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Η ΚΑΒΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ

Εις τήν Κάβάλλαν. έφΟασα τρεΐς Εβδομάδας 
μετά τήν υπό των Βουλγάρων κατάληψίν 

της. Τό εργον τής άπέλευδερώσεως τής πόλεως 
άπό τού Τούρκου Ινεπιστεύθη δ άρχηγός τής 
στρατιάς του Στρυμόνος είς τους άτακτους Βουλ
γάρους προσκόπους και επίκουρους αύτής, Ινφ 
δ ίδιος ελαύνων διά χώρας έγκαταλειφθείσής 
υπό του Ιχθρού, έσπευδε νά προλάβη τον ελλη
νικόν στρατόν είσερχόμενον ήδη είς Θεσσαλονί
κην μετά τήν μάχην των Γενιτσών. ΤΗτο δ 
«άγών δρόμου», τον όποιον στρατιωτικοί κρι- 
ταΐ ΰπαινίχθησαν εσχάτως καί Ιχαρακτήρισαν 
ώς οΐκτρόν σφάλμα των συμμάχων. Τον μα- 
ταίως είς τήν Θεσσαλονίκην τότε βιασθέντα νά 

. φθάση στρατόν ήναγκάσθησαν όχι πολύ κατό
πιν ν’ άποσύρωσιν οί Βούλγαροι, μεταφέροντες 
δι* Ιλληνικών μεταγωγικών εκεί δπου άρχήθεν 
επρεπε νά κατευθυνθή. Τήν ώραίαν όμως χώ
ραν άπό Μελενίκου και Νεβροκόπου μέχρι Σερ
ρών, Δράμας, Ελευθέρων, Ξάνθης, Καβάλλας 
δεν ήδύναντο νά σώσουν πλέον άπό τά άτοπα, 
τά δποΐα συνεπήγεν ή εξ άρχής παράδοσίς της 
είς τήν δικαιοδοσίαν άτάκτων δρδών. "Εως σή
μερα, μετά τρεΐς όλους μήνας Ικτοτε, δ σιδηρό
δρομος Θεσσαλονίκης-Δέδεαγάτς, άπό Δοϊράν 
διά ΔεμΙρ-Ίσάρ, Σερρών έίς Δράμαν καί Ξάν
θην δεν δύναται άκόμη νά υπηρέτηση τό εμπό- 
ριον καί τήν κίνησιν τής χώρας. Κ αί ή διοί- 
κησις δε αυτής άκόμη δεν είσήλθεν είς όδόν 
κανονικήν, εινε. μάλιστα πολύ, πολύ άνώμαλος 
καί είς τούς κατοίκους πολύ δυσάρεστος.

Ό τε εύρέθην πολύ πλησίον τής Καβάλλας, 
κατέναντι αύτής είς τήν Θάσον, ταξιδεύων Ικ

Πειραιώς μέ άτμόπλοίον των νέων νησιωτικών 
γραμμών; δ άποκλεισμός τής νήσου τούτης άπό 
τής μόνης άγοράς καί του μόνου λιμένος τής 
συγκοινωνίας της με τόν άλλον κόσμον —  τούτο 
δίνε ή Καβάλλα διά τήν Θάσον —  ήτο πλήρης. 
Όλίγον κατόπιν αύθαίρετα μέτρα άνευθύνων 
βεβαίως βουλγαρικών άρχών τής πόλεως άπη- 
γόρευσαν τήν μετά τής νήσου συγκοινωνίαν καί 
είς μικρούς άκόμη λεμβούχους. Τότε όμως ήτο 
δυνατόν είσέτι μέ τινας περιορισμούς νά πλεύση 
κανείς Ικ τής νήσου είς Καβάλλαν μέ μικρόν 
Ιδιωτικόν άτμόπλοίον, άνηκον είς τήν γερμα
νικήν μεταλλευτικήν εταιρείαν τής Θάσου καί 
Ικτελοΰν τήν υπηρεσίαν ταύτην μόνον διά τάς 
άνάγκας τής Ιιαιρείας. Τήν εύκαιρίαν άύτήν 
ώφελήθην διά νά γνωρίσω τόν δεύτερον μετά 
τήν Θεσσαλονίκην λιμένα τής Μακεδονίας καί 
μίαν των σπουδαιότατων καθαρώς Ιλληνικών 
πόλεων αύτής.

Ά π ό  τόν «Λιμένα» τής Θάσου, όστις τό όνομα 
τούτο φέρει ώς δ κατ’  εξοχήν καί μάλιστα μό
νος λιμήν αύτής, ή μέχρι Καβάλλας άπόστασις 
έίνε δεκαπέντε περίπου μιλίων. Ά λ λ ’  ή μακεδο
νική άκτή ή μεταξύ Καβάλλας καί τών εκβολών 
τού Νέστου απέχει τής νήσου μόλις εξ μίλια. 
Καί είς τό μέσον άκριβώς τού στενού τούτου 
πορθμού κείται τό άκατοίκητον βραχώδες νη- 
σάκι, ή θασοπούλα, ή δποία προκαθήμενη είς 
τόν κολπίσκον τού «Λιμένα» σχηματίζει αύτόν > 
είς άληθή λιμένα, εύρύχωρρν καί άσφαλή. Παρά 
τόν λιμένα τούτον έκτισαν διά τούτο καί οί. 
άρχαΐοι Θάσιοι τήν πόλιν των έντός μικράς 
κατάφυτου ευφόρου λεκάνης,- κυκλουμένης άπό



δασώδη χαριτωμένα βουνά. Ο ί Επιχειρηματικοί 
καί δραστήριοι "Ιωνες οί ίδρύσαντες Εδώ την 
Αποικίαν των, ήδύναντο βεβαίως πολύ καλά νά 
εκτιμήσιοσι τήν σημασίαν τής δέσεως ταύτης 
προς κάρπωσιν τοΰ πλούτου τής τόσον πλησίον 
κείμενης άντικρυνής. μακεδονικής παραλίας, τής 
όποιας τό σπουδαιότερον τμήμά Αποτελεί ή.έκ 
τών προσχώσεων τοΰ Νέστου γονιμωτάτη πε- 
διάς. Σήμερον Ακόμη ή Θάσος φαίνεται διατη
ρούσα πάσαν τήν.εξωτερικήν δψιν τής παλαιας 
εκείνης είιδαιμονίας της. Πραγματικώς ή ολο
στρόγγυλη φουντωτή νήσρς τόσον Ακμαία δια
τηρεί Ακόμη τά νεανικά της κάλλη, είνε έξ άλλου 
τόσον Ακραιφνώς ελληνική μέχρι τοΰ μή Ιχειν 
μηδένα πάροικον Τούρκον, ή Αρχαία της πόλις 
προς τόύτοις τόσον ωραία λείψανα σώζει τοΰ 
θαυμασίου περιβόλου, των καλλιτεχνικών πυλώ
νων, τών μόλων τού λιμένος της, ώστε σχεδόν 
νομίζει τις δτι ζή Ενταύθα είς Αρχαίον περιβάλ
λον, ύπό τήν σκέπην τών δασών τής νήσου καί 
παρά. τά σιωπηλά ερείπια τών ναών καί τών 
δημοσίων χτισμάτων της.

