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ΓΕϋΡΠΟΣ ΑΒΕΡΑΦ 

Η Α Π Ο Θ Ε Π Σ Ι Σ 

Ή ελληνική παράδοσι; τοΰ έςυ-
μνεΐν και γεραίρειν τον; "Ηρωας τους 
νπερ τοΰ μεγαλείου τη; Πατρίδος ερ
γασθέντος, έλαβε προχθές νέαν έκδή-
λωσιν έν τη πρωτενούαη ταύτη τοΰ 
Πανελληνίου, ήιις το πάλαι ποιέ τον 
πρώτον αύτη; εύεργέιην και έργάτην 
τον μεγαλείου της, τον Θησέα, άπε-
θέωσεν. 

Και εϊνε δνιως σημεϊον προμηνϋον 
άκμήν, ενελπι σημε'ιον διι εν έθνος 
χωρεί προς τάς ανωτέρας τύχας του 
δταν δεικνύη διι γνωρίζει να άποδίδη 
τόν δφειλόμενον αεβασμόν εις τους 
άνδρας εκείνους, οι όποιοι ύπερ πάν-
τας τους άλλους ένεαάρκωααν το έθνι-
κόν του ιδεώδες. 

Κάί την Ίδέαν τοΰ Ελληνισμού την 
δια τους αιώνας κατακτώσαν την πε-
πολιτιαμένην ανθρωπότητα, της σθε
ναρά; ψυχής την ίδέαν και τοΰ έναρ-
μονίου και σιδερένιου κορμιού, ενσαρ
κώνει αναντιρρήτως τδ έργον τον 
Γεωργίου Αβέρωφ ; 

M o v c f i K i ' i , Γνμνα»ίτικΐι ε ις κτί 
ρ ι α π α λ λ ε ν κ ο ν κ ά λ λ ο ν ς ? 

Άλλα καϊ αύιή ή ισχυρά κράσις τον, 
ή δράσι; του, ή οποία είχε λάβει τε-
λενταΐυν την φάαιν πεφωτισμένη; εύ-
ποάις, τδ γλυκύ, το άφθισιον μει
δίαμα του ί'σταντο ώ; σύμβολον τη; 
γονίμου έν τω κόαμφ δράσεως της 
ελληνική; φυλής, της άφθίτου νεότη
τας της. 

Τέκνον τοΰ εν τη ενάνδρω Ήπείρω 
Μετσόβου, τδ όποιον τόσα προσφιλή 
τέκνα έδωσε εις την Μητέρα Ελλάδα, 
δ Γεώργιος Αβέρωφ—είναι καλόν νά 
αημειωθη τούτο εις τάς στίγμα; της 
εθνικής άποθεώαεω;— πρόκειται ώ; 
νπέρτατον παράδειγμα και επιχείρημα 
εναντίον έκείνο)ν. οι όποιοι θέλονσι νά 
διαστρέφωσι την ίστορικωτέραν τών ά • \ 

ληθειών δτι δηλαδή τυχαία χρήσι; 
άλλη; διαλέκτου ούδεμίαν έπίδρασιν 
δύναται νά έχη επί τών φρονημάτων 
και της συνειδήσεως ένδς λαού, τά ό 
ποία φρονήματα και συνείδησις έκλη-
ροδοτήθησαν άπδ δεκάδας αιώνων 

ενδόξου ιστορίας, κοινών παθημάτων 
και πόθων λαού αυγ κινουμένου άλλως 
ιε κατά παρήγορουμένου κατά τάς κα· 
ιανυκτικωτέρας στιγμάς τούβίου—γέν-
νηαιν, γάμον, θάνατον — δια τών γα-
λουχημάτων της ελληνικής φωνής 

της Εκκλησίας, ήτις και μόνη έφύ-
λαξε ώ; Ιερά κιβωτός τόν Έθνισμόν 
κατά τους μακραίωνας κλύδωνας της 
δουλείας 

Και ό εθνικός αΰιός Αστήρ ανέτειλε 
έν τή νποδούλφ Ελλάδι, έλαμψεν ά-
αυνήθως έν τή λαμπρότερα και ελλη
νοπρεπεστέρα τών ελευθέρων Ελλη
νικών άποι-ιών, εις την Αϊγυπτον,καΐ 
ώσει προορισμένος νά διανύση όλόκλη-
ρον την τροχιάν έν τω'Ελληνικω όρί-
ζοντι, μεσουρανεί τώρα έν τή αθανα
σία εις τό κλασικόν τούτο έδαφος, το 
περιέχον τόσας αρχαίας και νεωτέρας 
δόξας τής φυλής. 

Και εϊνε περίεργον, και τούτο προ
σδίδει οϊγλην υπέρτατου ιδανισμού εις 
τδν πατριωτισμόν του, διι δ Γεώργιος 
Αβέρωφ, ό όποιος τοσούτον ήγάπηαε 
και την Ελλάδα και τάς Αθήνας,τών ό
ποιων τάς προόδους ήδννήθη νά παρα
κολούθηση άπδ τάς πρώτας στιγμάς τής 
[Ιαλλιγενεσι'ας, ουδέποτε έπεσκέφθη 
έν τή δόξη του τό ελεύθερον τούτο 
Κράτος, άποατέρξας τούς θορυβώδεις 
θριάμβους και τάς εξαιρεί ικάς τιμάς' 
θέλων ΐιως νά διατήρηση μέχρι τέλους 
τού βίου του περί τής Ελληνικής Πα
τρίδος, τής όποιας και μόνον τδ δνομα 
τδν έκανε νά κλαίη, την γλνκεϊαν ει
κόνα άφθαστου ιδανικού. 

'Αναπαύον, Μεγάτιμε "Ανερ, υπό 
την γήν τής 'Αττικής, δπου δ Ελλη
νισμός έρχεται εις προσκύνημα τής 
αρχαίας εύκλείας και τών ηρώων καϊ 
Μεγαλουργών τής εθνικής καϊ κοινω
νικής του αναγεννήσεως· δπου έρχεται 
νά λάβη ύψηλάς εμπνεύσει; ή 'Αν-
θρωπύτης ολόκληρος, ή όποια δεν θέ-
λει ληαμονήση, δτι Σύ, διά τής μεγα-
λοδωρίας σου άναστηλώαας τό Στάδιον 
Ήρώδου τού Αττικού, προσέθεσάς τι 
εις τδ κάλλος τής νεωτέρας ζωής τών 
πολιτισμένων, με την άναγέννησιν τών 
αγώνων τής αρχαίας "Ολυμπίας κατά 
τόν ΙΘ' αιώνα ! 

Π " Αλήθεια* διερμηνεύουσα την 
προς τόν Γεώργιον Αβέρωφ, έ θ ν ι* 

T o εν Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α Ά β ε ο ώ φ ε ι ο ν Γ υ μ ν ά ο ι ο ν . 
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κ ή ν λατριίαν, αφιέρωσε τό σημερινδν 
φνλλον διπλούν εις τδν β'ιον και τά 
εργα του πλέον ιδεαλιστον κη\ έ&νο· 
φελώς πρακτικού έν αύτω, των συγ
χρόνων έιϊνικών Ευεργετών. 

Η «Α Λ Η Θ ΕΙ Αν 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ι 

Τ Ο Υ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ 

ΓΕίΙΡΠΟΓ ΑΒΕΙΜΑΦ 

Ό Γεώργιος Αβέρωφ έγενν/)8η έν Μί-
τσόβω της Ήπείοου τη 15 Αυγούστου 
1818 απεβίωσε δέ έν Ραμλίω της "Αλε
ξανδρείας τη 15 Ιουλίου 1 8 9 9 , έν τη 
οικία της βαπτιστικής αΰτοϋ Μαρίας 
Φωτιάδου, θυγατρός τού κ. Λ . Φ. Λιμ
πρίτου . 

Το οικογενειακών αΰτοϋ έπώνυμον ην Ά -
βιέρος η Λΰγέρος. 'Αλλά μετετράπη είς 

ρωφ ύπό τοϋ έν Ρωσσία διαβιώσαντος 
μεγαλειτέρου αΰτοϋ αδελφού, ούτινος ήκο-
λούθησαν το παράδειγμα πάντα τ ά άλλα 
μέλη της οικογενείας. 

Έσπούδασεν έν Μετσόβω και έν Ί ω α ν -
νίνοις, έπεσκέφθη έν έ*τει 1838 τήν Χ χ λ -
κίδα, όπου εΐχεν έγκατασταθή ό αδελφές 
αύτοΰ 'Αβιερινός. Τάς Αθήνας έπεσκέφθ/, 
διερχόμενος εκείθεν τω 1842 , πριν μεταβί) 
είς Αίγυπτον και βραδύτερον τ ω 1856 . 

Είς ΑΓγυπτον άπελθών έγκατέστη έν 
Καίρω, οπου έπεδόθη νεώτατος έτι είς το 
έμπόριον τοϋ Σουδάν,φέρων εκείθεν πρ:ιοντα 
της χώρας ταύτης, οίον κόμι, έλεφαντό-
δοντας, πτερά κλπ και άποστέλλων είς 
'Αγγλίαν, έκ ταύτης δέ φέρων υφάσματα 
και Αλλα είδη έν χρήσει έν Σουδάν οπου 
τ ά άπέστελλε. 

Έ κ τοϋ εμπορίου τούτου έκέρδιζε σπου-
δαίως, βάσις ό'μως αυτού ύπήρξεν ή οικο
νομία. Πολλάκις διηγείτο, δτι χάριν οικο
νομίας κατά τ ά πρώτα ετη τοϋ εμπορίου 
του οΰδένα ειχεν ύπάλληλον η βοηθόν πλην 
Βερβερίνου ύπηρέτου. Μόν:ς αυτός ην και 
λογιστής παί επιστολογράφος και συσκευα
στής και άποστολεύς τών εμπορευμάτων 
και τελωνιστής και φορευτης κλπ. , δια
μένων έν τ ώ Γραφείω και ταίς άποθήκαις 
αυτού μέχρι βαθείας νυκτός. 

Καίτοι καλές τέ είδος και μεγαλοπρε
πούς παραστήματος, καίτοι πολλάκις ειχεν 
ευκαιρίαν γάμου άπέφυγεν αυτόν. 

"Εν μέλημα είχε πώς ν ' απόκτηση πλού-
τον ίκανέν ϊνα φανη ωφέλιμος τη Πατρίδι . 
Φιλόπατρις φιλοδοξία κατείχε την ψυχήν 
αυτού και έπέδρα έπί τών πράξεων του. 

