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ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΑΗΝΙΔΕΣ
Τώρα δπου έληξε πλέον ό πόλεμος, δπου ύπεγράφη 

ή ειρήνη,και δπου αναμένεται ή γενική άποστράτευσις, 
χρειάζεται ένας απολογισμός τών μεγάλων γεγονότων. 
Τόν απολογισμόν δμως αύτόν Ισως δέν θά εΐμπορέσω νά 
τόν καταστρώσω σήμερον.θά έχρειάζετο χώρος πολύς, 
άφοϋ ύπήρξαν πολλαπλά καί αφάνταστα τά κατορθώ
ματα τών Ελλήνων ήρώων, και πρό πάντων θά έχρει- 
άζοντο λεπτομέρειαί τινες, τάς όποιας δέν έχω προ
χείρους δι’ έ/α χρονογράφημα. Έχω δμως προχείρους 
τήν στιγμήν αύτήν τάς λεπτομέρειας τής γυναικείας 
εργασίας, τής γυναικείας πρωτοβουλίας και δράσεως, 
τήν όποιαν έδειξαν κατά τήν περίοδον τών δύο πολέ
μων αί Έλληνίδες, καί περί αύτών θά όμιλήσω σή
μερον.

S·· 
:·:

Άπό τής πρώτης στιγμής άφ’ής έδημοσιεύθη τό Β.Δ. 
τής συγκλήσεως τών πρώτων ήλικιών τών εφέδρων, ή 
ΈλληνΙς, καί πρό πάντων ή ’Αθηναία, έφάνη τελείως 
έξεγερθεΐσα. Είς τάς αίθουσας τής«Πολυκλινικής»,τοΰ 

’Ερυθρού Σταυρού ' καί τής «Ένώσεως τών Έλλη- 
νίδων» αί Άθηναΐαι κατά έκατοντάδας έγγραφεΐσαι 
παρηκολούθησαν μαθήματα νοσηλείας,δπως καταστούν 
ίκαναι νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των είς τούς μέλ
λοντας τραυματίας καί ασθενείς. ’Επίσης καί είς άλ- 
λας πόλεις τής Ελλάδος αί κυρίαι έσπευσαν νά παρα
κολουθήσουν τά αύτά μαθήματα καί ή Αάρισσα, ό 
Πειραιεύς, ή Κεφαλληνία, ή Ααμία, αί ΙΙάτραι καί ό 
Βόλος έγειναν ένα άπέραντον σχολειον είς τό όποιον 
έδιδάσκοντο τά πρώτα απαραίτητα μαθήματα. Καί ό
ταν μετ’ όλίγον είς τά Ελληνοτουρκικά σύνορα έβρόν- 
τησε τό πρώτον πυροβόλον καί είς τό νοσοκομεΐον τής 
Ααρίσσης έφθασαν οί τραυματία1, τών πρώτων μαχών, 
αί Έλληνίδες έχουσαι επί κεφαλής τάς συζύγους τών 
Ελλήνων Βασιλοπαίδων, έσπευσαν προθύμως δπου 
τάς έκάλει τό καθήκον των.

* *

Καί δπως ό στρατός μας ύπέφερεν άπό τό ψύχος, 
τήν πείναν καί τάς κακουχίας, τοιουτοτρόπως καί αί 
'Ελληνίδες νοσοκόμοι ταξειδεύουσαι έπί είκοσι τέσσα- 
ρας ώρας εις βχγόνιον τρίτης θέσει»; παρά τό πλευράν 
τών τραυματιών, τούς όποιους μετέφερον άπό τήν Αά- 
ρισσαν, καί άγρυπνοΰσαι παρά τό προσκεφάλαιον τών 
έτοιμοθανάτων, ύπέφερον πραγματικός κακουχίας καί 
πολλαί εξ αύτών έδειξαν αληθή ήρωισμόν καί άφοσί- 
ωιιν καί γενναιότητα.

* 
* *

Αί χιλιάδες τών στρατιωτών μας άνέδειξαν κατά έ

κατοντάδας τούς γενναίους. Αί εκατοντάδες τών αξιω
ματικών μας άνέδειξαν επίσης τού; ήρωας. Καί αί 
'Ελληνίδες νοσοκόμοι είχον καί αύταί τάς ήρωιδας 
των. 'Ηρωΐδες αί όποίαι έθυσίασαν καί αύτήν τήν 
ζωήν των δπως εκείνοι οί όποιοι έπιπτον νεκροί άπό 
τάς Τουρκικά; καί Βουλγαρικός σφαίρας. Διότι δλαι 
έκείναι δσαι έσπευσαν νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των 
είς τά νοσοκομεία τής Θεσσαλονίκης—τά γεμάτα άπό 
επιδημικά; άσθενεία;—τής Πρεβέζης, τών Βοδενών, 
τής Κορυτσάς, τής Άρτης, τή; Φιλιππιάδος, τών Ίω- 
αννίνων, ήσαν πραγματικαί ήρωΐδες, αί όποίαι δέν έ- 
φοβούντο τόν θάνατον, έλησμόνουν τάς οικογενειακά; 
των ίχόμη υποχρεώσεις διά νά σπεύσουν είς τό προσ- 
κεφάλαιον ένό; άσθενούς, διά νά γλυκάνουν τάς τε
λευταίας στιγμάς ενός τραυματίου. Δέν θά άναφέρο» 
τάς κυρίας δσαι έπέστρεψαν ασθενείς άπό τούς πολλα
πλού; αγώνας των, ή άπό τό μόλυσμα τό όποιον έπή- 
ραν κατά τό διάστημα τή; υπηρεσία; των. Ηά περιο- 
ρισθώ μόνον εις τά; θυσίας τή; Αικατερίνης Μαρούλη.

* *

Ιίρό τριών ετών παρηκολούθει τά μαθήματα τού 
Κυανού Σταυρού» καί δταν ήχησε τό πολεμικόν 

σάλπισμα πρώτσ; ή Μαρούλη εύρέθη εις τό προσκεφά- 
λαιον τών πληγωμένων. Εις τήν Πολυκλινικήν υπη
ρέτησε μέ τόν μεγαλείτερον ζήλον. Κατόπιν έτρεξεν 
είς τήν Μακεδονίαν: Τό νοσοκομεΐον τώ/ Βοδενών ί- 
δρύθη τή πρωτοβουλία της. Εκεί είργάσθη τόσον πολύ 
ώστε έφυγε σχεδόν ασθενής, συντετριμμένη. Κατόπιν 
έπέστρεψεν είς τάς ’Αθήνας καί ήρχισε μέ νέον ζήλον 
νά παρέχη τάς ύπηρεσίας της είς τόν «Κυανοΰν 
Σταυρόν». ’Απέκτησε τόσην επιστημονικήν ικανότητα, 
ώστε υπάρχουν τραυματίαιοί όποιοι όφείλουν είς αύτήν 
τήν ζωήν των. "Οταν δμως εϊκοσιν ήμέρα; πρό τής ανα
κωχής τήν ειδοποίησαν έκθεσσαλονίκης δτι ή παρουσία 
της ήτο άναγκαία εκεί ώς έκ τής πληθώρας τών τραυ
ματιών καί ασθενών, ή Μαρούλη είς ούδέν λογιζομένη 
τού; νέου; κόπους καί μή λαμβάνουσα ύπ’ δψιν τάς 
συστάσεις τών φίλων καί συγγενών της, έτρεξεν εκεί 
δπου ένόμιζενδτι ήτο καθήκον της. Μετ’ όλίγας ήμέ
ρα; έπέστρεφεν είς τάς ’Αθήνας. “ΙΙρχετο άσθενής. 
πάσχουσα. Δέν έζησεν εδώ παρά δύο μόνον ήμέρας. 
Άπέθανεν αφού είδε τήν 'Ελλάδα μεγάλην καί άφού 
έξεπλήρωσε τό πρός αύτήν καθήκον της. 'Η Αικατε
ρίνη Μαρούλη θά άπομένη τό παράδειγμα τοΰ ήρωί- 
σμού μεταξύ τών Έλληνίδων δσαι προσέφερον τάς ύ
πηρεσίας των είς τόν πόλεμον.

Ευγενία Ζωγράφου

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΆΔΕΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑΤΡΟΦΟΡΙΑΣ

Τελευταίως περί τό ιστορικόν πρόσωπον τοΰ Μανουήλ 
ΙΙαλαιολόγου, Αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως, όστις 
άνήλβεν εις τόν θρόνον τό 1391 ήρξατο νά γίνεται πολύς 
λόγος, οίδένεώιεροι έρευνηταί τής Βυζαντινής ιστορίας, 
άνορθοΰσι πολλάς περί τοΰ αύτοκράτορος τούτου πλάνας.

Ό Μανουήλ ήτο ό πατήρ τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνον, υπήρξε δέ κατά τήν κοινήν ομολογίαν έκ 
τών μάλλον έπιδεξίων πολιτικών τής εποχής του.

Οί γράψαντες περί οϋιοΰάναφέρουοιν ότι έστερεϊτο τών 
στρατιωτικών αρετών, αίτινες τήν εποχήν εκείνην άπητοΰν- 
το όπως σιηριχί)ή ό θρόνος τών Καισάρων, άτειλούμινος 
ύπό τοΰ Βαγιαζήτ.

'Ο πατήρ του Ιωάννης Ιίαλαιολόγος ήτο άνισχύρου χα
ρακτήρας άνήρ, έπί τών ημερών του δέ ή ι. ύιοκρατορία ήρ
ξατο καταρρέουσα. "Αμα τή άναγγελίιι τοΰ θανάτου του. ό 
Μανουήλ, όστις παρέμενεν έν Πρυύσι) ώς όμηρος παρά τφ 
Βαγιαζήτ, έδραπέτευσε καί έπέστρεψεν είς Κωνσταντινού
πολή, δπως παρακολουθ ήσω τήν κηδείαν ιοΰ πατρός του 
καί άναλάβη τήν αύτοκρατορικήν αρχήν.

Ή πληροφορία τής δραπετεύσεως τοΰ Έλληνος ήγεμο- 
νίδου, ένέπλησεν εξάλλου οργή; τόν Βαγιαζήτ, ήιις έστρά- 
<(>η κατά τών αιχμαλώτων, ου; είχεν είς τό στρατόπεδόν 
του, ιδιαιτέρως δέ εναντίον τοΰ Μανουήλ. Συνελθσιν δμως 
παρέσχεν είς τόν φυγάδα τό δικαίωμα νά ζήση ύπό δρον. 
’Λπέστειλεν είς αύτόν ένα τών αξιωματικών του δν έ.τεφόρ- 
τισε νά τφ εϊπη δτι είς τό μέλλον έπεθύμει μουσουλμάνος 
Καδής έδρεύων έν Κωνσταντινουπόλει, νά έκδικάζη τσς υ
ποθέσεις τών μουσουλμάνων κατά τούς νόμους καί τήν 
γλώσσαν αύτών. Έν έναντία περιπτώσει έλεγε: «Κλείσε τήν 
οχυρωματικήν ζώνην τής πόλεώς σου- όλα τά έξωθεν αύ 
τής μοί άνήκουσιν».

Ό Μανουήλ άπήντησεν ασαφώς, ό δέ Σουλτάνος Οεωρή- 
σας τήν άπάντησιν ταύιην ώς άρνησιν είσέβαλεν διά τής 
Βυθινίας εις τήν Θρά· ην καί κατέλαβεν δλας τάς μέχρι 
τών τειχών τής Κωνσταντίνοι πόλεως χώρας. Κατέλο βεν έ- 
πίσης τήν Θεσσαλονίκην καί δλας τάς περί αύτήν χώρας· 
μετοίκησε δέ πάντας τούς κατοίκους είς τήν ’Ασίαν. Ήρ- 
ξατο ούτως ή πρώτη πολιορκία τής Βχσι’ευούση ·, ή μάλ
λον ό πρώτος αύ ής άποκλεισμός, διαρκέσας έπί πέντε Ολό
κληρα έιη. ’Αφίοας έκεΐ μέρος τοΰ οτρατοΰ του, διήρεσε 
αύτόν είς δύο μέρη, ών τό εν είσέβαλεν είς τήν ΙΙελοπόν- 
νησον καί τό έτερον είς τήν Ρουμανίαν. Τό σώμα τοΰτο 
προοήγγιζεν ήδη τάς κτήσεις τοΰ Βασιλέως τής Ούγγαρίας, 
δτερ ανησύχησε τόν Βασιλέα Σιγισμόνδον. δστις έπεκαλέ- 
σθη τήν άρωγήν τών ήγεμόνων τής Δύσεως κατά τοΰ Βα- 
γιαζήτ. Τοΰτο έδωσε καί τήν αφορμήν τής νέας σταυρο
φορίας, ή τις οίκτρόν έσχε τέλος πρό τής Νικοπόλεως.

•"«XSt··
Ό Σιγισμόνδος βλέπων άναπόδρασιον τόν κατά τοΰ Βχ- 

γιαζήτ πόλεμον διέβη τόν Δούνσβιν καί κατέλαβε τήν έ.τί- 
καιρον θέσιν τή; Μικρά; Νικοπόλεω-, ή» άπώλεσεν δμως 
έκ νέου.

Ή ΰπόθεσις τοΰ Σιγισμόνδου, άδελφοΰ καί υίοΰ τοΰ αύ 
τοκράτορος τή; Δύσεως,ένδιέφερε τήν Ευρώπην καί τήν’Εκ- 
κλησ’αν, διά τοΰτο, άμα τφ πρώτφ θορύβφ περί τοΰ κινδύ 
νου δν διέτρεχει ούτος ή Ευρώπη συνεκινήΐη καί παρετη- 
ρήθησαναί αύιαί τάσεις κατά τών Μουσουλμάνων,δπως άλ
λοτε. Τοΰτο ήτο καί ή επιθυμία τοΰ Μανουήλ, νά συντριβή 

ύπό τών στρατών τής Δύσεως ό έξ ανατολής εχθρός, σωΟή 
δέ ή κινδυνεύουσα ελληνική αυτοκρατορία. Τότε πλήθο? 
τυχοδια κτών’Ιταλών καί οί μάλλον ανδρείοι τών Γάλλων 
καί Γερμανών ιπποτών έλαβον τά όπλα έναντίον τοΰ κοι
νού έχθροΰ έν ύνόματι τή; χριστιανοσύνης. 1 Ιερί τήν έναρ- 
ξιν τοΰ έαρος ό Βασιλεύ; τής Γαλλίας Κάρολος yT άπέ- 
στειλεν είς τήν νέαν αύτήν σταυροφορίαν οκτώ περίπου 
χιλιάδας μισθοφόρων καί έν σώμαέκ χιλίων ιπποτών. Τοΰ 
σι μμίκτου τούτου στρατεύματος αρχηγός έγένετο ό κόμης 
τής Νάρβσς, δσιις έκλήθη κατόπιν ’Ιωάννης ό ατρόμητος, 
ήτο δέ ούιος υιός Φιλίππου τοΰ τολμηρού Δουκός τής 
Βουργουνδίας. Είς τό έπίλεκτον τούτο σώμα διεκρίνοντο 
οί κομήτες δέ Βάρ καί δέλα Μάρς, έξάδελφοι τοΰ Βασι- 
λέως, ό Φίλιππος δ’ ’Αρτουά, ό ναύαρχος ’Ιωάννης δέ 
Βιέννε, ό σίρ Κούτσυ, ό στρατάρχη; Μουσικώ, είς τών 
λαμπροτέρων στρατηγών τής έποχής του. Μεταξύ αύτών 
έπίσης συνεξεστράτευσαν άλλοι έπίσημοι άνδρες ώ; ό 
Γκί δέ Τρεμόαγιε, ό σίρ δέ Σέμπυ, ό σίρ Ρουά καί ό μεγι- 
στάν Σαίν ΙΙόλ. Μετά τών εύγενών Γάλλων ήνώθησαν κα
τά τήν διάβασιν αύτών έκ Γερμανίας ό'Φελμπώρ δε Να- 
γιάκ, ό Φρειδερίκος Χοεντζόλερν, μέγας ήγούμενος τών 
γερμανών ιπποτών, ό κόμης Σίλλεϋ καί ό Βαυαρός Σίλτεμ- 
μτηργ, ό Ιστορικός τή; άποστολής ταύτης. Έπηύξησαν 
δέ τά στρατεύματα τού Βασιλέως τής Ούγγαρίας οί Βλά
χοι ύπό τόν πρίγκηπα Μίρτσε.

Οί γάλλοι ίππόται διελθόντες τήν Γερμανίαν κόί τήν 
Αυστρίαν ήνώθησαν είς τήν Βχύδαν μετά τοΰ Σιγισμόνδου. 
Έπί τή θέα τοσούτων ανδρείων ό βασιλεύς, μή αμφιβάλλων 
πλέον περί τής έπιτυχίας.

—Τί έχομεν νά φοβηθώμεν είπε, τού; Τούρκους ; Ό ιύ- 
ρανός δύναται νά πέση, ημείς δμως έχομεν άρκετάς λόγ- 
χας, δπως τόν σιηρίξωμεν ϋπερθεν τών κεφαλών μας.

Ό χριστιανικός στρατός,ισχυρός,άποτελούμενος έξδΟ.ΟΟΟ 
άνδρών διήλθε τόν Δούνοβιν, εΐσέβα?εν είς την Βουλγα
ρίαν, κατέλαβε πολλ·ΐ$ πόλεις τών άπιστων, φονεύσας πάν
τας τού, κατοίκους αύ'ών, έφθασε δέ πρό τής Νικοπόλεως 
ίρις ήτο στρατηγική θέσις, ήν δέν έβράδυνε νά ένι- 
σχύση ό Βαγιαζήτ. Μετά ματαία; τινάς άποπείρβς πρός 
έκπόρθησιν αύτών, ό χριστιανικός στρατός στερούμενος 
τηλεβόλων ά.τεφάσισε νά καθυποτάξρ ταύιην διά τής πεί- 
νη;. Πλήρης έμπιστοσύνης έτί τής ύπεροχής των, οί σύμ
μαχοι έρρίφθησαν είς άγώνας καί άπολαύτεις, καί ωμιλουν 
μόνον μετά περιφρονήιεω; περί τοΰ Σουλτάνου. Έφαντά- 
ζοντο τούτον δειλιώντα νά διέλθη τόν Βόσπορον καί να 
συγκρουσθή μετ’ αύτών. ’Ακριβώς δμως τήν στιγμήν εκεί
νην έτεφάνει ό έχθρός.

Καίτοι ό αρχηγός τής έν Νικοπόλει φρουρά; έσταμάτη- 
σε τόν χριστιανικόν στρατόν ύπό τά τ,ίχη τής πόλεοις, διά 
τή; θαρραλέα; ύπερασπίσεω; αύτών, ό Βαγιαζήτ προέβη 
είς πάσας τσς ένεργείας. Μία ταχεία προέλασις ά.τεκάλι- 
ψεν είς αύιόν τήν κατάστασιν τών συμμάχων, είς τό στρα- 
τόπεδον τών όποιων έ τεκράτει ή άπειθαρχία καί ή άνυπα- 
κοή.

Μόλις οί πρόσκοποι ήλθον είς έ.ταφήν, ό κόμη; δέ 
Νέρβ άπήιησε διά τού; Γάλλους τήν θέσιν τής τιμής κατά 
τήν μάχην. Ό Βασιλεύς Σιγισμόνδος γνωρίζων τό τρόπον 
καθ’ ϋν μάχονται οί Τούρκοι παρεκάλεσε τούς οταυροφό- 
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ρους ν" άφίσωσιν τούς Ούγγρους του εις τήν εμπροσθοφυ
λακήν καί ν’ άνατάξωσιν είς τά ελαφρά σώματα τά έ- 
λαφρά τοιαϋτα καί νά κρατήσωσι είς τήν εφεδρείαν το ί- 
πίλεκτον μέρος τοϋ στρατού ό τως συγκρουσϋή μετά τών 
Γιαννιτσάρων και τών σπαχίδων. Άλλ’ οί γάλλοι ίππόται 
οϋδέν ήΟελον ν’άκοΰσωσι,έκραύγαζον ότι δέν ί)ά άφινον έπ’ 
οΰδενί λόγοι τήν ή/εσίαν εις τό πεζικόν τών Ούγγρων, 
καί πάνιες έσπευσ ιν είς τό μέτωπον τής παρατάξεως.Έν τφ 
μετοξύ οί δύο στρατοί συνεκροι'σΟησαν καί ή μάχη ήρξατο. 
(1ϋ Σεπτεμβρί >υ 1396.)

Τό τουρκικόν πεζικόν διεσκορπίσΟη είς τήν πρώτην 
σύγκρουσιν τών ανδρείων συμμαχητών τοϋ κόμητος δε Νάρβ. 
Τό σώμα τών γιαννιτσάρων δέν ήδυνηΟη νά άνθέξρ πρό 
τοιούτων πολεμιστών. Δέκα χιλιάδες Γιαννιτσάρων έκάλυ- 
ψτν τό πεδίον μέ τά πτώματά των, οί δέ λοιποί έτράπησαν 
είς φυγήν, ζητήσαντες καταφύγιου δτισύεν τών σπαχίδων 
έως ότου ιί Γάλλοι άπωθήσζντες καί τήν δευτέραν ταύιην 
γραμμήν, τήν διέσχισαν καί τήν έτρεψαν είς φτγήν. Παρά
φοροι ύτό τής άκραιήτου ορμής των, καί μή άκούοντες 
πλέον τήν φωνήν τής φρονήσεως άφεΟέντες είς τήν κανα- 
δϊωξιν τών φυγάδων καί μή ύτακούιντες είς οΰ’έν πρό
σταγμα έφθασανέπί τής κορυφής έ ός λόφου.
[ Άλλά ποια ύ ιήρξεν αύτών ή έκπληξι·;.

Πρό αύτών έπαρουσιάοθη δάσος τεσσαράκοντα χιλιάδων 
λογχών.

ΊΙ έκπληξις προεκάλεσε φοβερόν πανικόν καί οπισθο
χώρησαν έν όί-ιοΟρηιήτφ άταξίρ. Μόνοι οί ίτ.τόται παρέ- 
μειναν μαχόμενοι μέτ’ άπέλπιδος θάρρους. Περικυκλούμε- 
νοι πανιαχόύεν υιό τοΰ ιππικού ότερ ένεψύχου ή παρου
σία τοΰ Σουλτάνου εύρισκον ώ; έπί τό πολύ ένδοξον 
θάνατον έν τφ μέσιο τόν έχϋρικών λογχών. Ό κόμης δέ 
Νέρβα καί είκοσι όκώ τών κυριωτέρων συμμαχητών ήχμα- 
λωτίσΰησαν ύπό τών τούρκων.

Έν τφ μεταξύ οί Ούγγροι παρετάχίίησαγ εις μάχην, 
μόλις χίίια βήματα μακράν τών Γάλλων. Ό Στέφανος 
Λάρκοβιτς διώκει τήν άριστεράν πτέρυγα καί ό πρίγ
κηψ Μίρτσε ήτο αρχηγός τών Βλάχων. Αί δύο πτέ- 
ριγες ίδοϋσαι τήν αταξίαν τών ό τισ?οχωρησάντων γάλλων 
έτράπησαν είς επονείδιστο·" φυγήν, παρ’ όλας τάς προσπά
θειας τοΰ Σιγισμόνδου όπως έπανοφέρη αύτούς είς τήν 
μάχην. Οί Βαυαροί καί οί Στίριοι άντέσχον είς τήν έπίθε- 
οιν τοϋ έχθροΰ.

Τοΰτο άνεχαίτισε τούς φεύγοντας Γάλλους οίτινες άνα-

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
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Ή ύγρά ηδονή τοΰ τέλους αύτοΰ τοΰ φθινοπώρου ή- 
πάτησε τά δένδρα. Μερικά άρχίζουν νά ξανανθίζουν. Μία 
μπουρνελιά, είς τό μέσον άμπέλου, ένεδύΰη λευκά άπό χθες 
καί έπί τής λευκακάνθης μία λευκή ανθοδέσμη ήνοιξε σή
μερον. Τό συμβάν αύτό προκαλεϊ ανησυχίαν, σχεδόν λύπην, 
είς τό πλευρόν τής ήδη προκεχωρηκυίας άποσυνΟέσεως τών 
φυλλωμάτων καί τών φυτών. Ή έντύπωσις τής καταπτώ- 
σεως επιτείνεται άκόμη διά τής Θέας αύτών τών φυτών, 

στνταχΟέντες άντεπετέΟησαν καί έπηνοιρθωσαν τήν σπώ" 
λείαν. "Ηδη οΰτοι είχον άποδιώξει τούς γιαννιτσάρους καί 
επιφέρει σίγχυσιν είς τήν ιάξιν τών σπαχήδων, άλλ’ ή ά- 
φιξις τοϋ ήγεμόνος τής Σερβίας μετά πέντε χιλιάδων στρα
τιωτών συμμάχων τοΰ Βαγιαζήτ, έκρινε ύπέρ αύτοΰ τήν 
μάχην ήτις μέχρι τής σιιγμή; έκείνης ήτο αμφίρροπος.

Ή μεγαλειτέρα απώλεια έγένετο κατά τήν προάσπισιν 
τής σημαίας τοϋΣιγισιιόνδου.Ό ίδιος βασιλεύς άπεσπάσθη έν 
τή συγχύσει έκείνη ύπό τοϋ αρχιεπισκόπου δέ Γράν καί ά- 
πεμακρύνβη μετά θλίψ'ως άπό τοΰ πεδίου τής μάχης, κυ- 
κλούμενος ύπό τών Σ’ΐρίων καί Βιναρών ιπποτών, έκεΐ έρ· 
ρίφΟη ακολουθούμενος ύιό τινων γενναίων ίνδρών είς εν 
πλοιάριον όπου μετη·έχθη είς τόν παχά τάς έκβολάς τοΰ 
Δουνάβεως άναμένοντα βενετικόν στόλον. Έκεϊθεν δέ μετά 
μακράν περιπλά· ησιν μετέβη είς Κωνσταντινούπολη, οπό- 
ί)εν έφ 'ασεν είς τάς έξεντληαένας χοόρας του..

'Ο Βαγιαζήτ νικητής τών συμμάχων έπεσκέμίΐη τήν έ- 
πΔοϊοαν τό πεδίον τής μάχης ένθα οί τολμηροί αντίπαλοι 
τοϋ ήμφιοβήτησαν τήν νίκην. Είς τή*  θέαν τών 60.000 
πολεμιστών του, ούς έ ίέρισεν ό εχθρικός σίδηχος, έχυσε 
δάκρυα λύσσης. Τήν έτομένην διέταξε νά παρελάσωσι πρό 
αύτοΰ πάντες οί αίχμάλ οτοι,φέροντες βχόχον εις τόν τράχη
λον καί δεμένους έχοντες τούςβραχίονας.Καί τοΰ μέν κόμητος 
δέ Νέρβ μετά τών μεγιστάνων έ ρείσΊη τήν ζωήν μεγάλα 
προσδοκών λύτρα, τών λοιπών όμως διέταξε τήν σφαγήν. 
Οί αιχμάλωτοι άνήρχοντο είς δέκα χιλιάδας, ήρξατο δέ ή 
σφαγή αυτώνάπό τής ανατολής τοϋ ήλιου κσί έξηκολούΟη- 
σε μέχρι τής Τετάρτης εσπερινής, δέν Οά έ ταυε δέ άν μή 
προσπίπτοντες ιί μεγιστάνες Μουσουλμάνοι, δέν έζήτουν 
νά φεισΟή τών υπολοίπων. διότι τό θέαμα τοιούτων σφα
γών ήτο φρικώδες. Τόν κόμητα τοΰ Νέρβ καί τούς εΐκοσιν 
όκιώ συντρόφους του άτήγαγον σιδηροδέσμιους είς Καλ- 
λίπολ ιν.

Τοιοΰτο τέλος έσχεν ή σταυροφορία έκείνη ήτις προέθε- 
το τήν πρόληψ.ν τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. 
"Οτι δμως δέν κατώρθωσεν ή έν γένει στρατιά τών σταυ
ροφόρων, τό κατώρθωσεν ή έμφάνισις έτέρου άταιτητοϋ 
τοΰ Ταμερλάνου, έξελΟόντος τών δασών τής άνω ’Ασίας καί 
άμφιοβητοΰντος τήν άτατολικήν κυριαρχίαν άπό τόν Βα- 
γιαζήτ. Ή έπέμβισις τοΰ Ταμερλάνου άτοδεικνύουσιν αί 
νεώτεραι έρευναι τοΰ Μανουήλ Παλαιολόγου ήτις έμα- 
ταίωσε τήν άλωσιν τοΰ Βυζαντίου.

Θεοό. Βελλιανίτης

καταδικασμένων νά άποΟάνωσι βίαιον Θάνατον αύριον, αυ
τήν τήν νύκτα ίσως, μέ τήν προότη παγωνιά.

Είνε, φαίνεται, δένδρα τά όποια έχουσι προοβληθή 
ήδη ύπό τής άσΟενείας καί τά όποια άφίνονται ούτως είς 
τήν ηδονήν νά ζήσουν μίαν δευτέραν άνοιξιν. Τά άλλα 
κλείονται σωφρόνω:, προφυλάττονται- αύτά δέν έχουν τόν 
καιρόν νά περιμείνουν. Τόσον τό χειρότερον έάν αύτή ή 
άναβίωσις έξαντλήση τόν χυμόν των καί έπιταχύνη τό τέ
λος των κατά τινας ήμέρας........ Θά άποθάνουν εστεμμέ
να, έστολισμένα μέ τήν ένδυμασίαν τοΰ έρωτος..........

Κέρκυρα
Σ.Θ. Αάακαςις
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Ή ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Η £ΒΥΤΕΡΛ (ΙΕΡΙΟΑΟΖ ΤΟΥ A ATO/VIKOY ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

‘Ο γνωστός Έλληνιστής’Ιταλός κ. Σιμόνε Μπροϋ- 
βερ έδημοσίευσεν είς τήν έφημερίδα ή «Ρώμη» τό 
κατωτέρω άρθρον περί τοϋ Ελληνισμού.

'Η «ΕλληνικήΈπιΐΐεώρησις» τό αναδημοσιεύει είς 
τάς σελίδας της διότι αξίζει νά αναγνωσδή άπό τούς 
παρακολουθούντας αύτήν.

Μέ τον μύθον τής φοινίκης όστις συμβολίζει τήν «ι
ωνίαν άνακαίνισιν τής ζωής, δικαίως πζρωμοιάσθη έν 
τή περιόδω τής αρχαίας αύτοΰ ιστορίας, ό χριστιανι
σμός, δστις καταπιεζόμενος, άνεβλάστανε μάλλον ισχυ
ρός, γονιμοποιούμενος ύπό τών διηνεκών Θυσιών χι
λιάδων μαρτύρων.Έν τούτοις δικαίως δύναται σήμερον 
νά έφαρμοσθή ή θαυμασία είκών καί έπι τοΰ Ελληνι
σμού. Κατά τήν ’Αλεξανδρινήν έποχήν έφάνη όύτος 
κλινών πρός τήν δύσιν αύτοΰ, άλλ’ έσχεν ακτίνας φω
τός έν τώ εύτυχεί Βυζαντιακώ μεσαίωνι. Ύποβληθεΐσα 
ή Αύτοκρατορία ύπό τόν ’Οθωμανικόν ζυγόν έθεωρή- 
θη σβεσθεΐσα’ άλλ’ ή ένδοξος καί έπική πάλη διά τήν 
άνεξαρτησίαν άπέδειξε τρανότατα δτι 350 έτη φρικώ- 
δους καί σκληράς δουλείας δέν είχον σδύση τήν Ελ
ληνικήν ψυχήν τής όποιας τό ιερόν πΰρ ύπεκαίετο ά- 
ναμένον άνεμον άναζωπυρήσεως δστις θά μετέβαλλε 
τοΰτο εις φλόγα πυρκαϊάς.

Αί μεταγενέστεραι περιπέτεια! τοΰ άναστηθέντος 
μικρού βασιλείου, τό όποιον διαρκούντος τοΰ 19ου αί
ώνος ειχεν άναφανή έν μέσω δυσχεριών σχεδόν άνυ- 
περβλήτων, συνιστώμενον και παγιούμενον, παρέσχον 
άφορμήν νά ύποτεθή δτι τά άνδραγαθήματα τοΰ 1821 
δέν ύπήρξαν άλλο, ή φευγαλέα λάμψις ήτις δέν θά έ- 
παναλαμβάνετο. Ένομίσθη δτι περί τής Ελληνικής 
μεγαλοφΰιας δέν θά έγίνετο πλέον λόγος. 'Ότι έκ τής 
άρχαίας Ελλάδος τίποτε πλέον δέν άπεσώζετο, καί δτι 
ή άτυχής έκβασις τοΰ πολέμου τοΰ 1897 εις τόν όποι
ον ή 'Ελλάς άφέθη νά ριφθή δλως άπροπαρασκεύα- 
στος, έθεωρήθη άναμφιβόλως άσφαλής έπικύρωσις τών 
τοιούτων δοξασιών. Άλλ’ ιδού δτι αί τύχαι τής προ
σφάτου Βαλκανικής έπιχειρήσεως έξέπληξαν έκ νέου 
τήν δύσπισταν καί σκωπτικήν Εύρώπην. ’Επι τή κατα- 
λήψει τής Θ)νίκης καί τή παραδόσει τών ’Ιωαννίνων, 
τό μισελληνικόν ρεύμα κατ’ άρχάς έφάνη μεμψιμοι- 
ροΰν πως, καί έπειτα δπως άνακτήση τήν έπιρροήν 
αύτοΰ ήρχισε νά παραμορφώνη τά γεγονότα, νά έκ- 
θειάζή τάς «Θαυμασίας Βουλγαρικάς έπιχειρήσεις» νά 
χλευάζή τάς «Εύκολους» νίκας τών Έλλήνων και νά 
συκοφαντή τούτους διά μοχθηρών και άνοήτων χυδαι
ολογιών και ίσως ένόμισε διά τής συνήθους «καλής πί- 
στεως» δτι συνέτριψε τόν Ελληνισμόν έπ’ ώφελεία 
τής φαντασιοκόπου καί φιλοδόξου Μεγάλης Βουλγα
ρίας».

Και ποΰ μέν έξ έπιδράσεως τοΰ ψευδούς καί άπατη- 
λοΰ τύπου, δστις μισθωθείς ύπήκουεν είς τά κελεύσμα- 
τα τής άπληστου και ούχΐ σπανίως γελοίας διπλωμα
τίας, όπου δέ έξ άπλής παχυλής άμαθείας, τινές τών 
ήμετέρων καθηγηταρίων τής «κλασικής» φιλολογίας 
αύτοσχεδίασαν Δονκιχωτικώς είς τά άπλοϊκά αύτών 
μαθητάρια λόγους, διατριβάς καί γνώμας κατακρινού- 
σας τοΰς νεωτέρους Έλληνας, τήν Πολιτικήν, τήν φι
λολογικήν καί έπιστημονικήν αύτών άξίαν καταδικα- 
ζούσας τόν ελληνισμόν ώς μή έχοντα σήμερον λόγον 
νά ύφίσταται καί δστις θά έχρησίμευεν ώς αρχαία ση
μαία άδικων πόθων έπεκτάσεως καί ήγεμονίας.