Τήν συγκοινωνίαν με τήν Καβάλλαν υπηρε
τεί ή μικρά «“Ιδα» τής μεταλλευτικής εταιρείας, 
όχι κατ’  εύθεϊαν άπό τόν Λιμένα, αλλά πάντοτε 
διά μέσου της έδρας αύτής παρά τά Λιμενάρια, 
κείμενά είς τήν νοτιοδυτικήν Ακραν τής νήσου. 
Παραπλέει-τις Επομένως δλην την βορείαν καί 
δυτικήν παραλίαν μέ-την Ιξαισίαν θέαν εξ Αρι
στερών μέν πρός τά κατάφυτα χαμηλά βουνά 
τής νήσου καί τά είς τά πλάγιά των ωραία 
τοποθετημένα χωρία, Ικ δεξιών δέ ιιρός τάς 
μεγαλοπρεπείς τής Μακεδονίας μακράς σειράς 
δρέων Από τών ύψηλοτάτων κορυφών της Ρο
δόπης μέχρι τοΰ Παγγαίου, μεταξύ Καβάλλας 
σχεδόν καί τών Εκβολών τοΰ Στρυμόνος δτή- 
κοντος, καί 2ως τής ουρανούψοΰς κορυφής τού 
’Ά θ ω . Τήν βαθεϊαν μου συγκίνησιν, δταν Ανε- 
λογιζόμην δτι μεταξύ τών γιγαντιαίων τούτων 
χαρακωμάτων περικλείεται μέγα ύπό εύρωστου 
ελληνικής φυλής κατοικούμενον τμήμα τής Ελλη
νικής πατρίδος, καθίστων έτι βαθυτέραν παλαιαι 
παιδικαί καί νεανικοί Αναμνήσεις Από τήν χώ
ραν ¿κείνην δπισθεν τοΰ χιονοσκεπούς Παγ
γαίου, παρά τάς δχθας τού Στρυμόνος, είς τήν 
Απέραντον πεδιάδα καί τάς πολυρρύτους κλει
σούρας, διά τών όποιων κυλίει τά μελανά νερά 
του δ βαθυδίνης ποταμός. Καί αν —  με πόνον 
βαθύν έσσλλογιζόμην—  τήν Επαύριον τής Απε- 
λευθερώσεώς της Από τού. Αγρίου τυράννου οχι 
όλιγώιερον σκληρά αποδειχθή ή τύχη της υπό 
τούς Ελευθερωτάς τοΰ παρόντος; , ·

Τρεις ώρας διαρχεΐ δ παράπλους καί Αλλα; 
τρεις πάλιν Εκεΐθεν ό πλούς πρός τά όπίσω μέ

χρι τής Καβάλλας. Ο ί συνεπιβάται διηγούντο 
δχι πολύ εύχάριστα πράγματα περί τής ύποδο- 
χής, τήν οποίαν εΰρίσκει. τό πλοΐον Από τάς 
βουλγαρικά; Αρχάς, δταν φθάνη είς τόν λιμένα 
μετά τήν -5 μ· μ· Κ αί ή ώρα αύτή είχε παρέλθη 
ήδη δτε ημείς επλησιάζαμεν. Είδικώς μάλιστα 
Ανέφεραν δτι κατά τό προηγηθέν ταξίδιον ήνάγ- 
κασαν αυτούς νά . μείνουν καθ’ δλην τήν νύκτα 
Ιντάς τών λέμβων τής άποβιβάσεως χωρίς νά 
Επιτρέπουν μήτε τήν είς την πόλιν αποβίβασιν 
μήτε τήν είς τό Ατμόπλοιον ¿πιστροφήν. Κ αί ή 
παραμονή μας δμως τώρα καθ’ δλην τήν νύκτα 
μέχρι , τής πρωίας επί τοΰ καταστρώματος τού 
μικρού σκάφους, μήκους 15 μ· καί. πλάτους 4. 
ένεκα τού ψύχους, τής βροχής καί τού κλύδωνος 
τής θαλάσσης θά ήτο παν αλλο ή εύχάριστος. 
Εύτυχώς Από τήν δύσκολόν θέσιν. μέ έσωσε μία 
Απροσδόκητος συγκυρία. Ό  Βούλγαρος Ιπιλο- 
χίας κ. Άνδρέεφ, δστις έφρούρει μετά τινων 
τακτικών στρατιωτών είς τήν προκυμαίαν, δταν 
τοΰ ανεφέρθη τό όνομά μου, Ινθυμήθη ότι με 
εγνώρισεν είς την Άκρόπολιν κατά τήν είς 
Α θήνας επίσκεψιν τών Βουλγάρων φοιτητών 
καί μέ πολλήν προθυμίαν καί εύγένειαν Ιπέ- 
τρεψε τήν έξοδόν μου μεθ’  ενός Αλλου Α θ η 
ναίου Επιβάτου, δστις είχε τήν φαεινήν ίδέαν 
ν.ά παρουσιάση είς αύτόν τό Επισκεπτήριόν μου 
καί προετοιμάση οντω  τήν καλήν μας δεξίωσιν. 
Τέλος πάντων κάτι Αξίζουν καμιά φορά, ίσως 
καί πολλές φορές, καλαί γνωριμίαι. «Ξένους 
ξένιζε». Δυστυχώς δμως τήν Επαύριον μόνον 
έμαθα δτι ή φιλικωτάτη πρός ήμάς' υποδοχή 
δέν Επεξετάθη καί είς τούς λοιπούς έπιβάτας, 
οΐτινες στριμωγμένοι, §ιγοΰντες καί νήστεις διε- 
νυκτέρευσαν είς εν δωμάτιον τοΰ τελωνείου.