Έν έτει 1 8 6 5 , ό'τε εξερράγη έν Αίγύ-
πτω ή φοβερωτέρα χολέρα έξ όσων ή χώρα 
αύτη είδεν, ό'τε έν Καίρω, πόλεις τότε 
μόλις 350 χιλ. κατιίκων, έσημειοϋντο 

καθ ' έκάστην 1000 μέχρι 1500 θάνατοι, 
ότι οί Ευρωπαίοι έφευγαν έξ Αιγύπτου 
προτρο-αδην, ό Γ . "Αβέρωφ έ'δειξε θάρρος 
σπάνιον, έςακ-.λουθήσας τό έμπόριον τοϋ έν 
Καίρω, και διπλασιάσας την περιουσίαν 
του δι ' άγορΛς βαμβακιών είς εύθυνοτάτας 
τιμάς παρά τών κατεπτοημένων βαμβα
κεμπόρων, ο'.'τινες έπώλουν είς μεγάλην 
έ'κϊττωσιν τέν βάμβακα αυτών ίνα πορι-
σθώσι χρήματα και άπέλθωσι κατευσπευ-
σμένως. 

Τ ώ 1865 κατέλιπε το Κάιρον διαλύσας 
το εκεί έμπόριόν του και εγκατασταθείς έν 
Αλεξάνδρεια. 

Ή περιουσία αυτού δεν υπερέβαινε τότε 
τάς 120 χιλ. λιρών ώς ύπελόγιζε μετά τοϋ 
έμπιστου φίλου του κ. Λ . Φ. Λιμπρίτου, 
τοϋ και συμβούλου αυτού και εισηγητού 
τών έθνικωτάτων αΰτοϋ έργων καθ ' άπαντα 
τον μετέπειτα χρόνον, ή δρασις δέ αΰτοϋ 
χρονολογείται άπέ της έγκαστάσεως α ' τοϋ 
έν "Αλεξάνδρεια 

Τό Στάδιον κατά την ίπίακεψιν τον Βααιλέως της Ιταλίας. 

Η Π Α Τ Ρ Ι Σ ΚΑΙ Ο ΑΒΕΡΠΦ 

Τήν καρδίχν τοϋ Γεωργίου 'Αβέ ρωφ κα
τείχε και έπλήρου δλόκληρον ή Πατρίς. 
Την κατάστασιν της Έλλαδ ι ς παρηκολού-
θει μακρόθεν μ ε τ ' άκρου ενδιαφέροντος και 
μέριμναν αυτού μόνην είχε τάς π ο λ λ α 
πλές άνάγκας αυτής. 

Έν τϊ; δημοσιευομένη προσφωνήσει τοϋ 
Λ . Λιμπρίτου, ώς εκτελεστού της διαθή
κης τοϋ αειμνήστου "Αβέρωφ, κατά την 
παράδοσιν τών οστών αΰτοϋ είς τέν Ναύαρ-
χον Μιαούλην πρές μετακομιδήν ενταύθα, 
συνοψίζονται και χαρακτηρίζονται ώς πρές 
τδν σκοπόν αί κυριώτεραι προς το Έθνος 
εΰεργεσίαι τοϋ αειμνήστου ανδρός. Δέν έ-
πετρέπετο βεβαίως κατά την έπίσημον έ-
κείνην στιγμήν νά είπη τις πλε ιότερα .Άς 
θεωρηθώσι τ ά κατωτέρω ώς αί παραλειπό-
μενωι ειδήσεις. 

Έ κ τών πρώτων αΰτοϋ δωρεών θεωρητέα 
ή έ'κδοσις μεταφράσεως έκ τοϋ Γερμανικού 

·-, τών δύο τόι/.ων της Ελληνικής γραμαατο» 2-ωφρων οσον ολίγοι εν τ ω βιω του, ολ ι - , ' '* ' , 
> < . < . ' \ λογίας τοϋ Οοο<ρρειοου Μυλλερου υπο του γαρκης και απέριττος, αγνοων την χαρτο- ' * Τ Γ Γ 

« , . Ρ ί „ „ ν „ ! *Α « „ £ ν ™ * ™ , 0 0 ? ο υ γυμνασιάρχη μακαριτου Κυπρια
νού. Χαρακτηριστική ύπήρξεν ή μετά τού· 
του αλληλογραφία τοϋ αειμνήστου 'Αβέ 
ρωφ και τοϋ φίλου αΰτοϋ κ. Λιμπρίτου 
όπως τέν πείσωσι ν ' άναλάβη τήν σύντα· 
ξιν τοϋ Γ ' τόαου τοϋ σπουδαιότατου τ ο ύ 
του φιλολογικού έργου, όπερ ό θάνατος 
προλαβών ήμπόδισε τέν Μύλλερον νά έκ-
δώση. Μετά δυσκολίας ύπερενικήθη ή με 
τριοφροσύνη τσύ Κυπριανού, άλλά και τού
του ό θάνατος ίματαίωσε το έργον. 

Ά λ λ ο έργον είς δ έδαπάνησεν ό "Αβέ
ρωφ ητον δ Γ ' τόμος τοϋ περί Κων)πό 
λεως σοφού έ'ργου τοϋ αειμνήστου φιλολο 
γου Σκαρλάτου τοϋ Βυζαντίου. 

Ή Κ ρ ή τ η 
Τέν Αβέρωφ άπησχόλησαν κατά τά ε

πόμενα δύο ή τρία ετη, δύο άλλη: φύ 
σεως ζ η τ ή μ α τ α , ή Κρητική έπανάστασις 
τοϋ 1866 — 68 και τό κατά τήν αυτήν 

αιςιαν και τ α τυχηρα παίγνια του χρη
ματιστηρίου, κατώρθου ν ' αΰξάνη σημαν 
τικώς τήν περιουσίαν του, επωφελούμενος 
τής υποτιμήσεως τών χρεωγράφων της 
Αιγύπτου, ιδία έπί της εποχής τοϋ Κεδί-
βου Ι σ μ α ή λ Π α σ * και βραδύτερον κατά 
τήν στάσιν τοϋ Ά ρ α β ή Πασα , αγοράζων 
και άποταμιεύων τοιαύτα. Τότε απέκτησε 
και σημαντικάς εκτάσεις γαιών είς μικράς 
τιμάς, επωφεληθείς της κατόπιν ύπερτι-
μήσεως αυτών. 

Ό μέγας αΰτοϋ πλούτος ύπήρξεν απο
τέλεσμα νοήμονος εργασίας, αΰστηρας οι 
κονομίας, καιροσκόπου δέ κερδοσκοπίας. 
Ουδείς θέλει ειπεί ποτε περί τού Γεωργίου 
Αβέρωφ ότι υπήρξε τυχάρπαστος, διότι 
ούτε έκέρδισεν ούτε άπώλεσεν έκ τυχηρών 
παιγνίων. Τ α ύ τ α ήσαν ξένα είς αυτόν, διά 
τούτο και ή περιουσία αΰτοϋ έβαινε σ τ α 
θερώς προϊούσα είς άκμήν. 

Τ ο ' Α β ε ρ ώ φ ε ι ο ν Ι Ι α ι ι θ ε ν α γ ω γ ε ΐ ο ν Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς . 

χρονικήν περίοδον Πατριαρχικόν ζήτημα 
Αλεξανδρείας. 

Ώ ς πρές τέ πρώτον τίς δέν ένθυμείταί 
τον ένθουσιασμέν τού Πανελληνίου υπέρ 
τής αγωνιζομένης Κρήτης και τής θυσίας 
αυτού ύπερ τού άγώνός της. Ό Αβέρωφ 
έπρώτευεν ώς πρές αύτάς αθορύβως, πέμ
πων γενναία χρηματικά ποσά είς την ύπό 
τοϋ αειμνήστου Ρεν ροεδρευομένην 
τότε Κεντρικην Έπιτροπην τής Κρήτης. 
Χαράκτη:ιστικέν όμως τού ενθουσιασμού 
όστις κατελάμβανε τέν "Αβέρωφ εινε τέ 
έξης γεγονός. Τήν ήμέραν τής βαπτίσεως 
τοϋ Διαδόχου δ τότε Πατριάρχης "Αλε
ξανδρείας Νικάνωρ έτέλεσεν έν τ ώ έν Α 
λεξάνδρεια ναώ τοϋ Ευαγγελισμού δοξο-
λογίαν, μεθ' ήν τεθείς έπί κεφαλής τού 
κλήρου αΰτοϋ, πάντων φερόντων τ ά ιερά 
άμφια μετά φανών και έξαπτερύγων παρα-
κολουθοϋντος τού λαού, εξήλθε τοϋ Ναού. 
Ουδείς έγίνωσκεν τί έμελέτα νά πράξη 
και πού διηύθυνε τήν μεγαλοπρεπή πομ-
πήν. Διηυθύνθ·/) είς τήν κατοικίαν τοϋ Γ . 
Προξένου τής Ελλάδος , άνωθεν τοϋ Προ
ξενικού ν.χτιστήματος. Ό τότε Γεν. Πρό
ξενος μακαρίτης Ζυγομαλας εδέχθη τ ά 
συγχαρητήρια και τάς εΰχάς τής Α λ ε 
ξανδρινής "Ορθοδόξου Εκκλησίας υπέρ τοϋ 
Διαδόχου και τού Έθνους. Ά λ λ ' δ Νι
κάνωρ δέν περιωρίσθη είς τούτο. Άνήλθεν 
ένα ε"τι ό'ροφον, όπου κατώκει δ αείμνηστος 
Αβέρωφ και ηΰλόγησεν, αυτός μετά τού 
κλήρου του, πρωτοστατούντος είς τόν ύπερ 
αΰτοϋ και τής ανεξαρτησίας τοϋ Αλεξαν
δρινού Θρόνου άλλον αγώνα. Ό "Αβέρωφ 
καταληφθείς ύπό ενθουσιασμού κατά την 
έπίσημον έκείνην στιγμήν λαμβάνει άπο 
τ ή ; χειρός του τόν εμπιστον αύτω φίλον 
κ. Λιμπρίτην και αποσύρονται είς ίδιαίτε-
ρον δωμάτιον.&Θέλω τψ λέγει νά κάμω σή
μερον καλόν τι , είπε μοι τήν γνώμην σου». 
— « Ή Κρήτη έχει ανάγκην άρτου και 
πυρίτιδος», άπήντησεν αΰτώ ό φίλος του. 
Και μέ τρέμουσαν χείρα έκ συγκινήσεως 
υπέγραψε τηλεγράφημα προς τόν Γεώργιον 

ιοικητην τής Εθνικής Τραπέ-
να καταβάλτ) διά λογαριασμόν του 

είς την Κεντρικην Έπιτροπην τών Κρη-
τών χιλίας άγγλικάς λίρας.Ουδείς ήννόησε 
τον λόγον τής έπί πέντε λεπτά τής ώρας 
απουσίας του, άλλ" οτε έπανήλθεν είς τήν 
αίθουσάν του μειδιών και ζητών συγγνώ-
μην άπό τοϋ Πατριάρχου, πάντες είδον ότι 
οί οφθαλμοί αυτού ήσαν δακρύβρεκτοι. 