* 
* * rΌ άγαπητός καί πολυθρήνητος φίλος Δημήτριος

Βικέλας, δέν έδίστασεν έναύτή τή θλίψει του νά γράψη 
διά τήν ήτταν τοΰ 1897 είς τόν Θεόδωρον Ραϊνάχ, «ό 
βίος τών λαών είναι μακρός, άλλ’ ό τοϋ Ελληνι
σμόν είναι διαρκής».

"Οταν ένας λαός λοιπόν έχη σταθερόν τόν χαρα
κτήρα καί τόσην ίσχυράν πεποίθησιν είς τό έργον αύ
τοΰ, δταν τρέφεται ύπό τόσων ύψηλών ιδεωδών, δέν 
ύπάρχει έμπόϊιον τό όποιον νά μή κατορθώση θάττον 
ή βράδιον νά ύπερβή, δέν ύπάρχει σκοπός τόν όποιον νά 
μή έπιτρέπηται είς αύτόν νά'έπιτύχη είς προσεχές ή 
μεμακρυσμένον μέλλον. Ό έλληνισμός ζή καί ώς ό ά- 
ραόικός φοϊνιξ, δταν φαίνεται έγγίζων πρός τον θάνα
τον, έπιστρέφει μάλλον άγέρωχος πρός τήν ζωήν άπό 
τής αίματοβαφούς τέφρας τών άναριθμήτων αύτοΰ υιών.

❖ * 
*

'Η συνθήκη καί ή συνέλευσις τού Λονδίνου έκλεισαν 
τήν πρώτην περίοδον τού ’Ανατολικού ζητήματος, δ- 
περ έπί ολόκληρον αιώνα είχε κρατήση τήν Εύρώπην 
έν συνεχεϊ μερίμνη. καί δπερ τά Βαλκανικά κράτη έ- 
πωφελούμενα τής παραλυσίας τής προκυψάσης ύπό 
τοΰ δήθεν συντάγματος τών «νεοτούρκων» προσέτι δέ, 
καί ύπό τών άποτελεσμάτων τοΰ ίταλοτουρκικοΰ πο
λέμου έπεχε’ρησαν, ώς ήτο άλλως τε άποκλειστικόν καί 
πλήρες δικαίωμα αύτών, νά λύσωσι κατά τόν μάλλον 
σύντομον καί κατά τόν μάλλον φυσικόν τρόπον. Άλλ’ 
ήτο ώσαύτως φυσικώτατον δπως συμμαχία θεμελιωθεΐ- 
σα καί παραχθεϊσα πρός τόν σκοπόν συμφέροντος με
ταξύ δύο λαών, οίτινες δέν διέκειντο είς καλάς σχέσεις 
πρός άλλήλους, ώφειλον άμα τή λήξει τών έχθροπραξι- 
ών κατά τοΰ κοινοΰ έχθροΰ καί κατά τήν στιγμήν τ ής 
άποδόσεως τών λογαριασμών νά προκαλέση διαφοράς 
καί διαφωνίας τοιαύτας, ώστε νά καταστήση άναπό- 
φευκτον νέαν άνάληψιν δπλων. Καί έντεύθεν έλαβεν 
άρχήν ή δευτέρα περίοδος τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος 
ήτις έκλείσθη,ή τουλάχιστον λέγεται κλεισθεΐσα,διά τής 
συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου.

Κατά τήν περαιτέρω έξέλιξιν τής φάσεωςταύτης τοΰ 
δυσχερούς προβλήματος, μόνον έκεΐνος δστις ήγνόει 
τάς προηγουμένας ήδύνατο νά έπλαγή. Ό γράφωντάς 
γραμμάς ταύτας,ειχεν ήδη προίδη, πρό τής περιφήμου 
συμμαχίας, τόν δεύτερον τούτον πόλεμον, πόλεμον καί 
τούτον ύλικών συμφερόντων καί βαθέος πατριωτισμού 
άποτέλεσμα άναπόφευκτον τού πρώτου, προκληθέντα 
άπό τάς άγριας άπληστίας τών βουλγάρων, καί δστις 
ώνομάσθη «άδελφοκτόνος», ένώ δέν πρόκειται ούδόλως 
περί άδελφών λαών, άφοΰ οί βούλγαροι είνε φυλής 
Τουρανικής έν μέρει έκσλαυισθείσης. Ή Βουλγαρία, ή 
όποία ούδέν θά κατώρθου κατά τών Τούρκων άνευ τής 
ίσχυράς συνδρομής τών συμμάχων καί ιδίως τών Έλ
λήνων, στηριζομένη μεθ’ ύπερμέτρου πεποιθήσεως έπί 
τής όμοθύμου ύποστηρίξεως τών Μεγάλων Δυνάμεων, 
καί άπό συμμάχου λαμβάνουσα θέσιν προστάτου, ή- 
θελεν οίκειοποιηθή τήν μερίδα τοΰ λέοντος, είς τρό
πον ώστε εϊς τούς άλλους λαούς δέν ύπελείπετο είμή 
νά συμμαχήσωσιν αύθις κατά τοΰ νέου έχθροΰ, καί τό 
πυροβόλον άντήχησεν άπαξ έτι έπί τής έρημωθείσης 
χερσοννήσου. Οί βούλγαροι άλλως τε, άπό τής εποχής 
τής καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης είχον δώση τά 
πρώτα δείγματα τής βιαιότητος καί σκληρότητος αύ
τών, καί είχον λάβη χώραν σοβαρότατα έπεισόδια με
ταξύ Βουλγάρων καί Έλλήνών.

Οί τελευ :αΐοι ούτοι άποβλέποντες μάλλον είς τό κοι
νόν συμφέρον ή είς τό ίδιον διά νά μή διακινδυνεύσωσι 
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τό τελικόν άποτέλεσμα,ύπέφερον τότε,άνευ Αντιστάσεως, 
βιαιοπραγίας κα’. ύΐρεις παντοειδείς. Τό μυστικόν μάλι
στα έφυλάχθη τοσοϋτον καλώς καί ή πειθαρχία διετη- 
ρήθη, ώστε ούδε'ις ήννόησε τό δράμα,δπερ παρεσκευά- 
ζετο μεταξύ αύτών τούτων τών στρατευμάτων τών συμ- 
πολεμούντων κατά τοΰ ισλαμισμού, έάν δέ γεγονός τι 
σοβαρότερον συνέβαινεν, έδικαιολογεϊ'το ώς έπεισόδιον 
απρομελέτητου μεμονωμένων στρατιωτών ή άτομικαϊ 
εξάψεις άνευ σπουδαιότητος.

Έν τούτοις ή μέχρι τοιούτου σημείου ανοχή εις ού- 
δέν ώφέλησεν.'Η Βουλγαρία είχε παράσχη αποδείξεις 
ανδρείας κατά τόν πρώτον πόλεμον, οί άλλοι δμως δέν 
εϊχον με’νη αδρανείς, καί εϊχον συντελέση κατά τρό
πον προφανή διά τοΰ αίματος και τοΰ βαλαντίου εϊς 
τόν Βαλκανικόν θρίαμβον. Έάν αύτη ήθέλησε πρώτη 
νά καταπατήση διά τής άφρονος αύτής διαγωγής τήν 
συνθήκην τοΰ Λονδίνου, ώφειλον οί άλλοι νά σιωπή- 
σωσι και νά ύπομείνωσι; Δυστυχώς είναι γνωστόν οτι 
άφ’ δτου διήλθε/ό Βουλγαρικός χείμαρος, ήρχισεν ή 
μάλλον μυσαρά καί άνηλεής πολιτική, θρησκευτική 
καί πολιτική καταδίωξις ένώ εις πάσαν χώραν έν τή 
οποία ή ελληνική σημαία αντικατέστησε τήν ημισέλη
νον άνεφάνη ευθύς ή εύτυχία, ή πρόοδος καί ή μάλλον 
αληθής ελευθερία. Οί Βούλγαροι, αδιόρθωτοι καί ανί
κανοι διά πάντα άληθ η πολιτισμόν, είνε τύραννοι καϊ 
κτηνώδεις περισσότερον τών Τούρκων. Αύτο’ι οί Τούρ
κοι μετά τήν άποδίωξιν τών Βουλγάρων άπό τών χω
ρών αύτών, έχαιρέτισαν τήν είσοδον τοΰ Βασιλέως 
Κωνσταντίνου, ώς τοΰ «Βασιλέως ΈλενΦερωτοϋ 
κα’ι ή παρουσία του έξηφάνισε τήν άπαισίαν φήμην 
τών Βουλγαρικών «Κομιτάτων». Καϊ τΐ δέν έκαμον 
τά κομιτάτα ταΰτα. ’Αρκεί νά άναφέρωμεν τάς κατα- 
στροφάς τάς συντελεσθείσας κατά τό 1906 έν τή’Λνα- 
τολική Ρωμυλία, αίτινες έπαναφέρουσιν εϊς τήν μνήμην 
τήν Τουρκικήν κατάληψιν τής Χίου κατά τό 1822. 
Ούοεμία οικογένεια διέφυγεν άπό τόν όλεθρον. Γέρον
τες, ασθενείς, γυναίκες, παιδία, κατεσφάγησαν αγρίως. 
Αι τελευταΐαι σφαγαΐ τών Σερρών καί ή δολοφονία τοΰ 
Αρχιεπισκόπου καί τοΰ μεγαλειτέρου μέρους τών κα

τοίκων πείθουσιν ήμάς ότι έάν θέση τις τούς Βουλγά
ρους είς τήν θέσιν τών Τούρκων θά άντικαταστήση 
τήν βαρβαρότητα δΓ άλλης δεινοτέρας.

Κατηγορίαι τοιούτου είδους Βουλγαρικής πηγής ά- 
πευθυνόμεναι πρός τούς "Ελληνας οίτινες άείποτε πα- 
ρέσχον δείγματα έξοχα άβρότητος, φιλοξενίας, κα'ι 
εΰγενείας, προκαλοΰσι τό μειδίαμα τοΰ άναγνώστου.Το- 
σαύτη εΐνε ή άναισχυντία τής ψευδολογίας. Καϊ εΐνε 
πράγματι παράδοξον τό φαινόμενον, οτι αύται αί Με
γάλαι Δυνάμεις αιτινες μετά μυσαρας καί άναιδοΰς ά- 
χρειότητος ετόλμησαν νά έπιβάλλωσι κατόπιν απείρων 
θυσιών, είς τό μικροσκοπικόν και ήρωϊκόν Μαυροβού
νιου νά παραιτηθή τοΰ Σκούταρι, έσχον τρυφεράς θω
πείας διά τούς ορεσιβίους τοΰ Βασιλέως Φερδινάνδου, 
τούς πολεμουμένους ύπό τών τριών νέων συμμάχων.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ

Φίλος τόν όποιον έκέρδησας καθ ·όλον τόν βίον σου πρέ
πει νά μή σοΰ άποβή δυσάρεστος ένεκα μια; στιγμής. Λί
θος μετά πολλά έ η καθίσταται άδάμας*  φρόντιζε μή κατα- 
στρέψης αύτόν έν μιφ στιγμή κτυπών αύτόν κατ’ άλλου λίθου.

Σααδής
*

•J· ·:·
01 αληθείς φίλοι όμοιάζουσι πρός κισσόν καί τόν τοί

χον έφ’ ού ουτος στηρίζεται' άμφότεροι ϊστανται όρθιοι 
ύμοΰ ή άμφόιεροί καταπίπτοτοιν όμοϋ.

"Αγνωστοί

"Ολη ή εγωιστική και αύθαίρετος Εύρώπη κατ' άρχάς 
άφήκεν *ίς  αύτούς ελευθερίαν δράσεως, έπί τή πεπίςΐ- 
θήσει ότι τά άποτελέσματα θά ηύνόουν τάς δόλιας αύτής 
προθέσεις. Εϊτα δμως,λυσσαλέα διά τήν διάψευσιν τών 
έλπίδων αύτής έχυσε ποταμούς μελάνης καί δακρύ
ων εϊς . τά ήμερήσια φύλλα κα'ι έν ταΐς άμοιβαίαις 
νόταις μεταξύ τών διαφόρων Κυβερνήσεων διά τήν 
συμπαθή καϊ αγαπητήν αύτής θυγατέρα, διά τήν λα
τρευτήν τήν «πτωχήν, κακοποιουμένην, τήν βασανιζο- 
μένην» Βουλγαρίαν!

❖

Έν τούτοις, καϊ έάν έκλείσθη διά τής συμφωνίας 
τοΰ Βουκουρεστίου ή δευτέρα περίοδος τοΰ ’Ανατολι
κού ζητήματος δύναται άρα γε νά θεωρηθή τούτο ώς 
όριστικώς λυθέν; Κανείς δέν ήμπορεΐ νά βεβαίωση τοΰ
το καϊ ίσως ούτε νά έπιθυμήση. Πολλαϊ δυσχέρειαιθά 
παρουσιασθή άνάγκη νά έξομαλυνθώσιν έν σχέσει πρός 
τάς νήσους, τά νότια όρια τής ’Αλβανίας,τά σχετικά ό
ρια μεταξύ Σερβίας, Ελλάδος και Μαυροβούνιου καϊ 
ή μάλλον σοβαρά είναι ή τών Τουρκοβουλγαρικών 
συνόρων: Νά άνακτήσωσιν ούτοι τήν Άδριανούπολιν; 
"Ας εύχηθώμεν τοΰτο. Άλλ’έάν δέν ύπάρχει πλέον 
φόβος μήπως οίοσδήποτε Μαχμούτ Σεφκέτ Βασσάς 
καυχηθή μετά προπετούς οϊήσεως ότι θέλει βαδίση νι
κητής εις τάς πρωτεύουσας τών χριστιανικών Κρατών 
είναι βέβαιον ότι, έφ’ όσον σκιά τις Τουρκικής Λύτο- 
κρατορίας παραμένη εντεύθεν τοΰ Βοσπόρου τό ’Ανα
τολικόν ζήτημα· ούδέποτε θά λυθή τελείως.

Έάν δέ τις σκεφθή τήν σφοδράν μήνιν ήτις έκρύ- 
πτετο έν τή καρδία τών Βουλγάρων κατά τών Ελ
λήνων καϊ ήτις ύπερμέτρως ηύξήθη κατόπιν τών προ
σφάτων άποτυχιών, δέν απαιτείται νά είναι τις προ
φήτης ίνα προμαντεύση ότι ούτοι θά στρέψωσιν κατά 
τών Ελλήνων έπί τή πρώτη εύκαιρία δλην τήν μανίαν 
τής άκορέστου έκδικήσεως αύτών. Έάν δέ ληφθώσιν 
ύπ’ δψιν οί περιορισμοί τών κατκκτηθεισών χωρών it 
Ελλάς έχει ολόκληρον μακράν καϊ δυσχερή σειράν 
συνόρων νά υπεράσπιση καϊ οχύρωση όπως μή είναι 
εκτεθειμένη είς δυσαρέστους διαμφισβητήσεις καϊ από
πειρας εισβολών τεκμα'ρεται ευκόλως οτι εϊς πολλάς 
είσέτι καϊ βαρείας θυσίας θά παραστή άνάγκη νά ύπο- 
βληθή ή χώρα τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου. Άλλ’ έ
θνος τό όποιον έχει βασιλέα τοιοΰτον εύφυά καϊ καλόν, 
άνδρεΐον καϊ έμπειρον τοσοϋτον άγαπώντα τόν λαόν 
του, έθνος κυβερνώμενον ύπό Πρωθυπουργού οίος ό 
Βενιζέλος, τοσαύτης φρονήσεως καϊ τόσον σπάνιάς ι
κανότητας, δστις άνευ καυχήσεων έξετέλεσε θαύματα 
διά τήν πατρίδα του. οφείλει νά έχη χρηστάς περί τοΰ 
μέλλοντος αύτοϋ ελπίδας. 'Υπό τών δύο τούτων αστέ
ρων οδηγούμενος ό Ελληνισμός θά έπιποθήση νέας ε
πιτυχίας καϊ θά λάμψη ίσως είς νέαν καϊ λαμπρά·/ 
δόξαν.

1·’. de Simone Brouver 
Αύγούστου 24 1913.

Οί ερωμένοι, και οί μάλλον τρυφεροί,κυρίως οί μάλλον 
τρυφεροί, είναι απαθέστατοι μέχρι σκληρότητος σχεδόν 
περί παντός μή άπτομένου, ιΰιε έκ τοΰ πλησίον οϋιε έκ 
τού μακράν, τοϋ άντικείμένου τοΰ πάθους των.

(Μπουρξέ)

Φ Φ

Φιλία είναι ή έπιθυμία, ή διαρκής ή σχεδόν διαρκής, 
νά ζώμεν έν τή σκέψει άλλου τινός, κοί ή επιθυμία ΐνα άλ
λος ζή διαρκώς έν τή σκέψει ήμών.

(Φαγγέ)

αίΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑ TON I®' ΑΙΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ Ρ7ΚΔΟΎ*  (Ί& γένος Σπανού)

Ιδού Έλληνϊς άναπνεύσασα τήν πρώτην τής ζωής 
αύραν εις τήν’Ιταλίαν,άνατραφεϊσα δέ καϊ μορφωθεΐσα 
καϊ έκπαιδευθεΐσα τελείως μετά τοΰ ιταλικού πολιτι
σμού, καθ’ δν χρόνον είς τάς ίταλικάς καρδίας έν καϊ 
μόνον ένεφώλευεν αίσθημα: τό τής έλευ&ερίας καϊ εις 
τήν διάνοιαν μία καϊ μόνονσκέψις:ή τής ’Εθνικής Ενό
τητας, μεθ’δλων τών άποτυχιών, τών πιέσεων τώνκατα- 
κτητών καϊ τών προσκομμάτων τών έχθρών καίπολε- 
μίων τών ιταλικών δικαίων και τοΰίταλικοΰ μεγαλείου.

Είς τό Λιβόρνον, πόλιν άλλοτε τοΰ μεγάλου δουκά
του τής Τοσκάνης, νΰν δέ πρωτεύουσαν τής όμωνύμου 
ιταλικής επαρχίας, τό έμπόριον, κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους ιδίως, ήτο άκμαΐον. άξιοπαρατήρητον μετά 
τής Ανατολής, Ρωσσίας, ’Αγγλίας, Γαλλίας, Αλγε
ριού. ΤΙ μεγάλη αύτη εμπορική άνάπτυξις φυσική, 
είχε προσελκΰσει και πολλούς "Ελληνας έμπορευομέ- 
νους. Μεταξύ τούτων συγκατελέγετο καί ό ’Ιωάννης 
Σπανός έκ Κοτουροΰ τής Θεσσαλίας. Είς τήν ιταλικήν 
ταύτην πόλιν διέμενε καϊ ή Πράμπα Ασημίνα Μελεγ- 
κοΰ τής όποιας ό πατήρ ήτο έπίσης μεγαλέμπορος καϊ 
μεταβάς είς Λιβόρνον έδωκε τήν κόρην του ώς σύζυγον 
είς τόν Ίωάννην Σπανόν. Έκ δέ τοΰ εύτυχοΰς τούτου 
γάμου έγεννήθη ή Μαρία Ράδου τή 2 ’Ιουλίου τοΰ 
1809 έτους Ή Ασημίνα κατήγετο έκ τών ’Ιατρών 
Ναυπλίου καϊ Λακωνίας, οίτινες ώς γνωστόν θεωρούν
ται απόγονοι τού ΙΙέτρου Ιατρού γόνου ένός τών κλά- 
διον τού μεγάλου Τοσκανικοΰ οίκου τώνΜεδίκων. ίία- 
ραφυάς τού έξοχου τούτου ιταλικού οίκου θεωρούνται 
οί Μελιγκοί, οίτινες κατωκου·' τό χωρίον Μελίγκο τοΰ 
Ταΰγετου, τό καταστραφέν τώ 1779 κατά τήν έπανά- 
στασιν τής Πελοποννήσου έπί τής φοβεράς έπιδρομής 
τώ/’Αλβανών.Έσώθη μόνον ή οικογένεια τών Μελιγκών 
καταφυγοΰσα εϊς τήν Ζάκυνθον, δπου οί Μελιγκοϊ έζη- 
σαν έπί τινα χρόνον. Κατόπιν μετέβησαν είςΤεργέστην.

Σημειωτέον δτι ύπήρχον δύο κλάδοι. Τού ένός σώ
ζονται είςΤεργέστην λείψανάτινα καϊ ασχολούνταιείς 
μικράς χρηματιστικάς έργασίας (1) Τόν δέ άλλον έχά- 
σαμεν, διότι έξωστρακίσθη πρό πολλού. (2)

'(I) Έπί βασιλέως’Οθωνος ή Ασημίνα Μελεγκού είχεν 
έναπολύ διακεκριμένο'/ αδελφόν,τόν Χρήστον Μελεγκόν, 
εύ/οούμενον τοΰ πρώτου βασιλέως καϊ τής βχσιλίσσης 
μας,διότι ήτο γερμανομαθής καϊ έγραψε τήν Ιστορίαν 
τού δουκάτου τοΰ Όλδεμβούργου-ώς γνωστόν, δέ ή Α
μαλία ήτο θυγάτηρ τοΰ μεγάλου δουκός τοΰ Όλδεμ- 
βούργου. Αύτός ό Μελιγκός ήτο μέχρι τοΰ 1854 πολύ 
φίλος τοΰ βασιλέως καϊ τό καύχημα τού έλληνικοΰ 
στρατού. Άλλ’ δταν ήλθεν ή άγγλογαλλική κατοχή 
τού Πειραιώς και ό άγ,'λος στρατηγός Foiey, αρχηγός 
τής κατοχής έζήτησεν ένα ύπασπιστόν έλληνα γλωσ
σομαθή καϊ ή κυβέρνησις ύπέδειξε τόν Μελιγκόν, ού 
τος έθεώρησο καθήκόν του νά ύπάγη έλπίζων νά φανή 
χρήσιμος εϊςτόν τόπον μετριάζω'/τάς διαθέσειςτώνΓάλ- 
λων καϊ"Αγγλων,όπως πράγματι τό κατώρθωσεν.Άλλ’οί 
βασιλείς έγειναν μανιώδεις έναντίον του.Διότι ό’Οθωντήν 
κατοχήν έθεώρησε προσβολήν έναντίον του καϊ δένήθελε 
καμμίαν σχέσιν μετ’ αύτώνκαϊ ήναγκάσθη νά δεχθή υ
πουργείο·/ μέ τόν φιλόγαλλονΚαλλέργην τόν ένεργούντα 
τήν έκθρόνισιν αύτού.Μετά τήν κατοχήν,συνεπώς,δΜε- 
λιγκός έπήγεν είς Τεργέστην δπου άπέθανε λησμονη- 
σμένος. Ήγάπα είλικρινώ: τούς βασιλείς καί, άπόδει- 
ξις, δτι οτε ή κοινότης Τεργέστης, τώ 1862, έξέφρασε 
τήν γνώμην της περί έκλογής νέου Βασιλέως, ένώ δλοι 
έψήφισαν τόν Άλφρέδον τοΰ ’Εδιμβούργου ή τόν δοΰκα 
τού Αάχτεμβεργ, μία καϊ μόνη εύρέθη ψήφος υπέρ τοΰ 
"Οθωνος, καί αύτή ήτο ή τού Χρήστου Μελιγκοΰ.

'Ο πατήρ τής Ασημίνας Μελιγκοΰ, πριν ή μεταβή 
είς Λιβόρνον, διέμεινεν είς Άγιάτσιο πρωτεύουσαν τής 
Κορσικής καί πατρίδα τού Μεγάλου Ναπολέοντος, διά 
συμφέροντα αύτοϋ. Ή ’Ασημίνα είχε πάντοτε ζωηρά 
είς τήν μνήμην της τά συμβάντα τής έποχής της ώς 
καί τήν άπίστευτον τύχην τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, 
τήν οικογένειαν τοΰ όποιου είχε γνωρίσει καί χιλιάκις 
είχεν όμιλήσει μέ τήν Signora Αετίτσια τήν μητέρα 
τοΰ μεγάλου 'Ήρωος καί περιέγραφε τόν Κάρολον 
Μποναπάρτε, τόν πατέρα του περί τοΰ όποιου έλεγεν 
δτι ήτο ό εύγενέστερος και ό έξοχώτερος τής Κορσικής 
άνθρωπος, καί δλοι αύτόν έσέβοντο. Δέν ήδύνατο φυ
σικά, νά λησμονήση καί τήν έπανάστασιν τού πατρι
ώτου Πασκουάλε Πάολι, δστις δικαίως δέν έσυμφώνει 
ή πατρίς αύτοϋ νά είναι ύπό τήν Γαλλίαν. 'Η Κορσική 
ώς γνωστόν άνήκει είς τήν Ίταλίχν. Διό ό μέγας Να
πολέων είναι ιταλική δόξα, ήτις έδόξασε τήν Γαλλίαν.

'Η ’Ασημίνα διηγείτο είς οικείους και φίλους, ιδίως 
τά περί τού Ναπολέοντος.

Τόν Ναπολέοντα άπό τήν χώραν εϊχον χάση. Ήτο 
είς τήν Γαλλίαν, καϊ ούδείς πλέον ήρώτα δΓ αύτόν. 
"Οταν έξαφνα τό παιδί τοΰ Καρόλου Μποναπάρτε φα
νερώνεται είς τόν Κόσμον ώς άρχηγός στρατού. Φυσι
κά τοΰτο έξέπληξε πάντας τούς συμπολίτας του, οί'τι- 
νες ένθουσιώδεις έδραμον είς Σαβόναν τής περιφερείας 
Γενούης διά νά καταταχθούν είς τόν στρατόν, έπι κε
φαλής τοΰ όποιου ό μέγας συμπολίτης τω/ νικηφόρος 
έγένετο κυρίαρχος ’Ιταλικών πόλεων διό καί έκήρυξεν 
εαυτόν βασιλέα τής Ιταλίας. Μεγαλειτέραν δέ έκπλη- 
ξιν άπό τήν άνύψωσιν τοΰ Βοναπάρτε τώ είχε κάμη 
τότε δτε έτοψε τά μαλλιά του, τά όποια έχύνοντο έπί 
τής πλάτης του περιπλεγμένα ώς ούρά, διό coda (κο
τσίδα) (3) έλέγετο ή κτενισιά εκείνη, και διέιαξεείς δ
λον τόν στρατόν νά τήν κόψη. Είς τό Άγιάτσιο τότε 
διηγήτο ή ’Ασημίνα ήτο πολύς στρατός καϊ δέν έλη- 
σμόνη ποτέ τήν ήμέραν έκείνην τής γενικής ούράς 
τοΰ στρατού, ό όποιος έφερε τήν coda δηλαδή, ώς ει- 
πομεν, τά μαλλιά όπισθεν μέ έν φιοκάκι καί πασ- 
σαλειμμένη μέ λίπος, κάτι τι άπαίσιον. 'Έν τάγμα ήθέ- 
λησεν νά άντιστη έν τούτοις είς τήν κουρά·/ καϊ τό έ- 
πολιόρκησαν τά άλλα μέ τόν στρατηγόν και ούτω συγ- 
κατετέθσ; νά χάση αύτήν τήν πολύτιμον coda! Εκείνην 
τήν ήμέραν δλα τά σπίτια έκλεισαν τά παράθυρα καί 
μετά τρόμου έβλεπον άπό τέςγρίλλιες τάκάρρα τούστρα- 
τού κατάφορτα άπό coda ποΰ έπήγαιναν νά τάς κάψουν.

Ούτως έσώθησαν τής άνθυγιεινής κτενισιάς έστίαι 
έπικινδύνων ζωυφίων. Ή ήμέρα έκείνη έμεινε/ άξιο- 
σημείωτος είς τά χρονικά τής χώρας. Διό, καί ή Α
σημίνα, έχρονολόγει πάντοτε άπό τοΰ συμβάντος έκεί- 
νου λέγουσα τόαα χρόνια άπό τότε ποΰ έκοψαν 
ταΐς code ij τόαα χρόνια πριν κόψουν τάς code ή 
πριν ό Μποναπάρτες κόψη τά μαλλιά του φαίνε
ται δτι ούτως έξεφράζοντο είς τήν Κορσικήν τότε.

("Επεται συνέχεια) Σπυρ. Δεβιάζης
(2' Προ τριάκοντα περίπου έτών ένΐ'ρανίσθη έναςαύιτρι- 

ακός Μελιγκός ώς πρώτος γραμματεϋς τή; Λΰστρουγγρικής 
Πρεσβείας ’Αθηνών.

3 'Π coda έθεωρεϊτο κάτι αριστοκρατικόν. Είς τήν Ι
ταλικήν γλώσσα δηλοϊ σήμερον ή φράσις Ε una coda, Ha 
una coda ότι έχει όπισθοδρομικάς ιδέας καί δέν είναι φι
λελεύθερος. Διό έν τή πολιτική γλώσσα Coqiui δηλοϊ τό 
αντίθετον του φιλελεύθερον. Ό λαός τότε τή; Ί ιαλίας ά.τό 
τά παράθυρα τών περιμενόντων τόν μέγα δοΰκα, έτραγού- 
δουν Codiui, audaTe a letto, il paqlo iiou Torua dmi 
δηλαδή κοδΐνοι πηγαίνετε νά κοιμηθήτε, ό πατέρας δέν 
γνρίζη πλ^ά.
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II ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Καί τώρα Ακόμη είς τά ’Ιωάννινα, δίαν φυσάη Βορρηάς 
καί ταράσσεται ή λίμνη, τό μικρό παιδί φοβισμένο πλησι
άζει τήν μητέρα του εις τό βάθος τοΰ σπητιοΰ καί τήν έρω- 
τρ. μέ τρόμον

Τί είνε αΰτό ποΰ μουγκρίζει έξω στή λίμνη ;
Ή δέ μητέρα άπαντά εις τό περίτρομον παιδί της:
—Κάτσε ήσυχα μικρό μου, γιατί αϋταΐς ή φωνές ποΰ 

άκοΰς είναι ή φωνές τής κυρά—Φροσύνης ποΰ πνίγηκε στή 
λίμνη, μέ τής δεκαεπτά.

—Καί ποιος τούς έπνιξε^ μητέρα:
—Ένας δράκοντας τοΰ παλαιοΰ καιρ.ιΰ, ένα Ανήμερο 0η· 

ρίον ποΰ τόν έλεγαν -Αλή-Πασσά ...
Καί τό μικρό παιδάκι φοβούμενον Ακόμη περισσότερον, 

έρωτά μέ λαχτάρα»:
— Πές μου μητέρα, τί ήταν ό Άλή-Πασσάς ποΰ έπνιξε 

τήν Κυρα. Φροσύνη;
Καί αρχίζει τόιε ή μητέρα νά διηγήται είς τό μικρόν 

παιδί της τήν φοβερόν ιστορίαν τής Κυρα-Φροσύνης. όπως 
τήν περιέσωσεν ή παράδοσις τοΰ Ελληνικού λαόν, μία πα- 
ράδοσις γεμάτη άπό συγκινη:ικά επεισόδια καί τραγικός 
λεπτομέρειας.

Κανείς δέν γνωρίζει σήαερον ποιος ΰ.τήρξεν ό πατέρας 
τής Κυρά Φροσύνης

Είναι βεβαιωμένον μονάχο, ότι κατήγετο άτό μεγάλην 
καί Αρχοντικήν οικογένειαν τών Ίωαννίνων, ή οποία είχε 
πολλήν ύτόληψιν καί περισσότερα χρήματα.

Τοΰτο άποδεικνύεται άπό τήν μεγάλην κληρονομιάν τήν 
οποίαν έλαβεν ή Κυρά-Φρ ιούνη άπό τόν πατέρα τησ, όταν 
τόν έχασε.

Φαίνεται όιι ή μητέρα της ήτο άπό τούς τύπους έκείνους 
τούς μεγάλους τών Έλληνίδων γυναικών, αί όποΐαι αγα
πούν τόν σύζυγόν των μέχρι θυσίας, διότι μόλις ό πατέρας 
τής Φροσύνης άπεθανεν ή ιύγενική καί πιστή μητέρα της 
δέν ήιιπόρεσεν νά ζήση χωρίς εκείνον κιί έπειτα άπό ό
λίγον χρόνον τόν ήκολούθησε εις τόν τάφον.

Τοιουτοτρόπως ή Φροσύνη έμεινεν ορφανή, αν καί δέν 
είχεν ύ,τερβή τό δωδέκατον έτος τής ηλικίας της. Ήτο Αρ
κετά ανεπτυγμένη διά νά κλαύσρ τόν πρόωρον θάνατον τών 
γονέων της, άλλά καί αρκετά μικρά διά νά μή συντριβή άπό 
τήν Ολΐψιν.’Ελυπήθη έν τούτοις πο .ύ,πάρα πολύ,ναί καθώς 
διηγείτο κατόπιν, έπί δύο έτη, δσάκις ενθυμείτο τούς γονείς 
τη-, δέν ήμποροΰσε νά κρατήσρ τά δάκρυα, καί έπειδή τούς 
ενθυμείτο καθ’ έκάστην, δέν έπέρνα ημέρα χωρίς νά δα- 
κρύση δι’ αύτούς.

’Αλλά είς τήν λύπην της αύτήν εύρήκε δύο μέτρα νά πα- 
ρηγορηΊή.

Πρώτον τήν περιουσίαν ποΰ έκληρονόμησε καί δεύτερον 
τήν πατρικήν προσ :οσί ιν π >ϋ εύ^ήκενάπό έναάξιόλογονκαί 
άγιθώτατυν θεΐόν της. τόν ΜητροπολίτηνΓαβριήλ Γκάγκαν.

Ό ή·α σωμένος οδ ος καί ένάρετος κληρικός παρέλαβεν 
άμέσως τήν μικρόν νεάνιδα υπό τήν προστασίαν του καί 
κατανοών τάς ιιΐ.όνας τάς όποιας άνελάμβανε, προσεπάθη- 
σε νά τήν μυρφώση, νά τήν άναπτύξη είς τά διδάγματα ιής 
ϋρησκιίις καί τής άρετής, καί νά τήνκαταστήση μίαν άπό 
τός έπιφανεστέρας παρθένους τών Ίωαννίνων.

Μία άπό τάς μεγαλειτέρας άτυχίας τής Φροσύνης ήτο 
ότι έγεννήθη είς κακήν έποχήν.

Κατά τούς χρόνους έκείνους τά ’Ιωάννινα έστέναζαν ύπό 
τήν αυθάδη τυραννίαν ενός Ανθρωπόμορφου τέρατος, τό ό
ποιον κατά τήν έκφρασιν Άγγλου Ιστορικού «έξέβρασεν ό 
'Άδης πρός δυστυχίαν τών Ανθρώπων».

Τό τέρας αύ ό ήτο ό περιώνυμος Σατράπης τής Ήιεί- 
ρου Άλή-Πασας.