01. παρά τήν προκυμαίαν δρόμοι τής πόλεως' 
είνε δπως οί συνήθεις τουρκικών παζαριών: 
σκότος καί δλίσθημα, δλίσθημα είς τόν παχύν 
βόρβορον. Ο ί πλεΐστοι δμως Αλλοι δρόμοι είνε 
Αρκετά καθαροί, δλοι ανηφορικοί, διότι ή πόλις 
κεΐται είς τά πλάγια βραχώδους ξηρού βουνού 
προβάλλοντας είς τήν άλίμενον θάλασσαν βρα
χίονα, Επί τού όποιου κεΐται τά παλαιόν φρού- 
ριον καί ή τουρκική συνοικία τής πόλεως. Τήν 
ώραν πού Ιφθάσαμεν δέν διέκρινα εννοείται 
τίποτε . Από αύτά, καί μόνον τό μέγα οικοδό
μημα τής ελληνικής λέσχης, ολίγον υψηλότερα 
τής προκυμαίας κείμενον, Εφαίνετο μακρόθεν 
ήδη από τήν θάλασσαν καταλαμπόμενον Από 
τά πολυάριθμα φώτα του. ·

"Οταν έφθασα είς τό «Μέγα Ξενοδοχεΐον», 
τό όποιον παρέχει είς τόν ξένον καλήν Ανάπαυ- 
σιν, δν καί δχι ανευ ούσιωδών Ελλείψεων επαρ
χιακής φύσεως, παρετήρησα δτι Εκεί κατέλυον
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Αρκεταί προσωπικότητες εκ τών βουλγαρικών 
διοικητικών Αρχών. ’Αλλά καί αμέσως Άντελή- 
φθην δτι καποια βαρειά, πολύ βαρειά Ατμό
σφαιρα ήτο διακεχυμένη είς τό καθ’ ολοκλη
ρίαν ελληνικόν περιβάλλον. Ή  κατήφεια ήτο 
ζωγραφημένη είς τά πρόσωπα δλων καί Ακόμη 
μεγαλύτερα ήτο ή δυσφορία τών Ανθρώπων 
δι° δσα έβλεπον γινόμει·α καθ’ ήμέραν ένώπιόν 
των καί δι* δσα Ιφοβοΰντο διά τό μέλλον. Είχα 
ακούση ήδη πολλά περί τοΰ τρόπου, καθ’ δν 
κατελήφθη ή χώρα περί τάς Σέρρας, τήν Δρά
μαν, την Ξάνθην, τό Σαρισιαμπάν, Αλλ’ «ί λε
πτομέρειας τάς όποιας ήκουα τώρα είς τόν προ- 
χείρως . Εκεί σχηματισθέντα Ελληνικόν κύκλον 
ή σαν φρικωδέστεραι.Έλληνας δέν έβλαψαν που
θενά οί άτακτοι. Βούλγαροι. Ό  δλίγος μάλιστα 
τακτικός βουλγαρικός στρατός, δστις είσήλθεν 
Αργότερον είς τήν Καβάλλαν, Εφέρθη αξιοπρε
πέστατα πρός ήμάς. Καί αύτοί ο! Απλοϊκοί στρα- 
τιώται Ιζητωκραύγουν υπέρ τών συμμάχων, αί 
ελληνικοί δέ σημαΐαι Αδελφωμένοι πρός τάς 
βουλγαρικά; ανυψώθησαν παντού πρός πανη
γυρισμόν τής. ωραίας ήμέρας τής Ελευθερίας. 
Ά λ λ ’  αί διαχύσεις αύται δέν διήρκεσαν πολύ. 
Α ί προχείρως Εγκατασταθείσαι Αρχαί έσπευσάν 
Αμέσως δι’  όλων των τών μέτρων νά δείξουν 
ότι οί νικηταί δέν ήλθαν ώς Ιλευθερωταί, Αλλά 
προ παντός ως Βούλγαροι κατακτηταί καί επο
μένως ώς έκβουλγαρισταί τής χώρας καί όπου

Ακόμη ό Ακραιφνής Ελληνικός αύτής χαρακτήρ 
Επέβαλλε τούλάχιστον μετριοπάθειαν είς τάς 
γνωστά; τάσεις τών ζωηροτέρων Βουλγάρων 
πατριωτών.

Πρός τούς Τούρκους δμως ή διαγωγή τών 
Αγρίων Ατάκτων όρδών ύπήρξε φρικαλέα. "Οτι 
Ανεπιεικέστατά μετεχειρίσθησαν τούς Απαίσιους 
τυράννους τής χθες δέν θεωρώ καν <δς τήν χει
ριστήν πράξιν τών Βουλγάρων. Ποίαν μεταχεί- 
ρισιν Αξίζουν οί Τούρκοι κατ’ αύτό τό κοινόν 
δίκαιον δέν πρέπει νά διδαχθώμεν Από τούς 
θεωρητικούς διδασκάλους τού δικαίου, άλλ’  Από 
τά οίκτρά θύματα τού. Απαίσιου Εχθρού παντού 
όπου Αντίκρυσεν ουτος Αόπλους χριστιανούς, 
γυναίκας, γέροντας, παιδιά. Καί οί Βούλγαροι 
επραξαν Απλώς τό καθήκον των σφαγιάσαντες 
τούς δημίους τών εις τάς -φυλακάς τού Δεμίρ- 
Τσάρ πυρακτωθέντων Αδελφών των καί τούς 
φονεΐς τών ύπό τών Τούρκων τής Δράμας κατα- 
κρεουργηθέντων χωρικών τής Πλεύνας. Ά λ λ ’ 
δλος δυστυχώς 0 λοιπός τρόπος των πρός τά 
ελεεινά θύματα τής έκθικήσεώς των, ήτο τόσον 
θηριώδης, όσον καί Αδικαιολόγητος. Ο ί Τούρκοι 
τής·. Καβάλλας παρεδόθησαν Ανευ Ιδέας καν 
Αντιστάσεως, Αφοί ματαίως Ιπεκαλέσθησαν τήν , 
Επέμβάσιν τών θαλασσοκρατούντων 'Ελλήνων 
διά νά ταχθώσιν ύπό τήν ίδικήν των φιλάν
θρωπον Αρχήν. Πρεσβεία Τούρκων καί Ε λλή 
νων τής Καβάλλας είχε μεταβή έπι τούτφ είς
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Θά σ ο ν ,  Ι λπί ζουσα  ΙκεΐΠβν την σωτηρίαν. Εύθΰς 
δ έ  κ α τό π ιν  ε ΐδο ν  δ λ α  τ α  δ εινά  Ιπ ιπ ίπ το ν τ α  κα τά  
της κεφαλής των.