Ό <")ρόνος· τΛς· Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς · 

Άτυχης ύπήρξεν ή έ'κβασις τής επανα
στάσεως εκείνης τής Κρήτης, άλλ" απετέ
λεσε δι ' αυτήν και διά τόν Έλληνισμόν 
μίαν τών ενδοξότερων σελίδων τής ιστορίας 
τοϋ "Εθνους ημών. Πας τις φαντάζεται 
πόσον έτρώθη και ή καρδία τοϋ μεγάλου 

ατριώτου ότε παν ίχνος άπελευθεροισεως 
τότε τής Κρήτης και ενώσεως μετά τής 
Ελλάδος εξέλιπε. Τό δεύτερον ζήτημα 

οπερ κατά τήν αυτήν χρονικήν περίοδον 
ησχόλησε τόν Αβέρωφ υπήρξε τό έπι-

κληθέν Πατριαρχικόν. Περί τούτου όμως 
προτιμοψ εν νά μη δμιλήσωμεν έν Ικτάσει, 
οιότι έ'χομεν απέναντι ημών την Μεγάλην 

Εκκλησίαν τής Κων)πόλεως και μερίδα 
ινα τ.~ν έν Λίγύπτω ομογενών, καθ ' ών 
ροέστη επί κεφαλής Κλήρου και λαού έν 

Αίνύπτω δ αείμνηστος Γεώργιος Ά β έ -

—ταύρου Αι 
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Ή νεκρική πομπή εν μέα ;•> νάνιων τ<,ν "Ν. Μιαούλη» ίκ τον Ναυν τον Ευαγγελιομον εχς την άποβάϋρί.ν 
Άλεξι.τδοείας (προ τον Χρηματιατηρίον). Ό Μέγας 'Κθνικός Κνεργέτης 

Ό κ. Λ. Φ. Λιμπρίτης, εκτελεστής ιής Λιαϋήκης, προοφωνών τά ίερά όσια εν τη άποβά&ρα την στιγμήν της παραδόσεως αυτών 
προς τον κ. ΊΌμπάζην, τον κνβερνψην τον <ιΝ. Μιαούλης. Δεξιά του κ. Λιμπρίτον δ Γεν. Πρόξενος κ. Σκωτίδης. Άρισιερά δ Πατριάρχης ΦαΊτιος. 

ρωφ, οιβζχγχγών ^ριχμίευτικώς δεινόν και 
μακρόν αγώνα υπέρ τιϋ Νικάνορος ώς 
Πατριάρχου Άλίξανδρείας και υπέρ τ ο ϋ 
Αλεξανδρινού θρόνου ώς αυτοκέφαλου και 
ανεξαρτήτου. Τ.οϋτβ μόνον σημειοϋμεν, ό'τι 
τον άοίδιμον Νικάνορα εκλεγέντα κανονι
κώς ώ ; ΙΙατριάρχην Αλεξανδρείας, έλ-
θόντα ΐκ Ρωσσίας όπου ιίχ« φήμην αγίου, 
και ο> έλάτρευεν αυτόχρημα ή Αυτοκρατο
ρική της Ρ ω σ ί α ς οικογένεια, κατεπολέ-
ρ-ΥΙ-τε μικρόν μετά την έ'λευσίν του μερίς 
τις ομογενών, έκήρυξεν αυτόν «θέσεως και 
άνευλαβώς παράφρονα και ίκ συνενιοήσεως 
μετά τοϋ Οικουμενικού I Ιατριαρ^είου διώ-
ρισε τότε τοποτηρητήν του και κηδε
μόνα Άρχιμανδρίτην τινά, Κϋγένιον τόν 
ΞηροποταμΙνόν, έφωδίασεν αυτόν διά Σουλ
τανικού φιρμανίου και άπέστειλεν εις Αιγυ-
π τ ο ν . Ή ανευλαβής πρός δμότιμον ΙΙατριάρ-
-/Τ,Ί συμπεριφορά της Μ. Εκκλησίας και 
ή καταπάτησις τών δικαιωμάτων τοϋ αυ
τοκέφαλου Αλεξανδρινού θρόνου ήσαν προ
φανή. Τήν γενικήν έξέγερσιν υπέρ τοϋ 
Θρόνου συνεμερίσθη ο Αβέρωφ . "Οτε δέ ή 
Αιγυπτιακή Κυβέρνησις έκτελοϋσα τό Ιν. 
Κων)πόλεως Σουλτανικόν πρόσταγμα άπέ-
βαλε δια της πλέον αποτόμου και βκαιας 

Ό Πλοίαρχος τον «Ν. Μιαούλη αντιφωνεί εις τόν κ. Λιμπρίτην παραλαμβάνων τα. άστα εις την άποβά&ραν. βίας τόν Πατριάρχην Νικάνορα άπό τ ή ; 



Oì Vavtai τον «Ν. Μιαούλη» παραλαμβάνοντες το φέρετρον έπΙ της άτμακάτον. 
Ενω ιΓς ναύτης ιστατχι έτοιμος μέ την Έλληνιχήν Σημα/av ίνα ικριδάλη το ?ερετρον. 

Η επιϋαλασαία πομπή διενϋννομένη εις τον «Ν. Μιαονλ,ηνΐ 

Μετά την τοποΜτησιν τον λειψάνου fori τής άτμακάτον την οτιγμήν της εκκινήσεως εκ της παραλίας, δ Πατοιάρχης 

Φώτιος μετα το α Αιωνία τον ή μνήμη,, Ιψώνησεν νψώνων την χείρα προς τον ούρανον «Ζήτω ή Πατρίς.» 

έδρας αυτού έν Αλεξάνδρεια και είτα έν 
Καιρώ ότε δ Νικάνωρ ήναγκάσθη νά κα
τάλυση έν ιδιωτική Γαλλική οικία, και 
κατόπιν έν τή έν Ραμλίω έπαύλει του κο 
μητος Τζιτζίνια, επήλθε σπουδαιότατον 
γεγονός, ή έν τ ω νχώ τού "Αγίου Στεφά
νου έν Ραμλίω τοπική Σύ.οδος, ήτις κχ-
θήρεσε τον άρχιμχνδρίτην Εύγέν.ον ώς έπι-
βάτην τού "Αλεξανδρινού Θρόνου, και άνε-
<ττήλου τά έκ των Ιερών Κανόνων απα
ράβατα δικαιώματα τής ανεξαρτησίας και 
τού αυτοκέφαλου τού θρόνου. 

Την καθαίρεσιν και τον άναθεματισμον 
τού Ευγενίου ύπο τής τοπικής ταύτης 
Συνόδου ανεγνώρισαν μ ε τ ' ού πολύ οί IIa 
τριάρχαι Ιεροσολύμων κα'ι "Αντιοχείας ; 
αυτοκέφαλος αρχιεπισκοπή Κύπρου, κα'ι α 
Ίεραί Σύνοδοι τή°ς Ελλάδος και τής 
Ρωσσίας . Τ ο Οίκουμενικόν Πατριαρχείο·, 
άπομονωθέν ούτω απέβη άνίκανον νά υπο
στήριξη το έκθεσμον έργον του κα'ι ό Σουλ
τάνος άνεκάλεσε το υπέρ τού Ευγενίου φιρ-
μάνιον αυτού και διέταξε ν ' άποκατασταθή 
εις τον θρόνον του ό Νικάνωρ μετά πάσης 
πομπής και επιδείξεως εις ίκανοποίησιν 
αυτού και τού ποιμνίου του άπο τού γενο
μένου αδικήματος. 

Τον δεινότατον τούτον αγώνα διεξή-
γαγεν μ ε τ ' ανενδότου σθένους ό Γεώργιος 
"Αβέρωφ, βοηθόν έχων τον σύμβουλον και 

δμόφρονα αύτω Λιμπρίτην, όστις άόκνως 
έχειρίζετο τον κάλαμον εις έπιστολογρα-
φίαν και άρθρογραφίαν έν έφημερίσιν, δ ι ' 
ών έκερδήθη ού μόνον ήτών επισήμων άλλά 
και ή κοινή γνώμη υπέρ τών δικαίων τού 
Νικάνορος. Ή δέ υπηρεσία αύτη τ : ϋ "Α
βέρωφ προς τ ά δίκαια τού Αλεξανδρινού 

Ή λέμβος ή ψέρονσα τους επισήμους εκκινεί διά τον α Ν. Μιαονλην». 

ρόνου αποτελεί μίαν τών σπουδ αιοτεοων 

σελίδων τού βίου αύτοϋ. 

Μνημεία έν Αθήναις 
Έ π ί τής πρυτανείας τού μακαρίτου θ . 

Όρφανίδου άτεφάσισεν ό Α β έ ρ ω φ την ά-
νέγερσιν των ανδριάντων Ρήγα σοϋ Φερραίου 
και Γρηγορίου τού Πατριάρχου ένθεν και 
ένθεν τών προπυλαίων τού Εθνικού Πανε
πιστημίου. Τήν περί τούτου έπιστολην τού 

Αβέρωφ άνίγνωσε κατά τήν λογοδοσίαν 
αύτοϋ ό Πούτανις και συμπεριέλαβεν έν τή 
εκθέσει του. Ακράτητος ύπήρξεν ό εν
θουσιασμός 'άν διήγειρεν αύτη, όπως ή 
κατά τ ά αποκαλυπτήρια τού άνδριάντος 
τού Γρηγορίου ποιητικωτάτη πρ^οσφώνησις 
τού αειμνήστου Βαλαωρίτου. 

'Επήλθεν βραδύτερον ή συμπλήρωσις 

τού κτιρίου τού Πολυτεχνείου, δ ι ' ην έδα -
πάνησε πλέον τού ημίσεως εκατομμυρίου 
φράγκων άπαατήσας μόνον νά όνομασθή 
Μετοόβειον, εις άναμνησιν τών τριών Με-
τσοβιτών, οΐτινες έδαπάνησαν πρός τούτο, 
τών αειμνήστων Στουρνάρα και Τοσίτσα 
και αύτοϋ. 

Δέν παρατείνΓ,μεν τήν άπαρίθμησιν τών 
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άλλων μεγάλων έργων τού Αβέρωφ, άρκού · 
μίνοι εις όσα συνοπτικώς είπε περί αυτών 
ό κ. Λιμπρίτης. Ά λ λ α θά προσθέσωμεν 
μόνον ολίγα τινά περί της δράσεως αΰτοϋ 
υπέρ τής. έν Άλεξανδρεί^ Ελληνικές Κοι
νότητος. 