Άκόμη καί σήμερον είναι γεμάτα τά βουνά καί αί πόλεις 
τής ’Ηπείρου άπό τό όνομά του.

Διότι τά κακουργήματα τοΰ άποτροταίου τούτου Ανθρώ
που είναι περισσότερα άτό τάς ήμέρας ποΰ έζηιε.

Δέν υπάρχει γωνία τής ‘Ηπείρου, ήτις νά μή έβάφη άπό 
αίμα άνθρώπινον χυθέν ύπό τοΰ Άλή...

Ούδείς τύραννος, οϋδείς Απόλυτος μονάρχη-, κανείς ιερός 
έξ-ιταστής ή μέγας κατακτη ής, ή καί διάβολος Ακόμη διέ- 
προξε τόσα έγκλήμαια, έφεϋρε τόσα βασανιστήριο, έιυ- 
ράννησε τόσας ύ τά ξεις.

Άν μεταβή κανείς εις τήν Ήπειρον καί προφέρη τό ό
νομα τοΰ τέριτος αύτοΰ, θά ΐδη τούς λίθους νά συστρέ
φονται άπό φρίκην καί τά δένδρα νά συγκλονοΰνται άπό 
τρόμον καί τά ρυάκια τών ποταμών νά σταματούν.

Ό κατηραμένος εκείνος άνθρωπος έπέρασεν άπό τήν ^ήν, 
ώς ένα πνεύμα καταστροφή;, τό όποιον ήγγιζε καί συνέ- 
τρίβε τά πάντα.

Διά τόν χαρακτήρα τοΰ Άλή έγ^άφησαν πολλά άπό Ι
στορικούς αΰτόπτας, ιΐτινες όλοι μετά τρόμου ώμιλόγη- 
σαν ότι δέν είχαν συναντήσει εις τή» ιστορίαν ψυχήν τόση» 
καταχθονίαν καί τόσο» βδελυράν.

Αναγράφουν δέ όλοι έκ συμφώνου ότι έκτος τών άλλων 
φοβερών έλαττωμάτων είχε τό Οηρίον τοΰτο καί τήν μανί
αν τής κτηνώδους άκολασίας, ή όποια τόν παρέφερεν εις 
τά τρτγικώτερα τών εγκλημάτων.

Οικογένειαν ολόκληροι ήρηαο'ιθησαν άπό τούς Ανθρώ
πους τον, οΐτινες περιτρέχοντες τήν χώραν του, κατεσκό. 
πευον καί έπρόδιδον τάς ώραιοτέρας τών γυναικών, διά νά 
κοσμήσουν τόν πλούσιον γυναικωνίτην του.

Διακόσιοι γυναίκες εύρίσκοντο μόνον είς τό χαρέμι 
τών Ίωαννίνων καί εξήκοντα είς τό Τεπελένι, τήν Ιδιαιτέ
ραν του πατρίδα.

’Ακόρεστος δμως είς ήδονάς ό υιός τής Χάμκως δέν 
ήρκεϊτο είς τά χαρέμιά του αυτά, άλλ’ ήρπαζε διά τής βίας 
ή ή/όραζε διά χρημάτων κάθε γυναίκα ή όποια είχε τήν 
Ατυχίαν νά είναι ο» ραία.

Σ »νέβη λοιπόν κατά τήν άθλίαν έκείνην έποχήν ένα 
άλλόκοτον καί παράδοξ <ν γεγονός, νά λυποϋντιίι καί νά 
θρηνούν οί γονείς οσάκις έβλεπαν ότι τά τέκνα των έγί- 
νοντο ωραία.

— Άλλοίμονον, έλεγαν, άφοΰ ή κόρη μας γίνεται τό
σον ι έμορφη, θά μας τήν πάρη ό Ιΐασάς.

'Υπάρχουν δέ άφθονα παραδείγματα δυστυχών Ανθρώ
πων, οί όποιοι έστρέβλωσαν τάς θυγατέρας των, διά νά γί
νουν άσχημοι, καί άλλων οί όποιοι έστιγμάτισαν τά ροδό- 
λευκά των μάγουλα, ή τά έγέμισαν μέ πληγάς διά νά άπο- 
φύγουν τήν Αρπαγήν τοΰ Τυράννου.

"Ενεκα τούτου τρόμος κατείχε τά ’Ιωάννινα τήν έποχήν 
κατά τήν όποιον ή μικρά Φροούνη άνετρέφετο άπό τόν θει
ον της Μητροπολίτην.

Βαθμηδόν δέ όσον ηϋξανεν ή ήλικία καί ή καλλονή 
τής κόρης, ήρχισε καί ό προστάτης ούτος τής ορφανής νά 

καταλαμβάνεται άπό τόν ίδιον φόβον, καί ώς άπεδείχθη 
μετ’ όλίγον, δέν είχεν άδικον.

Ό Μητροπολίτης Γαβριήλ, όπως καί όλοι οί έπιφα- 
νεΐς Χριστιανοί τής έποχής έκείνη:. είχε κατ’ Ανάγκην σχέ
σεις μέ τόν Άλή-πασάν, καί πολύ συχνά μετέβαινεν είς τό 
σεράϊ του διά νά τόν έπισκεφθή.

"Εν πρωί τοΰ Μαρτίου τοΰ 1797 ό Γαβριήλ μετέβη, 
κατά τό σύνηθες είς έπίσκεψιν τοΰ Πασά, άλλά δέν έβρά- 
δυνε νά μετανοήση δΓ αυτό.

‘Ο Πασάς τόν έδέχθη τήν ημέραν έκείνην μέ πολλάς 
διαχύσεις, καί τοΰ έκαμεν Ιδιαιτέρας εντελώς περιποιήσεις. 
Τόν παρεκάλεσε νά καΟήση πλησίον του καί τοΰ προσέφε- 
ρε μόνος του μετά ιδιαιτέρας τρυφερότητας τά αναψυκτικά.

Ό ’Αοχιερεύ:, κατεχόμενος πάντοτε άπό τήν ύποψίαν 
αύ.ήν, ήρχισε νά στενοχωρήται, καί έβιάζετο νά φύγη. δέν 
τόν άφινεν δμως δ Άλή; άπασχολών αύ όν μέ διαφόρους 
ομιλίας, δταν άπό θέματος εις θέμα κατέληξεν εις τήν ά- 
φήγησιν περί ενός γάμου κόρης χριστιανής, εις τόν όποιον 
είχε παρευρεθή καί ή Φροσύτη.

— Μοΰ είπαν, λέγει δ Άλής, δτι έχεις μίαν Ανεψιάν, 
ή οποία βάζει κάτω όλαις ταΐς Χριστιανοπούλαις εις τήν 
εϋμορφιά.

Ό Γαβριήλ ώχρίασε καί έκυψε τήν κεφαλήν χωρίς νά 
άπαντήση.

— Μοΰ (ραίνεται περίεργον, έξηκολούθησεν ό Άλής, 
πώς δέν μοΰ τήν έφερες ποτέ νά τήν γνωρίσω καί έγώ !

— Είνε μικρή Ακόμη,άτήνιησεν ό Γαβριήλ, προσπα- 
θών νά εύρη κάποιαν δικαιολογίαν, είνε πολύ μικρή.

Καί διά νά μή πσρατείνη τήν όχληράν αΰιήν δμιλίαν, 
ήγέρθη διά ν’ άναχωρήπη.

Ό Πασάς τόν άπεχα'ρέτισε μέ τό τρυφερώτερον μειδί
αμα, τό όποιον διά τόν άτυχή ’Αρχιερέα δέν ήτο παρά τό 
σκληρότερον τραύμα.

Αποτέλεσμα τοΰ διαλόγου αύτοΰ, ύπήρξεν δ γάμος τής 
Φροσύνης.

‘Ο Γαβριήλ ά.ιό τής σιιγμή; έκείνης δέν κατώρθωνε 
πλέον νά ήσυχάση, διότι έπερίμενεν άπό στιγμή; είς στιγ
μήν νά ίδη τούς Απεσταλμένους τοΰ Πασά, έρχομένους είς 
τό κονάκι του διά νά ζητήσουν ή διά ν’ Αρπάσουν τήν κόρην.

Άπεφάσισε λοιπόν νά τήν ύπανδρεύση, δσω τό δυνατόν 
ταχύτερον καί διά νά τό κατορθώση δέν έχρειάζετο καί 
πολύ. Ήρκει μόνον νά κάμη έκλογήν μετάξι' τών διαφόρων 
νέων, οΐτινες είχον προτείνει γάμον είς τήν Φροούνην.

Ευτυχώς ή έκλογή τοΰ Γαβριήλ συνέπεσε μέ τήν κλίσιν 
τής Φροσύνης, καί έντός ολίγων ή ιερών άπεφασίσθη νά γί- 
νη ό γάμος μέ ένα πλουσιώτατον νέον Χριστιανό-, δ όποιος 
μετήρχετο έμπόριον έκτός τών Ίωαννίνων.

"Ενα δέ μήνα μετά τήν δμιλίαν τήν γενομένην μεταξύ 
τοΰ Γαβριήλ καί τοΰ Άλή-πασά, έγένετο μεγαλοπρεπώς δ 
γάμος τή; Φροσύνης μέ τόν ώραΐον καί πλούσιον Χριστι- 
ανόν.ΟΙ καλλίτεροι άρχοντες καί άί ώραιότεραι άρχόντισσαι 
τών Ίωαννίνων παρευρέθησαν εις τού; γάμους τής Φροσύ
νη;, καί τήν έφόρτωσαν δλοι μέ εύχάς νά ζήση εύτυχισμένη 
μέ τόν άνδρα της.

Δυστυχώς δ θεός δέν είοήκουσε τάς εύχάς τών άνθρώ- 
πων έκείνων, διότι ή Φροσύνη άντί ευτυχίας άπήλαυσε μίαν 
άπό τός πλέον τραγικός δυστυχίας, διά τήν όποιαν ύπαίτιος 
δέν ήτο βεβαίως ό νεαρός έμπορος, ό όποιος έγινε σύζυ
γός της.

Τρία χρόνια έπέρασαν, έπειτα άπό τά συμβάντα αύτά 

καί ή Φροούνη άποχαιρετίσασα ένα πρωί τόν άναχωροΰντα 
σύζυγόν της, έπέοτρεψεν είς τόν κοιτώνά της, δπου έκοι- 
μώντο τά δύο της τέκνα καί τά έξύπνησε μέ τά φιλήματα 
της.

Δάκρυα έκυλοΰσαν άπό τά μεγάλα Αμυγδαλωτά μάτια 
τη; επάνω είς τά ροδοκόκκινα προοωπάκια τών μικρών, τά 
δάκρυα τού» πόνου.

Άπεχωρίζετο διά πρώτην φοράν τόν σύζυγόν της, δ ό
ποιος διομείνας πρός χάριν της έπί τρία έτη είς τά ’Ιω
άννινα, έφευγε τώρα διά τήν Βενετίαν, δπου τόν έπερίμεναν 
πρό πολλοΰ εκκρεμείς αί έργασίαι του.

’Επειδή δέ ό’ χωρισμός διά δύο πρόσωπα Αγαπημένα εί
ναι ένας άπό τούς σκληροτέρους πόνους, δέν ήμπόρεσε καί 
ή Φροσύιη νά κρατήση τά δάκρυα καί έτρεξεν άμέσως νά 
παρηγ >ρηθή φιλούσα τά δύο μικρά Αγγελούδια, τά όποια 
τής άφινεν ώς παρηγοριάν δ άνοχωρών σύζυγός της.

Άλλάάν δ χωρισμός διά τούς Αγαπημένους είναι πό
νος, διά τού; νέους είναι κίνδυνος.

"Οσφ έπερνοΰσαν αί ήμέραι, τόσον εύκολοΐτερα παρηγο- 
ρεΐτο ή Φροούνη.

Τάς πρώτος νύκτας δέν ήδύνατο νά κοιμηθή έν θυμου- 
μένη διαρκώ; τόν προσφιλή τη; σύζυγον.

Αί πρώται δμως τύκιαι έπέρασαν καί ήλθαν άλλαι, κα
τά τάς όποιας ή Φροσύνη έκοιμάτο ήσυχώτερα, χωρίς νά 
βλέπη όνειρα τρομακτικά καί χωρίς νά βασανίζηται άπό 
νευρικούς έφιάλτα;.

"Εφθασε δέ έ τί τέλους καί ή ημέρα, κατά τήν οποίαν 
ήσυχος έντελώς καί άπαθής, άπεφάσισε ν’ άφιερωθή είς τά 
τέκνα της, χωρίς νά στενάζη διά τόν σύζυγόν της.

Άλλοίμονον είς τήν ημέραν έκείνην. Ή Φροσύνη, ώς 
γυναΐ τα, δέν ήμποροΰσε παρά νά έχη κορδίαν περισσότερον 
εύαίσθητον παρά σταθερόν.

"Οταν δέ ή ένθύμισις τοΰ συζύγου τη; ήρχισε νά έξα- 
σθενή. ή καρδία τη; ήρχισε νά πλήττη.

Ήσθάνετο τώρα ένα κενόν, τό όποιον έπρεπε νά πλη- 
ρωθή. Καθώς δέ τό τρυφερόν άνθος μαραίνεται δταν χάση 
τάς θωπείας τοΰ ήλιου, έτσι καί ή καρδία τής Φροσύνης 
ήσθάνετο τήν έλλειψιν τή; δρόσου καί τών θω.τε ών.

Άν έκαμε λάθος ή γυναίκα έκείνη, τό λάθος της Αρχί
ζει άπό τή; στιγμής ταύιη;.

Τά δύο τέκνα τη; δέν ήσαν Αρκετά διά νά τήν παρηγο
ρήσουν. Απ’ έναντίας όπως κάθε νεαρά μητέρα, ήλθε καί 
ή Φρ ισύνη εί ; σημεΐον ν’ άδη ιονή, οσάκις τά ήκουε κλαί
ουν έπιμόνως, καί άπεμακρύνετο πολλάκις άπό τό δωμάτι- 
ον τών τέκνων τη;, διά νά άποφύγρ τάς ένοχλύ)σεις των.

Ή γραϊά τη; τροφός, τήν όποιαν είς τήν Ήπειρον ώ· 
νόμαζαν τότε «βάγαινα», τήν έπλησίαζε πολλάκις κατά 
τάς ώρας έκείνας τής άπομονα>σεως καί προσεπάθει νά 
μαντεύση τήν λύπην τη;, χωρίς όμως νά κατορθιόνη τίποτε 
διότι ή Φροσύνη δέν είχε πραγματικώς άκόμη ούδεμίαν 
θλϊψιν.

Είς τήν κατάστασιν αύτήν εύρίσκετο οπότε παρευρέθη 
ένα Απόγευμα εις τό σπήτι μιάς χριστιανής άρχοντοπούλας, 
μέ τήν οποίαν συνεδέετο πρό πολλοΰ διά στενοτάτης φι
λίας.

Δέν είχε περάσει πολλή ώρα καί κάποιος θόρυβος ή- 
κούσθη κάτω είς τόν δρόμον.

Μετ’ ολίγον ή θύρα τής αιθούση; ήνοίχθη καί οί ύτη- 
ρέται Ανήγγειλαν ότι έφθασεν ό Μουχτάρ-Πασάς, δ υιός δη
λαδή τοΰ Άλή.

Ή έπίσκεψις τοΰ Μουχτάρ ήτο δλως διόλου τυχαία, έ- 
πειδή συνεδέετο στενώς μέ τήν οικογένειαν έκείνην.
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Αί δύο γυναΐκίς άνιήλλαξαν ταχύ βλέμμα, καί πριν 

προφθάσουν νά εϊπονν τό παραμικρόν, βλέπουν τόν Μουχ- 
τάρ νά εισέρχεται, ακολουθούμενος άπό ολίγα πρόσωπα έκ 
τής ακολουθίας του.

Τόν ΰ.τεδέχΟησαν μέ δλον τόν σεβασμόν, τόν έμπρέ.τον- 
τα είς τόν υιόν τοΰ πανίσχυρου τυράννου, καί τοΰ έδωκαν 
τήν λαμπροτέραν θέσιν είς τήν αίθουσαν, ένώ συγχρόνως 
μικρός υπηρέτης τής Ελληνικής οικίας έσπευδε νά προσ- 
φέρη είς οΰτόν πολυτελή καπνοσύριγγα.

"Οπως δλα τά μεγάλα γεγονότα έχουν πολλάκις γελοίας 
ή έλαχίστας άφορμάς, έτσι καί ή πσροΰσα ιστορία έδημι. 
ουργήθη συνεπείς μικρού επεισοδίου, τό όποιον έγινε τήν 
στιγμήν εκείνην.

Ένώ συνωμίλουν είς τήν αίθουσαν ήκούσθησαν έξω εις 
τόν διάδρομον ήχοι σαλπίγγων καί ίππων ποδοβολητοί, οΐ- 
τινες έκίνησαν τήν περιέργειαν τής Φροούνης.

Έσηκώθη άμέσως αΰτη καί έπλησίασεν ε(ς τό παράθυ- 
ρον, τό ευρισκόμενον όπισθεν ακριβώς τής θέσεως είς τήν 
οποίαν έκάθητο ό Μουχτάρ, διά νά ΐδη τόν διερχόμενον 
στρατόν.

Ίίτο έν μικρόν σώμα ίππικοΰ, έπιστρέφον άπό κάποιαν 
έκδρομήν έναντίον ληστών καί σΰρον μαζί του περί τούς 
δέκα αιχμαλώτους.

Ή .Φροσύνη έστάθη έως ότου διέβησαν οί στρατιώται

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΟ ΤΤΡΙ ΤΟΤ ΦΕΙΔΙΟΤ
(Τρίχχαλα Κοριν&ίας)

Πολλά μέν καί πολυποίκιλα είνε τά έδέσματα, ών γίνε
ται χρήσις, ολίγα δέ τά τακτά τοιαΰτα, καί μή προκειμέ- 
νων περί πάντων τούτων, περί ών άλλοτε έκτενώς, περι
γράφω έκ τών τελευταίων το τυρί τοΰ cptiiiov.

Τό εσπέρας τής Κυριακής τής Τυροφάγου καί μετά τό 
πέρας τοΰ φαγητού, παρ’ ένός τών μελών τής οικογένειας 
καθαρίζεται άπό τής τέφρας μέρος τής γωνιά;—εστίας καί 
έπί τούτου ή νοικοκυρά τοποθετεί πρός ό.ττησιν δύο·τρία 
τεμάχια τυρού καί μετά τήν ό.ττησιν έξάγουσα καί διαιρού
σα είς μικρότερα τεμάχιο, διανέμει ταϋια πρός όλα τά μέ
λη όπως τά φάγωσι καί εν τεμάχιον παραδίδτι είς υιόν ή 
κόρην αύ.ής λιγουσα*  «είναι τό τυρί τού φειδιοΰ*  άνοιξ’ τή 
πόρτα, ή τό παραθύρι καί ρίχτο ! τό φιΐιι καρτερεί*  καί 
θάν τό βρή νάν τό φάη». Τόέθιμον φαίνειαι άτλοΰν, άλλ’ 
έν τούτω ύπολανθάνετέξευμένισιν πρός τόν κατοικίδιον δαί
μονα τοϋ οίκου, τό φεΐδι, όπερ προσωποποιεί πιθανώς τόν 
υιόν τής ’Ιατρικής Ασκληπιόν. Έν Τρικκάλοις ένθα καί ή 
τήρησις του έθίμου, υπήρχε κατά τόν Παυσανίαν έν 'Αχα
ϊκοί; Άσκληπιεΐον τών Πελληνέων, έν ω ό θεός έλατρεύε- 
το ύπό τό όνομα Ταύρος, καί σήμερον έτι σώζονται κατά 
χώραν έπαρκή έρείπια τού ’Ασκληπιείου.

’Αγνοώ αν τό έθιμον είναι έν χρήσει καί ά λοθι ή δι- 
αιωνίσθη παρά τών ΙΙελληνέων, οΐιινες μέχρι τού Π' μ.Χ. 
αίώνος παρέμειναν είδωλολάτραι, προκειμένου δέ περί τοΰ 
φειδιοΰ τοΰ σπιτιοΰ, προσθέτω συνοπτικώς τά επόμενα.

Τό φεΐδι τοΰ σπιτιοΰ είναι αβλαβές καί άκίνδυνον, δέν 
φονεύεται παρά τής οικογένειας, οίίιε παρά τών κατοικι- 
δίων γαλών καταδιώκεται, καί διαιιάται ή έκτος τής οικί
ας ή έντός ταύτη; συνήθως είς τό κατώγι, ένθα τρώγει ά- 
λεΰρι. Περί τής ίερότητος τοΰ φειδιοΰ τού σπιτιού περι
γράφω γεγονότα τινά έπιμαρτυροΰντα ταύτην καί στηριζό- 
μενα είς τήν άμεσον άντίληψίν μου καί είς τήν ζώσαν δι’ 
έμέ παράδοσιν.

Είς τήν ηβικήν ήλικίαν μου έωόνευσα ολίγον μακράν 

καί κατόπιν κλείσασα τό παράΟυρον, έστράφη άποτόμως 
διά νά μεταβή είς τήν θέσιν της, οπότε έκ τής ταχύτητας 
μέ τήν όποιαν έκαμε τήν στροφήν, προσκρούει έπί τής έ
δρας τοΰ Μουχτάρ, γλυστρά καί πίπτει σχεδόν έπάνω του.

Ό Μουχτάρ θορυβώδεις ήτλωσε τόν βραχίονά του καί 
έδέχθη εις τάς άγκάλας του τήν Φροσύιην, τής όποιας τό 
στήθος άνεσείετο άπό ταχυτάτους παλμούς.

Έσπευσε νά τήν σηκιόση καί νά τήν καθυσηχάση άπο- 
τείν’ων είς αύτήν τρυφερωτάτους λόγους, ένώ έκείνη τόν έ
βλεπε μέ κάποιαν εντροπήν διά τό άθφόν της πάθημα.

Ή στιγμή έκείνη ήρκεσε διά νά γεννήση είς τά στήθη 
τοΰ Μουχτάρ τόν έρωτα πρός τήν Φροσύνην.

Παρετήρησε τότε μετά προσοχής τήν ώραίαν κατατομήν 
τοΰ προσώπου τη·, τά μαύρα καί άφθονα μαλλιά τη:, τήν 
Ελληνικήν ρΐνά της καί συνήντησε τούς θαυμάσιους ο
φθαλμούς της, καθ’ ήν στιγμήν τόν έβλεπαν μέ κάποιαν 
συμπάθειαν, ήτις δέν ήτο παρά ό πρόδρομος τοΰ έρωτος, 
δπως ήτο καί ό πρόδρομος τής καταστροφής της.

Μετ’ όλίγην ώραν άπεχωρίσθησαν.
Καί ό μέν Μουχτάρ μεταβάς είς παλάτιόν του δέν ή- 

σθάνετο κομμίαν εύχαρίστησιν εις τάς περιποιήσεις τών 
γυναικών του.

("Επεται συνέχεια)

τής έν Τρικκάλοις οικίας τής οικογένειας μου ένα άγρότην 
όφιν 'Αστερίαν καί δή έκ τού γέιους έκείνου, τοΰ όποιου 
τό δήγμα είναι δηλητηριωδέστερον τοΰ τής Έχίδνη; κατά 
τόν λαόν λέγοντα*  «άν οέ φάη ή όχιά, έχει καί παρηγοριά*  
<ιν οέ φάη ό γυιός μ’ Αστρίτης, πάρτε φτυάρια καί ξινάρια 
καί σαράντα παλληκάρια» καί έννοεΐται ότι ό μέν δηχθείς 
παρ’ έχίδνης σώζεται, ό δέ παρ’ ’Αστρίτη άποθνήσκει. Με
τά τόν φόνον τοΰ ’Αστρίτη, ή άτλοϊκή μήτηρ μου άντιλη- 
φθεΐσα τόν φόνον μοΰ είπε μετ’ οργής*  τί σοΰ ’κάνε, βρέ, 
ποΰ τό σκότωσες τό πλάσμα τοΰ Θεοΰ ; Τήραξε καλά νά μήν 
τό ξαιακάμη; τί θά σοΰ βγή οέ κακό ! Είς ανδρικήν ήλικί
αν καί είς τόπροαύλιον φιλικής οικογένειας έφόνευσα έτε
ρον όφιν, ότε δέ ή οικοδέσποινα είδε τό φεΐδι σκοτωμένο, 
έν άρχή μοί είπε*  «δέν τό έκαμες καλά, τ’ ήταν τό φεΐδι 
τοΰ σπιτιοΰ !» καί κατόπιν διότι έγέλασα μέ τήν εύπισιίον 
ταύνης, μετ’άγανακτήσεως προσέθηκε «’ς τό κεφάλι σουνά 
στρέξη !»

Τό είς τήν ζώσαν παράδοσιν τής οικογένειας μου μαρ
τύριαν τής Όφιολατρείας, ούτως είπεΐν, έχει οΰτω :

Κατεδαφίζετο παρά κτισ ών τό παχοτοΐχι ερειπωμέ
νης οικίας τοϋ εμού μητροπάτορος, όπως διά τών λί
θων κτισθή μάνδρα, αίφνης όμως άπό κρύπτας εόρισκομέ- 
νας είς τό παχοτοΐχι έξώρμησε πελώριος ό ρις δστις κατα- 
διωκόμενος παρά τών κτιστών, έν ω ήδύνατο νά τραπή άλ
λοθι καί διασωθή έτράπηπρός τήν νέαν οικίαν τοΰ μητρο
πάτορος, άφοΰ έ.τί μικρόν συνεσπειρώθη ύτό τήν κοιτίδα 
είς ήν ώς νήπιον έκοιμώμην καί μετά νέαν καταδίωξιν πα
ρά τών κτιστών, ό δφι-, τοΰ μητροπάτορος φωνάζοντος, 
«μή μοϋ σκοτώνετε τό φεΐδι τοΰ σπιτιού» έγκαταλείψας τήν 
ύπό τήν κοιτίδα μου όλιγόστιγμον κρύπτην αΰιοϋ καί διελ- 
0ών έι τφ μέσω τεσσάρων οικιών, κατέφυγεν εις κρύπτην 
ένιός τοΰ ήμετέρου κήπου, καί ώς έβεβαίουν μάμμη. μή
τηρ, θεία καί άδελφή μου, είχον ίδή πολλάκις «τό φεΐδι 
τοΰ σπιτιού».

Ξυλόκαστρον I. Π. Σταματούί.ης

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΒΑΝΙΑ

Ποΰ εΐνε τάληθηνάδρια τής Ηπείρου; ΙΙοΰ αρχε- 
ται ή ’Αλβανία, ής χάριν διεκδικεϊται μέγα μέρος τών 
χωρών τών καταληφθεισών ύπό τοΰ ελληνικού στρα
τού ; Έχομεν τό δικαίωμα νά έπιχαλεσθώμεν πρώτον 
τάς ιστορικός αναμνήσεις, καίτοι έν τή πολιτική τού
των γίνεται χρήσις μόνον έν δεδομένη ώρα χάριν έκ- 
μεταλλεύσρως αύτών υπέρ τών ιδίων συμφερόντων, έν 
ω απ’ εναντίας λησμονοΰνται ή αμελούνται δταν δέν 
εΐνε σύμφωνοι πρός τάς Ιδίας επιθυμίας.

’Από χρόνων άμνημονεύτων ή Ήπειρος καίπερ 
διακρινομένη τής ’Ιλλυρίας, προεχώρει πολύ υψηλά. 
‘Ελληνικά! άποικίαι, υϊα ή ’Απολλωνία, ής τά λείψα
να εύρίσκονται άκόμη έν μικρφ άποστάσει πρός βορ- 
ράν τοΰ Αύλώνος καί ή Έρίδαμνος, ήτις κατείχε τήν 
θέσιν τοΰ Δυρραχίου, δέν έπέβαλλον μόνον χαρακτήρα 
ελληνικόν εις ούμπασαν τήν παραλίαν, αλλά καί ήσαν 
κέντρα τού ελληνικού πολιτισμού τοΰ διαδεδομένου 
άνά πάσαν τήν χώραν. Ήτο άλλως ό μόνος πολιτι
σμός χώρας οικουμένης ύπό λαών, οΐτινες έπί χιλιετη
ρίδας δλας δέν ήδυνήθησαν νάποτελέσωσι μέχρι τών 
καθ’ ήμάς χρόνων συνεργόν τής ανθρώπινης προό
δου. Μέχρι δέ τίνος βαθμού οΐ Ίλλυριοί ύφίσταντο 
τήν έπίδρασιν τού ελληνισμού άποδεικνύται έκ τών ε
πιγραφών ένίων νομισμάτων τών βασιλέων τής Ίλ- 
λυρίης περιελθόντων μέχρις ήμών, αϊτινες εΐνε έλ- 
ληνικαί.

Διά τούτον τόν λόγον δέν δύναιαι νά γείνη σπου
δαίος λόγος περί ιστορίας τής ’Αλβανίας, έπειδή αί 
περιπέτειαι τής χιόρας ταύτης είνε στενότατα συνδεδε- 
μέναι πρός τήν τύχην τής ‘Ελλάδος έν τε τή άρχαιό- 
τητί καί κατά τούς χρόνους τής βυζαντιακής αρχής.

Οί άλβανόφιλοι τής ’Ιταλίας άρέσκονται συνδέοντας 
τάς τύχας τής Αλβανίας πρός τρία ονόματα, τό τοΰ 
ΙΙύρρου, τό τού Σκενδέρβεη καί.τό τοΰ Άλή πασσά.

Καί τό μέν νά γίνηται λόγος περί τού ΙΙύρρου, τοΰ 
βασιλέως έκείνου τού ένώσαντος ύπό τό σκήπτρον αύ
τού σύμπασαν τήν Ήπειρον καί δστις έκαυχάτο δτι 
ήτο ό βασιλεύς τών ΑΓΙΕ1ΡΩΤΑΝ, ώς λέγουσιν τά 
νομίσματ’ αύτοΰ εΐνε αυτόχρημα άστεΐον. Ώςπρός δέ 
τόν Σκενδέρβεην ή ζωτικότης αύτοΰ εΐνε αχώριστος 
άπό τής δραστήριότητος ήν επιδεικνύει ή βυζαντιακή 
αυτοκρατορία, καίπερ εις τά έσχατα περιωρισμένη 
έπί τού τελευταίου τών Παλαιολόγων, καί άπό τών 
μεγάλων αγώνων τοΰ Ίωάννου Ούνιάδου έναντίον 
’Οθωμανών. Ούτως ούδείς ύπολείπεται άλλος ή ό 
Άλή πασσάς, έξαίρετος άληθώς άντιπρόσωπος τής 
αλβανικής ώμότητος καί απιστίας, πρότυπον είς άεί 
αξιομνημόνευτοι’ τής καταστρεπτικής τάσεως τοΰ λαού 
τούτου.

Άλλά διά τί λησμονεϊται ή βασίλισσα Τεΰτα, ήν 
δέν ένεθυμήθησαν ή μόνον έπ’ έσχάτων έν τώ ύπο- 
μνήματι τοΰ ιταλικού έπιτελείου ; Μήπως διότι έν τή 
ιστορία τοΰ ιλλυρικού πολέμου τών Ρωμαίων κατ’ αύ
τής τό όνομα τών ’Ιλλυριών συνδέεται πρός μόνην 
τήν Σκόδραν, τά δέ νότια τής χώρας άνήκουσιν έν τοΐς 
χρόνοις έκείνοις μετά τών παρακειμένων νήσων είς 
τούς "Ελληνας, οΐτινες έτασχον έκ τών έπιδρομών 
καί τής πειρατείας τών ’Ιλλυριών, χαρακτηριζθ|.ίένων 
ώς βαρβάρων. Ή μήπως διότι οί ‘Ρωμαίοι μετά 
τήν κατά τών ’Ιλλυριών νίκην ούδέν ήδυνήθησαν νά 
πράξωσι κάλλιαν, δπως εΐσαγάγωσι τάξιν είς τήν χώ
ραν καί καταστήσωσιν είς αύτήν αισθητά τάγαθσ κα
λής διοικήσεως καί τού πολιτισμού, ή νά παραδώσω- 
σιν αύτήν είς ένα τών Ελλήνων νησιωτών Δημή- 
τριον τόν Φάριον, τόν ούτως έπονομαζόμενον έκ τής
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γενετείρας Φάρου, τής σημερινής Lesina ,* "Η τέλος 
άπεσιωπάτο ή Τεΰτα ένεκα τής δυσαρέστου συμπτώ- 
σεως, καθ’ ήν ή διήγησις περί τής έναντίον αύτής 
στρατείας τών'Ρωμαίων παρέχει είς τούς νεωτέρου·, 
ιστορικούς τής 'Ρώμης τήν εύκαιρίαν νάνεύρωσιν έν 
τοΐς Άλβανοΐς τής σήμερον τούς άξιους συνεχιστάς 
τής ληστείας τών άρχαίων Ιλλυριών ;

Πράγματι οί ’Αλβανοί μόνον καθ’ ούς χρόνους καί 
έν οίς τόποις ήλθον είς επαφήν πρός τούς'Έλληνας ή
δυνήθησαν έν τή συγκράσει μετά τών Ελλήνων νάπο- 
βάλωσι τάς κακάς αύτών κληρονομικός έξεις καί μετα- 
βληθώσιν έπί τό βέλτιον. Ή δ’ έθνική συγχώνευσις 
παρήγαγε θαυμάσια αποτελέσματα δπου υπήρξε τελεία, 
καθ’άδυνάμεθα νά ίδωμεν παρά τοΐς Άλβανοΐς έποί- 
κοις τήςΠελοποννήσου,τής’Αττικής καί τινωνέλληνικών 
νήσων, τοΐς Σουλιώταις καί τοΐς Χιμαριιόταις τής Ή- 
πεέρου. Άλλ’ ή έπικράτησις τού ελληνικού πολιτισμού 
καί ηέκπολιτιστική έπίδρασις παρατηρούνται καί έκεϊ 
δπου οί ’Αλβανοί δέν άπέβαλον τελείως τόν έθνικόν 
αύτών χαρακτήρα ή έξακολουθοΰσι νά διαβιώσι συνανα- 
μεμιγμένοι μετά στοιχείων ελληνικών. Ούδείς προση
λυτισμός, ούτε ό ιταλικός, ό καί νεώτερος, ούτε ό αύ- 
στριακός, ό πολύ αρχαιότερος, άτε άνερχόμενος ήδη είς 
τούς χρόνους τής Μαρίας Θηρεσίας, κατώρθωσεν ού- 
δέ θά κατορθώση ποτέ νά μαλάξη αύτούς καί άγάγη 
είς τήν τάξιν καί τόν πολιτισμόν ώς δ συγχρωτισμός 
μετά τοΰ ελληνισμού.