Ό  σκοπός των καταχτητών ήτο πρώτον ο 
χρηματισμός, 3χι δμως προς όφελος τής δικαι
ούμενης νά προβή και εις βαρυτάτην άκόμη 
φορολογίαν των χλιδώνΤων μπέηδων βουλγαρι
κής κυβερνήσεως, άλλά μόνον πρός' ϊδικόν των 
άχομικόν. Διά τούτο και τους πλουσίους Ε βρ α ί
ους, οι όποιοι άλλου μόνον ήξευραν ν’ ανοίγουν 
πλατύτατα τά στόματά των δι’  δ,τι δέν τούς 
συνέβη, ένφ εδώ έμειναν ιχθύων άφωνότεροι 
και δι’  οσα πικρά καί άλγεινά τούς συνέβησαν, 
¿ζεμάτισαν κυριολεκτικώς ώς ιό  κόκκαλο. "Ενα 
ήλικιωμένον Εβραίον μεγαλέμπορον έστειλαν 
νύκτα ώρας πολλάς μακράν τής Καβάλλας, όπό- 
θεν έκαστος Ιγνώριζεν δτι κανείς τότέ δεν ¿«έ
στρεφε ζωντανός. Εις τήν περί της .ψυχής του 
άγων.ίαν ό καλός άπόγονος τού ’Αβραάμ έδέχθη 
να πληρώση οσα λύτρα τού εζήτουν, διότι περί 
αυτών Ιπρόκειτο καί δχι περι της ήκιστα ένδια- 
φερούσης τούς Βουλγάρους ζωής του. Λέγεται 
λοιπόν δτι ¿πλήρωσε πενήντα χιλιάδας λιρών 
λύτρα, ποσόν τό όποιον υποθέτω ¿ξώγκωσε 
τόσον πολύ ή φήμη. Ά λ λ ’  οΐ άνθρωποι, οί 
οποίοι ¿γνώριζαν οτί ή σύζυγος τοΰ βαθύπλου
του Εβραίου, έδωκεν εις τόν πρώτον άναγγεί- 
λαντα την σωτηρίαν τοΰ άπαχθέντος καί τήν 
δσον οΰπω έπιστροφήν τοΰ άνδρός.της ώς θώ- 
ρρν Ικαχόν λίρας, ¿πίστευαν άδιστάκτως δτι.τά 
λύτρα, δέν ήσάν ούτε χίλιαι ούτε πέντε χιλιάδες 
λιρών, άλλά πενήντα χιλιάδες, σωστές/ '

Εϊς τούς Τούρκους τήν διαρπαγην ήκολούθει 
ό σφαγιασμός —  καί σφαγιασμός'δυστυχώς διά 
βασανιστηρίων. Σύρος μουσουλμάνος, δικηγό
ρος εις την Θάσήν παρά τή Διοικήσει, είχε τήν 
κακοτυχίαν νά εύρεθή τάς ή μέρας των σφαγών 
είς τήν Καβάλλαν. Συνελήφθη άναιτίως δλως 
διόλου, άφρΰ δέν ήτο Τούρκος, καί υπεβλήθη 
είς τόσον φρικτά βασανιστήρια, ώστε ώς χάριν 
έζήτει παρά των βασανιστών του, νά τόν απο
τελειώσουν, τό- ταχύτερόν. Καί τόν άπετε- 
λείωσαν,

Ή  σφαγή'. Ιγίνετο μόνον εκ. δίψης αΐματος. 
Γυναικών τά μέλη άπεκόπτοντο, παιδιά διεμε- 
λίζοντο. Ά νδρες άπόγυμνό.ύμενοι καί δενόμενοί 
κατά τρεις-τέσσαρας ,έλογχίζοντο καί έκυλίοντο 
έπειτα εις τούς τάφου?, ο ί όποιοι δέν άπέκρυ- 
πτον .κδν τελείως τούς νεκρούς. ΕΙς τόν τόπο.ν 
τούτον κρανίου Ιπί πολλάς ημέρας έβλεπον κα
τόπιν οί διαβάται.χειρας,ή πόδας τών θυμάτων 
τής' θηριωδίας άνακύπτοντα εκ ιών βόθρων 
τής ταφής.

Αύτά Ιγίνοντο εις τήν πόλιν, ή όποια μεταξύ

τών είκοσιτριών χιλιάδων κατοίκων της ήρίθμει 
προ τής « άλώσεως » περί τάς τρεις ή τέσσαρας 
χιλιάδας Τούρκους. OÎ 'Εβραίοι ήσαν πολύ ολί
γοι, μόλις χίλιαι ψυχαί, Ινφ οί λοιποί είνε πάν- 
τες άνεξαιρέτως άκραιφνεΐς "Ελληνες, Ιλληνιστί 
πάντες λαλούντες. ΕΙς τά χωρία δμως ή κατα
στροφή υπήρξε ^ιζικωτέρα. Πληθυσμοί όλόκλη- 
ροι φαίνεται εξωλοθρεύθησαν, ώστε νά έπέλθη 
άληθης έρήμωσ.ις τής πυκνώς δπό Τούρκων 
κατφκημένης χώρας. ’Ιδιαιτέρως καθ’ δλην τήν 
πλουσίαν κάί μεγάλην περίχωρον τού Σαρισια- 
μπάν βέβαιον εϊνε δτι είς τόν δλεθρον τούτον 
περιελήφθησαν πρό πάντων οι γαιοκτήμονες 
μπέτ^ες μετά γυναικών καί παίδων, ώστε νά 
είνε άδύνατος πάσα άξίωσις άποκαταστάσεως 
είς τά πατρικά κτήματα οΪουδήποτε άπογόνου 
μετά τήν είρήνευσιν τής χώρας.

Τό τελευταΐον τοΰτο γεγονός δεικνύει δτι 
μέθη νικητών καί λύσσα απλώς τών άτακτων 
σωμάτων τών Βουλγάρων δέν ήτο ή έκδήλωσις 
εκείνη τής άπανθρωπίας, αλλά μέτρον φρικω- 
δώς δραστικόν ύπαγορευθέν υπό σχεδίου πολι
τικού. Ή  χώρα είνε ανάγκη νά γίνη καθαρώς. 
βουλγαρική καί πρός τόν σκοπόν τούτον φέρει 
άπ’  εύθείας μόνον ό καθαρισμός αύτής άπό 
παντός μή βουλγαρικού στοιχείου. Έξοχόν δμως 
άφορμήν πρός τοΰτο δίδει ό πόλεμος —  ,προχεί- 
ρως κ«ί κατά πρώτον λόγον διά τούς Τούρκους.' 
Διά τούς λοιπούς κατοίκους —  καί οί λοιποί 
μή; Βούλγαροι κάτοικοι εϊνε μόνον Έλληνες —  
•ΰπάρχουν Ιν τφ παρόντί καί άλλα μέτρα. Τά 
μέτρα δέ ταΰτα ήρχισαν νά εφαρμόζωνιαι εύθύς 
μετά τάς πρώτάς ώρας της δίαχυτικότητός.

Τόν διά τής σφαγής δεκατισμόν τοΰ τουρκι
κού πληθυσμού ήκολου'θησεν άμέσως ή .άραίω- 
σίς του διά τής παρασχεθείσης επί ΐέλους άδειας 
νά φύγουν έκ τής πόλεως δοοτήθελον. Καί ήθε- 
λογ, εννοείται, πάντες,. άφοΰ μόνον τοιουτοτρό
πως ήδύναντο νά σωθώσιν άπό τήν σφαγήν. 
Ή  «Μαχροΰσα» τό θαλαμηγόν τοΰ Χεδίβου 
εστοίβαξεν έΐς τό μέγα του «ΰτος, .μόνον είς ένα 
του ταξίδι, τέσσαρας χιλιάδας μουσουλμάνων, 
μεταφερθέντων εϊς τήν Αίγυπτον. Τό θέαμα των 
καταφευγόντων είς τό πλοΐον δυστυχών ήτο φρι- 
.κτόν,' καί δταν τό έβλεπα εσκέφθην μόνον τί 
θά ¿γίνετο είς δλην τήν πολιτισμένην Εύρώπην, 
άν παρόμοιόν τι έπανελαμβάνετο εις , κανένα 
λιμένα της ύπό τών Ελλήνων καταληφθείσης 
χώρας. Πρέπει νά όμολογήση κανείς δτι οι σύμ
μαχοί μας Βούλγαροι εϊνε τυχηροί άνθρωποι. 
’Αλλά τό τοιουτοτρόπως σχηματισθεν κενόν είς 
τον πληθυσμόν τής πόλεώς και της περιχώρου 
εσπευσαν άμέσως νά πληρώσουν διευκολύνοντες 
παντί τρόπφ τήν εγκατάστασιν Βουλγάρων. Μή-

Φ Ο Ν Ε Υ Μ Ε Ν Ο Ι  Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ

Γίώρ. ΣχΟ,ηϊ, ·γ χ0χ0 ί . η«ζ^οσ Γ. ΚαΠΙτπ*ης,'*Υ^10;(. Μ η χα νή . "

r -

■ϊ :

■y- !