Τί έ"πραξε δ ι α τίιν Κ ο ι ν ό τ η τ α 
•της Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς . 

Τήν διεύθυνσιν αυτής ανέλαβε μετά τήν 
άποχώρησιν τοϋ τέως Προέδρου αύτης μα-
καρίτου Θεοδώρου Ράλλη κατά Νοέμβριον 
τοϋ 1 8 8 5 , ανεδείχθη δέ δ μέγιστος ευερ
γέτης αυτής. 

Γενόμενος Πρόεδρος της Κοινότητος εύ-
ρεν έπιβεβαρημένην αύτην διά χρέους εί-
κοσακισχιλίων και έπέκεινα αγγλικών λι
ρών. Έθεώρησεν άναπόφευκτον τήν άπό-
σβεσιν τοϋ χρέους τούτου ουχί μόνον ώς ε
πικινδύνου ένεκα τών απειλών τών δ α 
νειστών, άλλα και ώς αποτελούντος προσ-
xou.ua είς τήν πρόοδον τών "Αλεξάνδρεια 
εθνικών ιδρυμάτων, ήν έσχεδίαζε κατά 
νουν. "Ινα έπιτύχη έπρεπε νά κινήση τον 
ιίνθουσιασμόν τή(ς Ελληνικές παροικίας και 
τήν φιλοτιμίαν τών ομογενών αυτές πρώτος 
διδούς τό παράδειγμα γενναίας θυσίας. 
Συνεννοηθείς λοιπόν μετά τοϋ έν μακάρια 
τ η λήξει Πατριάρχου Σωφρονίου και συγ-
καλέσας τούς προκρίτους της παροικίας 
εδήλωσεν αύτοϊς οτι καταβάλλει αυτός τό 
ήμισυ τοϋ χρέους της Κοινότητος ύπό τον 
δρον νά καταβάλλη ή παροικία δι ' ερά
νων το έτερον ήμισυ αΰτοϋ. Οΰτω και έγινε 
εντός ολίγων εβδομάδων και ή παροικία 
απηλλάγη τοϋ δεινού" αυτής έφιάλτου. 
"Ετερον σπουδαϊον έργον αυτού ύπήρξεν ή-
άντικατάστασις τσϋ παλαιού "Οργανισμού 
τϋς Κοινότητος διά νέου προσφορωτέρου. 
Τοιούτον συνέταξεν δ κ. Λιμπρίτης, δν 
υποβληθέντα είς τήν έπιτροπην της Κοι
νότητος, συζητηθέντα καΐ ψηφισθέντα ύπ ' 
αυτής άπέστειλεν διά τοϋ Πολιτικού πρά
κτορος της Ελλάδος είς τήν Έλληνικήν 
Κυβέρνησιν προς εγκρισιν και πρός άναγνώ-
ρισιν της Κοινότητος ύπό τήν προστασίαν 
τοϋ Ελληνικού Κράτους. Τό Έλληνικόν 
Ύπουργικον Συμβούλιον ώς Αντιβασιλε ία 
«πόντος τότε της Α . Μ. τοϋ Βασιλέως 
περιέβαλε διά της εγκρίσεως τοϋ "Εθνους 
ΊΚανονισμόν, τόσον εΰεργετι*ον άποβάντα 
υπέρ της Ελληνικής Κοινότητος. 

Ή άνέγεροις τοϋ 'Αβερωφείου Γυμνα
σίου και τοϋ 'Αβερωφείου Παρθεναγωγείου 
δ ι ' ά έδαπάνησεν αφειδώς ήδραίωσεν έν τή 
καρδία τοϋ εν Αίγύπτω Ελληνισμού αί
σθημα άνεξαλείπτου ευγνωμοσύνης και θαυ
μασμού. Διό και ανήγειραν αΰτώ ανδριάντα 
έν μέσω της μεγάλης αυλής τού 'Αβερω-
<ρείου Γυμνασίου, καλλιτεχνικώτατον μαρ-
}/.άρινον έργον τού μακαρίτου Γεωργίου Βι
τ ά λ η . 

Ούτω ζών δ "Αβέρωφ έδαπάνησεν υπέρ 
της έν Αλεξάνδρεια Ελληνικής παροικίας 
•διά τ ά δηι/.όσια κοινοτικά ιδρύματα αΰ-
ττ,ς περί τάς 50 χιλ. άγγλ . λιρών, πλήν 
άλλων μικρότερων δαπανών. 

'Αλλά τό κορύφωμα τού προς την Έ λ 
ληνικήν Κοινότητα Αλεξανδρείας δωρεών 
αΰτοϋ έποιήσατο μετά θάνατον διά τής 
διαθήκης αΰτοϋ, καταλιπών ιοΰτή ώς κλη
ροδότημα τό έν Άβουχούμσνη τής Κ ά τ ω 
Αιγύπτου μέγα αΰτοϋ άγροτικον κτήμα 
έκ χιλίων και εκατόν φιδδανίων γής, δηλ. 
πλέον τών τετρακισχιλίων στρεμάτων, ά
ξιας δέ εκατόν χιλιάδων και έπέκειν:. λι
ρών, άσφαλίσας οΰτω υπέρ τ ώ σχολών τής 
Κοινότητος εισόδημα έκ λιρ. άγγλ . 5500 
ετησίως και προσεχώς άνώτερον έτι. 

Δ ι ά τ ό Με'το*ο6ον 
Σπουδαιόταται είσίν και αί υπέρ τού 

Μετσόβου τ ή ; γενέτειρας αΰτοϋ γής, δω-
ρεαί όσας έποιήσατο ζών και μετά θάνα
τον, ποός '.δρυσιν και άνάπτυξιν και βελ 
τίωσιν σχολείων, φαομακείων, ναών, οδών 
κλπ. 

Ή διαθήκη αΰτοϋ, ήν συνέταξε τό 
ποώτον μετά τοϋ φίλου του κ. Λιμπρίτου 
και ήν άνενέωσε κατόπιν, οία έδημοσιεύθη 
μετά θάνατον αΰτοϋ, ό πέρυσι δημοσιευ
θείς ύπό τών εκτελεστών αυτής ισολογι
σμός τής εκκαθαρίσεως και διαθέσεως τής 
περιουσίας αυτής μαρτυρ;ϋσι περί τοϋ με
γέθους και τής εκτάσεως άλλά πρό πάντων 
περί τοϋ σκόπιμου και έθνωφελούς τής δρά- | 

σεως αΰτοϋ, διά τοϋ πλούτου δν έντίμως 
έκ τού μηδενός έδημιούργησεν. θα ελεγέ 
τις δτι ή ευλογία τού θεού έπήλθεν είς τό 
Ταμεΐον αΰτοϋ ίνα εΰίργετήση την Πα
τρίδα ημών τόσον γενναίωςι 

Ή έπί τον θεόν πίστις αΰτοϋ υπέρ τής 
Πατρίδος ητο ακλόνητος, διό και πάντοτε 
ε'λεγεν έν ταΐς δμιλίαις αΰτοϋ «Μή φο-
βεΐσθε ή Ε λ λ ά ς δέν χάνεται, ή Ε λ λ ά ς 
εχει προορισμόν έν τ ώ κόσμω, ή Ε λ λ ά ς 
εϊνε δ λαός τοϋ θεού , τόν παιδεύει άλ>ά 
τον α γ α π ά » . 

Ό τ α ν δέ έπέκειτο δ Ελληνοτουρκικός 
πόλεμος έκηρύσσετο κ α τ ' αΰτοϋ ώς απο
νενοημένου κινήματος, ά λ λ ' έν τ ώ κύκλω 
μόνον τών οικείων αΰτοϋ, ϊνα μή έλαττώστ) 
τόν ένθουσιασμον τών δμογενών, ένω τόν 
τελευταϊον Κρητικόν αγώνα ενθουσιωδώς 
υπεστήριξε. Τ Η τ ο έκ τών ολίγων σωφρο-
νούντων τ ό τ ε , άλλά και έκ τών μή άπελ-
πισθέντων έκ τής ήττης τής Ε λ λ ά δ ο ς . 
« Τ ο "Εθνος μας , ελεγεν, έπαθεν άλλα 
χειρότερα και δέν έχάθη. "Εχει προστάτης 
φρόνιμον θ ε ό ν . » 

'Εν τη εκτελέσει τών διαφόρων αΰτοϋ 
προς τό "Εθνος δωρεών ήννόει νά μή άφί 
νεται είς τον συνήθη και έπιζήμιον δυ
στυχώς ρούν τών άναδεχομένων τάς εργα
σίας ταύτας διό και άπήτει νά èyει αυτός 
άμεσον έπίβλεψιν δ ι ' αντιπροσώπων του. 
Τοιούτους είχε τούς συνταγματάρχας Λ . 
Παπάγον καΐ θ. Λιμπρίτην και τόν άντι-
συνταγματάρχην Λ . 'Αμπελάν,οϊτινες μετ ' 

άοκνου ζήλου και αΰστηράς τιμιότητος ε
ξυπηρέτησαν τ ά ευγενή αισθήματα τοϋ με
γάλου πατριώτου. 

Και περί τής Γεωργίας έν Ελλάδ ι προε-
νόησεν δ μέγας Έλλην , διαθέσας μέγα 
χρηματικόν ποσόν πρός ΐδρυσιν Γεωργικής 
Σχολής και συντήρησιν αυτής, τοιαύτη δέ 
είνε έν τ ω καταρτίζεσθαι έν Λαρίσση, 
άξιολογωτάτη και πολλά καλά υποσχό
μενη είς την Γεωργίαν τής Ε λ λ ά δ ο ς . 

Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ 
ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ TOT ΑΒΕΡΩΦ 

Τ Α Ε Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α . 

Τη 2 2 "Απριλίου μετεκομίσθησαν τά 
οστά τού αειμνήστου Γεωργίου "Αβέρωφ έκ 
τοϋ Νεκροταφείου τής Κοινότητος είς τον 
ναόν τού Ευαγγελισμού, Ή μετακομιδή 
έγένετο όλως ανεπισήμως τή επιμέλεια και 
συνοδεία τού Γεν. Προξένου τής Ε λ λ ά δ ο ς 
κ Ν . Σκωτίδου, τού εκτελεστού τής δ ια
θήκης "Αβέρωφ κ. Λιμπρίτου (τοϋ έτερου 
κ. Ν . Ίωαννίδου άσθενούντος) τοϋ Προέδρου 
τής "Ελληνικής Κοινότητος κ. Μπενάκη, 
τών αντιπροέδρων και μελών τίνων αυτής. 