Διά τούτον δέ τόν λόγον δέν θά ήτο μόνον δικαιο
σύνη πρός τά δίκαια τοΰ ελληνισμού, άλλά καί υπηρε
σία παρεχομένη είς τήν εύρωπαϊκήν ειρήνην καί είς 
τόν πολιτισμόν τό νά μή άποσπασθώσιν άπό τών ελ
ληνικών χωρών έδάφη άνήκοντα είς αύτάς, δπωςπρο- 
σαρτηθώσι βιαίως εις τό δημιουργηθησόμενον αλβα
νικόν κράτος. ’Επανειλημμένοι ξέναι έπιδρομαί, έπα- 
νειλημμέναι προσηλυστικαί ένέργειαι, έπανειλημιιέναι 
άπόπειραι τού Άλή πασσά καί τής Πύλης δέν ήδυ
νήθησαν νά μεταβάλωσι τόν έθνικόν χαρακτήρα τών 
βορείων ήπειρωτικών χωρών, ας αύτοί οί 'Ρωμαίοι 
ώνόμαζον Νέαν "Ηπειρον fNova Ebirus^ ή Ελληνι
κήν ’Ιλλυρίαν (Illyria Craeca^

Ό ελληνικός στρατός, προχωρήσας μόνον μέχρι τού 
Τεπελενίου, δέν διέβη πέραν τών έθνικών ορίων τών 
ένδεικνυομένων ύπό τής ελληνική: γλώσσης, τών ελ
ληνικών σχολείων καί έκκλησιών καί τής ελληνικής 
συιειδήσεως τής χώρας. Άπ’ έναντίας μάλιστα έπ’έ
σχάτων κατά τήν έπίσκεψιν τοΰ Διαδόχου τοΰ έλληνι- 
κοΰ θρόνου είς τάς κατακτηθείσας χώρας παρέστημεν 
είς τό θέαμα τής ύπό τών οίκούντων πέραν τοΰ Αώου 
ύποβολήςείς αύτόν εύχών καί προσκλήσεων προχωρή- 
σεως τού έλληνικού στρατού μέχρις Αυλώνος καί Βε- 
ρατίου. Άν δέν λάβωμεν ύπ’ δψει, δτιέν ταίς πέραν 
τοΰ Αώου έκείναις χώραις ύπάρχουσιν 89 184 “Ελ
ληνες μετά 84 σχολείων καί 2 909 μαθητών, δύο έ- 
πισχοπών, 151 έκκλησιών καί 8 ελληνικών μονών, ά- 
ποκλειόμενοι άπό τοΰ κατεχομένου ύπό τής 'Ελλάδος 
έδάφους, καί δτι οί Αλβανοί αύτοί τών χωρών έκεί- 
νων συμβιβάζονται άριστα μετά τών Ελλήνων, λα- 
λοΰσι τήν έλληνικήν καί ώς τό πλεΐστον μόνης τής ελ
ληνικής ποιούνται χρήσιν ώς γλώσσης γραπτής, δυ- 
νάμεθα νά έννοήσωμεν, δτι τοιαύτη στρατιωτική έπι- 
χείρησις, ήτις άλλως θά ήτο εύκολωτάτη είς τόν νικη
φόροι’ στρατόν συνεργία τών εύχών καί τής ύποστηρί- 
ξεως τών έγκατοίκων, ούδέν θά παρουσίαζε τό παρά- 
κοπον.

Καί δμως ή ελληνική κυβέρνησις δέν προέβη μέχρι 



173
172

τοσούτου. Έν τφ ύπομνήματι τών Ελλήνων άντι- 
προσώπων τώ ύποβληθέντι εις τήν έν Λονδίνφ συν- 
διάσκεψιν έζητήθη μόνον γραμμή συνόρων, ήτις, ά- 
φορμωμένη έκ τοϋ μικροΰ όρμου Γράμματα (Δεδεΐλ) 
καί προχωρούσα μέχρι τοΰ σημείου Κγιόρε τών Ά- 
κρόκεραυνίων,θά κατηυθύνετο έκεϊθεν διά τήςάνωΣου- 
σίκας εις τήν κορυφήν τού Κεπίν, έκεϊθεν δέ θάέφθα- 
νεν είς τήν συρροήν τοΰ Δρίνου καί τοΰ Άφου καί, 
ακολουθούσα το ρεύμα τοΰ ποταμοΰ τούτου μέχρι τής 
Κλεισούρας, θά έτρέπετο πρός τά βορειοανατολικά, έ
πειτα πρός άνατολάς, καί θά ήκολούθει τήν οροσειράν 
Δαγκλή μέχρι τής κορυφής τοΰ Βουνάρ, όπου θά έξι- 
κνεϊτο εις τά σύνορα τής δυτικής Μακεδονίας.

Τοιαύτη γραμμή συμπεριλαμβάνει τούς 'Αγίους 
Σαράντα, τήν Χειμάραν, τό Άργυρόκαστρον, τό Δέλ- 
βινον, τήν Πρεμετήν καί άπωτέρω τήν Κοριτσάν καί 
τήν Μοσχόπολιν, άνηκούσας άλλως μάλλον είς τήν 
Μακεδονίαν ή είς τήν βόρειον ’Ήπειρον.

Οί κάτοικοι τοΰ διαμερίσματος τής Χειμάρας λα- 
λοΰσι τήν ελληνικήν καί ήγωνίσθησαν πάντοτε ύπέρ 
τής ελληνικής ιδέας. Οί έν αύτή έγκαθιδρυμένοι ’Αλ
βανοί είνε απλώς απόγονοι μεταναστών φυγόντων τόν 
δέκατον αιώνα τό ξίφος τών ’Οθωμανών καί διασω- 
θέντων είς τήν ορεινήν ταύτην χώραν, όπου συνανε- 
μίχθησαν μετά τών Ελλήνων, μεθ’ ών καί συνέπρα- 
ξαν πάντοτε. Οί Χιμαριώται μόλις τφ 1518 ύπετά- 
χθησαν είς τούς Τούρκους, έπί τοΰ Σελίμ Α’, δστις ή- 
ναγκάσθη νά χορηγήση είς αύτούς διάφορα σπουδαία 
προνόμια. ’Αλλ’ ούχ ήττον τό φιλελεύθερον αύτών 
πνεύμα καί ό πατριωτισμός ώθησαν αύτούς πολλάκις 
είς τό νά δράξωσι τά όπλα. Πάσα κίνησις τοΰ ελληνι
σμού κατά τής τουρκικής τυραννίας ευρισκε καί αύ
τούς ετοίμους πρός έπανάστασιν. Αί δέ μάλιστ’ αμεί
λικτοι έπάναστάσεις αύτών υπήρξαν ή τού 1570, ή 
τοΰ 1684 καί ή έπακολουθήσασα εϊς τόν μεταξύ Ρω
σίας καί τής Τουρκίας πόλεμον περί τά τέλη τοΰ δεκά- 
του ογδόου αίώνος. Έν δέ ταϊς ήμέραις τοΰ Άλή 
πασσά υπήρξαν σφοδότατοι αντίπαλοι τής τυραννΐδος 
αυτού. Καί αύτή δέ ή ιστορία τοΰ καθολικού προση
λυτισμού έν τή ’Αλβανία δύναται νά χρησιμεύση 
πρός άπόδειξιν τοΰ αληθούς εθνικού χαρακτήρος τής 
Χιμάρας. 'Ότε κατά τόν δέκατον έβδομον αιώνα έ- 
πεζητήθη πρσηλυτισμός τών Χιμαριωτών είς το κα
θολικόν δόγμα, ή προπαγάνδα τής 'Ρώμης κατέφυγεν 
εϊς Έλληνα αρνησίθρησκου, τόν Νεόφυτον'Ροδινόν, 
δπως έμπιστευθή εϊς αύτόν τό έργον τούτο, έπειδή 
δέν ήδύναντο νά έπιδράσωσιν είς αύτούς άλλως ή διά 
τής ελληνικής γλοίσσης.

Περί δέ τού Άργυροκάστρου, πόλεως εντελώς ελ
ληνικής έν τοΐς βυζαντιακοϊς χρόνοις, ό Αύστριακός 
άλβανολόγος Hahn διηγείται, οτι ύπέρ πάσαν άλλην 
πυλιν έν Ήπείρω άντέστη έπιμόνως είς τήν κυριαρχί
αν τού Άλή πασσά. 'Ο αύτός δέ συγγραφεύς μαρ
τυρεί, ότι πάντες οί 'Έλληνες τής χώρας ταύτης, ής ά- 
παντες οί κάτοικοι ποιούνται χρήσιν τής ελληνικής,θεω- 
ρούσι τήν αλβανικήν ώς γλώσαν βάρβαρον. Εις δέ 
τών νεωτάτων Γερμανών συγγραφέων τών διατρε- 
ξάντων τήν Αλβανίαν, δ Philibbson, βέβαιοί, ότι 
καί αύτοί οί Αλβανοί τών περιχώρων τοΰ Άργυρο
κάστρου έννοοΰσιν τήν ελληνικήν καί ποιούνται άνα- 
πόφευκτον αύτής χρήσιν. Οί δέ έγγράμματοι τοΰ ελ
ληνικού στρατοΰ τής κατοχής κατελαμβάνοντο ύπό 
θαυμασμού άκούοντες δμιλουμένην έν τή ύπαιθρα» 
χώρα άπάσης τής περιοχής τοΰ Άργυροκάστρου ελ
ληνικήν καθαρωτέραν τής έν τοΐς περιχώροις τών Ά- 
θην ών λαλουμένης. 'Ο δέ αριθμός τοΰ όλου σαντζα
κιού ανέρχεται κατά τήν στατιστικήν τοΰ οικουμενικού 
πατριαρχίου είς 97 964 Έλληνας καί 54421 Μου

σουλμάνους. Άριθμοΰνται δ’ έν τώ καζά τοϋ Άργυ
ροκάστρου κατά τήν στατιστικήν τοϋ ’Ιταλού Ama- 
dore Virgili 59 ελληνικά σχολεία έχοντμ 1916 μα- 
θητάς.

Έτι δέ καταφανέστερος εΐνε ό ελληνικός χαρακτήρ 
έν τώ καζά τού Δελβενίου, όπου εύρίσκομεν κατά τήν 
οθωμανικήν στατιστικήν τοΰ 1908 έπί 21 836 κατοί
κων 12 231 'Έλληνας καί μόνον 4 155 αλβανοφώνους 
μεταξύ τών Μουσουλμάνων. Περιλαμβάνει δέδ καζάς 
ουτος κατά τόν Amadore Virgili 24 ελληνικά σχο
λεία με τσ 1063 μαθητών.

Άλλ ή πειστικωτάττ] άπόδειξις περί τοΰ ελληνισμού 
τών χωρών τούτων εΐνε τό πλήθος τών έν ταΐς περιο- 
χαϊς τής Χιμάρας καί τού Δελβίνου χωρίων τών κα- 
ταστραφέντων ύπό τών Τουρκαλβανών κατά τόν βαλ
κανικόν πόλεμον, ών οί κάτοικοι έσωσαν τήν ζωήν 
αύτών ψεύγοντες είς τήν νότιον Ήπειρον ή εϊς τήν 
Ελλάδα. Τά χωρία ταΰτα τά λαφυραγωγηθέντα καί 
πυρπολυθέντα ανέρχονται είς εξήκοντα περίπου. Εΐνε 
δέ προφανές, ότι οί Αλβανοί δέν ήθελον κάμει χρήσιν 
τοΰ γιαγατανίου αύτών καί τού δαυλού έναντίον ο
μοεθνών έχόντων τήν αύτήν καί αύτοί έθνικήν συ- 
νείδησιν.

Προκειμένου περί Πρεμετής, δέν δύναται νά λη- 
σμονηθή, ότι έν τών προαστείων αύτής εΐνε ή γενέ
τειρα τοΰ Άρσάκη εκείνου, δστις, άντιπροσωπεύων τά 
αισθήματα καί τήν ελληνικήν συνείδησιν τής χώρας, 
άφιέρωσεν δλην αύτοϋ τήν περιουσίαν είςτήν Ελ
λάδα. Τό δέ κληροδότημ’ αύτοϋ χρησιμεύει είς συν- 
τήρησιν τοΰ μεγίστου τών καθ ιδρυμάτων τής έκπαι- 
δεύσεως τών θηλέων έν Έλλάδι ζτοΰ Αρσάκειου εκεί
νου τοΰ άποτελοΰντος συνοικίαν ολόκληρον έν αύτφ 
τώ κέντρφ τών Αθηνών μετά δισχιλίων μαθητριών 
καί περιλαμβάνοντας τό διδασκαλείου εκείνο τών θη
λέων, έξού εξέρχονται κατ’ έτος εκατοντάδες διδασκα- 
λισσών διαχεουσών τήν παίδευσιν άνά πάσας τάς ελ
ληνικός χώρας.

Ανάλογο ν δέ πρός’ τό Άρσάκειον τών Αθηνών 
εΐνε τό Ζάππειον τής Κωνσταντινουπόλεως, δωρεά τοΰ 
οϊκου Ζάππα, καταγομένου έκ τοΰ Λαμπόβου, κειμέ
νου πρός τά βορειοανατολικά τοΰ Άργυροκάστρου. 
Οί δύο αδελφοί Ζάππαι έκτος τοΰ κληροδοτήματος 
τούιου έν Κωνσιαντινουπόλει κατέλιπον είς τήν ελ
ληνικήν πατρίδα εκατομμύρια δλα χάριν τής βιομηχα
νίας. Τό μέγαρον τής έκθέσεως, τά καλούμενον Ζάπ- 
πειον έκ τοΰ ονόματος τών ιδρυτών, εΐνε τών μεγί
στων μνημείων τής πρωτευούσυς τής Ελλάδος.

Τό δέ δνομα τής Μοσχοπόλεως, κτισθείσης τόν δέ
κατον τέταρτον ή τόν δέκατον πέμπτον αιώνα, απο
καλύπτει είς ήμάς ολόκληρον ιστορίαν τής έμπορικής, 
βιομηχανικής καί πνευματικής άναγεννήσεως τών 
' Ελλήνων τής προηγηθείσης τών ύπέρ άπελευθερώ- 
σεως αγώνων. Τά έν αύτή έργοστάσια ταπήτων καί 
ύφασμάτων, περιζητήτων έν ιαίς χώραις τοΰ Αίμου 
καί εξαγομένων μέχρι τής Αυστρίας καί τής Ούγγαρίας 
είχον καταστήσει τήν πόλιν ταύτην πλουσίαν καί εύη- 
μεροΰσαν’ ήρίθμει δέ τούλάχιστον εξήκοντα χιλιάδας 
κατοίκων. Κλήρος λόγιος, «οργανωμένος έπί τή βάσει 
καταστατικού εύσυντάκτου, υπογεγραμμένου ύπό έ- 
βδομήκοντα καί τριών ιερέων τώ 1813, σχολεία ελ
ληνικά άνθοΰντα, παιδευτήριον άνώτερον καλούμενον 
Νέα Ακαδημία καί συσταθέν τώ 1744, έν τών πρώ
των ελληνικών τυπογραφείων, ίδρυθέν τφ 1720, καί 
ικανός αριθμός λογίων άποδεικνύουσι τάς προόδους 
τού πνευματικού βίου τών πλουσίων εκείνων Ελ
λήνων βιομηχάνων καί έμπορων, Τάρχεΐα τής Βουδα
πέστης καί τής Βιέννης εΐνε πλήρη έγγράφων μαρτυ- 
ρούντων τήν βιομηχανικήν αύτών καί εμπορικήν δρα-

Τό πλή&ος καί ό στρατός είς τήν Καβάλλαν ζητών ραυγάζοντες τόν Βασιλέα

στηριότητα. ΙΙλήν μεγάλη συμφορά, προελθούσα έκ 
τοΰ φανατισμού τών Τουρκαλβανών, καταστρεψάν- 
των τήν πόλιν τώ 1769, άνέτρεψε πάσαν έκείνην τήν 
ευημερίαν. Άλλά καί έκπατρισθέντες καί διασπαρέν- 
τες οί Μοσχοπολίται δέν άπηρνήθησαν τά πατριωτι
κά αύτών αισθήματα. Οί έπιτάφιοι λίθοι τής ελληνι
κής εκκλησίας τής Βουδαπέστης μετά τών ελληνικών 
αυτών έπιγραφών παρέχουσιν είς ήμάς ιδέαν ίκανώς 
σαφή τής διατηρήσεως τοΰ έθνικοΰ αύτών ιδεώδους. 
'Ο δ’ επίμονος ουτος πατριωτισμός διαδηλοΰται ύπό 
τών τριών γενεών τού οίκου Σίνα. Τά μέλη αυτού, 
άτιν’ άπέβησαν βαρώνοι έν Ούγγαρία καί τραπεζΐται 
έν Βιέννη, δέν έπαυσαν νά στρέφωσι τούς οφθαλμούς 
πρός τάς Αθήνας, δπου ίδρυσαν τό Άστεροσκοπείον 
καί τήν ώραίαν Ακαδημίαν.

Ή καταστροφή τής Μοσχοπόλεως ύπήρξε μία τών 
αιτιών τήςαύξήσεωςτής Κοριτσάς,ής ή κτίσις ανέρχεται 
μόλις εϊς τά τέλη τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος. Αριθμεί 
δέ σήμερον περίπου 25,000 κατοίκων, ών 20,000 εΐνε 
"Ελληνες ή έχουσι τελείαν ελληνικήν συνείδησιν’ τό δέ 
ύπόλοιπον έκ Τούρκων διαβιούντων έν τελεία αρμονία 
μετά τοΰ έπικρατοΰντος ελληνικού στοιχείου. Οί κά
τοικοι τής Κοριτσάς έχουσιν εμπορικόν πνεύμα ά- 
ξιυν πλείστου λόγου’ ιδίως δέ σωρεύουσι μεγάλα 
πλούτη έν Αίγύπτφ. Άλλά δέν λησμονοΰσι τήν γενέ
τειραν, έν ή παραθερίζουσιν ή δπου επανέρχονται ό- 
ριστικώς, γενόμενοι πλούσιοι. Εντεύθεν αί ώραϊαι 
εύραπαϊκαί οίκίαι τής πόλεως ταύτης, είςήν έδόθη δι
καίως ή έπωνυμία άλλων Αθηνών τής χώρας εκείνης.

Άλλά τό θαυμάσιον έν Κοριτσά είνε τό κοινοτικόν 
πνεύμα καί ή άγάπη τών γραμμάτων, συνδυαζομένη 
μετ’ έπιδεικτικής διαδηλώσεως τοΰ ελληνικού αύτών 

πατριωτισμού. Καί χαρακτηριστικόν μέν πάντων τών 
Ελλήνων εΐνε τό βλέπειν αύτούς κληροδοτοΰντας είς 
τήν γενέτειραν καί τήν μητέρα Ελλάδα μέρος τής ι
δίας περιουσίας. Άλλ’ δτι αλλαχού εΐνε συνήθεια καί 
αίσθημα οί Κοριτσαϊοι έπιβάλλουσιν είς εαυτούς οτς 
καθήκον καί ώς νόμον. Άπό μακροϋ ήδη ούδείς τών 
Ελλήνων τής Κοριτσάς θνήσκει χωρίς νά καταλίπη 
κληροδότημα εϊς τήν κοινότητα ή είς τήν μεγάλη*  ελ
ληνικήν πατρίδα. Μνημονεύεται τό συγκινητικόν έ
πεισόδιον πένητος, δστις παρά τήν ένδειαν αύτού έ- 
γνω νά κληροδοτήση είς τήν κοινότητα πάν δτι έκέ- 
κτητο ... εξήκοντα λεπτά. Είς ταμεϊον κοινοτικόν, 
καλούμενον λάσσον καί έχον ειδικόν οργανισμόν, κα
τατίθενται άπασαι αί δωρεαί, τά κληροδοτήματα καί 
τά άφθονα εισοδήματα τών εκκλησιών τά προωρι- 
σμέια είς τήν έκπαίδευσιν καί τήν φιλανθρωπίαν. 'Η 
κοινοτική περιουσία ανέρχεται εϊς πέντε εκατομμύρια 
καί ύπερέκεινα. Διά τοϋτον τόν λόγον αί έκκλησίαι, 
τά σχολικά κτίρια καί τό όρφανοτροφεϊον καί πτωχο- 
κομεΐον τής Κοριτσάς εΐνε τών μεγαλοπρεπεστάτων 
σύμπαντος τοΰ ελληνισμού. Μεταξύ δέ τών μεγίστων 
δωρητών άρκεΐ νά μνημονεύσω τοΰ Ίωάννου Μπά
γκα, δστις εϊς μέν τήν γενέτειραν έκληροδότησε τό ώ- 
ραϊον αύτής Γυμνάσιου καί άλλας δωρεάς, έν δέ Ά
θήναις ώκοδόμησε δύο μεγάλα ξενοδοχεία, ών τά ει
σοδήματα περιέρχονται είς τό δημόσιον ταμεϊον. Εΐνε 
δέ ούτως ένδεικτικός ό πατριωτισμός τών κατοίκων, 
ώστε δωρεαί γινόμενοι είς τήν κοινότητα άνευ τής ρη
τής μνείας αύτής ώς κοινότητος ελληνικής άπλούστατα 
άπερρίφθησαν.

Χάριν δέ διατηρήσεως τοΰ καθαρού τούτου χαρα
κτήρος τοΰ ελληνισμού οί κάτοικοι τής Κοριτσάς δέν
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ώκνηοαν νά καταφύγωσι και εις αυτά τα όπλ,α., Εν 
εποχή πολυταράχω μή άπεχούοη μακράν άπό τών 
καθ’ήμάς ημερών ό αρχηγός μουσουλμανικής τίνος 
συμμορίας, καλοΰμεντς Μερσιν Άράπης,_ έπιδραμων 
τήν πύλιν, εΐχεν απαιτήσει παρά τίνος τών Ελλήνων 
προυχόντων πεντήκοντα οθωμανικά; λίρας.,Ιό ποσόν 
τοΰτο ήδύνατο ευκόλως νά δοθή, άλλα θά ητο προη- 
γούμενον κινδυνώδες και διασαλευτικόν τής ασφαλεί
ας τής ελληνικής κοινότητος’ διό οι πρόκριτοι _συνελ- 
θόντες άπεφάσισαν νά δραξωσιν τά όπλα. Ιοϋτο δε 
έπραξαν, και ή ένοπλος συμμορία τών κακοποιών ή- 
ναγκάσθη νά έγκαταλιπη την πολιν.

Τά άφθονα εισοδήματα και αί πλούσιοι, δωρεαΐ τής 
ελληνικής κοινότητος καθιστάνουσιν είς αυτήν δυνα
τήν τήν συντήρηση' πολλών σχολείων μετά μαθητών 
άνελθόντων τώ 1912 είς 2 130, ήτοι είς 10 ο)ο, και 
υπερέκεινα επί τών 20 000 κατοίκων τής,πόλεως. Άπ’ 
εναντίας δ’ οί ’Αλβανοί διατηροϋσι μετά δυσκολίας έν 
καί μόνον δημοτικόν σχολεϊον, δπερ τό ένεστώς έτος 
έφοιτάτο ύπότριάκοντα περίπου μαθητών εκατόντάςδέ 
νεανίδων φοιτά είς τό άλλο σχολεϊον, διευθυνόμενον 
ύπό ’Αμερικανού συναινέσαντος νά επιτρέψη έν αυ- 
τώ διδασκαλίαν καί τής αλβανικής. Ούτως ό αριθμός 
τών ’Αλβανών μαθητών αποτελεί μονον 2 1)2 επι 
τοΐς εκατόν έπί τών 5000 μή Ελλήνων κατοίκων.

Τοιαύτη ή άκριβής είκών τής πόλεως, ην έπειρά- 
θησαν νά παραστήσωσιν ως το πνευματικόν κέντρον 
τής ’Αλβανίας.

ΓΙιστεύομεν, δτι άπεδείξαμεν σαφώς καί καθαρώς ό
ποια εΐνε τά δίκαια τής Ελλάδος έν τοΐς τόποι; οϊτι- 
νες παρεστάθησαν ώς τά μάλλον διαμφισβητούμενα 
σημεία είς τάς ύπό τών Ελλήνων καταληφθείσας 
χώρας.

Είς άπαντα δέ τά δίκαια και τας αξι σεις, ταυτας 
τής Ελλάδος πρώτον μέν άντιτάσσουσι τήν άνάγκην 
συμπήξεως κράτους αλβανικού βιώσιμου καί ίκανώς 
ισχυρού, έπειτα δέ ή ’Ιταλία κυρίως αντιπαρατάσσει

λόγους δήθεν στρατηγικούς άναφερομένους είς τήν α
σφάλειαν τών στενών Ύδροΰντος καί συνεπαγόμενους 
τήν άνάγκην τής άπομακρυνσεως τής Ελλάδος απο 
τοϋ μεγίστου μέρους τών ηπειρωτικών παραλίων । ,

’Η συγκρότησις κράτους άλβανικοΰ αυτονόμου θα 
ήτο πράξις άνταποκρινομένη είς τάς απαιτήσεις τής 
αρχής τών εθνοτήτων, ή δ’ Ελλάς δέν θα έθεωρει 
τοΰτο ούτε άδικον ούτε βλαβερόν εις έαυτήν,, Αλλη 
μεγέθυνσις καί ένίσχυσις του αρτιγενούς έπί ζημία 
τών δικαίωντοΰ ελληνισμού δέν εινε ούτε δίκαια ούτε 
πολιτική. "Οπως τό νέον κράτος άποβή κέντρον πο
λιτισμού δέν πρέπει ναύξηθώσιν αί ,ήδη_ ύπάρχουσαι 
δυσκολίαι, δυσκολίαι προερχομεναι εκ, τής προς αλ- 
ληλα προστριβής ή μάλλον είπεΐν έκ τοΰ ανταγωνισμού 
αύτών τών άλβανικών φύλων πρός άλληλα, έκ τής δια
φοράς τών θρησκειών, έκ τών κακών αποτελεσμάτων 
τοΰ έξωθεν προσηλυτισμού. Ά; άναλογισθώμεν τα 
κωλύματα, είς ά προσκρούουσι καί κράτη μεγάλα και 
ισχυρά δπως διοικήσωσι καί συγχωνεύσωσιν έθνη ετε
ρογενή, καίπερ είθισμένα άπό μακροΰ είς, διοίκησιν 
πεπολιτισμένην. 'Η δυσκολία αυτή,θά ύπαρξη πολύ 
μεγαλειτέρα, προκειμένου περί κράτους νέου, ου τα 
διάφορα στοιχεία, κακοσυνειθισμενα, ανήσυχα, φιλο- 
τάραχα καί άντιδιαφωνοΰντα οφειλουσι να, διαπιιιδα- 
γωγηθώσι καί όδηγηθώσι τό πρώτον νυν είς,την όδον 
τοΰ πολιτισμού, αν παραχωρηθώσιν εις αύτο λαοί, 
οϊτινες, άτε άνήκοντες είς τό ελληνικόν έθνος η εχον- 
τες τελείως ελληνικήν συνείδησιν, θά είνε, βεβαίως 
πάντοτε δυσπειθεϊς, θά ταράσσωνται ύπό τάσεων α
πελευθερωτικών καί θά έχωσι διηνεκώς τους οφθαλ- 
,μούς έστοαμμένους πρός τάς ’Αθήνας. Αί δυνάμεις θα 
ήδύναντο νά πεισθώσι περί τοΰ,γεγονότος τουτου δι 
απλού δημοψηφίσματος, αν μή ή θριαμβευτική περι
οδεία τοΰ Έλληνος Διαδόχου κατά τάς επ έσχατων

-------- sas®---------
ΑΠΟ ΤΗΝ PRINCESSE LOINTAINE TOY Ε. ROSTAN

Συνει0ιθ|ΐένα πράγματα γιά κάποια νά στεναζης 
ξανΰοΰλα, κασιανόμαιη ή καί μελαχροινή 
γιά μιά κοινή ερωμένη.
Σάν έχεις οτήν άγκάλη σου χωρίς νά κοπιάζης 
Κάποια ξανΟοΰλα καστανή ή κυί μελαχροινή.
Έγώ τή πριγτηπέσσα μου ποθώ τή ξωτική ποΰ μέ τρελ- 

[λαίνει.

Σέ μιά γυναίκα ποΰ συχνά σιμά σου άναστεναζη 
άνοστο πράγμα αληθινά νάσαι πιστός πολύ 
Καρά, χαμένη ό πόθος ποΰ στά στηάια σου αυτή γλυκοστα- 

[λάζει 
μέ τά περίσσια χάδια της καί τό γλυκό φιλί
Έγώ τή πριγκηπέσσα μου ποθώ τή ξωτική ποΰ μέ τρελ- 

[λαίνει'

Μιγάλο πράγμα ν’αγαπάς χωρίς νά σ’ άγαποΰνε 
Μ’ αγάπη αιώνια μέ αγάπη ταπει·ή ποΰ δέν πεθαίνει 
Μ’άγίπη ποΰ άόριστα οί πόθοι κυβερνούνε 
Κ’ ευγενικότατοι γιατί χωρίς έλπίδα ζή
Έγώ τή πριγκηπέσσα μου ποθώ τή ξωτική ποΰ μέ τρελ- 

[λαίνει.
·*■

'Ωραία αλήθεια ν’ άγαπζις μέ τής ψυχής τά μάτια 
Μιά άγνωστη, φανταστική παρθένα ιδανική, όνειρεμμένη 
Καί οέ ονείρων γαλανών νά μπαίνης τα παλάτια.
Τί ’άχα δίχως όνειρα άξ ζει ή ζωή;
Έγώ τή πριγκηπέσσα μου ποθώ τή ξωτική ποΰ με τρελ- 

[λαίνει.

Μετάφζα,Γίς ΕΙΓΕ\ΊΰΕ SHNON

παρελθούσας ήμέρας δέν ήθελε» αρκέσει πρός άπόδει- 
ξιν τοΰ ελληνικού χαρακτήρας ά τάσης τής περιοχής 
έκείνης.

(Έκ τοΰ Νέου Έλληνομνήμυνως;

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1913
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΗΡΩΤΣΜΟΥΣ

'Ο άνθυπολοχαγός τοΰ 10ου πεζ. συντάγματος κ. 
λίιλτιάδης Α. Ρωμανός έτραυματίσθη τήν ΙΟην Ιου
λίου εις τά υψώματα τοΰ Πετσόβου, κατά τούς ήρωϊ- 
κούς αγώνας τής Γ' Μεραρχίας.

Διηγήθη τό εξής έπεισόδιον.
Κατά τήν μάχην πρό τών στενών τΰς Στρωμνίτσης 

τό πεζικόν μας έφθασε.- δι’ έφόδων μέχρις άποστάσεως 
♦ ><Μ> μέτρων άπό τών Βουλγαρικών όχυρωμάτων, ύπό 
τό σφοδρότατο·/ πΰρ τοΰ Βουλγαρικού πυροβολικού.

"Οταν τό πεζικόν μας προσήγγισεν είς τήν άνωτέρω 
άπόστασιν μέσα είς τά Βουλγαρικά βχυρώματα έξετυ- 
λίχθησαν σκηναί πανικοΰ κωμικοτραγικαί. Οι άξιω- 
ματικοΐ μας τάς παρακολουθούσαν μέ τά κιάλια.

Οί Βούλγαροι στρατιώται τών όποιων οί παλμοί δέν 
εΐχον είσέτι τακτοποιηθώ άπό τών προηγουμένων μα
χών έπανικοβλήθησαν, έρριψαντά δπλα τους και έτρά- 
πησαν είς φυγήν. Οί άξιωματικοί τους έξιφούλκησαν 
έσυραν τά πιστόλια τους καί έκυνήγησαν. ’Επάνω είς 
τάς πανικόβλητους όμάδας έπιπταν άλλεπάλληλοι οι 
πιστολισμοί καί οί σπαθισμοί άπό τούς Βουλγάρους ά- 
ξιωματικούς, οί όποιοι έπί τέλους κατώρθωσαν νά γυ
ρίσουν πίσω τούς κατατρομαγμένους άνδρας των. Τής 
ψυχολογικής αυτής στιγμής έπωφελήθησαν άμέσως 
δύο λόχοι τοϋ 10ου πεζικού συντάγματος υπό τούς κ. 
κ. Τσιρογιάννην λοχαγόν καί Ίωάννου ύπολοχαγόν 
καί τού; αξιωματικούς κ. κ. Στεφ. Μάζην, Μιλτ. Ρω
μανόν καί Διον. Βιτσεντίνην. Οί δύο λόχοι κατέλαβον 
ύπερκείμενα τών Βουλγαρικών οχυρωμάτων υψώματα 
καί διά δραστικών πυρών έθέρισαν τούς Βουλγάρους 
καθ’ ήν στιγμήν τού; έπανέφερον ώ; άσυνειδήτου; ά- 
γέλας οί άξιωματικοί των.

Τά όχυρώματα έγκατελείφθησαν όριστικώς πλέον, ή 
δέ ταχεία τότε φυγή τοΰ Βουλγαρικού πεζικού συνε- 
πέφερε καί τήν έγκατάλειψιν υπό τών πυροβολητών 
των τών εχθρικών πυροβόλων, τά όποια, 5 τόν αρι
θμόν, κατελήφθησαν άμέσως διά τής λόγχης υπό τών 
κχτά μέτωπο·/ προελαυνόντων λόχων τοΰ .2ου πεζι
κού συντάγματος.

·: *.  ·

Ό έφεδρος άνθυπολοχαγός κ. Κ. Κουτούπης τραυ
ματίας τής 1ης Μεραρχίας άφηγήθη τό εξής ύπέροχον 
έπεισόδιον.

Κατά τήν έκπόρθησιν τών στενών τής Κρέσνας τήν 
7 φ/ ’Ιουλίου, τό πυροβολικόν τοΰ έχθροΰ τοποθετηθεν 
έπί τοΰ υψομέτρου 168, έντός τών στενών, ύπεστήριζε 
τήν υποχώρησιν τοΰ πεζικοΰ.. Τό 168 έδέσποζε τή; ει
σόδου τών στενών τής δημοσίας όδοΰ καί τής μικρας 
κοιλάδος ποΰ σχηματίζεται μεταξύ τοΰ Στρυμόνος καί 
τών στενών.

Τό πεζικόν μας ήτο αδύνατον νά προχωρήση. Τό 
πυροβολικόν μας έπρεπε νά διέλθη διά τής δημοσίας 
όδοΰ, ποΰ τήν άνέσκαπτον άνά δευτερόλεπτο·/, αί έ- 
χθρικαί οβίδες, διά νά δυνηθή νά τοποθετηθώ και 
δράση. ’Αλλά καί αύτό ήτο άδύνατον.

Έν τούτοις ήτο άμεσος άνάγκηνά σιγήση τό έχθρι- 
κόν πυροβολικόν, διά νά προχωρήση τό πεζικόν μας 
καί καταδιώξη τόν έχθρόνκατά πόδας. Νά καταστρα- 
φη τό πεζικόν είς μίαν άπεγνωσμένην έφοδον διά τής 

λόγχης; Νά θυσιασθή μία πυροβολαρχία είς μίαν ά
πεγνωσμένην άπόπειραν προσπελάσεως;....

Ό Μέραρχος κ. Μανουσογιαννάκης έλαβε τήν ά- 
πόφασίν του. Έκάλεσε πλησίον του τόν διοικητήν 
πυροβολαρχίας ύπολοχαγόν κ. Ήλιάδην καί παρου
σία τοΰ έπιτελείου του καί άλλων άξιωματικών, τοΰ 
είπε λακωνικά, Σπαρτιατικά.