%

i l



168

πως ελειπαν κατόικίαι V) περιούσιοι Αμετακίνη
τοι διά τούς Ιποίκους;

Τοιουτοτρόπως Ομως Ιπετυγχάνέτο άμέσως ή 
εισαγωγή ισχυρού βουλγαρικού στοιχείου είς 
τούς κόλπους τής χώρας, ή όποια καί μετά τάς 
ίστορικώς γνωστάς δηώσεις αυτής είς παλαιούς 
αιώνας υπό των προγόνων των σημερινών κομι- 
ταιζίδων δέν έπαυσε νά είνε καθαρώς ελληνική. 
Καί αύτή ή κατά τάς πρώτας ή μέρας κατα- 
κρήμνισις των μιναρέδων της Καβάλλας και ή 
μεταβολή είς Ικκλησίας των τζαμίοιν, σκοπόν 

.είχε μόνον νά έγκατασταθώσιν είς τά τουρκικά 
τεμένη Βούλγαροι ίερεΐς καί νά είσαχθη είς 
αύτά βουλγαρική λειτουργία. ’Αμέσως καί τό 
μέγα άνώιερον τουρκικόν σχολέΐον μετεβλήθη 
είς βουλγαρικόν, μέ διδασκάλους τούλάχιστον 
Βουλγάρους, Εφόσον μαθηταί άκόμη δέν ήτο 
δυνατόν νά έδρεθοΰν, καί ευθύς κατόπιν χειρ 
έτέθή καί εϊς την διοίκησιν τής Ανέκαθεν μέχρι 
τής στιγμής Εκείνης καθαρώς ελληνικής κοο 
νότητος τής πόλεως. Διωρίσθη Βούλγαρος δή
μαρχος· αντί τού ύπάρχοντος Έλληνος καί διά 
εισαγωγής ’Αρμενίων —  δλοι ο ί ’Αρμένιοι δέν 
συμποσουνται είς εκατόν ήιυχάς καί δίνε δλοι 
Αχθοφόροι καί τοιοδτοι τινές —  είς τό δημο
τικόν συμβούλιον Ιξεβουλγαρίσθη προχείρως 
καί τούτο.

Κατά τάς ή μέρας εκείνος τής πρώτη; ορμη
τικής Επιθέσεως των. Βουλγάρων κατά των 'Ελ
λήνων πλέον Εχθρών, άφοΰ οίΤοΰρκοι δι’  άσφα- 
λεστάτου τρόπου έγιναν αβλαβείς, είς αυτήν 
τήν κατάστασιν εύρηκα καί άφήκα πάλιν —  προ 
δύο,μηνών —  τήν ώραίαν ελληνικήν πόλιν τής 
Ανατολικής Μακεδονίας.

Ελευθερωμένης πόλεως τήν έντύπωσιν δέΐ’ 
ελαβα, άλλα τής άλωθείσης. Τό εμπόριον τής 
Εμπορικωτάτης πόλεως είχεν Απονεκρωθή εντε
λώς. Τό τελωνείον εύρηκα κλειστόν καί Επί πολύ 
άργότερα Εμεινε κλειστόν πάντοτε. Ξένα πλοία 
τίποτε δέν άπεβίβαζαν καί τίποτε δέν παρελάμ- 
βαναν. Καί τοιουτοτρόπως συνέβη ώστε κατά 
τούς δύο τελευταίους μήνας τούς άπό τής άλώ- 
σεως, δλαι αί εισπράξεις τής πόλεως, ήτις Ιπί 
Τούρκων Ιξήγε κατ’ ετος έν ήμισυ Εκατομμύριού 
χιλιόγραμμα καπνόν τής Δράμας καί Ξάνθης, 
άνήλθον είς τριάκοντα πέντε χιλιάδας φράγκων, 
Ινφ ή Ελληνική διοίκησις τής Ασήμαντου· καί ήκι
στα παραγωγικής Λή μνου Εδειξεν εισπράξεις εντός 
είκοσι μόνον ήμερων άπό τής κατοχής λίρας χι- 
λίας πεντακοσίας, ήτοι περίπου τό αύτό ποσόν.

Ή  στενοχώρια δμως ή καταλαβοΰσα τούς 
"Ελληνας Επί τη θέμ των συμμάχων Ελευθερω
τών μετεβλήθη ΕκτΟτε είς άπελπισίαν. Έκτοτε 
εξεδηλώθησαν μέ τον σαφέστατον τρόπον καί

αΐ άρχικαί προθέσεις τών Βουλγάρων μέ τόν 
Ελληνικόν πληθυσμόν τής άπό Σερρών μέχρι 
Ραιδεστοΰ κατέχομένης σήμερον ΐ π ’ αθτών χώ
ρας. “Α ν ή επέκτασις τού βουλγαρικού κράτους 
μέχρι τού Αίγαίου είνε Αναπόδραστος ίσιορική 
Ανάγκη, άλλα θά είνε άρά γε μοιραία εκβασις 
τού κατά τού Τούρκου άγώνος καί δ βίαιος 
Εκβουλγαρισμός χώρας άπό ύπερδισχιλίων ετών 
ελληνικής ;

Παλάιά Ιστορία θά  Επανέλθη είς τόν νουν 
τού καθενός άποβλέποντος είς τά σημερινά 
πράγματα

Τοΰ .Ελληνισμού το κράτος καί τήν ΰπαρξιν 
αύτήν διημφισβήτησαν πρός αύτόν κατά τόν 
μέσον αιώνα όί δύο σημερινοί σύμμαχοί του, 
Βούλγαροι καί Σέρβοι.