Ποοηγήθη τό τρισάγιον ψαλέν ύπό τοϋ 
Σ , Μητροπολίτου Τριπόλεως και ένας ίε-

Λ Ο Υ Δ Ο Β Ί Κ Ο Σ Λ Ι Μ Π Ρ Ί Τ Η Σ 

Καθ" ήν ήμέραν δλας τάς στήλας της , 
έπηυξημένας έτι ή « Α λ ή θ ε ι α » τάς αφιε
ρώνει είς τόν Γεώργιον "Αβέρωφ,καθήκον της 
θεωρεί νά χαράξη Ολίγας γραμμάς διά 
τόν έπιφανέστατον Έ λ λ η ν α , δ δποΐος ύ
πήρξεν δ έμπιστος εκείνου φίλος και πο
λύτιμος σύμβουλος. Δέν είνε μόνον ή υπέ
ροχος και βαθεία μόρφωσις τό άνώτερον ε
κείνο ακτινοβολούν πνεύμα, ουδέ τού ήθους 
ή γοητευτική γλυκύτης και ή έπιβάλλουσα 
κατ ' εξοχήν άπλότης, χαρίσματα, τ ά δ 
ποία δια«ρίνουν και έξαίρουσι τήν άρρε-
νωπώς ώραίαν φυσιογνωμίαν τού κ. Λουδο
βίκου Λιμπρίτου μέ την ώς γίγαντος κοο-
μοστασιάν του. Τής κρίσεως του τό βάθος 
και ή δύναμις και ή διαύγεια και δ χ α -
ρακτήρ του έξαισίως μετέχων τής λευκότη-
τος τών Λευκών Όρέων τής γενέτειρας 
Κρήτης, έ'ν αίσθημα φιλοπατρίας ενθουσιώ
δους, φανατικής παράφορου, άρεταί, αί δ-
ποΐαι ένωρίτατα ήδη ανέδειξαν τόν Λυυ.~ 
πρίτην μίγαν σημαίνοντα παράγοντα τής 
έν Αίγύπτω εθνικής δράσεως και ζωής και 
έφεραν αυτόν είς την πρώτην γραμμήν 
τών επίλεκτων τέκνων τής πατρίδος. 

Τού "Αβέρωφ ΰπήρξεν δ Λιμπρίτης δ 
επιστήθιος φίλος και σύμβουλος.Τά πλημ-
μυοοϋντα πατριωτικά αισθήματα τού με
γάλου ευεργέτου, οί ευγενέστεροι πόθοι του 
εΰ'οισκον πάντοτε φυσικήν διέξοδον και ά-
κλόνητον στήριγμα είς τήν όρθήν κρίσιν 
και τήν έμπνευσμένην είσήγησιν τού Λυμ-
ποίτου. Και τ ά έθνικώτατα έργα τοϋ ' Α -
βίοω© συνεδέθησαν άφανώς και οιονεί άνεπι-
πήμως μετά τοϋ ονόματος τοϋ Λιμπρίτου. 

Παρ" Ολον τόν κίνδυνον νά προσκρούσω-
μεν είς τήν άγαστην τού '.έξόχου ανδρός 
μετριοφροσύνην έκρίναμεν καθήκον ημών τάς 
γραμμάς ταύτας νά χαράξωμεν ΐν 'άπο · 
δώσαψ.εν τιμήν όφειλομένην είς τόν κ. Λ ι μ -
ποίτην, δ δποϊος άφοϋ ζώντος τοϋ Α β έ ρ ω φ 
ύπήρξεν δ επιστήθιος αΰτοϋ φίλος και σύμ
βουλος μετά τόν θάνατον εκείνου έγένετο 
μετά τών άλλων δ θεματοφύλαξ και πι-
στόςκαι άφωσιωμένος εκτελεστής τών τελευ
ταίων εθνικών θελήσεων τού Μεγάλου Ευερ
γέτου,συνώδευσε δέ και παρέδωκε τά σεπτον 
αΰτοϋ λείψανον είς τήν προσφιλή τών Α 
θηνών γήν. 

^ - ϋ ϋ ϋ ϋ ϋ ^ ϋ ϋ ^ _ _ ίϋ^» 

ρέω; , οϊτινες και συνώδευσαν τήν σορόν. 
Αΰτη είχεν ήδη άπό διετίας προετοι-

μασθή όλως καινουργής οί'αν είδομεν αυτήν 
ενταύθα ότε οί έκτελεσταί τής διαθήκης 
έξητήσαντο παρά τής Έ/ληνικής Κυβερ
νήσεως νά δρίση τήν μετακομιδήν διαρκούν-
των τών διεθνών "Ολυμπιακών αγώνων. 

Το ύπό τού Γεν. Προξένου, τών εκτελε
στών τής διαθήκης και τής "Επιτροπής 
τής Ελληνικής Κοινότητος καταρτισθέν 
πρόγραμμα τής προπομπής, ώριζε ταύτην 
άπό τού ναού τοϋ Ευαγγελισμού διά τήν ε

ι 
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παύρ.ιον 22 Απριλίου, ορισθέντος του α π ό 
πλου του « Ν . Μιαούλη» δια τήν πρωίαν 
τής 23 εορτής της Α . Μ. τού Βασιλίως, 
καθόσον το Βασιλικόν πλοΐον δεν θά ήδύ-
νατο νά άποδώση τάς νενομισμένας τιμάς 
έπί τη έορτη τού Άνακτος , σημαιοστολι 
ζόμενον καΐ κανονοβολούν έορτασίμως, ένω 
6ά έφερεν έ π ' αύτοϋ τά όστοί τού Ά β έ ο ω φ 
και ήν εντεταλμένου τήν έκτέλεσιν πένθι
μου αποστολής. 

Έ κ τού προγράμματος προανηγγίλλετο 
πασα μεγαλοπρέπεια τής τελετής. Ά π α -
σα ή πόλις τής Αλεξανδρείας είχε πένθι-
μον περιβολήν, δ λαός δέ άπο πρωίας συνω-
στίζετο περί τήν Έκκλησίαν. "Ηδη αί ο
δοί και οί έξωσται τών οικιών ήσαν πλήρεις 
θεατών. ΙΙάντες ήννόουν νά προπέμψωσι τό 
προσφιλές σκήνωμα τού μεγάλου νεκρού, 
πάντες συγκεκινημένοι ήθελον νά άπευθύ-
νωσιν αύτώ εν τελευταΐον θερμον και έγκάρ-
διον χαίρε. Δεν είναι υπερβολή έάν ύπολο-
γισθώσιν εις είκοσακισχιλίους οί περιστοι-
χίσαντες και παρακολουθήσαντες μέχρι τής 
προκυμαίας το ιερόν φέρετρον τού μεγάλου 
ανδρός, όστις τοσούτον ευεργέτησε τήν πό-
"λιν τής "Αλεξανδρείας, τοσούτον έτίμησε 
και ταύτην και τό "Εθνος ημών όλόκληρον. 
Προσθετέον τούτοις και τούς ιθαγενείς και 
ξένους, οϊτινες πολυπληθείς συνέρρευσαν 'ίνα 
ιδωσι τό πρωτοφανές τό μοναδικών θέαμα 
τοιαύτης μεγαλοπρεπούς προπομπής. 

* 

Την 9ην και ήμίσειαντής πρωίας ό ναός 
ην κατάμεστος ομογενών. Μετά νεκρώσιμον 
άκολουθίαν ψαλείσαν ύπό τού Μακαριωτά-
του ΙΙατριάρχου "Αλεξανδρείας Φωτίου 
και άπαντος τού έν "Αλεξάνδρεια Κλήρου 
^ιεφώτησε πρώτος δ Γεν. Ιΐρόξενος κ. Σ κ ω -
τίδης, κατάλληλον πανηγυρικόν τού προ-
"πεμπομένου νεκρού έξ ονόματος τού "Εθνους 
Είτα δέ ό κ. Μπενάκης ώς Πρόεδρος τής 
Κοινότητος τής τόσον εύηργετημένης ύπο 
-τού "Αβέρωφ. "Αμφότερους τούς ωραίους 
•τούτους λόγους δημοσιεύομεν. Δυστυχώς 
δέν δυνάμεθα νά πράξωμεν τό αυτό και ώς 
ττρός τον λόγον τού Πατριάρχου, διότι δ έ'-
•ξοχος ούτος Πρωθιεράρχης ουδέποτε γράφει 
ή προετοιμάζει τούς λόγους του , ά λ λ ' έξ 
υπογείου δμιλεϊ μετά τοσαύτης χάριτος λό
γου και τοσούτων αδρών νοημάτων, ώστε 
•σαγηνεύει και συγκινεί και ενθουσιά τό ά -
κροατήριόν του. Ά λ λ ' ούτε μετά ταύτα 
•δύναται ν ' απομνημόνευση τί είπεν, ώς χεί-
;μαρος γλαφυρών λόγων και υψηλών νοημά
τ ω ν . 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ- ΠΡΟΞΕΝΟΥ 
Τον μεγατίμον Αβέρωφ τά πολύτιμα δοτά με

τακομίζονται οήμερον πανδήμως εκ τής φιλόξενου 
ταύτης χώρας, έν ή τό πλείστον τον βίου τον δι-
ήννσε, δια τής διακεκριμένης νοημοσύνης και α

κατάβλητου φιλοπονίας του σννεσώρευαε τά πλούτη 
τον και τάς έν τ^ μεγάλα ΨνΧΠ τ ο ν εμπνεύσεις 
τών μεγάλων τον "Εθνονς ημών παραδόσεων περι-
•ψανώς έξεδήλωσεν έν τοις ΰπερ αύτοϋ πολυτιμωτά-
τοις έργοις. 

Και μετακομίζονται τά οστά τον Αβέρωφ ΰπ' 
αύτον τούτον τον έ"θνονς, όπως, ώς πολύτιμα κει
μήλια διαφύλαξη *ν Τ0'! χόλποις τής ένδοξου πρω
τευούσης του, τήν οποίαν διά των περιφανών αύ
τοϋ έργων διά νέου κλέους ηθέλησε ζών και θνή-
•οχων νά λαμπρύνη. Μετακομίζονται ύπ' αυτής 
ταύτης τής Κυβερνήσεως του Βασιλέως τον "Ε

θνους ημών άπονεμούσης τφ Αβέρωφ τήν ΰπά-
την τών τιμών, τό πολυτιμώτατον τών αριστείων 
ών μόνον οί άριστοι τών εθνών άξιοννται, διά 
πλοίου φέροντος τήν οημαίαν τον Βασιλέως και 
τον Έθνους, διά πλοΐον έξ εκείνων τών όποιων 
τήν έφ' ολόκληρους αιώνας περιφανώς δράσασαν 
και ένδοξον χαταδειχθεϊααν δύναμιν ηθέλησε νά 
ενίσχυση διά τοϋ μεγάλου βαλαντίου τον, και ών 
τήν οημαίαν διακαώς έπόθει νά ιδη και πάλιν έν 
•δόξη και μεγαλείω χυματίζουσαν έπ'ι τών θαλασ
σών, έφ' ών θαύματα έπετέλεοαν οί γίγαντες οί 
δόντες ήμΤν τήν έθνιχήν ζωήν και έλευθερίαν. 

