίαι μας απομακρυνόμενοι
άπό τάς τραχύτητας, τής πολεμικής ζωής καί φερόμεμενοι είς τούς Ναούς τής ύγίας καί τής άναπαύσεως
εΰρισκον παρά τό πλευρόν των τήν δνειρώδη ιέρειαν ή
όποια μέ τρυφερότητα μητρός καί μέ άφοσίωσιν Αδελ
φής τούς όδηγεί είς τό θάλπος τής εύζωΐας καί τήν
ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
άντίληψιν τής επιστήμης.
'Όλοι έκεΐνοι δσοι έδέχθησαν Από τάς '/εΐράς Της
ό Δημοκρατικόν καθεστώς έχειραφέτησε τήν κινέ- τούς θησαυρούς τής κολοσύνης Της, δλοι έκεΐνοι δσοι
ζαν γυναίκα. Διά τοϋτο τώραδένπρέπει νά έκπλαγώ- Από τήν Απαλότητα τοΰ βλέμματος Της ήσθάνθησαν
μεν μανθάνοντες δτι υπάρχουν έν Κίνα γυναίκες άπά- μετριαζομένους τούς πόνους των, δλοι εκείνοι δσοι
χαι. Εσχάτως εις Ταϊ-Λένγκ τοΰ διαμερίσματος τοϋ Από τήν γοητείαν τοΰ μειδιάματος Της ήντλησαν τήν
,Σουντάκ, δπερ εΐνε μέγα κέντρον κακοποιών στοιχείων, έλπίδα τής ζωής, δλοι έκεΐνοι δσοι άπό τήν μουσικό
εις άξιωματικός έγΰμναζε τούς στρατιιότας του ώς άνι- τητα τών λόγων Της ανεΰρον τήν γαλήνην τής ψυχής
χνευτάς. Έπιδεδόμενοι οι στρατιώται είς Ανιχνεύσεις και Από τάς άδελφικάς καί μητρικάς περιθάλψεις Της
εύρέθησαν αίφνηδίως έναντι δυο γυναικών μολονότι Ανέκτησαν τήν ύγείαν, δλοι αύτοί παρακολουθοΰντες
ήτο ή τρίτη πρωινή ώρα. Ήσαν νέαι καί άκμαϊαι καί νοερώς τήν γλυκυτάτην Βασιλοπούλαν είς τό ταξείριόν
μετέφερον καλάθους καί; δέματα. 'Ο άξιωματικός τάς Της έμπιστευόντο είς τά ύγρά κέλευθα εόλαβή χαι
ήρώτησε τί έκαμνον είς τό μέρος εκείνο κατά τήν τό ρετισμόν Απορρέοντα Από τής ευγνωμόνος καρδίας των
τά βάθη.
σον πρωινήν εκείνην ώραν.
* *
—Πηγαίνομεν είς γειτονικόν χωρίον διά νά ίδωμεν
*
τάς μητέρας μας άπήντησαν αύται.
Ή κ. Μαρούλη μάς έδωκεν καί εφέτος τήν καλλι
Η άπάντησις δέν ικανοποίησε τήν περιέργειαν τοΰ τεχνικήν άπόλαυσιν διά τής έκθέσεως τών Χειροτεχνη
αξιωματικού δστις διέταξε τήν σύλληήην αυτών καί
μάτων Ιθάκης.
σωματικήν έρευναν.
Η ΕΚΘΕΣΙΣ
Διήρκεσε έπί τρεις ήμέρας είς δύο
Έκάστη έξ αυτών έφερε περίστροφου δέκα σφαιρών ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ αίθούσας τοΰ «Παρνασσού». Κυρίαι
.πλήρες.
εκλεκτοί τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας
Κατόπιν ό άξιωματικός έμαθεν δτι αί δυο γυναίκες είχον άναλάβη τήν επιστασίαν τών πωλήσεων δ-
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λω'ν εκείνων τών καλλιτεχνικών ειδών τά οποία δλα
ιιαζή και τό κάθε ένα χωριστά ήσαν ποίημα λεπτότη
τας, τέχνη;, παλλαισθησίας και υπομονή;.

Ή κ. Μαροΰλη ή πρόεδρο; τοϋ Συλλόγου, ή ψυχή
και ή ζωή τοΰ Σωματείου, εΐνε αξία θερμότατων συγ
χαρητηρίων διότι διά τής προσωπικής τή; επιβολή;
και τή; άφοσιώσεω; και τή; εργασία; έδημιοΰργησε
μίαν βιομηχανίαν και εδωκεν εργασίαν εις τάς πτωχά;
νεάνιδας τής ’Ιθάκης.