—Κύριε υπολοχαγέ, βαδίσατε πρός τόν θάνατον... 
Τό εχθρικόν πυροβολικόν πρέπει νά σιγήση.

Ό κ. Ήλιάδης έχαιρέτησε στρατιωτικώς καί άπήλ- 
θεν. Ή πυροβολαρχία του ήτο έζευγμένη, έτοιμος.

Διέταξεν προσπέλασιν. Σέ λίγο έπί τής Δημοσίας 
όδοΰ έπί τής όποιας αί Βουλγαρικά’, όβίδες έμαίνοντο, 
ή πυροβολαρχία έτρόχαζεν άκράτητος. "Ολη ή Μεραρ
χία πληροφορηθεΐσα τά τής παράτολμου απόπειρας 
παρηκολούθει τήν έκτέλεσίν της μέ τόσον ενδιαφέρον 
ώστε νά έκτεθή είς τά πυρά τοϋ έχθροΰ καί νά δια
κινδυνεύσω.

Αί κρίσιμοι στιγμαί παρήλθον έύ νεκρική σιγή με
ταξύ τής Μεραρχίας. Καί διήρκεσαν δλίγα λεπτά. Κα
τόπιν ήκούσθησαν ένθουσιώδεις ζητωκραυγαί.

—Ζήτω τό πυροβολικόν μας.
—Ζήτω ό Ήλιάδης.
'Η πυροβολαρχία είχε διέλθη. Έτοποθετήθη άμέ

σως, έβαλε, έμονομάχησε μέ τά έχθρικά τηλεβόλα καί 
δπως ήτο έπόμενον τά έσίγησε...

'Η Μεραρχία προήλασε καί έξεβίασε τά περίφημα 
στενά.

* 
♦ *

Άλλγ; έξ ίσου κινδυνώδης προσπέλασις, όλοκλήρου 
μάλιστα μοίρας, διετάχθη καί έξετελέσθη καί κατά τήν 
μάχην τοΰ Σιμιτλή, τήν 13ην ’Ιουλίου, μετά τής αύ
τής έπιτυχίας.

Διηγήθημεν καί άλλο σχετικόν έπεισόδιον κατά τό 
όποιον τό καθήκον πρός τήν πατρίδα υπερίσχυσή τής 
άδελφικής στοργής. Διηγούμεθα καί άλλα δύο τά ό
ποια ήκούσαμεν έκ στόματος τοΰ ύπολοχαγοΰ κ. Μαν- 
τουβάλου αύτόπτου μάρτυρος έπάνω είς τά βουνά τοΰ 
Πετσόβου.

"Ηρωες καί τών δύο εύζωνοι.
Είς τήν έφοδον έναντίον τοΰ τρομερού υψώματος 

1650 έφονεύθη ό εύζωνος Χαρίσης τοΰ 3ου λόχου τοΰ 
4ου εύζωνικοΰ τάγματος. Είς τόν ίδιον λόχον ύπηρε- 
τοΰσε καί ό άδελφός του, πρός τόν όποιον άνηγγέλθη 
άπό τού; συναδέλφου; του ό ένδοξος θάνατος τοΰ άδελ- 
φοΰ του. Ουτος παρεξέκλινε κι’ έπλησίασε τό πτώμά 
του. Μετά μικράν σιωπηλήν ένατένισιν έσεισε? έκφρα- 
στικώς τό κεφάλι του καί μέ φωνήν ή όποια έάν ήτο 
δυνατόν ν’ άναλυθή θ’ άπεδείκνυε καί όλίγον παράπο- 
νον, είπε χαμηλοφώνως.

—Δέν πειράζει, άδελφέ μου.... Δοξασμένος πήγες 
γιά τήν πατρίδα...

Καί προσέθεσε δυνατώτερα μέ μανίαν, μέ μένος, μέ 
σφιγμένα δόντια.

—Έντός τής ώρας δμως σ’ δρκίζομαι νά σ’ έκδι- 
κηθώ...
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Kt’ έτρεξε ταχύπους στή μάχη...
Άλλος εύζωνος—τί κρίμα νά μή θυμάται δ κ. 

Μαντούβαλος τό όνομά του—είδοπόίήθη επάνω στη 
μάχη δτι οί αδελφοί του έπεσαν καί οί δύο νεκροί.

'Ο λοχαγός τόν έκάλεσε καί τόν συνελυπήθη.
—Πήγαινε παιδί μου νά ΐδής καί ν’ άποχαιρετήσης 

τούς αδελφούς σου. τοΰ είπε.
Καϊ δ εύζωνος άπήντησε.

Κύριε λοχαγέ, σάς εύχαριστώ. Τήν άδεια σας δ
μως δέν θά τήν χρησιμοποιήσω. Στους αδελφούς μου 
δέν μπορώ νά κάμω πλέον τίποτε άλλο παρά νά μείνω 
στή μάχη και νά έκδικηθώ τόν θάνατόν τους.

Κι’ έγύρισεν είς τήν γραμμήν τοΰ πυράς.

* *
'Ο τραυματίας Μάνθος Τσιακούμης, έξ Άρτης, τοΰ 

ΙΟου λόχου τοΰ 15ου πεζικού συντάγματος, διηγείτο 
είς τόν διάδρομον, τοΰ νοσοκομείου δπου ένοσηλεύετο 
μέ ενθουσιασμόν, πολεμικάς σκηνάς πρός τούς συνα
δέλφους του καί Ομοιοπαθείς του.

—'Ο άνθυπολοχαγός μου ήταν λεβέντης. Ό άνθυ- 
πολοχαγός μου ήταν παλληκάρι. Μάς άγαποΰσε σάν 
αδέρφια καί τό είχαμε τιμή μας πού τόν είχαμε α
ξιωματικό. θά τό πιστέψετε αύτό ποΰ θά σάς πώ ; 
Δυό φορές πληγώθηκε σ’ αύτόν τόν πόλεμο κι’ άκόμα 
μένει στό στρατόπεδο, διοικητής τοΰ λόχου μας τώρα.

Τήν πρώτη φορά στή μάχη τοΰ Νευροκοπίου, κα
τά τή στιγμή τής έπιθέσεως, βλήμα όβίδος τόν έτραυ- 
μάτισε στήν αριστερά κορυφή τής ωμοπλάτης κι’ έ- 
βγήκε άπό πίσω. Μέ φώναξε, γιατί πολεμοΰσα πλη
σίον του, καί τοΰ έδεσα τΑ τραΰμα.

—Νά φωνάξω καϊ κανέναν άλλον στρατιώτη τοΰ 
λέω, κύριε άνθυπολοχαγέ, νά σάς πάμε κάτω στό χει
ρουργείο.

—Τΐ έκανε λέει; Μοΰ άπαντά περήφανα. ’Εδώ θά 
χύσουμε ώς τήν τελευταία σταλαγματιά τό αίμά μας.

Έβγαλε τό πιστόλι του κι’ έτρεξε πάλι στήν έφοδο. 
Τόν άκολούθησα ζητωκραυγάζοντας.

Στάς 17 τοΰ ’Ιουλίου είχαμε μάχη στό Καρακόλι. 
πέρα κατά τήν Μαχομία. Μέ τό σπαθί στό χέρι ά άν
θυπολοχαγός μας έτρεχε άπό τή μιά γραμμή στήν άλ
λη- μάς έτόποθετοΰσε καλλίτερα καϊ μάς ένθουσίαζε. 
Έξαφνα μάς λένε πώς έκτυπήθηκε. Μάς έκόπηκε ή 
μισή ζωή. Τρέχω καϊ βλέπω ποΰ επίδεναν εκεί προχεί- 
ρως τήν πληγή. Μιά σφαίρα τοΰ είχε τρυπήση πέρα 
πέρα τήν άντζα. Σηκώθηκε.

—Δέν είνε τίποτε παιδιά, μάς φώναξε. Κουράγιο. 
Σέ λίγο πληγώθηκα κι’ έγώ. Μέ πήραν καϊ μέ πήγαν 
στό χειρουργείο. 'Ο άνθυπολοχαγός μου δέν ήθέλησε 
νά φύγη. "Οταν έτελείωσεν ή μάχη κατέβηκε στό χει
ρουργείο, τοΰ άλλαξαν τού; επιδέσμους κι' έγύρισε ά- 
μέσως στό λόχο του. Άνθυπολοχαγός σάς λέγω μά
λαμα. Καϊ στήν Ήπειρο είχε πολεμίση όλοΰθε παλ- 
ληκαρίσα. Καί νά είνε κι’ έφεδρος.

—Πώς λέγεται ό άνθυπολοχαγός σου; Ξέρεις τώ- 
νομά του;

—Άκοΰς τό ξέρω; Δέν θά τό ξεχάσω σ’ δλη μου 
τί| ζωή, Καρακουλάκης ’Αριστομένης.

* 
* *

Ό Ανταποκριτής τοΰ «Ήμηρεσίου Τηλεγράφου», 
έπισκεφθεϊς τά πεδία τών μαχών, άπέστειλεν εις τήν 
εφημερίδα αυτού άφθάστου ήρωϊσμοΰπράξιν δύο Ελ
λήνων στρατιωτών, ήν έξαίρει άπας ό Εύρωπαϊκός 

Τύπος. Τό ήρωϊκόν, άλλά καί φοβερόν έπεισόδΓον έ- 
ξετυλίχθη έπί τού λόφου τοΰ Ααχανά.

Έξ βουλγαρικά τηλεβόλα εύρίσκοντο. όπισθεν β- 
χυρωμάτων, κατεχομένων ύπό τοΰ πεζικού- δύο εύζω- 
νοι είχον άδελφόν, δν οί βοήλγαροι συνέλαβον αιχμά
λωτον4 τήν έπαύριον εύρον ιό σώμα αύτοΰ είς τεμάχια. 
Οί δύο εύζωνοι ώρκίσθησαν νά έκδικήσωσι τόν νε
κρόν.

«"Οτε έπίθεσις δι’ έφ’ δπλου λόγχης άπεκρούσθη 
ύπό τών βουλγάρων, οί δύο εύζωνοι κατώρθωσαν νά 
διανοίξωσιν δδόν άνά μέσον τού βουλγαρικού πεζικού 
καί ν’ άνέλθωσι τά 400 μέτρα τού λόφου, έφ’ ού ήσαν 
τοποθετημένα βουλγαρικά τηλεβόλα. Έπιτεθέντες τότε 
κατά τών πυροβολητών διά τών ξιφολογχών κατέσφα
ξαν πολλούς έξ αυτών. Οί βούλγαροι Αξιωματικό) κα- 
τώρθωαν έπί τέλους νά φονεύσωσιν αυτούς διά τών 
πολύκροτων των, άλλ' έκ τών πυροβολητών ούδείς 
πλέον έζη.

< 'Ότε βραδύτερον οί "Ελληνες έκυρίευσαν τόν λό
φον αύτόν, εύρέθησαν έπ’ αύτοΰ νεκρρί οί δύο εύζωνοι 
άλλά πλησίον αύτών έκειντο 37 Βούλγαροι νεκροί, 
διάτρητοι έκ λογχισμών. Οί δύο εύζωνοι,‘έκδικήσαντες 
τόν άδελφόν αύτών καί φονεύσαντες τούς πυροβολητάς, 
κατέστησαν άχρηστα, άνευ πυροβολητών τά έξ, τη
λεβόλα.

«Είδον τά τηλεβόλα καί παρ’ αύτά τάφον, πρό μι
κρού σκαφέντα, πρό τοΰ όποιου ήτο γονυπετής είς εύ
ζωνος δ όποιος μοί άφηγήθη τά γενόμενα καί μοί εί
πε, κλαίων, δτι είνε δ μόνος επιζών έκ τών τεσσάρων 
αδελφών».

.··*

Ή κατωτέρω έπιστολή άπεστάλη άπό τόν μαχό- 
μενον Γ. Δημητρακόπουλον πρός τήν μητέρα του. 'Ο 
γενναίος πολεμιστής Αναγγέλλει είς τήν μετέρα του 
τόν θάνατον ύπό έχθρικής σφαίρας τοΰ Αδελφού του 
καί υίοΰ της. Οί Δημητρακόπουλοι είνε πτιοχόπαιδα 
άπό τό Σαραντόπηχο τής Κορινθίας, τά όποια έγκα- 
ταλεί’ψαντα τά θρανία τοΰ Σχολαρχείου, μετέβησαν 
είς ’Αμερικήν δπόθεν εύθύς άμα τή έπιστρατεύσει έ
σπευσαν είς τήν φωνήν τής πατρίδος-. ·

Σεβαστή μοι Μητέρα χαϊρε!
Σπεύδω νά σοΰ μεταδώσω είδησιν θλιβεράν, τήν ό

ποιαν ίσως καί νά έχης μάθει. Ό Αγαπητός μας Πα- 
νος δέν ύπάρχει πλέον. Ό χάρος τόν έζήλεψε καί τόν 
έπήρε μαζί μέ τόσα άλλα παλληκάρια είς τό Κιλκίς. 
Τήν άπαισία είδησιν έμαθα χθές δταν έπέρασεν άπ’ 
εδώ τό σύνταγμά του καί έτρεξα νά τόν άνταμώσω, 
άλλ’ άντΐ νά ίδω τόν άδελφόν, έμαθα τόν ήρωϊκόν θά
νατον αύτοΰ άπό τούς συστρατιώτας του. Δέν συλλογί
ζομαι τίποτε άλλο παρά σένα δυστυχησμένη Μάννα 
πώ; θά βαστήξης τήν συμφοράν ποΰ σέ ηύρε. Είνε δ
μως θέλημα θεού. Καϊ μή λυπεϊσαι, αλλά νά είσαι ύ- 
περήφανος διότι έδωκες και σύ μαζί μέ τόσαις άλλαις 
Μαννάδες δτι προσφιλέστερο-/ είχες είς τήν Πατρίδα, 
καϊ αύτό άς είνε ή παρηγοριά σου. Περισσότερα δέ/ 
μέ Αφήνει δ πόνος νά σοΰ γράψω.

’Αφήνω είς τού; Ανθρώπους ποΰ θά εύρεθοΰν πλη
σίον σου τήν ώραν ποΰ θά λάβης τήν έπιστολήν μου 
νά σέ κυττάξουν καί νά σέ παρηγορήσουν, διότι τά 
παιδιά σου είνε έκεί δπου τό καθήκον τά καλεί καί 
δπου θά καθήσουν έως δτου τό έπιτελέσωσι πλήρως.

Σέ άσπάζομαι.
Ό υίός Σου

Γεώρ. Δημητρακόπουλος

Ο «ΙΚΡΟΤΕΡΟΣ EUHHIKIillWIKOi
Σας παρουσιάζομεν σήμερον τον μτκρότερον υπα- 

ξιωματικόν τού Ελληνικού στρατού. Εινε ηλικίας Il- 
13 ετών και κατάγεται ατό το Φισκαρδον της Κεφαλ
ληνία-- Τό όνομα Γεράσιμος Ραυτόπουλος. < 
' Τό πολευικόν μένοςήλέκτρησε τόν μικρόν υπηρέτην, 
όστις παρουσιασθείς εις τό Στρατολογικόν γραφειον, 
εζήτησετ όπως καταταχθή εθελοντής. ,

Ή ηλικία του δέν έβοήθησεν την αποδοχήν τη, 
αίτήσεως του και ό μικρός έφυγεν απο το γραφειον 
λυπημένος, άλλ’ όχι καί απηλπισμενος. I ας ήμερα, 
του όλας διήοχετο εις τά στρατιωτικά κέντρα και εις τον 
σταθμόν Λαρίσσης, δπου παρηκολουθει την αναχωρη- 
σιν τών επιστράτων.

Μίαν πρωίαν διαφυγών τήν προσοχήν των φρου
ρών έσκαοφάλωσεν είς τόν μεταξύ δυο βαγονιων χώ
ρον καί μαζή μέ τόν στρατόν έφθασεν εις την Λαρισ- 
σαν όπου έπί τέλους μετά τήν τόσην του επιμοτην ε- 
γένετο δεκτός εις τό 18ον σύνταγμα της Οης μεραρχίας 
ώς «παιδί τού συντάγματος»._ t

Etc τήν μάχην τής Έλασσωνοςεγεινε κάτοχο, Ιουρ- 

τό βάπτισμα τοΰ πυρός.
Ή ανδρεία του έξετιμήθη άπό όλους- είς την μάχην 

τού Σαρανταπόρου τού έδόθη εις ενδειξιν «τ-αγνωρι- 
σεως τής ικανότητάς του μανλιχερ, εγενετο δε δεκτός 
είς τό σύνταγμα ώς τακτικός στρατιώτη; "ζ™' 
οϋτος παρηκολούθησετήν βην Μεραρχίαν εις ολην 
τήν Μακεδονικήν εκστρατείαν. , _ c

Είςτό Μπιζάνι αργότερα προήχθη προτάσει του υ- 
πολοχαγοϋ του είς δποδεκανέα, δι
δέ τήν κατάληψιν τών Ιωαννινων ευρεθη με την Με 
ραρχίαν του είς Θεσσαλονίκην δια να λαβή μερο, και 
είς τόν δεύτερον πόλεμόν.

Είς τήν πεισματώδη μάχην τού Κιλκίς ευρεθη με
ταξύ πέντε Βουλγάρων αιχμάλωτος και θα εδοκψαζε 
τήν τύχην όλων τών συναδέλφων του αν δεν επρο 
φθάνε νά πετάξη τό δπλον του και να προσποιηθη το 
άκακον άρνίον. , „

Καθ’ ήν στιγμήν οί Βούλγαροι ήσχολουντο να ευ- 
οουν κανέν σχοινί διά νά τόν δέσουν, αυτός“0™^ 
τό Μάνλιχερ καί ρίπτει νεκρούς τους τρεις, ενω οι δυο 
άλλοι έσώζοντο διά της φυγής. ,

Κατά τόν αυτόν τροπον ο μικρός εσωσε και ετα 
τραυματίαν εδζωνον, όστις θά περιειρχετο εις χειρας 
τών δημίων.

Τό γεγονός τούτο τής άνδραγαθείας τού λιλιπουτειου 
ΰποδεκανέως έπιστοποιήθη καί έπισημως, μεθο και ο 
διοικητής του τόν προήγαγεν είς δεκανεα.

Είς τό ύψωμα 1970 είς Τσουμαγιαν κατα την φο
βερόν έφοδον ώρμησε καί αυτός, ευρεθεις, προ, των 
Βουλγαρικών χαρακωμάτων. Θά ετιπτε νεκρός 
σπάθην Βουλγάρου συνταγμαιαρχου, αν δε επροφθανε 
νά τόν λογχίση καί τόν φονεύση. , „

Ό μικρός προήχθη αμέσως είς λοχίαν και ηδη ε- 
γινε πρότασις περί τής παρασημοφορίας του.

Ήδη δ Λυκιάρχηςκ.Ταβουλαρης εδηλωσε οτι ανα
λαμβάνει δωρεάν τήν έκπαίδευσιν τοΰ μικρού Ηρωοι, 
Ή είσοδός του είς τό Αθηναϊκόν Λυκειον εγενετο 
ιιέ δλην τήν επισημότητα τόν παρελθόντα μήνα.,Ητο 
ή ώραιοτέυα εορτή τού Λυκείου, εορτή η οποία αναμ- 
φιβόλωςθάμείνηώςάνάμνησις έξυγειαινουσα,τας ψυ- 
χάς τών μαθητών τοΰ Αθηναϊκού Λυκείου^

Ή Ελληνική Έπιθεώρησις απευθύνει θερμά συγ- 
χαριτήρια είς τήν εύγενή κιί πατριωτικήν πρωτο
βουλίαν τοΰ κ. Ταβουλάρη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΪΡΗΣ (λοχαγός)
Επίβεν είς τά στενά τής Κρέστας παρά τήν Τςουμαγιάν

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΠΠΡ1Λ01 ΠΕΣΟΝΤΑΣ

Όσες κι’ άν είνε ή δάφνες σου, δαφνοσπαρμένη Χώρο, 
κι’ δσα κλαδιά κι’ άν έχουν και φύλλα στα κλαδιά, 
Οέ νά τής εϋρης λιγοστές, δέν θά σοΰ φθάσουν τώρα, 
νά πλέξης τά στεφάνια στ’ αθάνατα παιδιά.

Ποΰ τώξερες, Πατρίδα μου, πώς θά λυθούν τά «ιάγια 
καί πώς θά ζωντανέψουν ή δόξες σου ή γραφτές 
νά φύτευες καί στά βουνά καί στών βουνών τά πλάγια 
νά γίνονταν κ’ ή πέτρες δαφνόκλαδα κι αυτές.

©X®

■Ηρώων νεκροί-τί λέω ν ε κροί; νεκρό; εϊν δ.τοιος λυώνει 
στήν κλίνη τής αρρώστιας καί πάει καί δέν γυρνά, 
δμως τοΰ ήχωος ή ζωή ποτέ της δέν τελειώνει 
άπ’ τή στιγμή ποΰ σβυνει, αθανατη αρχινα.

Σάν ιερά εικονίσματα ζωγραφισμένα μέ αίμα 
σάς έστησεν ή Δόξα μέ θεία φεγγοβολή, 
έβγαλεν ή πατρίδα μας τό λαμπερό της στέμμα 
γονάτισε μπροστά σας, σκύβει καί σάς φιλεϊ.

®Χ®

Κι’ δταν ξαναδοκίμασε νά τό φορέα η πάλι, 
τό στέμμα δέν χωρούσε στό μέτωπο· γιατί; 
’Εσείς τής έψηλώσατε τό μέτωπο, ώ μεγάλοι, 
καί στέμμα πειό μεγάλο καί πειό ψηλό ζη'εΐ.

Ιωάννης Πολέμης.
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ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ

Τήν αγαπητήν μου συνεργάτιδα είς τό «Άποκρηά- 
τικο Όνειρο» γνωρίζω άπό τήν εποχήν ποΰ, μέ κοντά 
φουστάνια, ήρχετο εις τό γραφεΐον τής «Διαπλά- 
σεως», διά νά φέρη μόνη τάς λύσεις της, τό ποιη- 
ματάκι της ή τό διηγηματάκι της διά τόν παιδικόν 
Διαγωνισμόν. Διέπρεπεν εις δλα τά φιλολογικά ή 
μικρά έγγονή τοϋ μεγάλου Λασκαράτου,— ή κυρία 
Λαμπίρη εινε κόρη τοΰ αθανάτου σατυρικού τής Κε
φαλληνίας'— επειδή δέ έσπούδαζε καί είς τό ’Ωδεϊον 
μέ μεγάλην έπίδοσιν, καί συγχρόνως έζωγράφιζε θαυ
μάσια, δτι κάτι θά έγίνετο μίαν ημέραν τό σπάνιον 
αύτό κορίτσι,δέν είχα καμμίαν αμφιβολίαν' άλλά τί α
κριβώς, δέν ήξευρα: ποιήτρια, πεζογράφος, ζωγράφος, 
μουσικός; Ίσως αύτό δέν τό ίίξευρε τότε ούτε ή ϊδια. 
Είς τήν «Διάπλασιν» είχε τό πολύ γενικόν ψευδώνυ
μον Μέλλουαα Καλλιτέχνις, φαίνεται δέ δτι ή ιδι
αιτέρα καί ισχυρά πρός τήν δημιουργικήν μουσικήν" 
κλίσις, ή καταπνίξασα δλας τάς άλλης, τή έξεδηλώθη 
άργότερα, δταν μετέβη νά συμπλήρωσή τάς σπουδάς 
της είς τήν Γερμανίαν.

Έπέστρεήιεν άπό έκεΐ πρό δύο έτών μέ διπλώματα 
συνθέσεως, ένορχηστρώσεως καί ορχήστρας, υπογε
γραμμένα άπό τούς διασήμους καθηγητάς τοϋ ένΛειψία 
Κονσερβατορίου, Reger,Sitt καί Hoffman. Κανείς "Ελ- 
λην μουσικός δέν έκαμεν άκόμη τάς τελείας σπουδάς 
τής Δος Λαμπίρη. Αλλ’ έκτος τής έπικτήτου μουσι
κής σοφίας, ή πρώτη Έλληνίς συνθέτις, ώς τό άπέ- 
δειξεν ήδη, έχει καί τό δώρον τής δημιουργίας, τής 
έμπνεύσεως. “Οταν έτελείωσε τήν δπερέτταν της καί ά- 
νήγγειλεν είς τούς γερμανούς διδασκάλους της, δτι θά 
τήν έπαιζεν είς τάς’Αθήνας, δλοι τήν απέτρεψαν όμο- 
φώνως, λέγοντες δτι είς τήνΈλλάδα δέν υπάρχουν τά 
μέσα τής τελείας έκτελέσεως, καί τήν συνεβούλευαν 
νά δώση τό πρώτον της έργον είς τήν Γερμανίαν. 
Τούτο μαρτυρεί πόσην έκτίμησιν καί έμπιστοσύνην 
τρέφουν πρός τό τάλαντον τής μαθήτριας των οί με
γάλοι της διδάσκαλοι. ’Άλλως τε δσοι ήκουσαν τήν 
μουσικήν της, δέν έχουν πλέον άνάγκην συστάσεων.

Κατά τήν γενικήν ομολογίαν, ή μουσική τοΰ «Ά- 
ποκρηάτικου ’Ονείρου» εινε έξόχως ένδιαφέρουσα, 
τόσον δια τήν καλήν της επεξεργασίαν, δσον καί 
διά τήν γλυκεϊαν της έμπνευσιν. ’Ήκουσα ειδικούς νά 
τήν συγκρίνουν πρός τάς πλέον δημοφιλείς γερμανικός 
όπερέττας αύτοΰ τοΰ είδους, καί νά τήν ευρίσκουν 
έφάμιλλον. Κ’ ένφ δλοι έμειναν καταγοητευμένοι, έκ
πληκτοι πρό μιάς άποκαλύψεως, μόνη ή δ. Λαμπί
ρη έδήλωσεν, ύπερηφάνως μαζί καί μετριοφρόνως, 
δτι δέν εινε διόλου εύχαριστημένη άπό τήν πρώτην 
της δοκιμήν καί δτι θά ήτο πολύ δυστυχής αν δέν 
είχε τήν έλπίδα, δτι εις τό μέλλον θά γράψη καλλίτερα. 
Δέν υπάρχει αμφιβολία ! Άλλ’ δ,τικΓ άν γράψη ή δ. 
Λαμπίρη, πάντα τό «Άποκρηάτικο Όνειρό» της θά 
μείνη, δχι μόνον διότι είνε ώραΐον, άλλά διότι είνε 
καί ιστορικόν, ώς τό πρώτον μουσικοθεατρικόν έργον 
ποΰ γράφεται είς τόν κόσμον άπό γυναίκα.

Τήν σύνθεσιν τοΰ λιμπρέττου, ή δ. Λαμπίρη άνέθε- 
σεν είς έμέ, διασκευάσασα αύτό κατόπιν μόνη της, 
κατά τάς άνάγκας τής μουσικής, καί γράψασα αύτή καί 
τά τραγούδια δλα. Ή συνεργασία μας οφείλεται είς 
τήν τυχαίαν γνωριμίαν. “Αν έξαφνα, τήν εποχήν ποϋ 
έζητοϋσε λιμπρεττίσταν, ή δ. Λαμπίρη έγνώριζε τόν 
κ. Π. Δημητρακόπουλον τόν οποίον έγνώρισεν άργό
τερα, άφεύκτως θάνέθετε τήν σύνθεσιν τοΰ λιμπρέτ- 
του εις αύτόν.

Ιΐρέπει δμως νά ομολογήσω, δτι είς τούτο δέν εΐχε 
τύχην ! "Οχι διότι δέν ήξευρα κι’ έγώ νά τής κάμω 
ένα λιμπρέττο, δπως είνε τά περισσότερα, λιμπρέττα, 
ούτε χειρότερον, ούτε καλλίτερον’ άλλά διότι, μέ τάς 
αντιπάθειας ποΰ έχω τήν τιμήν νά έχω είς τόν κύκλον 
των «συναδέλφων», τής έζημίωσα τήν «ύπόθεσιν».

Προμαντεύων τί θά συνέβαινεν,έπρότεινα είς τήν δ. 
Λαμπίρη νά μή βάλω τδνομά μου είς τό πρόγραμμα, 
διά νά μή ξεύρουν τίνος εινε τό λιμπρέττο' άλλ’ έκείνη, 
άπό πνεύμα χρηστότητας καί δικαιοσύνης, δέν ήθέ- 
λησεν ούτε νά τάκούση. Νομίζουσα δέ διι καί οί άλ
λοι είνε έπίσης χρηστοί καί δίκαιοι, τήν έπαθεν. ’Όχι 
μόνον ύβρισαν οί φίλοι μας δσον ήμπόρεσαν τό λιμ- 
πρέττο, άλλά καί περί τής μουσικής έ’ξεφράσθησαν 
μάλλον έπιφυλακτικώς καί περί τής συνθέτιδος, τής 
πρώτης Έλληνίδος, άπέφυγαν νά ομιλήσουν πολύ, 
φοβούμενοι μήπως άν έγίνετο πολύς θόρυβος, θά έ- 
πλούτιζα άπό τά ποσοστά!! Διότι δέν πιστεύω, τί διά
βολο! νάέφοβήθησαν μήπως μοΰ προσεπόριζε δόξαν 
ή έπιτυχία ένός λιμπρέττου όπερέττας.

'Οπωσδήποτε, μέ δλας των τάς επιθέσεις, δέν κα
τόρθωσαν καί τίποτε σπουδαϊον. Μέ τήν καλωσύνην 
των έμειναν. Άν περί τής δ. Λαμπίρη δέν έγεινεν 
οσος έπρεπε λόγος, πάλιν έγεινεν άρκετός. (Αύτή του
λάχιστον έμει\·εν ευχαριστημένη). Καί άν τό «Άπο
κρηάτικο Όνειρο» δέν έκυριάρχησε τής θεατρικής πε
ριόδου, έπαίχθη δμως πολλάκις, και θά έπαίζετο ά
κόμη, άν δέν συνέβαινε ν’ αποχωρήσουν |έκ τοϋ θιά
σου καί ή δ. Δενδρινοΰ καί ή δ. Κολυβά. Καί εϊς τό 
μέλλον θά παίζεται πάντοτε, δσον υπάρχει Ελληνική 
Όπερέττα καί άνθρωποι έννοοϋντες κΓ αισθανόμενοι 
τήν ώραίαν μουσικήν.

Γριιγ. Ξενόπονλος

Η Δ'Σ ΑΙΔΑ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ
Είς τό περιώνυμον φΐεΐον τής Βιέννης είς τήν μικράν 

αίθουσαν τών συναυλιών, έδιδον τάς έπί πτυχίω εξετάσεις 
σεις των είς τό κλειδοκύμβαλου τέσσαρες μαθηταί.

Πόαν οκτώ ή έννέα ποΰ έπρόκειτο νά ύτοβληθώσιν είς 
τάς αύστηροτάτας ταύτας εξετάσεις' όσον όμως έτλησίαζεν 
ή κρίσιμος ώ>α, ήρχισαν ν’άσθενοΰ» ό είς κατόπιν τοΰ άλ
λου καί ν’ αναβάλλουν. “Ετσι δέ δέν έμειναν παρτ εις νέ
ος καί τρία κορίτσια, μεταξύ τών όποίων καί μία συμπα- 
Οεστάτη Έλληνίς, χαϊΐεμένη κόρη τοΰ ’Αθηναϊκού Ώΐείου. 
Όμάς Έλλήνων καίΈλληνίδων, μεταξύ δέ τώνπρώτων καί 
ή έρίτιμος σύζυγος τοΰ έπαξιώτατα εκπροσωπούντο; τήν Έλ- 
λάδαπαρά τή Αυλή τοΰΚαισαροβασιλέως κ.Γ.Στρέϊτ,έσ.τευσε 
νά παρακολούθηση τάς έξετάσεις αύτών.Κατά αλφαβητικήν 
σειράν ή δεσποινίς Ευλαμπίου ήρχετο πρώτη. Ντυμένη 
κατάλενκα, μέ τά κατάμαυρα μαλλιά της, άπιτελοΰντα τήν 
άντίθεσιν τοΰ λευκοΰ, κτενισμένα ε’ις παντώ, ένεφανίσθη 
πρό τής πεντάδος τών κριτών των καί όλου τοΰ λοιπού α
κροατηρίου άρκετά ψύχραιμος καί έπερίμενε τί θά τής εί- 
ποΰννά παίξη.

Οί κριταί έξέλεξαν Μπάχ καί ή αίθουσα ολόκληρος 
μετ’ολίγα δευτερόλεπτα έφαίνετο έξηρτημέιη, δεσμευμένη, 
σκλαβωμένη άπό τά μικροσκοπικά δάκτυλα τής έξεταζο- 
μένη-, τά όποια έπετοΰσαν, θά έλεγε κανείς έπάνω είς τά 
πλήκτρα άλλοτε χαϊδευτικά καί άλλοτε άμείλικτα, διά νά 
τά κάμουν ν’ άναδώσουν τάς γλυκυτέρας των μελωδίας.

Προφανώς εΰχαρηστημένοι οί κριταί, ένΟουσιασμένος ό 
πολύφημος καθηγητής της, ό μέγας καί πολύς Γκοτόβσκυ, 
άπό τήν έκτέλεσιν, τής ζητούν νά παίξη τώρα Μπεετόβεν. 
Καί παίζει μέ τήν ιδίαν τελειότητα, χρωματίζουσα ζωηρώς 

καί μέ τό touche της τό άλησμόνητον, διά τό όποιον διε- 
κρίθη καί έδώ, τό δεύτερον καί τό τρίτον μέρος τής Π α - 
σ ι ο ν ά τ ς .

Άλλ’ οί κριτοί δέν άρκοϋνται ούδέ μέ τόδεύτερον τεμά- 
χιον. Μόλις τρία έτη έχει είς τό ΊΙθεϊον καί ν’ άξιώση ά- 
μέσως πτυχίον ! Τής ζητούν, άπ’ αύτήν μόνην, καί τρίτον 
τεμάχιον, άπό τόν Λίστ' καί παίζει όνειρωδώς τέλεια τήν 
Λεζάντ τοΰ Αγίου Φραγκίσκου. Τό άκροατήριον δλον, ά- 
παρτιζόμενον κατά μέγιστον μέρος άπό προχωρημένους μα- 
Οητάς καί μαθήτριας τοΰϊΐδείου, άνομολογεϊ τήν Ιδεώδη έ- 
κτέλεσιν κοί άποφαίνεται όμοφώνως ότι τό δίπλωμα έξη- 
σφαλίσθη.

Οΰιως ή δεσποινίς Λίδα Ευλαμπίου έγένετο πτυχιοΰχος 
τοΰ μεγάλου Ωδείου τής Βιέννης καί αριστούχος μαθήτρια 
τοΰ μεγίστου τών συγχρόνων κλειδοκυμβαλιστών.