’Ολίγον προ τοΰ 927> ,δτε είς τήν μεγίστην 
τον ακμήν καί δύναμιν τό βουλγαρικόν κράτος 

' ανυψωθέν Ερριψε τόν κύβον προς τελείωσιν τοΰ 
άγώνος τούτον, ή ιστορία άποφαπιστικώς ήρ- 
νήθη είς αύτό τό γέρας. Ό  μέγα; τσάρος Συ-· 
μεών, δυνατός Βούλγαρος, άνατραφείς είς τό 
Βυζάντιον καί σπουδάσας εκεί τόν Δημοσθένη 
καί ’Αριστοτέλη', άπέσυρε τούς στρατούς του 
άπό τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως καί Ιπι- 
στρέψας είς τήν Βουλγαρίαν του παρέλαβε μεθ’ 
Εαυτού είς τόν τάφον διά νά μείνουν εκεί διά 
παντός τά μεγαλουργό σχέδιά του. Μετά τεσσα
ράκοντα μόλις Ετη 0 Ιγγονός του Εκόσμει τόν 
θρίαμβον του Βνζαντηνοΰ αδτοκράτορος καί 
διήνυε τόν βίον του ώς .μάγιστρος αύτοΰ εν 
είρήνη κάί απολαύσει τών άγαθών τής μεγά
λης πρωτευούσης τον Ελληνισμού. Έπεισόδιον 
άπλουν, καίπερ δεινούς καί αιματηρούς άγώνας 
προκαλέσαν; υπήρξε κατόπιν ό πόλεμος τοΰ Βα
σιλείου προς τόν Σαμουήλ, ό πόλεμος δσιις 
Εδωκε τό οριστικόν του τέλος είς τον προαιώ- 
νιον Εκείνον αγώνα. Χάριν τοΰ πολιτισμού τοΰ 
κόσμου όλου Εθριάμβευε τότε ό Ελληνισμός 
' Τό Γ35 5 άπέβνησκε πρό τών τειχών τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί ό Σέρβος μονάρχης 
Στέφανος Δούσιαν, οστις άνυψώσας είς ¿λίγων 
έτών άκμήν τό σέρβικόν κράτος εδοκίμασε μα- 
ταίώς.ν’ άρπάση άπό τώνχειρών τών πολιτικώς 
Ιξησθενωμένων τότε Ελλήνων τό σκήπτρον τής 
’Ανατολής.

Ή  τουρκική Αρχή τών φρικαλέων κατόπιν 
αίώνων είνε μία σελίς μόνον είς τό δγκώδες 
βιβλίον τήςάστορίας τού ελληνιν.οΰ κόσμου —  
σήμερον ώς άγραφος πλέον σελίς δι’  ή μάς, 5ν 
μόνον πνίξώμεν βαθύτατα ττνα αίσθήματα θλί- 
ψεως δι’ δδυνηρότατον παρελθόν.
• Τοιουτοτρόπως τό 1912 Ετελείωσεν ώς συνέ

χεια ρχι προσφάτου παρελθόντος, άλλ’  ώς συνέ-
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χεια κάπως λησμονηθέντων, τ<ίχιστα δμως σήμε- θην τί θά κάμωμε λοιπόν μέ τούς καλούς μας 
ρον άναζώντων χρόνων, χρόνων μεσαιωνικών. τούτους φίλους, ο! όποιοι πάλιν ζωηρεύουν, 

"Οταν είς τήν μητρόπολιν τής Καβάλλας καί . όπως τελευταίως ποτέ, προ δέκα σχεδόν αίώνων, 
είς τήν λέσχην τών έμπορων, περιστοιχούμενος καί γίνονται πολύ Ανήσυχοι; . '
Από ύπερόχους "Ελληνας τής εκλεκτής κοινω- Είπα: Θά πολεμήσωμεν, ώς φαίνεται, πάλιν, 
νίιις τής υπερήφανου Ελληνικής πόλεως ήρωτή- πριν κλείσουν άκόμη οί δέκα αίώνες.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Σ Ω Γ Η Ρ ΙΑ Δ Η Σ  
Καθηγητής τοΰ Παν&Λΐ0Ί*ίμ4Ου



Λ β υ γκ Ιη ιοσα  M a ç lo  s t «  χ ή ν  ίκ β τ ρ α χ * [α ν  *S)5 ’H 'X ltq ü v .  " Ε π ε ι τ α  x e r «  o e i^ á v  iS in t io S o ç  6uS5o*O î κ α ί â  Δ ιά δ ο χ ο ς

φΜίογι;. ΡωμαΙδη T c í l t j



Τ ό μικρό νησάκι μοΰ άφήκε τόσο βαθειά 
εντύπωσι, ώστε νά μου φαίνεται μεγάλο καί 

θαυμαστό στην εΙκόνα πού πλήττει ή φαντασία 
μέ κάποιον ιδεώδη τρόπον άπό τήν άνάμνησι 
Αγαπητών Αντικειμένων. Τό άχαρο νησάκι μοΰ 
φαίνεται χάρι γεμάτο στην εικόνα αυτή τής 
οπτασίας, τού πόθου. Έ χει τή μικρά ιστορία 
του, καί ίσως αύτή είνε πού τοΰ δίδει την ωραία 
μορφή τής ζωγραφιάς τής φαντασίας.

Σάν τυφών είχε πέση απάνω στήν ώραία 
μακεδονική χώρα Αντίκρα άπό τή Θάσο ή βουλ
γαρική δρδή. Ξεθεμέλιωνε καί τά σπίτια, έλεγε 
ή φήμη. Ή  Αλήθεια είνε δτι έσφαζαν, έσφαζαν 
Αλύπητα οί Βούλγαροι. Χιλιάδες ζφα, Αμέτρητα , 
κοπάδια προβάτων στην πλούσια χώρα, παχειά 
άγελάδια,' θρεφτάρια μοσχάρια των μεγάλων 
τσιφλικούχων μπέηδων Λσωστα, κάθε λογής 
πράγματα Από τά σπίτια των Τούρκων χερ ι
κών πωλιόνταν με μικρές τιμές γιά να γίνουν 
γλήγορα χρήμα στά χέρια των αχόρταγων νικη
τών: 01 Βούλγαροι θυμούνται καλά την Ιστορία 
των καί άκόμα δλιγώτερο λησμονούν παλαιές 
συνήθειες. Στά λησμονημένα ΐχνη των, Απάνω 
στους ίδιους τόπους, ξαναζούσαν αΐ μορφές τών 
παλαιών των προγόνων, τών συντρόφων του 
Κρούμ καί ,τοΰ Καλογιάν.

Τέλη τοΰ ’ Οκτωβρίου εγόριζε νικηφόρα στήν 
αίμάτοκυλισμένη χώρα ή σημαία των κοντά στο 
κύμα τής γαλανής Ιλληνικής θαλάσσης. Αύτό 
είνε.τό παλαιό καί τό νέο των τραγούδι καί δ,τι 
μία φορά στόν λυσσασμένο πόλεμο εναντίον τών 
Ελλήνω ν ο! Συμεών καί οί Σαμουήλ δεν κα- 
τώρθωσαν, αύτό έπέτυχαν στες ήμερες μας μέ τή

συμμαχία των πρός τούς "Ελληνας. Έφθασαν 
στήν ζηλεμένη θάλασσα.