Και ή σημαία αντη, ήτις ήτο τό έμβλημα τής 
ζωής τοϋ Αβέρωφ και ής υπέρμαχοι γενναίοι πα

ρίστανται κατά τήν στιγμήν ταύτην, καλύπτει ήδη 
και θά καλύπτη έααε'ι τά πολύτιμα οστά του και ή 

,μεγάλη αύτοϋ ψυχή, ήτις ήντλει πάσαν αυτής τήν 
δύναμιν έκ τοϋ Πανθέου τών μεγάλων ανδρών τής 
Ελλάδος, περιίπταται και θά περιΐπταται έσαε'ι 
περ'ι αυτήν, σκιρτώαα έκ χαράς και αγάπης προς 
την αγαπήααοαν, τιμήσαοαν και δοξάααοαν αυτόν 
Πατρίδα. 

Άλλ' ή σημαία αντη καλύπτει άξίως χα'ι τήν 
•μεγάλην έν Αλεξάνδρεια έλλην. παροικίαν, ής φι-
λοστοργώτατος πατήρ έγένετο ό Άβέροφ και μέ
γας ευεργέτης και ήτις ευγνωμονούσα έφ' δοοις 
μεγαλοις εργοις έπραξεν ΰπερ αυτής χαί ζών χα'ι 
θνήσκων, ήγάπηοεν, έτίμησε χα'ι έδόξααεν αυτόν 
•χαι ήδη λαμπρώς προπέμπει τά πολύτιμα οστά 
του εις τήν Μητρόπολιν, ής πολύτιμοο τμήμα είνε 

•αύτη . 

Οί οτέφανοι προ τής Μητροπόλεως ολίγον προ τής εκφοράς 

Και τήν άγάπην και τήν τιμήν χα'ι τήν δόξαν, 
δι' ών περιέβαλα τόν Αβέρωφ ή Έλλ. παροικία 
θά αίσθάνηται πάντοτε ή μεγάλη ψνχή του χα'ι 
θά περιίπταται περί αντήν χα'ι περ'ι τά πολύτιμα 
ιδρύματα του, δι' ών Ισχυροχάτας βάσεις,πνευμα
τικής χα'ι ηθικής μορφώσεως έθεμελίωσεν ΰπερ 
τών νέων έλλην. γενεών έφ' ών άρτίως χα'ι έλλη-
νοπρεπώς μορφούμεναι πολνιίμως δρώαι χα'ι θά 
δρώαιν ΰπερ τής ευημερίας χαι τής προόδου τής 
Έλλ. παροικίας χα'ι σύμπαντος τοϋ έν ΑΙγύπτω 

αυτής εκδηλώσεις τιμής και δόξης προς τόν έν 
ΑΙγύπτω 'Ελληνιαμόν τόν άναδείξαντα τόν Αβέ
ρωφ. 

Τό έν ΑΙγύπτω μέγα στάδιον τής ΰπερ τοϋ έ
θνους δράσεως τών μεγάλων ΰπερ αύτοϋ ευεργε
σιών, έν ω και άλλοι μεν προ τοϋ Αβέρωφ πε-
ριφανώς έατέφθησαν. άλλ' ούτος ήρατο τόν άρι
στον τών στεφάνων δόξης έχει πάντοτε άναπετα-
μένας τάς θύρας τον, αναμένει και άλλους μεγά
λους άγωνιατάς και άλλα αριστεία επιδεικνύει έπ'ι 

Τό Μετσοβον. Ή πατρίς τον Αβέρωφ 

'Ελληνισμοϋ, ΰπερ τής προόδου και τον μεγαλείου 
τον "Εθνονς, προς ο μετά παλλούσης καρδίας πά
ντοτε χα'ι ζών χα'ι θνήαχων ήτένιζεν ό'Αβέ
ρωφ. 

Και έτίμηααν και ήγάπηααν και έδόξαοαν τόν 
Αβέρωφ χα'ι ζώντα χα'ι μετά θάνατον ή τε έν 
Αλεξάνδρεια μεγάλη 'Ελλ. παροικία χα'ι σύμπαν 
τό "Εθνος ημών χα'ι απένειμαν αύτφ τά άριστα 
τών αριστείων, εν τών χνριωτέρων ελατηρίων τής 
έν τφ κόαμφ έκτακτου δράσεως έν οίωδήποτε κύ-
χλφ τών επιφανών ανδρών. 

Και τά αριστεία ταντα, ών ή τιμή αντανακλά 
χα'ι έπ'ι τήν έν Αλεξάνδρεια έλλην. παροικίαν ής 
πολυτιμότατον μέλος έγένετο δ Αβέρωφ, δεν θά 
ώοι βεβαίως αί τελευταίοι από μέρους τής Πατρί
δος ημών χα'ι τής Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου 

τής σημαίας αυιοϋ. 
Και τών αριστείων τούτων άξιοι προοιωνίζονται 

έν προσεγει μέλλοντι βαθμηδόν και κατ'ολίγον 
και μετριοφρόνως εισερχόμενοι εις τό μέγα τοϋτο 
οτάδιον επιφανείς παράγοντες τοϋ έν Αλεξάνδρεια 
Ελληνισμού, ονς αναμένει ή δόξα χα'ι ή τιμή τοϋ 
"Εθνους*. 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ * ΜΠΕΝΑΚΗ 
Έάν είνε άληθ'ες ότι ό άνθρωπος διά τής αγα

θοεργίας άνυψονται μέχρι τοϋ Πλάατον, ενεξήγη-
τοί αποβαίνει, Γεώργιε Αβέρωφ, ή υψίστη τιμή, 
ήν σήμερον σοι απονέμει ή ευγνωμονούσα Πατρίς. 

Τής τιμής ταύτης κατέστης άξιος τοσούτο) μάλ
λον, δοω συ μέχρι τής ύστατης πνοής αυνέδεαας 
πάντοτε τήν άγαθοεργίαν με τό ευγενές αίσθημα 
τής φιλοπατρίας. 

Τά μεγάλα σου εργα χα'ι ή απεριόριστος λατρεία 
προς τά έθνιχά ιδεώδη, σοι προαέδωχαν δικαίως 
τόν ευγενή χα'ι σημαντικώτατον τίτλον τοϋ Πάνελ 
ληνίου ανδρός, και ανήκεις εις τόν 'Ελληνιαμόν 
πάντα, δπον δήποτε υπάρχει τοιούτος" άλλ' ή Κοι· 
νότης τής Αλεξανδρείας έκ τών κόλπων τής οποίας 
εξήχθης, ή Κοινότης ή όποια μεθ' υπερηφάνειας 
σε έθεώρησε πάντοτε Ιδιον αυτής τέκνον, διεφν-
λαξε μετά Μητρικής στοργής ώς τιμαλφές κειμή-
λιον τά οστά σου, καΐ την όδίτνην ην όΊΊηε-
οον αισθάνεται άπο^ωριζομένη τοΐ? κε»-
unuíov τούτον, uta uóvn άνακονοίζεχ 
<ίκίι'·κ\ δττ έκεΐ παρά τόν ΊλκΜύν, θά 
κοιηηθης τόν γλνκνν νπνον, εις τονς 
κόλπονς της Πατρίδος, άντικρν τοΰ Πα
ναθηναϊκοί Σταδίον, όπερ ταφεν ΰπό το 
χώμα τοϋ θανάτου έπ'ι μακρούς αίώνας, άνέατηοε 
περίβλεπτον ή μεγάλη καρδία σον. 

Άλλ' ένφ θανμάζομεν τά έργα σον χα'ι τά{ ό-
περάχονς άρετάς οου, μαχαρίζομεν συγχρόνως τήν 
τύχην σου, καθόσον ή μεγάλη σου διάνοια ενωρίς 
χατενόησεν δτι είς τό λεξίΛον τής εύποιιας και τής 
πατριωτικής μερίμνης δεν υπάρχει ή λέξις «αυ-
ριον». Λίν περιέμενες μετά θάνατον νά αφιέρωσες 
τόν πλοντόν σου ώς άοτός, άλλά ζών, φιλοτίμως -
χα'ι συνετώς προέβης είς τά θαυμάσια έχεΐνα εργα, 
δι' ών θεραπεύων έθνικάς άνάγχας χα'ι ευεργετών 
αφειδώς τήν ανθρωπότητα, ήσθάνθης τήν άφατον 
ήδονήν, ην περιποιεΐ είς τήν χαρδίαν τοϋ ενεργέ-
τονντος ή ύπ' αύτοϋ απονεμόμενη ευεργεσία, ή-
οθάνθης τήν ένδόμνχον άγαλλίααιν ήν προξενεί ει; 
φιλόπατριν άνδρα ή έπιτέλεσις πατριωτικής θυσίας. 

Ή Κοινότης ευγνώμων και δι' δσα ΰπερ αυτής 
μεγαλοπρεπώς έτέλεσας, θά περιβάλη τά κενοτά-
φιόν οου μετά θρησκευτικής λατρείας χα'ι θά έπι 
δεικνύη αυτό χα'ι είς τάς μέλλουσας γενεάς ώς πο-
λύτιμον μνημεϊον φιλοπατρίας. 

Είθε δε έπ'ι τοϋ ευπρεπούς μαυσωλείου δπ$ρ 
έν Αθήναις αναμένει τά οστά σον, ή σμίλη νέον 
Πραξιτέλους νά έπιγλύψη τάς τρεις θεότητα; αϊ-
τίνες σε έποδηγέτησαν καθ' όλον τόν βίον, τήν φι-
λοπατρίαν, άγαθοεργίαν χα'ι εναέβειαν, πλεχοΰσαι 
έπ'ι τον μετώπον σον αμάραντους στεφάνους. 