------*------
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΙΣ
Είς είκοσι χιλιάδας ανέρχονται αί γυναίκες δικηγόροι 

είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, καί μεταξύ αύτών ύ.τάρχουσι 
πολλαί αί όποΐαι είναι άληθώς διακεκριμένοι καί γνωσταί 
άνά τήν Αμερικήν όλην. Μία τούτων εί'εή κυρία Belva 
Lockwood ή πρώτη γυνή ή όποία ήγόρευοε πρό τοϋ Ά- 
ρείου ΙΙάγου είς τήν Ούασιγκτώνα. Είς 10 σχεδόν άνέρ- 
χονται τά γυναικεία μέλη τοΰ Δικηγορικού Σώματος τοΰ 
’Αμερικανικού Άρείου Πάγου, άλλά μόνον ή Lockwood 
άγορεύει συχνά ώς έπίσης ή κ. Mussey.

Ή κ. VlusseyjA όποία είναι εξήκοντα τριών έιών καί 
κατάγεται άπό τήν πολιτείαν Όχάϊο τής 'Ομοσπονδίας, 
είναι όχι μόνον δικηγόρος άλλά καί ή μόνη γυνή πρύτανις 
Νομικού Κολλεγίου είς τόν Κόσμον. Είναι Πρύτανις τής 
Νομικής Σχολής τήςΒασιγκώνος,έπίοης μία τών ίδρυτριών 
τοΰ ’Αμερικανικού ’Ερυθρού Σταυρού.

Γυναίκες πολιτικοί κοί πολιτευόμενοι ΐν Αμερική
Ύπάρχουσι χιλιάδες γυναικών σήμερον οίτινες λαμβά- 

νσυσι μέρος είς τήν πολιτικήν κίνησιν τής Αμερικής καί 
χωρίς μάλιστα νά μετέρχωνται τήν «λεπτήν γυναικ.ϊτν έ- 
πιρροήν των» έπί τών πολιτικών τοΰ «άσχημου φύλλου» 
καί άλλων σημαινόντων προσώπων, όπως αί γυναίκες π· 
άνεκατεύοντο πριν είς τήν πολιτικήν έκαμνον, καί δπως 
είς ΰλι»ς τάς χώρας τοΰ Παλαιού κόσμου καί είς τάς λατι
νικός τοΰ νέου εξακολουθούν νά κάμνουν, καί ή όποία 
«άβρά γυναικεία έπιρροή» σημαίνει μέ τρεις λέξεις: «γυ
ναικεία κατάπτωσις.» Διότι ή έπιρροή αΰτη συνίστατο καί 
συνίσταιαι είς παρακλήσεις καί ταπεινωτικά μειδιάματα 
κοί εξευτελιστικάς κρύφιας συνεντεύξεις καί παραχωρήσεις 
εύνοιών γυναικών «πολιτικών» πρός τούς πολιτικούς ποϋ 
θά έχουν νσ έπηρεασθοΰν «λεπτώς καί άβροπρεπώς» — 
μέθοδοι αΐ ‘όποΐαι δέν ήδύναντο νά σταθούν είς τού; 
πόδας των ύπό τό λαμπρόν ήλιακόν φώς τής δημοσίας ά
ποκαλύψεως. Σήμερον δμως έν τή Β. Όμοσπονδίφ τουλά
χιστον, τό ρεκόρ τής γυναικείας πολιτικής δράσεως, δέν 
έχει ν’ άποκρύψη παραδείγματα τοιαΰτσ. Ή γυναικεία πο
λιτική δρασις είναι άγνή, έν δλη τή σημασία τής λέξεως, 
λογική καί μεμετρημέ^η, καί άπεδείχθη κατά τάς τελευ
ταίας μάλιστα προεδρικός έκλογας οτι ή λεγομενη έπίδρα- 
σις φύλων πρός άλληλα δσον άφορά τόν δημόσιον καί 
πολιτικόν βίον είναι μία μεγάλη άνοησία.

Πρώτον αί γυναίκες αΐτινες κατέχουσι θέσεις υπευθύ
νους, καί δή Κυβερνητικός, καί μαλιστα πολίτικος ως 
συμβαίνει έδώ, πρέπει νά είναι γυναίκες εξαιρετικής ίκα- 

179
νότητος κοί ιδιοφυίας. Καί είναι δυνατόν μία γυνή έπροι- 
κισμένη μέ τήν έξαιρετικήν αύτήν ικανότητα ditto Ιδιο
φυίαν. νά έχη άνάγκην, νά αίσθανθή δτι έχει άνάγκην τής 
έπιρροής τοΰ φύλου της διά νά «τά βγάλη πέρα» ώς κοι
νώς λέγομεν:

Κατά δεύτερον λόγον αί γυναίκες αί όποΐαι φθάνουν είς 
θέσεις τοιαύτης σπουδαιότητος έχουν καιρόν διά τήν καλ
λιέργειαν τοΰ πνεύματός των καί τήν βελτίωσιν τών εργα
σιών ή άοχολιών των καί δχι διά παρισινούς συρμούς εί- 
κπσιπενταώρους γυμναστικός άσκήσεις, κρέμες Ι’άηκερ καί 
Σιμόν καί πούδρες και ψιμμύθια καί ψευδσπλεξίδας καί 
κορδέλλες καί δαντέλλες καί δλα τέλος έκείνα τά φρίλλ ια 
τά όποια κάμνουν μίαν γυναίκα θελκτικήν καί κατάλληλον 
διά τήν «άβράν γυναικεϊαν έπιρροήν» έπί τοΰ άλλου φύλ
λου.

Άλλά διά νά έπανέλθω εις τάς γυναίκας είς τήν πολι
τικήν.

Μία έκ τών μάλλον διακεκριμένων γυναικών τοΰ κόσμου 
είναι καί ή Δεσποινίς Jane Addams τού Σικάγου ήτις έ- 
ξαιρετικώς ύ.τεσιήριξε τήν τελευταίαν Προεδρικήν Εκλο
γήν κατά τήν Εθνικήν ’Αμερικανικήν Συνέλευσιν. Ή Δίς 
Άδαμς είναι μεγάλη φιλάνθρωπος καί υποστηρίζει έν- 
θέρμως τήν άρχήν τής γυναικείας χειραφετήσεως.

Είς τό Κογκρέσσον τής Πολιτείας Κολοράδο τής Συμ
πολιτείας έχομεν τήν κυρίαν Φραγκίσκον A.A.n.(Lee) βου
λευτήν, καί τήν διάσημον Κυρίαν Ελένην Ρόβινσον (Ro
binson) γερουσιαστήν. Εί; τάς Έθνικάς Συνελεύσεις τών 
Δημοκρατικών καί Συμπολιτειακών κατά τάς τελευταίας 
έκλογάς παρεκάΟησαν καί γυναίκες άντιπρώσωποι τών χει
ραφετημένων πολιτειών ή κ. Κώλιγξ Πόρτερ καί ή κ. 
Μπλάρνυ (Blarney) τής Καλιφορνία; είς τήν Συνέλευσιν 
τών Συμπολιτειακών, (σημ. Συμπολιτειακοί κοί Δημοκρά 
ται είναι δύο μεγάλαι ’Αμερικανικοί πολιτικοί μερίδες, 
μέ τήν τών Ιίροοδευτικών ύ.τό τόν Ι’οΰζβελτ καί τών Σο
σιαλιστών έρχομένων κατόπιν) έ.ώ ή κ. May Hutton 'ής 
πολιτείας Γουάσιγκτον καί ή κυρία Πίτζερ (Pitzer) τού 
Κολοράδου ύπεσιήριζαν τού; Δημοκράτας. Ή τρίτη μερίς 
ή τών Προοδευτικών έβριθε γυναικείων αντιπροσώπων.

Δέκα Πολιτεΐαι τής Β. Αμερικής έχουοιν δώσει ήδη τήν 
ψήφον, αί εξ τούτων καθολικήν, είς τάς γυναίκας. Ή Πο
λιτεία Γουαηόμιγκ (Wyoniius) είναι έπί 10 έιη'χειραφετη- 
μένη, ή Καλιφορνία 20.

Είς δλας δέ τάς άρχαιότερον χειραφετεμένας πολιτείας 
αί γυναίκες εκλέγονται είς τά νομοθετικά σώματα άνευ 
δυσκολίας τίνος. Έχομεν κα'ι μίαν κυρίαν Δήμαρχον είς 
τήν μικράν πόλιν Χσνγοβέλ τής πολιτ. Κάνσας. ή όποία 
κατ'άρχάς δένέσυμφώνει μέ τό δημοτικόν Συμβούλιόν της, 
άλλά τώρα πηγαίνει θαυμάσια καί είναι βέβαιον δτι θά έ- 
κλεγη έκ νέου.

Γυναίκες αστυνομικοί έν '^μερική

Είς τάς παλαιοτέρας Αυτικάς σωφφραζεττικάς πολιτείας 
έχομεν χορείαν γυναικών ύπαστυνόμων καί δικαστικών 
κλητήρων. Είς τό άστυνομικόν τμήμα τοΰ Σικάγου διωρί- 
σθησαν τόν παρελθόντα ’Ιούνιον δύο γυναίκες ή κ. Γκί- 
λεσκι καί ή κ. Μαρία Diehl ώς τακτικοί άστυφύ- 
λακες καί τήν δευτέραν εβδομάδα τοϋ ’Ιουλίου, άλλαι δέκα 
διά τά Πάρκα, τά δημόσια θεάματα κ. τ. λ. Έχομεν έπίσης 
μίαν έκτακτον εις τήν άοτυνομίαν Ν. Ύόρκης. (ΊΙ πολι
τεία τής Νέας Ύόρκης δέν έχει άκόμη χειραφετηθεί.) καί 
μερικές άπό τάς μεγαλειτέρας ιδιοφυίας τής Μυστικής 
Αστυνομίας της ώ; καί τοΰ Τμήματος τής Δικαιοσύνης. 
’Εκτός τούτου εϊς όλας σχεδόν τάς μυστικός άστυνομίας
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τών Πολιτειών ύπάρχουσι μυσιικαί αστυνόμοι σχεδόν όσοι 
καί άνδρες.

Γυναίκες ώς κυβερνητικοί υπάλληλοι είς τάς Ή.Πολιτ. 
Αι πλεϊσται τών Κυβερνητικών θέσεων είναι άνοικταί 
εΐς τάς γυναίκας ένταΰθα.

Εις τό θησαυροφυλάκιον τής Συμπολιτείας μία γυνή 
τής οποίας τό όνομα μοΰ διαφεύγει έπι’μακράν σειράν έτών 
κατέχει μίαν έξόχως λεπτήν καί έμτιστευτικήν θέσιν δη
λαδή «επαναφέρει στά νειάτα των» τά δολλάρια έκεΐνα — 
χιλιάδας έπί χιλιάδων καθ’ εβδομάδα, — τά όποια μακρά 
χρήσις έκομμάττασεν, έξεθώριασ>, κατέστρεψεν ή έκεΐνα τά 
όποια έζάησαν όλίγον. Τά χρήματα ταΰτα αναγνωρίζονται 
ΰπ’αΰτή-,καταγράφονται κοί δσαδένανακτούν τήν «νεότητά 
των» ρίπτονται είς τόν κάλαθοντών άχρήστων,καί ό κάτοχος 
λαμβάνει τήν αξίαν των εις νέα κολλαρισμένα γραμμάτια.

Έπ’ ευκαιρία τής Προεδρικής εκλογής τοΰ παρελθόντος 
Μαρτίου καί τής μεγάλης έκεϊ Σωφφραζετική; παρελάσεως 
εϊχον μετοβεϊ είς Βασικτώνα, ένφ μεγάλην έντύπωσιν μ’ 
έπροξένησεν ό αριθμός ιών γυναικών υπαλλήλων εϊς τό 
νέον μεγαλοπρεπέστατον κολοσσιαΐον ΰησαυροφυλάκιον 
τής Συμπολιτείας.

Πλεϊσται γυναίκες κατέχουν λαμπράς θέσεις είς διάφο
ρα τμήματα τοΰ υπουργείου τής Γεωργίας.

Μία άπό τάς μάλλον προσοδοφόρους καί υπευθύνους 
Κυβερνητικός θέσεις είναι καί ή τής δεσποινίδας Φραγκί
σκος Kellor ή όποια είναι έπί κεφαλής τοΰ Έξωτερικοΰ 
Τμήματος τής Εργασίας καί Μετανοσιεύσεως μέ μισθόν 
τεσσάρων χΓιάδων δολλαρίων τό έτος,άν δέν άπατώμαι.

Διαπρεπείς γυναίκες δημοσιογράφοι είς τάς Η. Π.
Μεγάλη καί λαμπρά είναι ή χορεία τών διαπρεπών ’Α

μερικανίδων δημησιογράφων. 1 Ιρώ η όλων έρχεται ή ’Λήδα 
Τάρμπελλλι Ida Τπτδείΐίδιάσημος Ιστορική ή οποία έξεθαψε 
καί έ5ημοσίευσε περιοδικώς είςτό «Άμερικάν Μάγκαζιν» ο
λόκληρον τήν ιδιαιτέραν ιστορίαν άπό τήςίδρύσεώς της, τής 
Εταιρείας τών’Ορυκτελαίων τής’Αμερικής (Sandar Oil Co) 
ής Πρόεδρος ό δισεκατομμυριι ΰχος Ροκφέλλερ, καί ή οποία 
τώρα είς τό ίδιον περιοδικόν δημοσιεύει τά σκάνδαλα άλλων 
τράστς.Άλλος διακεκριμένος καί νευρώδης κάλαμος είναι 
ό τής Δωροθέας Δίξ Dorohey τής ιΰρυνουοτάτης καί 
εΰρυμαθεστάτης καί ούμοριστικής άρθρογράφου τής λαϊ
κής έφημερίδος τής «Νέας Ύόρκής» «Evening Journal» 
ή οποία έφημερίς έχει δυόμισυ σχεδόν εκατομμύρια ανα
γνωστών. Ή Δώρο θέα Δίξ είναι συνεργάτις πολλών καί 
διαφόρων φύλλων καί διακρίνεται άπό τό ύφος της. τό 
όποιον είναι δλως διόλου δικότης —καί χαριτωμένον καί 
καυστικόν, καί έχει θαυμαστός καί έκ τών δύο φύλλων διότι 
«κοπανίζει» καλά άμφότερα όταν τή; δοθή ευκαιρία καί 
τά δικαιολογεί σμερολήπτως δταν ύπάρχη λόγος. “Αλλος 
καλός γυναικείος κάλαμο; είναι καί ό τής κυρίας Bran
nan Ουγατρός τοΰ ίδρυτοΰ τής έφημερίδος «"Ηλιος» τής 
Νέας Ύόρκής. Ο. Ν. Dana·,—ό τής διαπρεπούς ποιητρίας 
καί δημοσιογράφου κ. Έκλας Γουήλκαξ ήτις πρό δύο μη
νών παρουσιάσθη πρό τών βασιλέων τής Αγγλίας. Καλή 
δημοσιογράφος είναι καί ή γνωστοτάτη σωφφραζέττα Inez 
Milholland ή οποία πρό ολίγων εβδομάδων ένυμφεύθη,καί 
ήτις διακρίνεται διά τήν ύρθότητα, λογικότητα, καί άμερο- 
ληψίαν τών μελετών καί διατριβών της, σχετιζομένων μέ 
τό ζήτημα τής γυναικείας προόδου καί χειραφετήσεως.

Αΰταί, διά ν’ άναφέρω όλίγας έκ τών κορυφοίων ’Αμε
ρικανίδων δημοσιογράφων. Ύπάρχουσι χιλιάδες ρεπόρτερ; 
συντάκτριαι, διευθύντριαι περιοδικών καί έφημερίδων, σα
τυρικών καί οικογενειακών φύλλων καί προεδρεύουσαι έκ- 
δοτικών εταιριών.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΡΙΙΣΣΛ

ΕΠΙΣΊΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΕΛΑ. ΕΠΙΘΟΕΡΗΣΙΝ,,
Φίλη *Ί$).ληνικη  Έπι&εώρησις*/

Ό παρ' ήμΐν έγκριτος συμπολίτης καί λόγιος καί 
Δικηγόρος κ. Δημ. Βαρδουνιώτης συνέγραψε καί έ- 
δημοσίευσεν εσχάτως περισπούδαστο'/ καί αξίαν με
λέτης πραγματείαν περί τής ιστορικής εκείνης είς Πε
λοπόννησον εισβολής τοΰ Δράμαλη, έπισυμβάσης κατά 
τήν μεγάλην έπανάστασιν τοϋ 1821, καί τής κατα
στροφής τής στρατιάς αύτοϋ έν Δερβενακίοις τής Νε
μέας, ύπό τοΰ αειμνήστου Στρατάρχου θεοδώρου Κο- 
λοκοτρώνη, καί τών λοιπών μετ’ αύτοϋ όπλαρχηγών 
και οπλιτών.

Ό συγγραφεύς έσχε τήν εύγενή φιλοδοξίαν άφ’ έ
νός μέν νά συμπλήρωσή τά κενά δσα οί γράψαντες ι
στορικοί παρουσιάζουσιν έν ταΐς έκθέσεσιν αύτών, άφ’ 
ετέρου δέ νά έξακριβώση τήν άλήθειαν τών συμβάν
των έν πάση άμεροληψία. Διά τοΰτο ένησχολήθη πρό 
έτών, εις τήν περισυλλογήν πάντων τών στοιχείων 
τών άναμφισβητήτου κύρους και πίστεως, προσφυγών 
εΐς έπισήμους πηγάς, χειρόγραφα, έγγραφα, έπιστολάς 
κλπ... συγκεντρώσας δέ καί συνδυάσας έν ταΐς σχέ- 
σεσιν αύτών πάντα ταΰτα, κατήρτησεν ιστορικόν σύνο
λον δυνάμενον νά διαφώτιση τόν άναγνώστην περί τής 
άκρψοΰς ιστορίας τών πραγμάτων δσα αί παραδόσεις 
ένεκα προσωπικών φιλοτιμιών, καί έσφαλμένων πλη
ροφοριών εϊχον αλλοιώσει.

Ό κ. Βαρδουνιώτης λοιπόν είναι άξιος παντός έ- 
παίνου καί συγχαρητηρίων, διότι εΐργάσθη καί έμό- 
χθησε μετ’ έπιμονής καί ζήλου περί τήν έρευναν τών 
γεγονότων, συνεννοούμενος και δι’ έπιστολών μετά 
παντός δυναμένου ώς έκ τής θέσεώς του νά χορηγήση 
αύτφ θετικάς πληροφορίας.

Αί φρικώδεις έκεΐναι και σπαρακτικαί σκηναϊ τών 
σφαγών καί λοιπών έχθροπραξιών έκ μέρους τοΰ εί- 
σβά) λοντος Δράμαλη, καί ή κατάστασις τής έπανα- 
στάσεως περιελθούσης είς άξιοθρήνητον σημε’.ον, περι- 
γράφονται υπό τοΰ συγγραφέως ζωηρώς, μετά τίνος 
ποιητικού χρωστήρας, αί εικόνες τοΰ όποιου συγκι- 
νοΰσιν πάσαν Έλληνικήν καρδίαν.

Είς τό χάος τούτο, εΐς τήν άπελπισίαν αύτήν καί ά- 
πόγνωσιν, δτε διά τής εισβολής έκείνης διελύοντο τά 
όνειρα τών μεγάλων ιδεών, και άπεπνίγοντο αί διά τής 
έπαναστάσεως έπιδιωκόμεναι έλευθερίαι τοϋ έθνους, 
έπεφάνη ό Σωτήρ τής έπαναστάσεως ό μέγας πατριώ
της ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. *

Τάς βιογραφίας τοΰ Δράμαλη και τοΰ Κολοκοτρώνη 
τών δύο εκείνων ήρώων τοϋ δράματος, έκθέτει ό συγ
γραφεύς έν πάση λεπτομέρεια διά τήν άρτιότητα τοΰ 
έργου.

Νομίζομεν δτι ό άναγνώστης οφείλει νά σκεφθή 
δτι τό έργον ώς έκ τής ίδιότητος αύτοϋ παρέσχε πολ- 
λάς καϊ ποικίλας δυσχερείας καί νά άποδώση δχι μό
νον επιείκειαν άλλά κα'ι δικαιοσύνην είς αύτήν, τήν 
όποιαν δέν θά δυνηθη ν’ άρνηθή πάς άμερόληπτος ά
ναγνώστης.

Συνιστώντες δθεν τήν μελέτην τοΰ βιβλίου τούτου, 
έκφράζομεν τώ κ. Βαρδουνιώτη τά θερμά ήμών συγ
χαρητήρια.

Σωτήριος Α. Δανόπουλος

* * 
*

Μά; έπιστέλλουν άπύ τήν Κύπρον..
Μοΰ έστειλαν προχθές τόν χάρτην τής Νέας μας 

Ελλάδος, ώ! τΐ παλμούς ιερούς ήσθάνθην σάν νά έρρι-

Γ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Ταγματάρχης

E.iroir εϊς τήν έφοδον τ< ν λόγου Μαχαλά- Ορμαλή

ψα τό μάτι μου σ’ αύτόν, σάν άντίκρυσα σημειωμένα; 
έπισήμους πλέον μέ τό όνομα 'Ελλάς τάς χώρας ποΰ 
χρόνια τώρα μά; είχαν άρπάση, τά; χώρα; ποΰ -χρό
νια τώρα ένοστάλγουν τήν μητρικήν αγκάλην καϊ έζων 
μέ μόνην τήν έλπίδα πραγμζτοποιήσεω; τής έθνικής 
των άποκαταστάσεω;.

Έμεινα πολλήν ώραν προσηλωμένη σ’ αύτόν... καί 
ένοστάλγησα μιάν άλλην ήμέραν, ήμέραν ποΰ θά ήτέ- 
νιζον σ’ ένα άλλον χάρτην, χάρτην μιάς μεγαλειτέρας 
καϊ ισχυρότερα; Ελλάδος, χάρτην μέσα στόν όποιον 
θά διέκρινα μέ λάμποντα έκ τής συγκινήσεω; μάτια 
τόν πάνδοξον Βασιλέα μα; καθήμενον έπϊ τοΰ μεγα
λοπρεπούς θρόνου τή; έπταλόφου...Καΐ έπειτα άπό τήν 
μεγάλην αύτήν χαράν ένα; στεναγμός βαρύς έπίεσε 
τό στήθος μου καϊ μοΰ έκλεψε τή; χαράς αύτής τό ώ- 
ραΐον μειδίαμα’κλαίουσαν καϊ λυσσίκομον είδον μπροστά 
στής ψυχής μου τά μάτια τήν τάλαινα πατρίδα μου 
νά τείνη τάς χεϊρας πρός τήν Μεγάλην της Μητέρα’ 
δι’αύτήν ούδεμία χαρά, ούοεμία εύτυχία. ’Ορφανή καί 
άπροστάτευτο; προώρισται φεΰ! τϊς οΐοεν έπϊ πόσον έτι 
χρόνον νά ύπομείνη τοΰ ξένου ζυγού τά βάσανα 
καϊ νά. τελή άμέτοχος τών εθνικών εύεργετημάτων καϊ 
νά στερήται τών μητρικών θωπειών.

Μιά λύπη βαθειά—σάν οξύ ’ξίφος διεπέρασε τήν ψυ
χήν μου εΐς τήν θέαν αύτήν καϊ μιά μεγάλη φωνή, φω
νή άϋλος, έσωτερική, έξέφυγε τοΰ στήθους μου: ό όρ
κος τόν όποιον πρό χρόνων έδωκα μπροστά στόν ιερόν 
βωμόν τών αγίων τή; θρησκεία; καϊ τοΰ Έθνους μας 
ιδανικών καϊ τόν όποιον έπανέλαβον καϊ τώρα, νά θυ
σιάσω τά; δυνάμει; μου άπάσας, τήν νεότητά μου δ
λην, τήν ζωήν μου αύτήν βοηθούσα τήν πατρίδα μου 
ν’ απόκτηση τήν χαμένην τη; χαράν, ν’ άνακτήση τήν 
ελευθερίαν της.

Μέ αγάπην

Ελένη Γ. Χατζηπέτρου

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ» ΔΡΑΜΑ
Έξ αφορμής τής παροχής άδειας ύπό τοΰ Λόρδου Καγ- 

κελλαρίου πρός παράσιασιν τοΰ νέου θρησκευτικού δράμα
τος «Ό ’Ιωσήφ καί οί αδελφοί αΰτοΰ» έν τφ «θεάτρφ τής 
Αϋτοϋ Μεγάλε ιότητος» οι Λονδίνειοι «Καιροί» έδημοσίευ- 
σαν κύριον άρΟρον έπί τής όρθότητος ή μή τοΰ διδάσκειν 
άπό σκηνής δράματα έχοντα τό θέμα αύτών είλημμένον έκ 
τής θρησκείας. Τό άρθρον τοΰτο έχει ώς έξής :

«Ή άδεια τοΰ Λόρδου Καγκελλαρίου πρός παράσιασιν 
τοΰ έργου τοΰ κ. Πάρκερ έν τοΐ; θεάτροις τής Μ. Βρεττα- 
νίας καθισιρ πρόδηλον οτι ήγέρθη τέλος ό φραγμός, δστις 
απέκλειε τής σκηνής τα θρησκευτικά δράματα καί δτι είς 
τό μέλλον οϋιε τά θρησκευτικά δράματα Οά θεωρώνται ά- 
νάξια τής σκηνής, ούτε ή σκηνή άναξία τούτων.

«Πολλά ις ήτούσαμεν δτι τό δράμα έσχε τήν αρχήν αύ- 
τοΰ έν τή θρησκεία, τοΰτο δέ είνε άληθέ;, ώ; άληθές είναι 
καί τό δτι πάσαι αί τέχναι έν τή θρησκεία έχουσι τήν άρ
χήν αύτών. Ύπήρξεν έποχή. καθ’ ήνοί άνθρωποι έν παντι 
συνήθιζον νά διαβλέπωσι τήν θρησκείαν έν τή ήμέρρ καί 
τή νυκτί, έν τφ θέρει καί τφ χειμώνι, έν τφ τρώγειν καί 
τφ κοιμάσθαι, έν τφ άναπαύεσθαι καί τφ έργάζεσθαι. Τό 
δράμα έκφυέν έκ τοιαύτης φύσεως θρησκείας, τάχιστα πα- 
ρήγαγε κλάδους, οίτινες έλησμόνησαν παντελώς τήν χώραν 
τής καταγωγής των. Έκτοτε τελεία δμοφωνία μεταξύ τής 
θρησκείας καί τοΰ δράματος σπανιώτατα ύ.τήρξε. Δυνάμεθα 
νά παραδεχθώμεν δτι, ίσως, ύπήρξε κατά τάς μεγάλας η
μέρας τοΰ Αθηναϊκού δράματος, οπότε ή τραγική τριλογία 
παρηκο λουθεί το ύπό τής σατύρας, ήτις δμως, κατά τήν ση
μερινήν άντίληψιν κρινομένη, ίέν ήτο μόνον άνήθικος αλ
λά καί άντίθρησκος. Έν τφ Μεσαιώνι εύρίσκομεν περισ
σότερον συν ηνωμένα τό δράμα κοί τήν θρησκείαν αλλά 
τότε ή θρησκεία, έχουσα εισχώρηση είς τήν ζωήν τοΰ αν
θρώπου άπασαν, έΟεσεν έκ νέου εΐς έφαρμογήν δραματικά 
τινα στοιχεία, άτινα εϊχον έπί πολύ παραμείνη έν άχρηστία 
καί ώς έκ τούτου διεφύλατιον άμίαντον τήν θρησκευτικήν 
των μορφήν. Δέν έγένετο πάντοτε παραδεκτόν κατά πόσον 
ώφείλετο εΐς τά περιώνυμα ’Αγγλικά (θαύματα ή έξέλιξις 
τής κωμφδίας κατά τούς χρόνους έκείνους—τής κωμφδίας 
τών θαυμάσιων ραψφδών καί γελωτοποιών, ο'ίιινες ήσαν 
οί καλλιτεχνικοί απόγονοι είδους τίνος Ρωμαίκοΰ δράμα
τος. έχοντος λίαν θρησκευτικόν χαρακτήρα. Άλλά κατά τόν 
Μεσαίωνα, ώ; καί έν ταϊ; ’Αθήναις τοΰ Αισχύλου καί τοΰ 
Σοφοκλέους, ή τε θρησκεία καί τό δράμα ήσαν άνάγκαι 
άπόλυτοι τής άνθρωπίνης ζωή'. Ή πίστις ήτο αρκούντως 
ειλικρινής καί ισχυρά, ώστε τά δέχεται εύχαρίστως τόν γέ
λωτα. Ή αλήθεια ή ο άλήθεια, δέν είχε δέ ανάγκην προ
στασίας δπως μή διαφθαρή. Καί τό δράμα, ή έκφα'σις τών 
βαθυτέρων στοχασμών τοΰ άνθρω.τίνου πνεύματος, ήδύνα- 
το εύκόλωςνά μεταστροφή έκ τοΰ έγκαρδιωτέρου γέλωτος 
είς τήν μεγαλοπρεπεστέραν λατρείαν, άνευ μεγάλων προ- 
σπαθε ιών.

«Ή περαιτέρω συνέχεια τής ιστορίας τοΰ θρησκευτικού 
δράματος είνε κατά τό μάλλον γνωστή. Έν Άγγλίρ τοΰτο 
έξηφανίσθη έντός τής άμπώιιδοςτής ήθικολογίας καί ιών 
λοιπών σχολασι ικισμών. Τό νέον Αγγλικόν δράμα έξειλί- 
χθη ύπό τούς Ίακώβονς καί τούς Καρόλους είς άτλοϋν μέ
σον διασκεδάσεως, ή δέ εποχή τής παλινορθώσεω; εΰρε 
τοΰτο πάν άλλο ή συνδεόμενον πρός τήν καθημερινήν ζω
ήν. Τό δτι τό σφάλμα τοΰτο δέν ώφείλετο άποκλειστικώς 
είς αύτό τοΰτο τό δράμα, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έκ 
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τοϋ γεγονότος ότι οΐ μεγάλοι άνδρες τής Έλισαβετείου έ- 
ποχής άφήκαν τήν θρησκείαν έντελώς άθικτον, βνφ άνεμόρ- 
φωσαν πάντα τά άλλα. Ό αιών τής πίσιεως είχε παρέλθη. 
Ή θρησκεία εϊχ= μεταβληΟή, άπό καρδίαν τής καθημερι
νής ζωής, ώς ήτο πρότερον, εις άντικείμενον τύπων καί λει
τουργιών. Ύπό τοιαύιας περιστάσεις τό δράμα δέον νά 
συγχωρηθή διά τήν έπϊ μάλλον καϊ μάλλον έκδηλωβεϊσαν 
άπάρνησιν τής θρησκείας, τής παλαιά; μητρός τον. Κατό
πιν έπήλθεν ή εποχή τής μειοξύ αύτών έχθρας, καί καθω- 
ρίσθη ή σχέσις έτάστου πρός τάς ασχολίας καί τάς ορέξεις 
τών άνθρώ.των τότε άπηγορεύθη εις τό' δράμα νά θίγη Ιε
ρά θέματα, ή δέ άπαγόρενσις αίίτη έφθασεν έν Άγγλίρ, 
κατά τινα στιγμήν, μέχρι τοΰ σημείου ώστε ν’ άφαιρεθή 
άπ*  αύτοϋ τό δικαίωμα τής χρήσεως τής λέξεως «άγγε- 
λικός».

«Ήδη ζώμεν έν αΐώνι μάλλον φιλοθρήσκφ, ή οίοσδήπο- 
τε τών τελευταίων πρό αύτοϋ. Οί τύποι τής θρησκείας με
ταβάλλονται. Σήμερον τινες εύρίσκουσι τήν θρησκείαν των 
έν τή άγάπη τοΰ πλησίον ή τοΰ όμοφρόνου- έτεροι έν τή 
κοινωνιολογία ή τή φιλανθρωπίρ· άλλοι κανοι ίζουσιν έκ 
τής Ανατολής τά; πνευματικά; των πεποιθήσεις, άλλοι έκ 
τής Επιστήμης. Καί τό δράμα τή; σήμερον ήρξιτο καί πά
λιν ν’άντικατοπτρίζη καί νά έκφράζη τήν θρησκείαν τών έν 
τή ζωή άτόμων. Ή μόνη μέχρι τής στιγμής θρησκεία, εις 
ήν άπηγορεύθη ν’ άποκτήση φωνήν έν τώ θεάτρω, εΐνε ή 
Χριστιανική θρησκεία. Ήδη φαίνεται ότι έν τώ μέλλοντι 
καί αυτή πρόκειται νά ταχθή έν ίση μοίρα πρός τάς λοιπός 
μορφάς τή; πίοτεως, χρησιμοποιούσα οΰτω τήν μάλλον έν- 
τυπωτικήν έκ τών Τεχνών, ίνα εϊτη τάς μεγάλος αύτής δι
ηγήσεις καί έκθεση τάς έννοιας αύτής καί τά ιδανικά της. 
Ελάχιστη δύναται νά ΰπάρξη αμφιβολία ότι πρόκειται νά 
γίνη καλή χρήσις τής ελευθερίας ταύτης. Οί τεταγμένοι τόν 
έλεγχον τοΰ θεάτρου δέον νά έπιδείξωσι τήν άναγκαίαν έν 
άρχή έπιφυλακτικότητα· ή τε θρησκεία όμως καί τό δρά
μα προφανώς θέλουσι κερδίσει έκ τής νέας καταστάσεως*  
τό δράμα θέλει άποδειχθή ότι δέν εΐνε κοινόν καί άσεμνον 
καί ή θρησκεία ότι δέν περιορίζεται είς τούς ναούς καί τά 
παρεκκλήσια».

Τούς δύο αύτούς μήνας τόν Αύγουστον καί Σεπτέμβριον 
είργάσθησαν τελείως καλά τά Αθηναϊκά θέατρα. Μετά 
τήν άναγκαστικήν διακοπήν ή οποία έγένετο κατά ’Ιούλιον 
τά θέατρα έπανήρχισαν μέ νέαν ζέσιν τάς παραστάσεις 
των, καί τό κοινόν μέ νέαν προθυμίαν τήν ύποστήριξίν του. 
Άλλως τε ύπήρχεν εφέτος είς τάς ’Αθήνας πολύς κινητός 
πληθυσμός έξ άφορμής τής έπιστρατεύσεως καί δι’ αύτούς 
όλους τούς ξένους δέν ύπήρχε βεβαίως καλλιτέρα διασκέ- 
δασις άπό τό Οέατρον.

Νέα έργα έδόθησαν είς τό Θέατρον Κυβέλης. Ή Νέα 
Σκηνή καί τό Σύνταγμα έκράτησαν τάς ’Επιθεωρήσεις των, 
ώστε έκάστη έξ αύτών νά ύπερβή τάς εκατόν παραστάσεις.