Κ αί τώρα πλέον μπορούσαν νά παν καί 
πάρεμπρός.

Ή  Θάσος γι’  αυτούς είνε ή «λήμη» τού 
μακεδονικού Πειραιώς. Σ ’ αυτή είχαν μυστικά- 
μυστικά Ιμπάση μερικούς προσκόπους των στήν 
έποχή τού μακεδονικού μακελειού για νά παρα
κολουθούν απ’  Ικεν τάς κινήσεις τών Ελληνικών 
σωμάτων άντικρα στά μέρη τής Καβάλλας, 
Δράμας, Σερρών, πού επρότειναν στά στήθη 
κακοποιών αίματηρό μαχαίρι. Σέ μεροδουλευ
τάδες μετημφιεσμένοι έμειναν τό χειμώνα στό 
νησί για νά Ακούουν, νά μαθαίνουν τί έμελετάχο 
Ικεΐ για τήν άνοιξι, ή δποία τούς εύρισκε ξανά 
στήν πέρα-χώρα δχι πολύ καλόβουλους Ανθρώ
πους. Μέ τήν τελευταία δμως μεταβολή παρου- 
οιάσθηκαν πλέον πιο ξεθαρρεχοί,’Ό χι Αποστόλους 
μυστικούς, αλλά κατακτητάς τώρα μπορούσαν 
νά στείλουν στόν πρώτο σταθμό τού θαλασ
σίου των κράτους πού τούςέφαίνετο δτι ή συμ
μαχία,είχε χρέος: νά τούς παίξρ στά χέρια. Είνε 
τόσο κοντά στήν Καβάλλα ή Θάσος, ώστε οποίος 
κατέχει Ικείνη, πρέπει κατα τήν ίδέα καί τό λέγει 
των νά κρατήοΐΙ σφιχτά στά χέρια του καί τούτη. 
’Αλλέως πώς ήμπορεΐ κανείς νά ζήση στήν 
ωραίαν έκείνην πόλιν, στήν πόλιν τού μέλλον
τος. μεγάλου' λιμένος τής,άνατολικής Μακεδονίας, 
στόν ναύσταθμον τού βουλγαρικού στόλου;

Έ τσ ι Από τήν Αντικρυνή ερατεινή παραλία 
τών Ικβολών τού Νέστου έσκέφθηκαν αμέσως 
ν* Απλώσουν τα χέρια των άπάνω στήν παχουλή 
κοπέλλα, τη Θάσο.

Έ δώ  δμως έσκεκότουν στήν πόρτα τής σπη- νου πού κατέχει τή θασοπούλ«. Ο ί Απαιτητικοί
λιας ο Δράκος μέ τά φλογισμένα, μάτια πού μας γείτόνον. ήθελαν νά καλοκαθόσουν σ’  αίιτή
φύλαγε τη μικρή βασιλοπούλα. Έκάπνιζε, Ικά- Καί θά τούς εβγαζε Απ’  Ικεΐ ποιός;
πνίξε μαύρους καπνούς Από τά πλατεία ρου- Εύτυχώς τό σχέδιο έμεινεν Ανεκτέλεστο διότι 
θουνια του,Απλώνοντας τό μακρύ λαιμό τού μέ ό τρόπος τών Βουλγάρων ένωρίς μάς έπεισε
τήν ακανθωτή χαίτη στό αγριεμένο κύμα πού δ ιι ήτον Ανάγκη εΐς τήν επιμονήν των. νά
Ραγίζονταν μέ χίλιους άφρούς εμπρός στο βράχο Αντιτάξωμεν δραστηριότερα μέτρα. "Αμποτε νά

, εΙΧε ΥίνίΙ ™  ίδιο «αί μέ τήν Καβάλλα, οπού
_ υ  έλληνικος στόλος ετριγύριζε τή Θάσο, καί καθώς λέγουν τήν άπόφασι τοΰ ναυάρχου νά

τής έφερνε τήν ελευθερία. “Ας ¿σίμωνε δποιος χαταλάβη τήν πόλι μέ τά παραπλέοντα άντι-
Κ°/ν?Ώ ' ί  „ . τορπιλικά καί τά έτοιμα Αγήματα, προσκαλού-

υ ΐ  Βούλγαροι δμως δεν Απελπίζονταν άκόμα. μενα Ικετευτικά Από Τούρκους καί Έλληνας
Προκλητική εστεκότουν άντίκρα των ή μικρή Ιμπόδισε τήν τελευταία στιγμή ή  Κυβέρνησις!
Θασοπούλα σάν Ασάλευτο πόδι παλαιού γεφυ- Στή θασοπούλα δμως, τήν στιγμή τής άγω-
ριοΰ πού άνοιγε μία φορά μεγαλόπρεπη καμάρα νίας, έφθασε ή βοήθειά τ0υ. Έ ν α  Απόσπασμα
από τους μεστωμένους άγρούς τής μακεδονικής ναυτών Ιστάλθηκε Από τή Λήμνο, ύψωσε χή
παραλίας έως τήν παινεμένη νήσο. γαλανόλευκη στήν δψηλόχερη ράχη τού νησιού,

Καί ήσαν έτοιμοι νά φέρουν εκεί τή σημαία τήν Ιχαιρέιισε μέ πυκνήν δμοβροντίαν τών
των, Ιμπρός^εΐς τήν Θάσο, μέσα στόν λιμένα Μάνλιχερ καί μέ αυτήν έστειλε ιό  σοβαρό μή.
^ ς . Το μικρό νησάκι, βράχος μεγαλύτερος, καί νυμα εΐς τους άντίκρα έχοιμαζομένους Βουλγά-
υψηλότερος άπο τήν ψυττάλεια, με θάμνους, ρους δτι; Ιδώ είμαστε ! 
μέσα στους οποίους κρύβονται πολλά κουνέλια Καθώς φαίνεται, ό τρόπος αυτός τής όμο-
καί πολύ περισσότεροι, πλήθος Αφάνταστο, πον- βροντίας είνε δ καλύτερος γιά μία πλήρη
τικοη στέκεται θαλασσοθεμέλιωτη σκοπιά στόν συνεννόησι μέ τέτοιους φίλους καί συμμάχους,
στενωτατο πορθμό. Τό μόνον λιμάνι τής Θάσου . Καί γιά τό μέλλον έξάπαντος αυτός θά μείνη
και η πρωτευσυσά της είνε στη διάκρισι εκεί- μ’  αύτούς 6 καλύτερος.