' F u τ ο ν vaoif εχς τ η ν ά π ο β ά -
θ ρ α ν -

Τήν 10ην ώραν έξεκίνησε ή προπομπή. 
Ή φιλαρμονική Μουσική προηγεΐτο παια-
νίζιυσα πένθιμα εμβατήρια. Είποντο ύπερ-
χίλιοι μαθηταί τού Γυμνασίου και τών 
Σχολείων τής Έλλην. Κοινότητος, είτα ό 
Κλήρο;, είτα ή νεκροφόρος έφ' ής ετέθη ή 
σορός, ένθεν και ένθεν και προ ταύτης οί 
πολυπληθείς στέφανοι, έν οις διεκρίνοντ; 
οί μεγαλοπρεπέστατοι και πλουσιώτατοί 
έκ τεχνητών ανθέων τοϋ Γεν. Προξένου,τών 
εκτελεστών τής διαθήκης, τής Έ λ λ . Κο ι 
νότητος, τών μαθητών τών Ελληνικών 
Σχολείων, τοϋ πλοιάρχου και τών αξιωμα
τικών τού Ν . Μιαούλη, οΐτινες και μόνοι 
συνώδευσαν τήν σορόν μέχρι τοϋ μνημείου 
τοϋ "Αβέρωφ, όπου και άπετέθησαν. 

Ό Κλήρος πρό τής Μητροπόλεως 
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Μετά τήν νεκροφόρον ε'ίποντο πάντες οί 
εν τ ω προγράμματι αναφερόμενοι και πας 
ό λαός. Μόλις δέ περί τήν μεσημβρίαν κα-
τέληξεν ή πομπή εις την προκυμαι'αν τοϋ 
ναυπηγείου, ευμενώς παραχωρηθείσαν ύπο 
τής Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως. 

Έκεϊ έξεφώνησεν ό έκ τών εκτελεστών 
τής διαθήκης κ. Λιμπρίτης τον λόγον όν 
δημοσιεύομεν αμέσως κατωτέρω, συνοψίσας 
και χαρακτηρίσας προσφυώς τό φιλόπατρι 
έργον τοϋ αειμνήστου ανδρός. Έκεϊ εξερράγη 
τό πλήθος είς έκφώνησιν «Αιωνία τον ή 
μνήμη» και εις ζητωκραυγάς υπέρ τοϋ 
Έθνους και τής Πατρίδος τοϋ συνθήματος 
δόντος τοϋ Πατριάρχου. Άποτεθείοης 
τής πολυτίμου σοροϋ έπί τής άτμακάτου 
τοϋ Ν . Μιαούλη, νέα έπιθαλάσσιος πομ
πή έξετελέσθη, συγκινητικωτάτη αληθώς 
και επιβλητική. "Ολόκληρος ό λιμήν έκα-
λύφθη υπό λέμβων αΐτινες κατάφορτοι ομο
γενών παρηκολούθησαν τήν άτμάκατον, 
μέχρι τού εΰδρόμου, όπερ περιεκύκλωσαν 
έν βαθεία σιγή. Ά λ λ ' ότε άνυψώθη άπό 
τής άτμακάτου ή σορός και εστράφη προς 
τό πλοϊον, ήχησε δέ τό πυροβόλον αυτού, 
χειροκρότημα γενικόν άπό τών λέμβων άπή-
χησεν, άντι ζητωκραυγής. 

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ 

Λ· Φ· ΛΥΜΠΡΙΤΟΥ 

Ώ ς έ κ τ ε λ ε σ τ ο ν τ η ς δ ι α θ ή κ η ς τοϋ 
αειρνήό*τον Γ. Α β έ ρ ω φ κ α τ ά 

τίιν π α ρ ά δ ο Ο ι ν τ ώ ν ο σ τ ώ ν 
αντοϋ ε ις τ ο ν π λ ο ί α ρ χ ο ν 

τοϋ Ε λ λ η ν ι κ ο ί ε ν δ ρ ό -
ρ ο υ « Ν α ύ α ρ χ ο ς Μ ι α 

ο ύ λ η ς » κ . Έ ρ ρ . 
Τ ο ρ π ά ζ η ν 

Κύριε Πλοίαρχε, 

Έκπληρών τήν διά τής τελευταίας βου
λήσεως τον Αειμνήστου Γεωργίου Αβέρωφ 
πρός τους εκτελεστός αυτής δοθεΐσαν έντο 
λήν, ιδού παραδίδω ύμϊν τό επίγειον σκή
νωμα αυτόν, ϊνα άναπαυθή, καθ' δν είχε 
πόθον, επί τον προσφιλούς αντφ εδάφους 
τον "άστεως τών Αθηνών. 

Υψίστη είνε ή εις την μνήμην τον με
γάλου εθνικού ευεργέτου απονεμόμενη υπό 
τοϋ "Εθνονς τιμή, άποστείλαντος Βασιλι-
κόν πολεμικόν πλοϊον ίνα παραλαβή 'καΐ 
μετακομίσω εις την γήν τής ελευθέρας Ελ
λάδος τά οστά μεγάλου αυτής τέκνου. Άλλ' 
είναι τιμή δικαία, ανταποκρινόμενη είς τό 
μέγα ίθνικόν έργον, δπερ ακραιφνής φιλο
πατρία ένέπνενσεν εις τόν γενναΐον ενεργέ-
την, ώς πρόγραμμα τον βίου αντοϋ. 

Ύψηλόν αληθώς και εξόχως φιλόπατρι 
και διδακτικόν αννάμα υπήρξε τό πρό
γραμμα τον βίου αυτόν, άλλά και ευτυχής 
ύπήρξεν δ Αείμνηστος άνήρ δννηθειςνά έκ-
τελ,έση αυτό διά τον πλούτον, δν προαεπό-
ρισεν αύτφ άοκνος εργασία, αυστηρά οικο
νομία κόποι και μόχθοι εν τω μακρφ αυ
τόν βιωτικφ άγώνι. 

Τά γράμματα, ή πνευματική και ελλη
νοπρεπής μόρφαισις και άνάπτνξις τοϋ "Ε
θνους υπήρξαν ή αδιάκοπος αύτοϋ μέριμνα 
και διά τοντο εϊδομεν αφειδώς προχεομένονς 
τους θησαυρούς αντοϋ νπερ εκδόσεως βι
βλίων, ύπερ σχολείων εν τή πάλει τανττ) 
τον Μεγάλων Άλεξάνδρον, εν Μετσόβου, 
τή γενέτειρα αντον γή, εν τή ίλ,ενθέρα 
"Ελλάδι. 

Διά μεγάλων δωρεών, ας εποιήσατο ζών 
και μετα θάνατον είς τό Μεταόβειον Πολν-
τεχνεΐον και εις τό 'Ωδεϊον εξυπηρέτησε τό 
καλόν Υ.αι τάς ωραίας τέχνας εν αυτή τή 
κοπίδι αντών, Ινώ συνάμα προεστήσατο τή 
Ελληνική νεολαία αμίμητα παραδείγματα 
φιλοπατρίας, άνεγείρας προ τών προπυ
λαίων τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου τονς 
ανδριάντας τών μεγάλων εθνομαρτύρων 
Ρήγα τοϋ Φερραίον και Γρηγορίον τοϋ 
Πατριάρχου. 

Άλλά και δι' άδρας δαπάνης επι τή ευ
καιρία τής ένηλ,ικιώσεως τής Α. Υ. τοϋ 
Διαδόχον ανήγειρε τό περίλαμπρον μέγαρον 
τής Στρατιαηικής Σχολ.ής, ορθώς κρίνων 
ότι μόνον τά γράμματα και αί ώραΐαι τέ-
χναι δεν άρκονσιν δπως ανάκτηση τό Έλ
ληνικόν "Εθνος ιήν ενότητα αντοϋ και κα-
ταλ.άβη τήν εμπρέπονσαν αντφ ϋέσιν εν τφ 
πεπολιτισμένψ κόαμφ και συνέχιση τόν άπό 
μακρόν διακοπέντα εκπολ.ιτιστικόν αντοϋ 

Τό λείψανβν τήν στιγμήν τής άποβιβάσεως είς Πειραιά τήν πρωιαν τής Κυριακής. (Φωτογραφία Α. Γαζιάδον) 

προοριαμόν έν τή άνθρωπότητι, άλλ' δτι 
προσαπαιτεΐται και ή στρατιωτική ούνταξις 
και άνάπτυξις αύτοϋ. 

Μετά συγκινήσεως δε άναμιμνήσκομαι 
τών υψηλών λόγων, ονς ή Α. Μ. δ σεπτός 
ημών "Αναξ μοι ενετείλατο νά διαβιβάσω 
τφ ήειμνήστω άνδρί, δτε έν ετει ,1887 μοι 
άνέθεσεν ούτος νά ̂ αννεννοηθώ μετά τής Α. 
Μ. και τής τότε > Κυβερνήσεως του περί 
τον μεγάρου τής Στρατιωτικής Σχολ.ής 

«Είπατε, μοι έίπεν ή Α. Μ. εις τόν 
«Κύριον Αβέρωφ νά μή ληαμονή τό ναν* 
ατικόν. Αυτό έσωσε και εδόξασε τήν Έλ-
αλόδα, αυτό και πάλ.ιν έΤνάι· ιιροωρια μένον 
«να τήν ανάδειξη και νά τήν δοξάση.» 

Τήν βαθέϊαν εννοιαν τών βασιλικών τού
των λόγων άρισταΛνωτίσθη τό ε'ς\οχον τοϋ 
Εθνονς τέκνον^και έκτοτε σνντάξας τήν 

διαθήκην του, άνανεωθεϊσαν βραδύτερι,ν, 
διέϋετε μέγα μέρος τής περιουσίας αντον ν
περ τοϋ 'Ελληνικοϋ ναντικοϋ, εντελλόμενος 
τήν ναυπήγηαιν ίσχνροϋ καταδρομικού χρη
σίμου και διά ναυτικήν Σχολήν. Περί τά 
τέσσαρα δε εκατομμύρια χρυσών φράγκων 
είαήλ.θον είς τά ταμεία τοϋ Έθνικοϋ Στό
λου εκ τοϋ έθνικωτάτου τούτου κληροδο
τήματος τοϋ ή,ειμνήατου ανδρός. 

Άλλ' νπήρξε και διδακτικός εν ταϊς 
εύεργεαίαις αντοϋ 6 <}οίδιμος άνήρ, μή έκ
δηλων τά αισθήματα αντοϋ διά λ.όγων μό
νον, άλλά δι' έργων. Οντως έπραξε κατά 
τήν βάπτισιν τής Α. Υ. τον Διαδόχον, ση
μαντικών ποσόν χρημάτων άποστείλας είς 
τήν Κρήτην,τήν διεξάγονσαν τότε ενδοξον 
άλλ' άτνχή αγώνα νπερ τής ελευθερίας αν
τής, ούτως έπραξε κατά τήν ένηλικίωσιν 
τής Α. Υ. άναλαβών τήν άνέγερσιν τής 
Στρατιωτικής Σχολής^ οντω και βραδύτε-
ρον, δτε τό Έθνος έπανηγύριζε τό ευτυχές 
γεγονός τών αργυρών γάμων τών σεπτών 
ημών Βααιλ,έων, μετέσχε τής πανελληνίου 
χαράς ουχί διά λόγων άλλά δι' έργου θαυ-
μασίον, διότι εποιήσατο τότε τήν μεγάλην 
και φιλάνθρωπον προς τήν "Ανασσαν ημών 
δωρεάν, άναλαβών τηλεγραφικώς τήν άνέ
γερσιν τοϋ Έφηβείον, επανορθωτικών φν-
λακών τών έν νεαρά ηλικία, άτνχησάντων 
καταδίκων. Οία εκδήλωσις τών φιλοβασι
λικών αντον αίσθημάταιν! Οία κοινωνική 
φιλανθρωπία ! 