Τό «Πανόραμα» καί τά «Παναθήναια» υπήρξαν έφέτος 
θησαυρός διά τούς συγγραφείς καί τούς ήθοποιούς. Τόσον 
δέ έθεωρήθησαν άπό τούς θιάσους συμφέρουοαι ώστε άπέ- 
κλεισαν σχεδήν κάθε άλλο έργον είτε πρωτότυπον εΐ ε με- 
τάφρασιν. Μόνον περί τά τέλη τοΰ Σεπτεμβρίου έπαίχθη 
είς τό Θέατρον τής Νέας Σκηνής ή «Νευρική» τοΰ κ. ’Ιω
σήφ καί ή «Βουλγάρα» τοΰ κ. Δημητρακοπούλου είς τό θέ
ατρον τοΰ Συντάγματος. * *

Ή «Βουλγάρα» έθεωρήθη ένα άπό τά καλά έργα τοΰ κ. 

Δημητρακοπούλου. Δι’ αύτής μάς έζωντάνεψε άπό τής θεα
τρικής σκηνής ό συγγραφεύς ώραίας ελληνικός παραδόσεις, 
παραδόσεις είς τάς όποιας έδιδεν ένα πατριωτικόν παλ
μόν ή έπικαιρότης τών δύο πολέμων μας. Τήν Βυζαντινήν 
Αΰτοκ ιάτειραν ύπεδύθη ή ζ. Μηλιάδου, μάς έδωκε δέ μίαν 
τροφόν τελείαν ή δνίς ΙΙλέασα. Έν γένει τό έργον έγένετο 
δεκτόν μέ ένθουσιασμόν σχεδόν άετό τό κοινόν.

Θέατρον Κυβέλης. Εΐνε τό μόνον θέατρον τό όποιον 
μάς έδωσεν έφέτος νέα έργα. Καί έτι πλέον μάς έδωκε καί 
καλλιτεχνικός άπολαύσεις μέ τάς φιλολογικός του Δευτέ
ρας, κατά τάς όποιας ένεφανίσθη ό X. Οικονόμου έτι τής 
σκηνής. Τά νέα έργα ήσαν ώ; έπι ιό πλεϊστον μεταφρά
σεις. Ό «Τελειος έρως» τοΰ Bracco, τό «Κόλπο» τοΰ Σε
ραφείμ, τό «Παιδί τοΰ θαύματος», ή «Έλγη» τοΰ Χά
ουπτμαν καί δέν ενθυμούμαι άκόμη ποιό άλλο έπαίχθησαν 
μέ τελειότητα, μέ τήν οποίαν μάς έσυνείθισε πλέον ό θία
σος τής κ. Κυβέλης. Μόνον ίσως είς τό ονειρόδραμα τοΰ 
Χάουπτμαν ή μικρά έλληνική σκηνή δέν ήδυνήθη νά φθά- 
ση—καί δέν ήτο δυνατόν—τήν ρωσσικήν πολυτέλειαν μέσα 
είς τήν οποίαν έζησεν ό πλούσιο; Σταρσένσκι καί ή γυ- 
ναϊκά του. Άλλά τήν έλλειψιν τής χλιδής τήν άντεκατέ- 
στησεκαί εις τήν περίστασιν αύτήν τό τέλειον παίξιμο τής 
Κυβέλης καί τοΰ Βονσσέρα.

Τό «Άσπρο καί Μαΰρο» τό νέον έργον τοΰ κ. Μελά έ
παίχθη καί αύτό άπό τόν θίασον τής Κυβέλης. Ό συγγρα
φεύς έλοβεν ώς βάσιν τήν έλευθερίαν τοΰ άτόμου. Καί ή- 
θέλησε άπ’ άρχή; μέχρι τέλους τοΰ δράματός του νά μάς 
δείξχ) οποίας καταστροφάς ή μπορεί νά φέρη είς τό άτομον 
ή δέσιιευσις αύιής τή; έλευθερίας είς τάς κοινωνικός συν- 
θήκας τοΰ βίου τάς ώς έπί τό τλεΐσιον ψευδείς καί τυραν
νικάς.

Ό ’Ίψεν λέγει είς κάτοιον έργον ; «Χωρίσατε τό άτομον 
όπως ελεύθερον έξακολουθήσΐ) τόν δρόμον τής ζωής. Άς 
φέρη κάθε ένας τήν εύθύνην τών πράξεων του. Τής άιιμίας 
ή τής τιμής, τής ταπεινώσεως ή τής δόξης». Ό συγγρα
φεύς τοΰ «Άσπρου καί Μαύρου» ιιάς δεικνύει άκριβώ; τήν 
άντίθετον όψιν αύτής τής θεωρίας. Κανείς είς τό δράμα 
τοΰ κ. Μελά δέν άκολουθεϊ ελεύθερος τόν δρόμον του. 
Ούτε ή Μαργαρίτα, οΰτεό Άλέκος, ούτε ό Άνδρέας, ούτε 
ό Κώστας. "Ισως μόνη ή Άνθη άκόλουθιΐ τάς εμπνεύσεις 
τή; καρδίας της, άλλά καί αύ.ή διά νά γίνη θΰμα τής ά- 
συνειδηοίας τοΰ έραοτοΰ της. Οΰτω τό δράμα τοΰ κ. Μελά 
ζητεί νά μάς παρουοιάση τήν άστικήν οικογένειαν μέ τάς 
σκέψεις της, μέ τάς ιδέας της, μέ τούς δεσμούς της. Τά 
πρόσωπα τοΰ δράματος φαίνονται ότι προέρχονται όλα άπό 
τήν μεγάλην μάζαν, άπό τούς άνθρώπους τή; μέθης τάξεως 
οί όποϊιι πάντοτε συγκινοΰν τούς διανοητικού; καί συναι
σθητικούς άνθρώπους. Άλλά είς τό δράμα τοΰ κ.Μελά μάς 
παρουσιάζονται δλνι είς πολύ χαμηλήν βαθμίδα. Όλοι ό
σοι κινούνται έπί τής σκηνής τοΰ «’Άσπρου καί τοΰ Μαύ
ρου», παρά τήν μόρφωσίν των ή όποια πάντοτε έξυπνα τόν 
άνθρωπον, φαίνονται ότι στερούνται τρομακτικά τήν άν- 
θρωπίνην εκείνην δύναμιν, ή οποία καλείται θέλησις καί ή 
όποια δέν λείπει ένίοτε ούτε άπό τά ζώα. Διότι έάν είχον 
καί κοκκον θελήσεως θά άντελαμβάνοντο καί θά έζων δια
φορετικά τήν ζωήν. Καί ή Μαργαρίτα θά έπερνεν έγκαί- 
ρως τόν Άνδρέα κοί ό Άλέκος θά έγίνετο γλύπτης καί ό 
Κώστας δέν θά έφθανεν είς τήν υπερβολικήν, τήν αφύσι
κου έκείνην σκηνήν, νά έπιβάλη τήν αύτοκτονίαν είς τήν 
άδελφήν του διά νά μή χάση τόν πλούσιον γάμον του. Έν 
τούτοις παρ’ όλα ταΰτα, παρ’ δλας τάς ΰπερβολάς καί τάς 
άπιθανότητας καί τάς χυδαιότητας έν πολλοϊς, τό δράμα 

τοΰ κ. Μελά μάς μιλεΐ διά τό 
μεγάλο πρόβλημα τή; ζωής 
καί τής έλευθερίας τοΰ άτό
μου. Κατορθώνει δμω; νά τό 
λύση τό πρόβλημα αύτό; Δίδει 
άραγε καμμίιν ώθησιν ή νέαν 
κατεύθυνσιν είς τήν σκέψιν μας; 
Δι’ άλλους ναί, δι’ άλλους όχι. 
Καί αύτό τό ναι κοί τό δχι έ
καμε τοϋ; κριτικούς— ή μάλλον 
τός εφημερίδας, διότι γνωρίζο- 
μεν όλοι ότι δέν υπάρχει κρι
τική — νά διαιρεθοΰν είς τάς 
γνώμας των περί τή; άξίας τοΰ 
έργου. Καί τό ζήτημα αύτό τό 
έσκόιισε περισσότερον ή πρός 
τόν κ. Μαυρουδήν πυκνή επι
στολογραφία τοΰ συγγραφέως, 
τήν όποιαν ήρχισεν ουτος άπό 
τών στηλών τής «Νέας Ήμέ
ρας». Εύιυχώς ότι άπό τήν ε
πιστολογραφίαν αύτήν, είς τής 
όποιας τό άπύθμενον φιλοσο
φικόν πέλαγος έκλυδωνίζετο τό 
κοινόν, μάς έσωσεν ή έπέμβα- 
σις τοΰ Μάρκου Λύγέρη, έτί- 
σης άλλου φιλτάτου ποιητοΰ τοΰ συγγραφέω; τοΰ «Άσπρου 
καί τοΰ Μαύρου».

Τά τέιΜαρα μονόπρακτα.—Είς τό θέατρον τής Δδος 
Κοτοπούλη έδόθησαν τά τέσσαρα μονόπρακτα, τά βρα- 
βευθένια ύπό τή; Εταιρίας τών Θεατρικών Συγγραφέων. 
Ό «Σπαραγμός», τό «’Αγριολούλουδο», ή «Γιάννω» καί 
ή «Καρδερίνα» ήσαν οί τίτλοι τών έργων. Έκ τών τεσσά
ρων ήρεσε περισσότευον τό «Αγριολούλουδο». Συγγράφει'; 
ήτο ό άτυχης Βερνουδάκης, όποιος πρό δύο μηνών ηύτο- 
κτόνησεν ένα πρωί εις τάς πρασιάς τοΰ Ζαππείου. Συγγρα
φεύς τού; «Σπσραγμοΰ*  ήτο ό κ. Ζωϊόπουλος, τή; «Καρδε
ρίνας» όκ Δημηιρακόπουλος καί τής «Γιάννως» άγνω
στος κύριος κρυπτόμενος ϋ τό τό όνομα Παύλος Πρ.

Τά τέσσαρα μονόπρακτα δέν ήρεσαν είς τό κοινόν. Ή 
όμοιότης τής ύ ιοθέσεως—είχαν δλα λάβει ώ; θέμα τήν ά- 
πιστίαν τής ύτάνδρου γυναικός—έφερε μίαν δυσφορίαν εις 
τό άκροατήριον, τό όποιον έσπευσεν είς τήν Νέαν Σκηνήν 
μέ τήν πεποίθησιν ότι θά διέλθη μίαν εύχάριστον εσπέραν 
άφοΰ έπρόκειτο ν’ άκούση έργα βραβευθέντα. Δυστυχώ; ά- 
πειδείχθη διά μίαν άκόμη φοράν ότι ή έντύπωσις τή; άνα- 
γνώσιως απέχει πάντοτε πολύ άπό τήν έντύπωσιν τή; άπό 
σκηνή; διδασκαλίας. Ύπό έποψιν συρροής κόσμου καί συ
νεπώς εισπράξεων ή έσπερίς τών θεατρικών συγγραφέων 
έπέτυχε πληρέστατα. Μ.

0ΕΑΤΡΙΚΑΙ ΕίΔΗΣΕΙΈ
— Ό θίασος τή;κ. Κυβέλη; φεύγει κατά τάςάρχάς τοΰ 

τρίτου δεκαημέρου τοΰ 8βρίου διά Κέρκυραν όπως δώση 
είκοσι παραστάσεις είς τό Δημοιικόν θέατρον κατόπιν 
προσκλήσεως τή; έκεϊ έπιτροπής τοΰ αύτοϋ θεάτρου- Μετά 
ταΰτα θά διειθυνθή είς Πάτρας, Βόλον, κατά Ιανουάριον 
είς Σμύρνην καί τήν τεσσαρακοστήν είς Κωνσταντινούπολή

— Ή δεσποινίς Μαρίκα Κοτοπούλη τό δεκαήμερον τοΰ 
8βρίου άναχωρεΐ διά Βράϊλαν, Κωνστάτσαν, Γαλάζιον καί 
Βουκουρέστι. Μετά τάς πόλ«ις αύτάς ίσως διευθυνθή είς

Αποβίβασές άπολυϋ'έντων εθελοντών μεταφερ&έντων έκ Θεσσαλονίκης

Βελιγράδιον δι’ όλίγας παραστάσεις καί κατόπιν είς Θε:- 
σαλονίκην.

— *0  κ. Πλέσσας περί το τέλη Σβρίου άναχωρεΐ διά τό 
Κάϊρον δπως δώση παραστάσεις καθ' δλον τόν χειμώνα 
είς τό θέατρον τή; Έσβεκίας.

—Διά τήν Μιτυλήνην κατηρτίσθη Έλληνική ό.τερέττα 
παρα τής δεσποινίδος Κόλλυβά καί τής κ. Κυπαρίσση.

— Ό Παπαϊ οάννου, μέ τήν Έγκελ πάντοτε αρχίζει τήν 
18ην δβρίου εις τάς Πάτρας, είς τό ’Αμερικανικόν Οέα
τρον. Κατόπιν θά φύγη διά τήν Βραΐλαν, Βουκουρέστι καί 
‘Οδησσόν.

— Ή κ. Νίκα μετά τών κ. κ. Φϋρστ καί Λεπενιώτου 
φεύγουν διά Κων)τολιν περί τάτέλη τρέχοντος. Θά παί
ξουν είς τό θέατρον Βαριετέ έπί τοΰ σταυροδρομιού.
—Διά τάς νέας χώρας θά καταρτισθοΰν διάφοροι θίασοι 
οί όποιοι θά ενθουσιάσουν τούς έλευθερωθέντας άδελφούς 
ίδικώς μέ Έλληνοβουλγαρικά έργα.

Μ Μοδκ__
ΜΠΛΟΥΖΕΣ

Οί μεγάλοι ραπτικοί οίκοι στό ΙΙαρίσι ήρχισαν ήδη 
νά επιδεικνύουν είς τήν πελατείαν των τήν χειμερρινήν 
συλλογήν. Άλλά τελεία έξακρίβωσις τής μόδας καί ή 
τελευταία λέξις αύτής θά άκουσθή σε δεκαπεντε ημέ
ρες ακόμη.

Πρδς το παρόν καταρτίζονται τουαλέτται καί 
μπλοϋζαι τής πρώτης ανάγκης. Ήτοι ταϊγέρ άπό με
ταξωτά ή σέρζ λεπτά, έντελώς δέ στρίκτ. Μπλούζες 
δέ, κάτι άπαραίτητο πλέον είς τήν βεστιέρα τών κυρι
ών—θά φορεθούν τά κατωτέρω είδη, αί λεντζερί θά 
έχουν συνέχειαν είς τήν χρήσιν τους δπως πάντοτε, 
μάλλον δέ είς τό είδος σεμιζιέ, μέ μακρυά μανίκια, 
καί κατάργησιν τών μεγάλων ζαμπών, διότι χαλούν 
τήν γραμμή τής σιλουέττας ή όποια πρέπει νά εΐνε ί
σια εμπρός. ** *

’Εντελώς χαριτωμένας μπλούζας θεωρούν τελευταί-
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185ως αί Παρισιναί γιά καθημερινή χρησιμοποίησι άπό 

μαλακά μεταξωτά, π. χ. άπό πουζέ, κρέπ-ντέ-σίν, κρε 
πόν μεταξωτά καί φανέλες άκόμη μεταξωτές γιά τής 
ψυχρές ημέρες, μάλλον δέ σέ λευκό χρώμα, γιατί συν
δυάζεται καλλίτερα μέ τό σκούρο ταϊγέρ μέ γιακά 
άπό τόΐδιο ύφασμα σέ σχήμα δέ ναυτικό,—οί Ροβεσπι- 
έροι έπεσαν—τό όποιον καταλήγει σέ μιά στενή γρα
βάτα άπό τό ίδιο ύφασμα ή μαΰρο ταφτά. ’Επίσης 
συνειθίζονται μπλούζες άπό σατέν μαΰρο, φαρδύτατες, 
ποΰ κάμνουν έντύπωσι δτι κρατούνται μόνον άπό τούς 
ώμους, μέ πολύ μακρυά μανίκια καί μάλλον φαρδειά, 
τά όποια στενεύουν κάτω, μέ ένα γιακά μαρίνικο. καί 
μανικέτια άπό μαΰρο τούλι.

* 
* *

Εις τής μπλούζες είδος σεμιζιέ βάζουν τελευταίως 
άρκετές πιέτες εμπρός, καί κουμπόνο'>ν εμπρός μέ 
πυκνά κουμπιά στρογγυλά, στά δέ μανικέτια βάζουν 
μάλλον άνδρικό είδος κουμπιών μέ άλυσσιδίτσα.

*·Τ· -!·
Γά ταϊγέρ τής τουαλέτας φοροΰν άπό τούλι, τά ό

ποια γαρνίρονται ώς έπί τό πλεΐστον άπό μικρά βολάν 
επίσης τούλινα ή μπουγιουνέδες καί γύρω άπό τόν 
λαιμό ένα γιακά μικρό, άπό τούλι μισσαρισμένον, τε
λευταία δέ ώρα είνε νά φοροΰν μέ αύτές τής μπλούζες 
ένα μαΰρο βελούδο γύρω τό όποιον περνά κατό
πιν εμπρός καί καταλήγει σέ ένα φιόγγο σχήματος πε
ταλούδας όλίγον πλέον έπάνω άπό τήν μέσην.

***
Γιά μπλούζες επίσημες· διαδέχονται τής ζωγραφι

σμένες μουσελλίνες διά τόν χειμώνα άπό βελοΰδον πο
λύ μαλακό, έπί τού όποιου είνε ζωγραφισμένα μεγάλα 
άνθη σέ άποχρώσεις χρυσιζούσας.

Αύτό τό είδος είναι καί ιδιαιτέρως καλαίσθητον καί 
θά έφαρμοσθή άπό τάς κυρίας ποΰ δέν τούς άρέσει νά 
ένδύωνται συνειθισμένα.

ΤΑ ΚΑΠΕΛΛΑ

Είναι πλέον τελείως έξηκριβωμένον. 'Η μόδα άπέ- 
κλινεν όριστικώς ύπέρ τών μικρών καπέλλων, τών ό
ποιων ή κατανάλωσις άνήλθεν είς 95 ο)ο. Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικάτών έπικρατησάντων μικρών είνε πρω- 
τίστως οί μαλακοί τεπέδες πρακτικώτατοι διά τό ζή
τημα τοΰ κτενίσματος διότι στέκονται χωρίς δυσκολίαν.

Τάσχήματα είνε απλά ιδίως δέ σηκωμένα άριστερά 
ή δεξιά καί πεσμένα πολύ άντιθέτως. Χρώματα επι
κρατούν δύο μέχρι τής στιγμής. Τό χρώμα τοΰ τύλλιου 
καί τό χρώμα τοΰ κερασιού. ’Εξ αύτών παλιν πρωτεύει 
τό πρώτον.

Πολλά καπέλλα έφάνησαν μέ τεπέδες μαλακούς, 
σκεπασμένα μέ τούλι σαντιγύ καί γαρνιρισμένα μέ 
φαντεζί παραδείσια.

Τές τελειότερες φόρμες τών νέων καπέλλων συν
αντά κανείς είς τό κατάστημα τών αδελφών Εύστα- 
θιάδου, όδός Εύαγγελιστρίας 15—22 Λ.

TO «^»AEF»T
«Είνε άναμφισβήτητον ότι ό κοινωνικός κόσμος δέν 

εϋρίσκεται παντάπασι σύμφωνος όσον άφορά τήν ση
μασίαν καί τήν ηθικότητα τοΰ φλέρτ. Οί μέν ύποστη- 
ρίζοντες αύτό τό ευρίσκουσι θελκτικόν, οί άλλοι τά θύ
ματα ιδίως τοΰ φλέρτ, δέν εύρίσκουσι λόγους διά νά 
τό άποκηρύξωσιν. Ό Γάλλος λογογράφος καί κοινω

νιολόγος κ. Βίκωρ Δεβλέδ άφιεροΐ διά τό φλέρτ πο
λυσέλιδο'? μελέτην εις τήν Παρισινήν Έπιθεώρησιν, 
βεβαιών, ότι δέν επιθυμεί νά προσηλυτίση ούδένα πρός 
τάς ιδέας του. Προσπαθεί μόνον, όσον δυσχερής καί άν 
είνε ή προσπάθεια νά άποδείξη τάς φάσεις'καί τούς 
βαθμούς τοΰ φλέρτ διαφόρους κατά καιρόν καί κατά 
λαούς. Υπάρχει προτίμησις διά τό γαλλικόν Φλέρτ, 
είς τό όποιον ή χάρις τών έξυπακουομένων καί ή κομ- 
ψότης τής συνδιαλέξεως παίζουσι τό κυριώτερον μέρος. 
ΌΒ'κτωρ Δεβλέδ σημειοΐ τέσσαρας διαβαθμίσεις τοΰ 
Γαλλικοΰφλέρτ1)Προσήλωσις άνευ προθέσεως.Μία γυνή 
δεικνύει εύχαρίστησιν νά όμιλή μεθ’ένός κυρίου καί αυτό 
είνε τό σημεΐον τής άφετηρ'ας. 'Η γυνή λέγει καθ’ έ- 
αυτήν: «χαριτωμένη συνομιλία ». Ό κύριος λέγει καθ’ 
εαυτόν: «είνε θελκτική καί άντιλαμβάνεται τελείως».

2) Προσήλωσις μετά τίνος προθέσεως. ’Αρχίζει νά 
άρέση 5 εις τόν άλλον καί μόλις τό όμολογούσι πρός 
άλλήλους, ή κυρία καταλήγει είς τήν σκέψιν: είνε θελ
κτικός. Ήρχισα νά αίσθάνωμαι ότι διατρέχω κίνδυνον 
πλησίον του». 'Ο κύριος έπαναλαμβάνει εις εαυτόν : 

είνε θελκτικωτάτη. Ηά μεταβαίνω νά τήν συναντώ 
συχνά καί άς γίνη ο,τι γίνη ♦

3) Προσήλωσις μέπρόθεσιν καθωρισμένην. Τό φλέρτ 
έντείνεται καί ό κύριος ριψοκινδυνεύει συγκεκινημέ- 
νος έξομολόγησιν έρωτικήν. ’Εκείνη ακούει χωρίς νά 
φαίνεται, ότι εννοεί. Πολλοί μήνες πιθανόν νά διαρ- 
ρεύσωσιν ούτω.

4ον) Φλέρτ άπολήγον εις έρωτα μή άρκούμενον είς 
άπλοΰς λόγους καί έπιστολάς. 'Ο κύριος καθίσταται 
όλονέν άπαιτητικώτερος, ζητεί δέ καί γάμον, εάν περί 
ήθικωτέρων προβλέψεων πρόκειται. ’Ενίοτε τερματίζε
ται δΓ ύποχωρήσεως. ’Αλλά πάντοτε ή ρήξις έπέρχε - 
ται μετ’ βργής καί μετά περιφρονήσεως. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Μετά ταΰτα είς τήν μελέτην αύτοΰ ό Γάλλος λόγιος 
καί κοινωνιολόγος παραθέτει δσας περισυνέλεξε κρίσεις 
καί γνώμας διά τούς φλερτάροντας καί τάς φλερταρι- 
ζούσας. Ό Πώλ Έρβιέ γράφει: «Μεταξύ τής γυναικός 
καί εκείνου, όστις έρωτικώς διώκει αύτήν, υπάρχει κα- 
τάστασις ψυχής άορίστως θέλγουσα καί έπικυνδύνως 
όδηγοΰσα άπό τής αρετής είς τό παράπτωμα μετά 
σταθμών διαμέσων κατ’ αρέσκειαν τών φλερταριζόντων.

Ό Γάλλος θεατρικός συγγραφεύς Μαυρίκιος Δωνέ, 
θεωρεί τό φλέρτ ώς μάθημα ξιφασκίας, είς τό όποιον 
ή γυνή μεταβαίνει μέ ξίφη μονομαχίας.

Άλλος συγγραφεύς λέγει, ότι μερικά φλέρτ, αναγό
μενα είς τήν ανταλλαγήν αναισχυντιών, άποτελοΰσι 
ταπείνωσιν μείζονα καί τής παραδόσεως είς τόν άνδρα.

Έν ίώ μεταξύ ό Βίκτωρ Δεβλέδ θέτει καί ίδικά του 
αποφθέγματα. Λέγει δέ μεταξύ τών άλλων καί τά έξής: 
«Είς τό φλέρτ, δπως καί είς τόν έρωτα ή γυνή δέν ά- 
νέχεται τήν ζηλοτυπίαν ενός άνδρός, εϊμή έάν τόν α
γαπά τόσον, ώστε καί αύτή νά ζηλότυπη».

’Ιδού καί έτερον:
«Γυνή φλερτάρουσα είνε άνθος άπό τό όποιον έκα

στος διαβάτηξ δρέπει έν πέταλον καί ή όποια δέν ά- 
φήνει διά τόν σύζυγον ή διά τόν εραστήν εϊμή γυμνόν 
τόν μίσχον» Υπάρχουν άκόμη, κατά τόν Γάλλον κοι
νωνιολόγον, γυναίκες, αί όποΐαι φλερτάρουν έξ άπλής 
ύπεροψίας, μόνον καί μόνον διά νά συγκεντροΰν είς έ- 
αυτάς. τήν προσοχήν καί γυναίκες, αί όποΐαι φλερτά
ρουν διά νά έξεγείρουν τήν προσοχήν έκείνου, τόν ό
ποιον άγαποΰν. Υπάρχουν τόσα είδη φλέρτ, δσαι καί 
γυναίκες φλερτάρουσαι. Κατά τόν κ. Δεβλέδ, δέν ’υ
πάρχει γυνή άγαπώσα τόσον, ώστε νά μή φλερτάρη.

Βίκτωρ Δεβλέδ

παϊκής άλλά καί τής Ασιατικής Τουρκίας διά νά υ- 
ψώση παντού τόν Σταυρόν άν αί περιστάσεις άφινον ε
λευθερίαν ένεργείας είς τάς κινήσεις του. "Ολος ό στρα
τός λύσσα διά νά δώση τό έσχαστον κτύπημα είς τούς 
βαρβάρους καί άνιέρους δυνάστας άοπλων Ελληνικών 
πληθυσμών καί μία λέξις τοΰ Στρατηλάτου, ένα Έμ- 
πρδς θά έδημιούργει μίαν εικόνα ζωής καί θάρρους 
τήν όποιαν ούδείς αιών δύναται νά παρουσιάση καί ού- 
δεμία έποχή νά τολμήση νά φαντασθή.

Δ. A. Ζ.

Ή πανηγυρική επάνοδος κατά τάς άρχάς Αύγού- 
στου τοΰ Βασιλέως είς τήν πρωτεύουσαν έσημείωσε 
σταθμόν είς τήν νεωτέραν ιστορίαν τοΰ Ελληνισμού. 
Πολλάκις ό Ελληνικός Λαός έκλήθη νά πανηγυρίση 
διάφορα γεγονότα, άλλά ούδέν έξ αύτών είχε τήν ση
μασίαν τήν όποιαν έξεπροσώπει ή δεξίωσιςτοΰ Βασι- 
λέως έπανερχομένου έλευθερωτοΰ,νικητοΰ καί τροπαι- 
οφόρου άπό τά πεδία τών μαχών. Έκτοτε έξετυλϊχθη- 
σαν κατά τούς μήνας Αύγουστον καί Σεπτέμβριον γε
γονότα τά όποια άπεμάκρυναν άπό τήν πατρίδα ήμών 
τήν δνειροπολουμένην ησυχίαν. 'Η κακόπιστος Τουρ
κία ένθαρρυνθεΐσα άπό τάς άνελπίστους έπιτυχίας της 
κατά τής Βουλγαρίας φαντάζεται δτι δύναται νά κρά
τηση τήν αύτήν στάσιν καί άπέναντι τής Ελλάδος. ζΟ 
πολύς στρατηγός Σαβώφ έπί κεφαλής όμάδος Βουλγά
ρων πληρεξουσίων ύπεχώρησεν είς τάς Τουρκικές ά- 
ξιώσεις καθ’ δλην τήν γραμμήν καί ύπεγράφη ήδη ή 
Τουρκοβουλγαρική Συνθήκη άποστερηθείσης τής 
Βουλγαρίας σχεδόν δλων τών καρπών τούς όποιους αί 
νίκαι τών συμμάχων τή βοήθεια τοΰ 'Ελληνικού στό- 
λουτή προσεπόρισαν. 'Η κατά τής Βουλγαρικής κακο- 
πιστίας τιμωρία έπήλθε ραγδαία. 'Η Ελλάς, ή Ρου
μανία, ή Σερβία καί Τουρκία τής άπέσπασαν δχι μόνον 
δσα ή άπληστία της έζήτε:, άλλά καί έκεΐνα τά όποια 
εύχαρίστως θά τή παρεΐχον ύπό συνήθεις περιστάσεις. 
Έκτοτε ή Βουλγαρία ώς δαρμένος κύων περιεμάζευσε 
τήν ούράν της καί περίφοβος άτενίζει πρός τούς μαστι- 
γοφόρους περίοικους Λαούς, άλλά δέν παύει νά τρέφη 
είς τά βάθη τής ψυχής της πόθους χιμαιρικούς διά 
μέλλουσαν ίκανοποίησιν. Ή ’Αλβανία μέ τόν άκα- 
νόνιστον οργανισμόν της πρός στιγμήν έγαλβάνισε 
τό νεκρωθέν σώμα τής Βουλγαρίας και μέ τάς κατά 
τής Σερβίας έπιθέσεις της ένέπνευσε καί είς τήν πο
νηρά’? Τουρκίαν έλπίδας, αί όποΐαι μόνον εις βάρος τοΰ 
Ελληνισμού δέ/ ήτο δυνατόν νά πραγματοπο'.ηθώσιν. 
Έν τώ μεταξύ οί Σέρβοι ψύχραιμοι καί μεθοδικοί κα- 
τέπνιξαν κάθε ’Αλβανικήν άνταρσίαν καί έτιμώρησαν 
κάθε ’Αλβανικήν αύθάδειαν.

'Η Ελλάς παρακολουθούσα άγρύπνως τά περί έ- 
αυτήν τελούμενα έλαβεν δλα της τά μέτρα διά νά δώ- 
ση τό τελευταΐον κτύπημα είς τούς όνειροπόλους έχ- 
θρούς της. Ό Άμπρο βέης, άντιπρόσωπος τής Πύλης 
περιφέρει τάς ήμέρας αύτάς τήν γενειοφόρον μορφήν 
του καί τό ρεδιγκοτοφορών παράστημά του είς τάς ά- 
θηναϊκάς λεωφόρους άναμένων τήν άπάντησιν τής ελ
ληνικής Κυβερνήσεως έπί τών προτάσεων τής Πύλης 
τών περιεχομένων είς τό ύπ’ αύτοΰ κομισθέν άντισχέ- 
διον. "Ολας δμως τάς διακυμάνσεις τής πολιτικής κα- 
ταστάσεως ήλθε νά ώθηση είς ένα δρόμον εύθύν και 
άπερίστροφον ή Βασιλική έπιβολή τοΰ μεγάλου στρα- 
τηγοΰ μας. Άπό τάς Άγγλικάς άκτάς, δπου εφησυχά
ζω’/ άπό τούς θριάμβους διήρχετο έν μέσω τής οικο
γένειας του βίον άπλοΰ άστοΰ, ταχύς έπανήλθεν είς 
τήν Ελλάδα ό Κωνσταντίνος. Καί σήμερον διατρέχω·? 
τά Ελληνικά στρατόπεδα έμπνέων τήν θείανπίστιν είς 
τούς ήρωίκούς στρατιώτας μας οί όποιοι ένα νεύμα 
Του περιμένουν διά νά στήσουν τήν Σημαίαν εϊς τά 
μεγαλοπρεπή άετώματα τής Άγιας Σοφίας.

"Οπως ό ’Ηράκλειος, κατά τοΰ ΙΤέρσου Χοσρόου 
μέ πτερά άετού καί ταχύς, έξώρμησεν είς τήν καρδίαν 
τής Περσίας ούτω καί ό Κωνσταντίνος μέ τούς άελλό- 
ποδας έλληνας στρατιώτας ύπερήφανος και όρμητι- 
κός θά έξώρμα πρός τό κέντρον δχι μόνον τής Εύρω-

Ο ΚΟΧΝΙΟΣ
Είς τάς 5 Αύγουστου αί Άθήναι ύπε^έχθησαν έ- 

πιστρέφοντα άπό τά νικηφόρα στρατόπεδα τόν 
Στρατηλάτην Βασιλέα των. Άπό δλα τά σημεία 

τοΰ απερίγραπτου έν-
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ θουσιασμοΰ μέ τόν ό- 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ποιον ύπεδέχάησαν 
αύτόν τό ωραιότερον 

καί συγκινητικότερον ήτο ή υποδοχή τών τραυματιών. 
Είς τήν οδόν Κοραή είχε στηάή ή έςεδρα των. Έκεΐ 
έτοποθετήθησαν δσοι ήδΰναντο νά έςέλθουν τών Χει
ρουργείων καί Νοσοκομείων. Περίπου χίλιοι έξ αύτών 
κατέλαβον τήν εξέδραν. Πολλοί έπασχον δεινώς, άλλ’ 
ήτο άδύτατον νά υπακούσουν εις τής φρονήσεως τήν 
φωνήν, άφοϋ έπρόκειτο νά άτενίσουν τόν ένδοξον 
Στρατηλάτην των. 'Ο ένάουσιασμός ό οτοϊος έξερράγη 
δταν ό Βασιλεύς έχων άριστερά τήν Βασίλισσαν έφθα- 
σε πρό τής εξέδρας τών τραυματιών δέν είνε δυνατόν νά 
περιγραφή.Οί χίλιοι εκείνοι ά'νδρες έπί τοΰ προσώπου 
τών οποίων ήσαν καταφανείς αί κακουχίαι τών πολε
μούν, καί τών σωματικών βασάνων, διά μίαν στιγμήν 
έλησμόνησαν τά πάντα, άτενίζοντες Εκείνον ό όποιος 
τούς είχεν όδηγήση είς τήν ένδοξον Νίκην. Άλλά καί 
ό Βασιλεύς ωχρός, συγκεκινημένος, σχεδόν δακρύων, 
ήγέρθη αύτομάτως άπό τό κάθισμά του, καί χαιρετίζων 
με καταφανή συγκίνησιν μέ κίνημα στοργής καί άγάπης 
τούς τραυματίας του, έφαίνετο δτι μαζή τοιν μοιράζε
ται τήν’ώραναύτήντής άμαράντου δάφνης τάφύλλα...

"Ενα γερό κρητικό μυαλό άνήκον εϊς άντιπρόσω- 
πον τοΰ ώραίου φύλου σκορπίζει άφθόνως τούς πνευ
ματικούς χυμούς του εις τά διάφορα ελληνικά δημο

σιογραφικά όργανα τής Άμερι- 
Η κ. ΤΑΚΙΔΕΑΗ κής. Έκεΐ δπου άνθεΐ ή ελλη

νική δραστηριότης καί δπου έ- 
φθασεν είς ύψος ζηλευτόν ή έλληνική πρωτοβουλία 
τοΰ άνδρός δέν ήτο δυνατόν νά ύστερήση ή δράσις τής 
Έλληνίδος. Καί άπό τόν πανελλήνιον συναγερμόν είς 
τάς άχανεΐς άμερικανικάς εκτάσεις ή ήρωϊκή Κρήτη 
έδώρησε τήν πνευματικήν γυναίκα, ή όποια μέ τό ι
σχυρόν πνεΰμά της καί μέ τήν εύρείαν μόρφωσίν της 
άποτελεΐ ίσχυράν φυσιογνωμίαν είς τόν κύκλον τών έν 
Αμερική γραφόντων Ελλήνων.