:·: ijs
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Τά έξοδα τή; Γερμανίας διά τόν στρατόν της, τά ό
ποια κατά τό 1875 ήσαν 324 εκατομμύρια μάρκων, έ
χουν ήδη άνέλθει είς 817 και δεικνύουν
ΓΕΡΜΑΝΙΑ τάσιν ν’ άνέλθουν εις ποσόν ακόμη σεΚΑΙ ΓΑΑΑΙΑ βαστότερον. ’Επίσης τό πολεμικόν ναυ
τικόν, τό όποιον κατά τό έτος 1875 έστοίχιζεν είς τήν Αυτοκρατορίαν 36 εκατομμύρια μάρ
κων, έχει ήδη προϋπολογισμόν άνερχόμενον εις 358
εκατομμύρια.
CH αναλογία τοΰ Γαλλικού στρατοΰ πρός τόν Γερ
μανικόν εΐνε έπί τοΰ παρόντος 5 προ; 7. Μέ τάς σχεδιαζομένας δμως Γερμανικά; αυξήσεις και έν ή περιπτώσει ή Γαλλία δέν έφαρμόση τό σύστημα τή; τριετοΰς θητείας, ή διαφορά θ’ αύξηση και ή αναλογία
θά καταστή περίπου 5 πρός 8 1)2.
Διάνά μή έπέλθη τοιοΰτον αποτέλεσμα, ή Γαλλική
Κυβέρνησις αποφασίζει νά έπαναφέρη έν ίσχύϊ τό σύ
στημα τής τριετοΰς θητείας καί οί Γερμανοί εκπλήσ
σονται διά τήν πατριωτικήν προθυμίαν μέ τήν όποιαν
οί Γάλλοι δέχονται νά ύποστοΰν τήν σχεδιαζομένην
πρόσθετον στρατιωτικήν ύποχρέωσιν. Τούς μένε
*
μό
νον ή ελπίς δτι λόγω τών ολίγων γεννήσεων καί επο
μένως τής μή κανονικής αύξήσεως τοΰ πληθυσμού έν
Γαλλία ή τριετής θητεία θάέ'χη αντίκτυπον είς τήν βι
ομηχανίαν άπό τήν οποίαν θά λείψη μέγας αριθμός
εργατικών βραχιόνων καί ή παραγωγή τη; θά έλαττωθή, πρός δφελος τής Γερμανική; βιομηχανία; τής
οποίας ή παραγωγή θά παραμείνη σταθερά.
>:
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Πότε νομίζετε δτι άνεφάνη ή προότη σουφραζέττα’
Προ 4.000 ετών.... Έκυβέρνα τήν Αίγυπτον περί τήν
16ην εκατονταετηρίδα π. Χ.ώνοII ΠΡΩΤΗ
μάζετο δέΧατζεπσούτ.Έπολέμησε
ΣΟΥΦΡΑΖΕΤΤΑ διά τά δίκαιά της ώς θά έπολέμα
κάθε νέα σουφραζέττα. Ήνάγκαοε τόν πατέρα της Θουτμόζ Α' νά τής δώση τόν θρό
νον επειδή ήτο τό μόνον τέκνον τής Βασιλίσοης Άλμόζ,
απογόνου τών Φαραώ.Ή Χατζεπσούτ έδειξε τήν Βα
σιλικήν της δύναμιν άναγείρασα διάφορα μνημεία καί
ένα τεράστιον ναόν είς τάς Θήβας ποΰ εύρίσκοντο εις
τήν δυτικήν όχθην τοΰ Νείλου.

Μετά τρία έτη άπό τήν άνοδόν της είς τόν θρόνον
έπεχείρησε νά τήν έκθρονίση ό σύζυγός της άλλ’ αυτή
ήτο αρκετά έξυπνη ώστε νά μή τήν πάθη. "Εκαμε τήν
Αίγυπτον νά αίσθανθή τήν δύναμίν τη; καί τό πνεΰμά της. Εΰρέθησαν έπιγραφαΐ ιερογλυφικά! αί όποΐαι
τήν υμνούν ώ; νά,ήτ,ο θεά.
Τούς φίλους της καί οπαδούς της τούς άνύψωσεν
είς τά ϋψιστα άξιώματα καί έβασίλευε δυνατή. Παρ’
δλα αυτά δέν έλησμονοϋσε δτι ήτο γυναίκα. Εύρέθησαν είς τάς τελευταίας άνασκαφάς τά κιβώτια ποΰ έβανε τής μυρωδιές.

Qa ιγο x.τ ι[χ
— Ηραία ποιήματα, εμπνευσμένα άπό τά μεγάλα σύγ
χρονα γεγονότα, έδημοσίευσεν είς διάφορα περιοδικά ή κ.
Σοφία Οίκονομίδου.
— Ή κ. Οίκονομίδου εΐνε γνωστή ποιήτρια, ή όποια
έχει δημσσιεύεει κομψόν τόμον ποιημάτων ύπό τόν τίτλον
«Παλμοί».