Δεν ήτο ξένη δμως είς τό πρόγραμμα 
αντον και ή γεωργία, διότι και περί ταύτης, 
ώς άποτελ.ονσης τήν βάσιν τής υλικής ευ
δαιμονίας τον έθνους, εν,ερίμνησε, διαθέαας 
σπουδαϊον ποσόν προς ΐδρνΰιν γεωργικής 
Σχολής. Μετ' ον πολν δε ή έν Λορίσατ] 
όργανιζομένη τοιαύτη θέλ,ει διοχετεύσει καθ' 
άπασαν τήν θεσσαλίαν τά αγαθά τής επι
στημονικής γεωπονίας. 

Άλ.λ' ό Γεώργιος Άβέρα)φ δεν ήτον ά-
πλοϋς εθνικός ευεργέτης, άλλά και δ κατ' 
εξοχήν "Ελλ.ην. Αυτός δ έξ Ήπείρον Έλ-
λην, αυτός δ μητρικήν έχων γλώσααν τήν 

Κουτσόβλαχικήν, ύπήρξεν δ ακραιφνέστερος 
τών Ελλήνων,ώς δνειρον αύτοϋ έ'χων,καθ' 
δλον του τόν βίον, τήν άνάστααιν τής αρ
χαίας Έλλ.άδος έν τή νεωτέρα. Και το ίδα-
νικόν αύτοϋ τοντο, ίδανικόν παντός Έλλη-
νος, απέδειξε δαπανήσας βααιλικώτατα εκα
τομμύρια δλ.α δπως άνα μαρμάρωση, ώς 
νέος Ηρώδης Αττικός, τό Παναθηναϊκόν 
Στάδιον, οιονεί κλοιόν συνδέοντα τήν νέαν 
Ελλάδα, μετά τής αρχαίας. Και ίδου «// 
μέχρις Άστρων άνταυγής μάρμαρος δψις 
τοϋ Σταδίου» μαρτύριον τηλανγες τής αρ
ρήκτου ένότητος τοϋ 'Ελληνικού Έθνονς 
Ιδού άπάντησις είς τονς επιδιώκοντας τήν 
διχοτόμησιν τοϋ Ελληνισμού, άλ,λά και στέ 
φανός αμάραντος τοϋ γενναΐον χορηγού. 

Οντω δ ι η λ θ ε ν ε ν ε ρ γ ε τ ώ ν τήν Πα 
τρίδα και μετά λελογισμένης φιλοπατρίας 
υπηρετών αυτήν, έκτελέαας τοιούτο θαυμά-
αιον πρόγραμμα δράσεως υπέρ αυτής. 

Τοιούτον μεγάλον εργάτου τοϋ Έλλ.ηνι-
σμοϋ παράδιδα) Ύμΐν τά οστά, ίνα άνακο-
μίαητε ώς έπόϊίει και καταθέσητε αυτά εν 
τφ καλλ,ιμαρμάρφ αντοϋ μνημείω, Ιν τφ 
νεκροταφεία) τών Αθηνών, διότι και εν 
τούτω ό μέγας "ΕλΛην ήθέλησεν ον μόνον 
τό ίδιον αΐρθημα νά θεραπεναη, άλλά και 
νά δώαη δείγμα τής είς τό έδαφος τής Πα 
τρίόος δφειλ.ομένης προαηλ.ώσεως και α
γάπης1. 

Εΐηααν τά μακάρια αντοϋ δοτά διαρκές 
προσκύνημα τών ελ.ενθέρων και δούλων 
ΈλΛήνων, ύπογραμμός σπανίας εθνικής 
δράσεως ! 

Εί'η άγήρως ή μνήμη Σον, Γεώργιε Α
βέρωφ, ανά πάν τό Έλληνικόν και ζηλ.εν-
τή άνά πάσαν τήν οίκουμένην ! 

Έπί τού εύδρόμου δέν έγένετο πλέον 
δεκτόν το πλήθος τού λαού - ήτο αδύνατον 
τούτο. Ά λ λ ά τούς άνελθόντας έ π ' αύτού' 
επισήμους νέα έκπληξις έπερίμενεν. Ό 
Πατριάρχης μετά τρισάγιον ψαλέν, ένθους, 
έπί «ΈλΛηνικοϋ εδάφους» άπήγγειλε νέον 
λόγον νέον διθύραμβον. Πού εύρεν ό δεινός 
ούτος οήτωρ, αφού ήδη είχεν ομιλήσει, τ ό 
σους ωραίους λόγους, τόσα λαμπρά και υ
ψηλά νοήματα, τόσον έ'ςαλλον έκδήλωσιν 
αισθημάτων φιλοπατρίας ! 

Τήν επαύριον έορτήν τού "Αγίου Γεωρ
γίου, ήμέραν καθ 'ήν ό άοίδιμος "Αβέρωφ 
έδέχετο έν 'Αλεξανδρία έν τ ώ οίκω αυτού 
άπασαν την παροικίαν ευχομένην αΰτώ έπί 
τή* εορτή τοϋ ονόματος του , έν ήχοις μου
σικών και ασμασι και ζητωκραυγαίς, αΰ-
την ταύτην τήν ήμέραν άπεχαιρέτα διά 
παντός την προσφιλή αΰτώ πόλιν τοϋ Μ. 
"Αλεξάνδρου, είς ήν ερριψε θησαυρον ευερ
γεσίας, τήν χώραν τών Φαραώ έν η διήνυ-
σεν τόν βίον αΰτοϋ, αγωνιζόμενος μ ε τ ' ευ-
ψυχίας και όντως ηρωικής καρτερίας υπέρ 

τής ευδαιμονίας τής Πατρίδος. 
Ή μνήμη του παραμένει άγήρως. 
Κενοτάφιον έγερθέν τη μερίμνη τών εκ

τελεστών τής διαθήκης του έν τ ώ νεκοοτα-
φείω τής Έ λ λ η ν . Κοινότττος Αλεξανδρεί
ας, και ούτινος φωτογράφημα δημοσιεύο-
μεν, φέρει τό παρά πόδας όκτάστιχον έπι-
τύμβιον τού άειμήστου Δημητρίου Γίεοναο-
δάκη, θαυμασιον διά τήν περιεκτικότητα 
αυτού και την έ'μπνευσιν, ποίημα όπερ δύ 
ναται νά θεωρηθή ώς τό κύκνειον άσμα τού 
ποιητού, άντάξιον τοϋ ύμνουμένου. 

Ιδού αυτό : 

«.ΑΙ'εν ος εν ποιων ου χάμνε< χαμόντα ιιόρφ, φευ, 
«Γεώργιον ώδε χενόν μνήμα, κάλνψ' Αβέρωφ. 
« Οοτεα δ'Άτΰίδ'νπό χ&ον'ι νυν γε φίλα φίλα κείται. 
«Πρφ γαρ ερωτι καλών ο ί ιο , άΙοί>(, φάρος <">!, 
αΤοΐί παρά Νεΐλον 'Α&ήνηοιν τ' ανά &' Έλλάδ' 

[ελαμψεν 
ΐενποΰας προχέων. Ών αρι&μον τις ερεΐ ; 
« Και Σταδίοιό γ', έι άοτρ' άντανγής, μάρμαρος οψις 
ιεσται αεί ΰαλερός τφ μάχαρι στέφανος. 

( Π α ρ ά ο ρ α Ο ι ς ) 

7ο κενόν τοντο μνήμα εκάλ.νψε τόν Γεώρ
γιον Αβέρωφ δστις δεν άπέκαμεν ευεργε
τών άλλά φευ ! άπέκαμεν έκ τοϋ θανάτου. 

Τά προσφιλή δέ αύτοϋ οστά κείνται σή
μερον ύπό τήν φίλ,ην Ατθίδα γήν διότι 
ενωρίς ούτος κνρι>νθεις άπό έρωτα πρός 
τά καλά ε'λαμψεν ώς φάρος είς τονς παρά 
τόν Νεϊλον είς τάς Αθήνας και άνά πάσαν 
τήν Ελλάδα προχέων εύποιίας τών όποιων 
τις θέλ.ει είπεΐ τόν αριθμόν! Άλ,λά και 
μόνη τον Σταδίου ή μέχρις άστρων άνταν
γής μαρμάρινη δψις θά είναι διαπαντός. 
θαλερός στέφανος τφ μάκορι. 

Τ Α ΕΝ ΓΤΕΙΡΑΙΕΙ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Π Ο Μ Π Η Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ 

Τ Ο ΙΕΡΟΝ ΛΕΙΗΆΝΟΝ 

Βραδέως ποντοπόρον Ό «Ναύαρχος Μιαού
λης» φέρων εύλαδώς άποτεθειμενον έπί το> 
καταστρώματος το ιερόν λείψανον ύπο τάς πνοάς 
της Μεσογείου και του Αιγαίου και ύπο τάς 
θωπείας τής πενθίμως ύπεπταλμένης Κυανόλευ
κου, και άφοΰ τά ορη ττ)ς Κρήτης, ήν τόσον ό 
"Αβέρωφ ήγάπησε και τών αγώνων τής οποίας 
των αιματηρών ανεδείχθη Ό μεγαλοϊόεάτης ή · 
ρως, έχαιρέτισαν ελεύθερα πλέον, ώ ! ναι ε
λεύθερα, τήν κομιζομενην άθάνατον σορον ρί-
ψαντα έπ' αυτής τήν φωταύγειαν της οόξης 
των, κατέπλευσε-/ τήν πρωιαν τοϋ Σαββάτου 
είς Πειραιά. 

# 

Πένθιμος τοΰ λιμένος ή οψις. Συγκίνη-ις 
άρρητος έκυριάρχει είς τάς καρδίας. Αίσθημα 
ευλαβούς θαυμασμού και ευγνωμοσύνης έπλή-

(Συνέχεια ΐδε 2ον φύλ,λ.ον Σελ.. 145) 