Ή κ. Μαίρη Τακιδέλη ή γνωστή ύπό τό ψευδώνυ
μον Κρήσσα, ή ύπέροχος Έλληνις, τιμά διά τής συ
νεργασίας της καί τάς σελίδας τής Ελληνικής Έ- 
πιθεωρήσεως» καί υπόσχεται νά κρατή τάς Έλληνί- 
δας ένημέρους τής γυναικείας δράσεως τών Αμερικα
νίδων. Ή ένημερότης αύτή δέν ύπάρχει άμφιβολία 
δτι θά ώφελήση τήν Έλληνίδα είς τάς νέας σκέψεις 
της καί τήν νέαν κατεύθυνσιν τής ζωής.

'Ο ύπόστροφος πυρετός ή κάλλιον δ ύπόστροφος 
τύφος είναι δεινή λοιμώδης νόσος. Κατά τήν έπιστήμην
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παράγεται έκ τής σπειροχαίτη; τοϋ Όμπερμεΐρερ τήν 

οποίαν μεταδίδουν αί φθείρες. Είς
Ο ΥΠΟΣΤΡΟΦΟΣ τόν άγριον πόλεμον έναντίον τών 

ΠΥΡΕΤΟΣ Τούρκων καί μετά ταΰτα τών 
Βουλγάρων άνεφάνη κατά πρώ

τον ή νόσος αύτη έν Ελλάδι, ούσα πρό αυτών άγνω
στος.

Εις τήν Ήπειρον καί τήν Μακεδονίαν όλόκληρα νο
σοκομεία ήσαν πλήρη στρατιωτών ύποστροφιώντων. 
Ή έκ τής νόσου ταύτης θνησιμότης είνε μικρά, έν 
τούτοις δμως ή έκ ταύτης καταλιπομένη εις τόν α
σθενή έςάντλησις καί άτονία άπεδείχθη μεγάλη καί 
μακροχρόνιος.

Ή ύποστροφή τής νόσου γίνεται τρις κατ’ έλάχι- 
στον δριον καί καθ’ ώρισμένα κατά τό μάλλον καί ήτ
τον χρονικά διαστήματα άν μή άμα τή εισβολή τής 
νόσου γίνη ένεσις τοΰ 606, έξαντλει τάς δυνάμεις τοΰ 
Ασθενούς καί τόν καθιστά Ανίκανον πρός πάσαν εργα
σίαν έπί χρόνον μακρόν καί μετά τήν άνάρρωσιν αύτοΰ 
έκ τών μακρών παροξυσμών τής νόσου.

Διά τοϋτο οί καταγινόμενοι είς αύτήν ιατροί, οί 
παρακολουθήσαντες άπ’ Αρχής μετ’ έπισταμένης μελέ
της τάς διαφόρους περιπλοκάς ταύτης τής νόσου, θε
ωρούν Απαραίτητον κατά τήν έπικειμένην άποστρά- 
τευσιν μέτρον νά τεθή είς ένέργειαν ή άπολύμανσις 
τών φθειροφόρων ενδυμάτων τών έπιστράτων καί λοι
πών αύτών πραγμάτων κατά τήν έξ ’Ηπείρου καί Μα
κεδονίας άναχώρησίν των.

Καί μόνον διά τής άπολυμάνσεως είς κλιβάνους έν- 
δυμάτων καί πάντων έν γένει τών Αποσκευών τών έπι
στράτων θά Απαλλαγώσι πάσαι αί πόλεις καί πάσα 
κατοικία τής νέας ταύτης λοιμικής νόσου. Τό μέτρον 
δέ τοϋτο έπιβάλλεται καί έν Κρήτη τοσοΰτον μάλλον 
καθόσον άλλως δπου καί άν είσβάλη ή νόσος αΰτη γί
νεται επιδημική.

Οί δέ στρατιώται οί έπί δεκάμηνον μοχθήσαντες καί 
ταλαιπωρηθέντες έχουν τώρα Ανάγκην πλήρους ύγείας 
δπως έπαναλάβωσι τάς εργασίας των.

•—®3=Se···
Κατά τά αυθεντικότερα στατιστικά πορίσματα τών 

μετριωτέρωτ· υπολογισμών, οί πληθυσμοί τών νέων 
ελληνικών χωρών έχουσιν ώς εξής κατά τάς μεγάλας 

γεωργικός διαιρέσεις αύτών.
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Τό μέχρις Όλυμπου, συμ- 
ΤΗΣ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ περιλαμβανομένου υπόλοι

πον τής Θεσσαλίας κάτοικοι 
200,000. Βιλαέτιον Θεσσαλονίκη; συμπεριλαμβανο
μένου καί τμήματος τοΰ βιλαετιού Μοναστηριού 
1,500,000. ’Ήπειρος 553,000. Νήσοι τοϋ Αιγαίου 
μετά δωδεκανήσων 700,000. Κρήτη 350,000.

Σύνολο ν πληθυσμαΰ τών νέων έλλ.χωρών 3,300,000.
Πληθυσμός παλαιός Ελλάδος 2,800,000.
Σύνολον πληθυσμού τής νέας Ελλάδος 6,100,000.
Τό σύνολον τών δημοσίων εισπράξεων τής χρήσεως 

1911 —1912 τών έξ νομών τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας 
ήτοι Άδριανουπόλεως, Θεσσαλονίκης, Κοσσυφοπε
δίου, Μοναστηριού, Ίωαννίνων καί Σκόδρας, κατά 
τούς επισήμους τουρκικούς αριθμούς, άνήλθεν εις λί
ρας Τουρκικά; 5,563 000, έκ τών οποίων εις τούς 
προσαρτηθέντας εις τήν Ελλάδα νομούς άναλογοΰσιν:

Ε’ιςτόν νομόν Θεσσαλονίκη; λίραι δθωμ.3,132,000. 
ΕΙ; τόν νομόν Ίωαννίνων λ. όθωμ. 439,000. Ήτοι 
ένδλωλ.όθ. 3,571,000 καί φρ.χρ.περίπου 80,000,000.

Αί λοιπαί προσαρτηθεΐσαι χώραι, ήττον παραγω
γικοί τών ανωτέρω δύο πλουσίων νομών άπέφερον 
είς τό Τουρκικόν δημόσιον ταμεϊον αναλογίαν ώ; έγ
γιστα λιρών δθωμ. 2,740,000, ήτοι περίπου φρ. χρ. 
70,000,000.

'Επομένως τά δημόσια εισοδήματα τοΰ μέχρι; Ό-

λύμπου συμπεριλαμβανομένου υπολοίπου τής Θεσσα
λίας, τοΰ βιλαετιού Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανο
μένου εί; τούτο καί τοΰ τμήματος τοΰ βιλαετίαυ Μο
ναστηριού, τής ’Ηπείρου καί τών νήσων τοΰ Αιγαίου, 
άνήρχοντο διά τό τουρκικόν δημόσιον ταμεϊον κατά 
τήν χρήσιν 1911 —1912 έν δλω είς τό ποσόν τών 
150,000,000 φρ. χρ. έτησίως.

Λαμβανομένου δμως ύπ’ οψιν δτι έν συγκρίσει 
πρός τήν ελληνικήν, ή τουρκική φορολογία ή άποδί- 
δουσα τό ανωτέρω ποσόν είνε έλαφροτέρα, έπεται δτι 
σύν τή προσαρτήσει τών νέων χωρών, άφομοιουμένης 
τής έν αύταϊς φορολογίας, τό ποσόν τοϋτο είς τόν 
προσεχή ελληνικόν προϋπολογισμόν θ’ άνέλθη περί
που είς 200 έ'ως 250 έκατομ. φρ. έτησίως.

Ήτοι ό προϋπολογισμός τ~·ς παλαιός καί νέας Ελ
λάδος, έάν παραμείνη τό ύπαρχον φορολογικόν σύ
στημα, θά σημειώση έσοδα τοΰ δημοσίου μεταξύ 350 
μέχρι 400 εκατομμυρίων δρ. έτησίιος.

’Ενδιαφέρει βεβαίως ή έπίσημος κατάστασι; τών 
Βουλγαρικών λαφύρων, ά'τινα περιήλθον εις χεϊρας 
τοΰ 'Ελληνικού στρατού καί κατεγράφησαν είς τά κε

φάλαια τοΰ ’Επιτελείου
ΤΑ. ΛΑΦΥΡΑ ΤΟΥ καί τής Γεν. Έπιμελη- 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ τείας. Τά κυριευθέντα 
λάφυρα κατανέμονται ώ; 

εξής άναλόγως τών μερών, εΐ; τά όποια εύρέθησαν.
Είς Δεμιρ Ίσάρ 800,000 δκ. βρύζα, 325,000 δκ. 

δ'ρυζα, 325,000 άλευρα, 105,000 άλας, 154,000 πίτυ- 
ρα, 20,500 κριθή, 15,000 σίτος, 9,500 αραβόσιτος, 2, 
800 φασόλια, 1,050 πιπέρι, 50 σάκκοι πέταλα χαλύβ
δινα. 15,000 σάκκοι κενοί, 70 κλιμάμαξαι, 1,250 κι
βώτια ζάκχαρις, 250 κιβώτια τσάι, 80 κιβώτια τυρί 
'Ολλανδίας, 12,500 ζεύγη υποδημάτων, 15,000 δκ. 
βούτυρον, 240 μεγάλαι σκηναί νοσοκομείων.

Εις Δοϊράνην. 150,000 δκ. άλευρα, 13,000 δκ. τυρί, 
300,000 δκ. δρυζα, 30,000 δκ. φασόλια, 410,000 δκ. 
γαλέττα. 360,000 ζάκχαρις, 85,000 καφέ, 60 μερίδες 
κονσέρβαις, 59 σάκκοι λαρδί, 25 κιβώτια μεγάλα τσάι, 
300,000 δκ. σίτος, 3(10,000 σανός, 120,000 άλας, 65, 
000 βούτυρον, 8.000 μπισκότα.

Είς Σέρρας 4,500,000 φρ. διάφοροι τροφαί, 320, 
000 φρ. κεντρική Βουλγαρικΐ] φαρμακαποθήκη, 8 ε
κατομμύρια φράγκα πολεμοφόδια καί έξαρτήσεις ιμα
τισμού.

Είς Σαριγκιόλ 800,000 δρ. τροφαί, 1,200,000 πο
λεμοφόδια, 80,000 ιματισμός, 35,000 έξαρτήσεις.

Εί; Στρώμνιτσαν 1,150,000 τροφαί, 250,000 πολε
μοφόδια, 10,000 έξαρτήσεις, 65,000 εις χρήμα (άργυ
ρό νομίσματα, νίκελ).

Είς Πετρίτσιον 180,0(30 δρχ. διάφοροι τροφαί, 95, 
000 δρ. πολεμοφόδια, 15,000χρήμα νίκελ.

Είς Καβάλλαν 80,000 δρ. τραπεζογραμμάτια, 5,000 
δρ. νίκελ, 100 χιλ.τροφαί, 3,500 Μάουζερ καινουργή.

Είς Δράμαν, Ξάνθην καί Δεμιρ Καπού 9,500,000 
δρ. τροφαί, χρήμα καί πολεμοφόδια.

108 τηλεβόλα νέου συστήματος Μαξίμ, 53 τηλεβόλα 
παλαιού συστήματος Κρούπ, 12 τηλεβόλα τελειοτάτου 
συστήματος Μπέτλεμ έξ ’Αμερικής.

45,000 δπλα Μάουζερ, 4,900 δπλα Μαρτίνι, 18,006 
δπλα Μάνλιχερ, μέ θήκην δπλα Βουλγαρικού στρατού, 
3,000 δπλα Μαρτίνι, (Τουρκικά λάφυρα) 10,050 δπλα 
Μάνλιχερ άνευ θήκης, δπλα Βουλγαρικού στρατού.

’Εν δλφ δπλα 88,950.
3,000 ίπποι έπιτάξεως, 2,000 ιππικού, 800 ίπποι 

πυροβολικού, 85,000 τράγοι καί αρνιά, 4,000 βόες, 
800 βουβάλια Βουλγαρικής έφοδιοπομπής.

Εις Απέραντον ωκεανόν αύταπάτη; περιπίπτουν οί

Μ0 ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖίΙΗΣ

διπλωματικοί άνορες τής Εύρώπης μέ τό νά πιστεύουν 
είς τά σοβαρά δτι ή Κοριτσά ή κά- 

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ θε άλλο τμήμα τής ’Ηπείρου θά ύ- 
ΊΉΣ ΚΟΡϊΊΣΑΣ παχθή βιαίωςΰπό ξένον κράτος εί

τε παλαιόν είναι τοϋτο είτε νεοσύ- 
στατον. Όσω καί άν θέλουν νά πείσουν τόν εαυτόν 
των,δτι έπί τέλους ύπάρχει τρόπος νά έπιτευχθή τό κα- 
τασκευασθέν, Αντιστάσεως μή οΰσης,σχέδιον διά τούτου 
ή έκείνου τοΰ μέσου, είναι ύπερβέβαιον, δτι θά δρέ- 
ψουν Αντί ευθαλών καρπών Ακάνθας καί τριβόλους. 
Έάν ό τηλέγραφος δέν έπαυσε λειτουργών δι’ ώρι- 
σμένον τμήμα τής Εύρώπης, θά είδον άναμφισβητή- 
τως οί δημιουργοί τοΰ κράτους τής καπότας, δτι εξή
κοντα γυναίκες τής Κορυτσάς παραμερίσασαι τά οι
κιακά των καθήκοντα, έσχημάτισαν στρατιωτικόν σώ’ 
μα τό όποιον γυμνάζεται είς τά δπλα ΐνα βοηθήση έν 
προδλεπομένω διά τό μέλλον άγώνι τους Αδελφούς καί 
συζύγους κατά παντός, δστις θά έτόλμα νά πατήσητό 
'Ελληνικόν έδαφος τής Κοριτσάς καί μιάνη τούς τά
φους τών ίδικών των. Είς τήν Ελληνικήν ιστορίαν 
μόνον ήμπορεΐ νά Απάντηση κανείς σελίδας τοιαύτας 
πατριωτισμού καί άφοσιώσεως τών Έλληνίδων γυναι
κών αί δποΐαι είς παρομοίας περιστάσεις έδειξαν δτι 
ρέει μέσα των αίμα, άνευ τοΰ όποιου δέν θά ύπήρχε 
σήμερον τό ίδικόν μας έθνος.

Ή διεθνής έπιτροπή. ή δποία τυχαίνει νά εύρίσκε
ται τώρα είς Κοριτσάν, οφείλει νά έρωτήση τάς γυ
ναίκας διά ποιαν αιτίαν γυμνάζονται στρατιωτικώς.

Καί τήν Απάντησιν ποϋ θά λάβουν πρέπει νά σπεύ- 
σουν νά διαβιβάσουν τό συντομώτερον εις τάς Κυβερ
νήσεις των διά τού; λόγους τούς όποιους καλώς Αντε- 
λήφθη καί ό σινιόρ Λάμπια καί ό κόμης Μπιλίνσκυ.
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πνισμα, έάν οί ιατροί δέν τούς έπέβαλον νά πίνουν 

ολλοΰς καφέδες. 'Ο καφές, άπεφάνθη τό Γαλλικόν 
Ιατροσυνέδριον, εινε τό άντίδοτον τοΰ τσιγάρου.

■·· .—^ ···

Τό ζήτημα τής γυναινείας ψήφου καί ιδίως ή έμφά- 
νισις τή; γυναικός είς τά Κοινοβούλια ώς μέλος 

ίσον πρός τούς άνδρας, τό όποιον έγένετο άποδεκτόν 
εις τινας ύπερβορείους χώρας, καί τό όποιον άποτελεΐ 
τόν άκρογωνιαϊον λίθον τών γυναικείων πόθων έν 
’Αγγλία, έλΰθη είς τήν Κίναν έντός δυο χρόνων καί 
τριών κινήσεων.

Εινε γνωστόν δτι τό Ουράνιον Κράτος, μεταβληθέν 
είς Ουρανίαν Δημοκρατίαν, έθέσπισε τόσα Κοι 'οβου- 
λια—πλήν τοΰ Γενικού έν Πεκίνω Κοινοβουλευτικυΰ 
Συνεδρίου—δσας άντιβασιλείας ή μάλλον τοπαρχίας 
έχει ή αριθμούσα 435 εκατομμύρια ψυχώνΣινικήχώρα.

Είς έν άπό τά Κοινοβούλια ταΰτα παρακάθηνται 
δέκα Κινέζαι άντιπροσωπεΰουσαι τό γυναικεϊον φΰλον 
τής τοπαρχίας, δπως υπάρχουν άλλοι 22 άνδρες άντι- 
προσωπευοντες τό ισχυρόν φΰλλον. Είς τήν τοπαρχίαν 
αύτήν, δπου μεμονωμένως έψηφίσθη ή γυναικεία διά 
γυναικών έκπροσώπησις, άπό καιρού έπικρατεΐ μεγί
στη αρμονία, όίστε μέ τήν πρώτην ΰπόδειξιν τών γυ
ναικών περί τής άναγνωρίσεως τών δικαίων των, οί 
άνδρες άμέσως συγκατένευσαν.

Έκ τών δέκα βουλευτριών αί δύο εινε διδασκάλισ- 
σαι, έτεραι πέντε είνε σύζυγοι πλουσίων έμπορων καί 
αί λοιπαί τρεις έργάτιδες είς μεταξουργεία. Καί τώρα 
πλήρης αρμονία βασιλεύει είς τό Κοινοβοΰλιον αυτό. 
Αί γυναίκες εΐνε ολιγόλογοι καί ιδίως δέν κάμνουν 
πολλάς χειρονομίας. Έπίσης οί άνδρες είνε σεμνότατοι 
καί προσηνέστατοι. Εννοείται δτι καί ό έρως έάν ά- 
πειλήση τό αρμονικόν τούτο οικοδόμημα, δέν θά κα- 
τορθώση νά τό καταρρίψη. Άπόδειξις τό συνοικέσιον 
μεταξύ τοΰ αντιπροέδρου καί μιάς τών διδασκαλισσών. 
'Υποτίθεται δτι αί λοιπαί 43 τοπαρχίαι τής Κίνας καί 
τά Κοινοβούλιά των θά μιμηθοΰν τό παράδειγμα 
τούτο.

Αί ’Αμερικανίδες σωφραζέτται—καθ’ ά ΑφηγοΟντα 
_ πλεΐστα Αμερικανικά φύλλα—σκέπτονται νά πα- 
ραιτηθώσιν έξ όλοκλήρου τοΰ Παρισινού συρμού, ή 

διά νά έκφρασθώμεν σαφέστερον παντός γυναικείου 
συρμοΰ Αναφορικής πρό; τήν ενδυμασίαν των έν γί
νει, τόσω λόγω μετριοφροσύνης, δσω καί άπό πρακτι
κής έπόψεως.Πρό; τόν σκοπόν τοΰτον, τινές έξ αύτών παρεδεχθη- 
σαν νά ένδύωνται ώς άνδρες, ήτοι Αντί τής γυναικεία; 
φούστα; νά φέρωσι πανίνην περισκελίδα καί τήν λοι
πήν περιβολήν ώς οί έργάται.

Εΐνε δύσκολον νά προ'ίδη τι; άπό τοΰδε ποιον άπο- 
τέλεσμα θά έχη ή κάπως τολμηρά των αΰτη άπόφασις, 
προωρισμένη νά προσέγγιση οσον οϊόν τε (πάντοτε έ- 
ξωτερικώς τούλάχιστον) τό ιδεώδες τοΰ Αμερικανικού 
φεμινισμού έν τή έξελίξει του.

Φαίνεται δμως δτι δέν θά εξακολούθηση ή ιδέα 
αΰτη, διότι πολλοί φεμινισταί έπανεστάτησαν.

θέλουν μέν νά έχη ή γυνή τά ϊδια δικαιώματα 
δπως οί άνδρες, Αλλ’ έπίσης θέλουν νά μείνη γυνή, 
διότι άλλως δέν θά ύπάρχη καμμία διαφορά μεταξύ 
τών δύο φύλλων καί έν τοιαύτη περιπτώσει θά έπαυον 
καί τά κατ’ έξοχήν φεμινιστικά έργα, οΐον οί έρω
τες, οί γάμοι, καί εις τό κάτω-κάτω τής γραφής καί 
τά διαζύγια

Η Βασίλισσα Βιλελμίια της Όλλανδίατ, κηρύττουσα τήν 
έναρξιν τών έργασιών τής Όλλανγικής Βουλής, άφήκε 

νά διαφύγ<’>σι τών βασιλικών χειλίων λόγοι καί ΰ.τοσχέσιις,

ΟΊψεν μετέβη εις Χριστιανίαν, ί'να σπουδάση τώ 
1850. Ήτο ήλικίας 22 έτών καί μετέβη έκεϊ έκ 

τοΰ Νορβηγικού χωρίου Γκρίμσταδ, δπου ήτο υπάλ
ληλος παρά τινι φαρμακοποιώ. Άν καί σχεδόν Αγράμ
ματος άκόμη, είχεν ήδη γράψη δύο ποιητικά έργα, 
ών τό εν έπεγράφετο «Κατιλίνας .

Δέν έγνώριζε λατινικά, εΐμή λέξεις τινας, άς έμαθε 
παρά τώ φαρμακοποιώ. Πτωχότατος, έσκέπτετο πώς 
νά τύχη Απολυτηρίου γυμνασίου, ί'να Ακολούθως εΐσέλ- 
θη είς τό Πανεπιστήμιον. Κατά τάς Απολυτηρίους έ- 
ξετάσεις έτυχε καλού βαθμού εΐ; τά γερμανικά, άλλ’ 
οί άλλοι βαθμοί δέν ήσαν καλοί.

Έλαβεν έν «μετρίως» είς τά λατινικά καί «μηδέν» 
είς τά ελληνικά καί μαθηματικά. Ούτως Απερρίφθη 
καί δέν είσήλθεν είς τό Πανεπιστήμιον. Ό Ίψεν, ό ό
ποιος μετά σπουδήν τεσσάρων μηνών ήθέλησεν νά λά- 
βη Απολυτήριον γυμνασίου, δέν είχεν τήν υπομονήν 
νά μείνη εν άκόμη έτος έν τώ γυμνασίω καί έσπευσεν, 
άνευ άπολυτηρίου γυμνασιακού καί άνευ διπλώματος 
πανεπιστημιακού, νά έπιδοθή μόνος εΐ; τήν φιλολο
γίαν, ή; μετά μακρόν έγένετο θαυμάσιο; γνώστη; καί 
σκαπανεύς.

Μ ς χαροΰν οί καπνιστοί καί οί καφεπόται, Είς τό 
Λ ύπουργεϊον τών οικονομικών τής Γαλλίας υπάρ
χει μόνιμος έπιτροπή πενταμελής ή οποία δέν κάμνει 
άλλο ή νά δοκιμάζη’τά διάφορα καπνά τού κόσμου άπό 
τό πρωί έως τό βράδυ. Διά νά γίνη έν’εΐδος καπνού ή 
σιγαρέττων είς τήν αγοράν τής Γαλλίας δεκτόν πρέπει 
νά άποφανθή ή έπιτροπή αύτη. Οί δυστυχείς αυτοί 
δέν καπνίζουν πά /τότε πρώτη; ποιότητο; καπνόν, καί 
θά εκινδΰνευον νά δηλητηριασθοΰν άπό τό πολύ κά-



188
αί όποΐαι θά ουγκινήσωσι βαθύτατα τάς στρατιάς τής κ. 
Πάγκωρστ.. ΊΙ χαριτόβρυτος άνασσα μέ άλλους λόγους ύ- 
πεσχέθη δ.ι θά προκσλέση τήν άνσθεώρησιν τοΰσυνταγμα
τικού χάρτου τής ’Ολλανδίας, είς τρόπον ώστε πλήρης I- 
σοπολιτεία νά ύφίσταται άνδρών και γυναικών, παρεχό
μενου εις τάς τελευταίας τοϋ δικαιώματος τής έκλογής. Ή 
Βιλελμίνη, καθ’ο γυ'ή και βασίλισσα, έχει κάθε λόγον νά 
βέλη τήν έξύψωσιν τοΰ γοήτρου τής γυναιός καί κάθε δύ- 
ναμιν νά έπιβάλη τήν θέλησίν της αύτήν. ‘Αλλά τί θά γίνη 
μετά καιρόν τό τόσον πλουτοφόρον έμπόριον τών περιφή- 
μων ’Ολλανδικών τριχάπτων, όταν τά άβρά δάκτυλα τών 
θελκτικών ύτηκόων υής Βιλελμίνης πετάξωσι τήν βελόνην 
διά νά ένασχοληθώσι μέ τά άσπρα καί μαύρα (συγγνώμην 
κ. Μελά) σφαιρίδια τής κάλπης;

Ολιγόστιχα
— Σχεδόν όλοι οί Βασιλόπαιδες μέ τάς οικογένειας των 

ταξειδεύουν εις Ευρώπην.
— ’Επίσης καί ό Βασιλεύς μετά τής Βασιλίσσης καί τών 

Βασιλοπαίδων έταξείδευσαν είς Γερμανίαν καί 'Αγγλίαν.
— Ό Βασιλεύς έπεσκέφθη καί τούς ΙΙαρισίους καί αί 

άνταλλαγεΐσαι φιλοφρονήσεις εις τό επίσημον γεύμα, τό ό
ποιον παρέθεσεν ό Πουανκαρέ είς τά Ήλύσια Πεδία διέ
λυσε κάδε ίχνος ψυχρότητας τό όποιον είχε προελθεί άπό 
τούς λόγους τούς οποίους είπεν εις Γερμανίαν ό Βασιλεύς,

— Ό κ. Πουανκαρέάπένειμε τόν γαλλικόν Μεγαλόσταυ
ρον τής Λεγεώνας τής τιμής είς τόν κ. Βενιζέλον.

— ’Αναμένεται ή επιστροφή τοΰ κ. Έντοΰ.
— Τόν γάλλον στρατηγόν διερχόμενον έκ Μασσαλίας 

ήΈλληνική παροικία τότέ τίμησεδι’ένθουσιώδους υποδοχής.
— Ή Βασιλόπαις Ελένη διήλθεν έν Κηφισσίφ δλην 

τήν έποχήν τοΰ βέρους.
— Ή Φοιτητική Λέσχη φαίνεται δτι εΰρίσκεται είς τό 

πραγματοτοιεϊσβαι.
— Είνε ό μεγάλος πόθος τών φοιτητών ή "ίδρυσις αύτής 

τής Λέσχης.
— Ή Σύ-/κλητός τοΰ Πανεπιστημίου άπεφάνθη υπέρ τής 

αναβολής τών έξετάσεων τών πρωτοετών καί δευτεροετών 
φοιτητών.

— Κατά'τήν αναπληρωματικήν εκλογήν ή όποια έγένετο 
έν Άθήναις περί τά τέλη Σεπτεμβρίου έξελέγη βουλευτής 
ό κ. Άθανασάκης.

— Ό Γάλλος ζωγράφος κ.Σκώτ έδέχθη είς τό άτελιέτου 
τήν Α.Μ.τόν Βασιλέα κατά τήν έ< Παρισίων διλευσίν του.

— *0  βασιλόπαις Παύλος θά σπουδάοη εις τήν Αγγλι
κήν Σχολήν τοΰ Ηστμπορν.

— Ό βασιλόπαις Χριστόφορος έπιβαίνων διπλάνου έ- 
πέταξεν άπό τό άεροδρόμιον τοΰ Χένδον.

— Είς τήν Ήπειρον ήρχισαν έκδιδόμεναι τρεις νέαι 
ελληνικοί έφημερίδες. Ό «Άφος» είς τήν Κόνιτσαν, ή 
«’Ηπειρωτική ’Άμυνα·> είς τό Άργυρόκαστρον καί τό 
«Δελβΐνον» είς τό Δέλβινον.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Πολεμικαί σελίδες

— Μοναδικόν εντρύφημα μάς παρέχει ό ΈκδοτικόςΟίκος 
Φέξη διά τής έκδόσεως τών «Πολεμικών σελίδων» τοΰ κ. 
Σπυρ. Μελά. Αί «Πολεμικοί σελίδες» άποτελοΰν πιστήν, 
ακριβή καί και’ εξοχήν περιγραφικήν Ιστορίαν τοΰ τελευ
ταίου Ελληνοτουρκικού πολέμου 1912, ιδίως άπό Ελ

ληνικής άπόψεως καί ώς πρός τήν δράσιν τοΰ Έλληνικημ 
στρατοΰ έν Μακεδονία. Ή άφήγησις άρχομένη άπό τών 
πρώτων ημερών τής έπιστρατεύσεως προχωρεί έπεισοδια- 
κώς μέχρι τών τελευταίων είς άνακτηθείσας χώρας" πολεμι- 
τών επιχειρήσεων, είναι δέ ούτω συνηρμοσμένη, ώστε, ένφ 
ιστορείται καί διεξηγεΐται σαφώς ή πολεμική δράσις, πα
ρέχονται συνάμα άριστοιεχνικαί περιγραφαί τών τόπων 
καί τών λαών τοΰ θεάτρου τοΰ πολέμου ψυχολογοΰνται δέ- 
μέ δύναμιν καί ασφαλή οξυδέρκειαν άνθρωποι καί γεγονό
τα. Αί πρώτοι μικρομάχαι, ή σύρραξισ τοΰ Σαρανταπό- 
ρου, τό πάθημα τοΰ Σόροβιτς, ό άγων τών Γιαντ ιτσών, ή- 
κατάληψις τής Θεσσαλλοίκης, δπως τά περιέγραψε καί τάέ 
ξεστόρησεν ό κ. Μελάς, είναι δύναται ιστορικοί σελίδες, 
μέσα είς τάς όποιας ζωντανά καθρεπτίζονται ό μέγας ά
γιον καί ό θρίαμβος τών Ελληνικών όπλων.

— «Τό βάλόαμον τοβ ιΐτρατιώτον».— Έξεδόθη ύπό 
τής κ. Ελένης Κομνηνοΰ βιβλιον κομψόν ύπό τόν ανωτέρω 
τίτλον.Τό βιβλίον εΐνε άναμνηστικόν λεύκωμα τοΰ 1913 κοί 
περιέχει ώς έπί τό πλεΐστον τήν δράσιντών Έλληνοπαίδων 
κατά τό διάστημα τών δύο πολέμων μας.

— «Κρητικόν Ήρώον«. - Τό βιβλίον αύτό εις σελίδας 
κομψΐς καί καλλιτεχνικός περιλαμβάνει δλους τούς πε- 
σόντας Κρήτας ήρωας κατά τούς άπελευθερωτικοΰς άγώνας 
εναντίον τών Τούρκων καί’Βουλγάρων. ΊΙ Κρήτη έδωκε βε
βαίως τήν εισφοράν της είς άνθρωπίνους θυσίας. Και ή 
Κρήτη οφείλει νά βροβεύση τά θυσιασθέντα τέκνα της. Τό 
«Κρητικόν Ήρώον» διά τοΰ πριύτου τεύχους του τιμή και 
έξαίρει τάς θυσίας τών γενναίων κρητών.

—Έξεδόθη ή « Όρμή»μηνιαΐον είκονογραφημένον περιο
δικόν τών κ.κ. Βαρθ. Σκληροΰ καί Α. Κωνσταντοπούλου. 
Τό περιοδικόν αύιό φαίνεται μετά πολλής έπιμελείας καί 
προσοχής διευθυνόμενον. Τοΰ εύχόμεθα προκοπήν.

— Ό κ. Φώτιος Γιοφύλλης έξέδωκεν επτανησιακά ποιή
ματα ύπό τόν τίτλον «’Αρχοντικόν». Αντί άλλης κρίσεως 
τών ποιημάτων τοΰ κ. Γιοφύλλη δημοσιεύομεν τόν μικρόν 
πρόλογον τοΰ Μαρτζιόκη, πρόλογος δ όποιος όμιλεΐ μέ ευ
συνειδησίαν καί πεποίθησιν διά τό ποιητικόν τάλαντον τοΰ 
συγγραφέως τοΰ «Αρχοντικού».

Καί ό Μαρτζώκης γράφει :
«Εΐνε καθή <όνμου νά γράψω τήν έντύπωσιν τήν όποίανμού 

»έκαμε μία σειρά άπό ποιήματα τοΰ ΦώτηΓιοφύλλη.Τό δνο· 
»μά του σ’δλους είνε γνωστό καί άγαπητό άπό κάμποσα χρό- 
• νια,άν καί είνε άκόμη πολύ νέος. Θυμούμαι ποΰ μοΰ είχε 
»διοβάσει έδώ καί τρία χρόνια μερικά του ποιήματα, στά 
»δποΐα, κατά τή ταπεινή μου, γνώμη, βρήκα πολλά ώραΐα 
«πράγματα Ή ποίησις του διακρίνεται γιά τές ώραιότατες 
»περιγραφές καί γιά κάποιους μαγευτικούς ήχους,οίόποΐοι 
»πραγματικώς δίνουν πολλές Ικανοποιήσεις στήν ψυχή.

»Τά τελευταία δμωςποιήματά του μέ έχουν καταγοητευ- 
»μένον καί μέ έκαμαν νά αισθανθώ κάτι τι ξεχωριστό. 
»Μέσα σ’ αυτή τή σειρά τών ποιημάτων του παρελαύνει 
»ζωντανεμένη ή περασμένη έπτανησιακή ζωή, μέ δλη της 
»τήν αξιοπρέπεια, μ’δλη έκείνη τήν άριστοκρατική χάρι καί 
»σοβαρότητα ποΰ χαρακτήριζε τούς άνθρώπους έκείνους 
»ποΰ μαζί μέ τά πλούτη μετρούσαν καί αιώνες πολιτισμού.

«Καί αύτήν τήν ώραίαν στιγμήν τής ιδιωτικής ζωής δέν 
»"ξέρω νά τό έχη άλλος περιγράφει τόσον καλά τόσον εύ- 
»γενικά, δσον ό Γιοφύλλης. Ό στίχος, ή άρμοιία, τό χρώ- 
»μα, τό λεπτόν αίσθημα, δλα είνε σύμφωνα όλα σοΰ μιλοΰν 
»καί κάνουν νά βρίσκεται ό νοΰς σου σέ τέλεια αρμονία 
»μέ τήν ψυχήν σου.

»'0ταν ή ποίησις κατορθώνει αύτό τότε βέβαια όνομά- 
»ζεται άληθινός ποιητής έκεΐνος ποΰ μπορεί νά γράφη τέ- 
»τοια ποιήματα !!»
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