— Πάντοτε τά ποιήματα τής κ. Οίκονομίδου κρίνονται
μέ πολλήν εΰμένειαν.
— Τό μνημόσυνον τοΰ Παλαιολόγου κατά τήν 29ην
Μαΐου δέν έγένετο εφέτος μέ τήν επισημότητα τών παρελ
θόντων έτών. Διατί άρά γε ;
— Ήρχισεν ή αποστολή τών επιστράτων είς τά διάφο
ρα λουτρά.
— Ή άπόφασις αύ;ή τοΰ υπουργείου θεωρείται άπό τάς.
πλέον σωτηρίους διά τήν υγείαν τών τόσο πολύ κακοπαθησάντων στρατιωτών μας.
— Ύπό αύοτηρόν ίνκόγκνιτο έπεσκέφθησαν τάς ’Αθή
νας ό κ. Άσκουϊθ καί ό κ. Τσώρτσιλ μετά τών συζύγων
των.
— Επίσης έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας καί ό συγγραφεύς
τοϋ Σέρλοκ—Χόλμς κύριος Κώνναν Ντόϋλ.
— Ό «Παρατηρητής» ή γνωστή δισεβδομαδιαία έφηιιερίς προέβη είς μίαν πρωτότυπον καίάμερικανικωτάτην καινοτοιιίαν.
— Κάθε βράδυ διανέμει δωρεάν είς τά κέντρα ένα εΰσονείδητον δελτίον, τό όποιον έχει τάς πλέον έξηκριβωμένας ειδήσεις.
— Καί ό κόσμος τών κέντρων καί τών θεάτρων τό αρ
πάζει καί τό ροφα κυριολεκτικώς.
— Αί σουφραζέττα ι εΐχον πρό ημερών καί τήν πρώτην
μάρτυρα τοϋ άγώνός των, ή οποία έθυσίασε τήν ζωήν της
ύπέρ τών Ιδεών της.
— Ή θυσία αύτή πρακαλεΐ γενικήν συγκίνησιν είς τήν
τάξιν τών σουφραζεττών.
— Ό στρατηγός Άμέλιο διήλθεν άπό τάς ’Αθήνας έπιστρέφων είς τήν Ιταλίαν.
— Λέγεται δτι φέρων πολιτικήν ενδυμασίαν έγευμάτισεν
είς τό έστιατόρισν «Άβέρωφ».
— "Ενα άπό τά ωραιότερα καί έκλεκτώτερα άνθοπωλεΐα τών ’Αθηνών θεωρείται τό άνθοπωλεϊον τοΰ κ. Φλεριανοϋ.
— Έπισκεφθήτέ το διά νά βεβιιωθήτε.
-----------------------------ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ό νέος Έλληνομνήμων τριμηνιαϊον περιοδικόν Σύγ
γραμμα πλήρες σπ’ ύλην έξοχου επιστημονικής εργασίας όφειλομένην εις τόν άκάματον καί σοφόν Καθηγητήν τοϋ
Πανεπιστημίου κ. Λάμπρον.Έξεθόθησαν ό όγδοος καί ένα
τος τόμος.
Kes Iles de la MerEgee. Ύπό τοΰ διαπρεποΰς έν τώ ξένη
"Ελληνος κ. Κέπετζη έξεδόθη ύπό τόν ανωτέρω τίτλον
γαλλιστί τομίδιον περιέχον τό Ιστορικόν τής κατοχής τών
Νήσων τοΰ Αιγαίου ύπό τών ’Ιταλών καθώς καί άλλην ποικιλην παρεμφερή ύλην διασαφηνίζουσαν πάν σχετικόν ζήτημα.
Τό ’Εθνικόν πανεπιστήμιον είς ογκώδεις καί μετ’ έπιμεμελείας εκτυπωμένους τόμους ύπό τόν τίτλον Ξένια καί
Τά κατά τήν εβδομηκοστήν Πέμπτην Άμφιετηρίδα τοΰ
Έ&νικοΰ Πανεπιστημίου (1337—- 1912). Έξέδωσε τα

πεπραγμένα τών εορτών αί όποΐαι τόσον έκπάγλως καί έπιβλητικώς έτελέσθησαν τό π. έτος επ’ ευκαιρία τοΰ ’Αρχαι
ολογικού Συνεδρίουκαί τής εβδομηκοστής πέμπτης άμφιετηρίδος τοΰ Πανεπιστημίου.
— Ή αγωγή τής Κόρης Πολύτιμον τομίδιον προςθιαπαιδα—
γώγησιν τής Έλληνίδος κόρης όφειλόμενον είς τόν πατριω
τισμόν τοΰ κ. Σπ. Ζ. Λιβαδα.