Γ. 2.
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T. P A L M E R  N E W B O Ü L D

Τ ο όνομα του Τ ; Palm er N ew bould είναι 
σήμερον γνωστόν καί προσφιλές εις πάσαν 

Ιλληνικήν καρδίαν. Δέν υπάρχει δργανον του 
ελληνικοί τύπου μή διερμήνευσαν την ευγνω
μοσύνην τοΰ έλληνικοΰ λαοί προς τόν εΰγενή 
ανδρα «αι ή παρουσία εις το έν Λονδίνφ μνη- 
μόσυνόν του τού "Ελληνος πρωθυπουργοί καί 
πάσης τής έλληνικής Αποστολής ώς καί Απάν
των των λογάδων τής εν τή Αγγλική πρωτευού- 
σης ομογενούς κοινότητος διετράνωσαν την 
εύγνωμοσύνην μας είς τά δμματα των συμπα
τριωτών του i .

“Οντως δ’  ή μνήμη τοΰ Νιοΰβολδ ήτο Αξία 
Ιξόχου τιμής ούχ'ι μόνον λόγφ τής Αγάπης του 
πρός τήν Ελλάδα, ήτις, ως ϊγραψεν άλλος επι
φανής καί πιστός φιλέλλην δ ’Ιρλανδός βου
λευτής Όκόννορ, «ΰπήρξεν Ισόβιόν πάθος» 2 
άλλα καί διότι καθ’  Ιαυτόν ΰπήρξεν χαρακτήρ 
καθ’  δλα έξοχος Ιχων κατά βάθος δχι ολίγα τά 
κοινά πρός τούς σχεδόν συγχρόνως μετ’  αίτοΰ 
θανόντας έν Ήπέίρψ, Μαβίλήν και Σώζον.

. Ό  Νιοΰβολδ ήτο υιός άνδρός δστις ΰπήρ- 
.ξεν'εΐς των δραστηριωτέρων καί είλικρινεστέ- 
ρων πρακτόρων τοΰ Γλαδστωνίου φιλελευθέ
ρου κόμματος καί ενεπότισε τόν υίόν του μέ 
τά ιδεώδη τοΰ Μεγάλου Γέροντος. Καθ’  δλον. 
του τόν βίον δ Πάλμερ δέν παρεξέκλινε ούδέ 
βήμα Από των διδαγμάτων τοΰ Γλαδστωνίου 
εύαγγελίου- Αυστηρός, πουριτανός είς τά ήθη 
καιαδιώκφν άμειλίκτως καί έκ τοΰ έμφανους 
τήν άνηθικότητα ΰφ’ δλας αίιτής τάς μορφάς, 
επίστευεν άδιστάκτως καί είς. τά χριστιανικά 
διδάγματα καί είς τό Ιφικτόν τής βελτιώσεως 
τής Ανθρώπινης φύσεως, Ιφρόνει δ’  δτι ή  βελ- 
τίωσις αΰτη θά έπετυγχάνετο διά τής φιλαν
θρωπίας καί τής Ιλευθερίας. "Οσον Αφορά: τήν 
Ιξωτερικήν πολιτικήν έπρέσβευεν δ η  «ί Μεγά
λοι Δυνάμεις δέν πρέπει νά Ιπιδιώκωσιν έδ<#φι- 
κάς επεκτάσεις άλλα.τήν Απολύτρωσιν καί Ανά- 
πτυξιν. τών μικρότερων λαών. Συμμορφούμενος 
δ ’  είς τάς Αρχάς ταύτας Ιν φ δίς επολέμησεν 
ΰπέρ τής Ελλάδος, δέν;συμμετέσχε τοΰ Νοτια-

1 Ώ ς  γράφει τό «Ιδίκώς πρός μνήμην, τοΰ Νιοΰ- 
βόλδ, τέως διευόυντοΟ του, έκδοάέν φυλλον τοΟ έβδο- 
μαδιάίού M an  in the Street « Ή  μικρά Ε λ λ ά ς  Iστείλε 
άντιπροσωπείάν ή τις  δυσκόλως ήδύνατο νά  ήτο Ανω- 
τέρα προκειμενόν περί .κηδείας μεγάλου πολιτευιοΰ ή 
καί μέλους βαοιλικής οίκογενείας».

’  H is love for Greece was a passion, and a  life 
lo n g one (έν T'ü Reyxaldis Newspaper).

φρικανικοδ πολέμου, δν καί εγγράφω; καί προ- 
ψορικώς δημοσία κατεδίκασεν, καί ήγωνίσθη 
■Οπέρ τε της Ιρλανδικής αυτονομίας καί πρό 
παντός ΰπέρ τής Ανεξαρτησίας τών εθνικοτήτων 
τής ’Ανατολής. ΕΙς τόν Ιδιωτικόν του βίον δν 
διεΐπεν άθσΐηροτάτη καί οδτώς είπεΐν μοναχική 
ήθική, ήτο Απλούς καί απέριττος συνδυάζων 
τήν πρός τά γράμματα αγάπην πρός τόν Αθλη
τισμόν ΰπό πάσας αδτοΰ τάς μορφάς.

** #

Ό  Νιοΰβολδ είχεν Αρχίση τό στάδιόν του ώς 
■υπάλληλος Ικδοτικοΰ οίκου, , είς δν ΰπελόγιζεν 
ότι θά εγένετο βραδΰτερον συνέταιρος. Τ ώ  είχεν 
Αναθέση εξ αρχής τήν τακτοποίησιν καί δίόρ- 
θωσιν τών χειρογράφων, έργασίαν ήτις Απεδεί- 
χθη βαρυτάτη λόγφ τής προσοχής ήν Απήτει 
καί λόγφ τών Ιδιοτροπιών πολλών συγγραφέων. 
Οΰτω ή τότε περίφημος μυθιστοριογράφος 
Οαϊάα, προικισμένη με γραφικόν χαρακτήρα 
δν οΰδ’ αθτή κατώρθου ενίοτε ν’ Ανάγνωση, 
έστελλε χειρόγραφα Αναρίθμητα καί Ανάμι
κτα. Άπορροφημένος από πρωίας μέχρι νύκιός 
ΰπό τών καθηκόντων τοΰ, ΙστερεΧτο, ώς μοί 
Ιλεγεν ο ίδιος, διά νά δύναται νά πηγαίνη σχε
δόν καθ’ Ισπέραν είς τό θέατρον δπερ έλάτρευε,. 
καί Ιπανερχόμενος οΐκαδε κατηνάλισκε μέρος 
τής νυκτός είς μελέτην τής τε αγγλικής και της 
ξένης φιλολογίας. Ούτως Απέκτησε γνώσεις Ιγκυ- 
κλοπαιδικωτάτας καί ήθυνήθη βραδύτερον νά 
διαπρέψη ώς θεατρικός κριτικός1 Αλλά συγχρό
νως κατέστρεψε τήν ΰγείαν του παθών μετ’  οΰ 
πολύ έκ νόσου ήτις τόν ήνάγκασε νά διακόψη 
Ιπί τινα καιρόν πάσαν εργασίαν.

Άναλαβών εστράφη πρός άλλο στάδιον Απαι
τούν .ίσως πλέίονα έργασίαν, Αλλ’  έργασίαν 
ήττον μονότονον καί μάλλον 'ποικίλην, τό το® 
πολιτικού πράκτορος. "Οπως τά κόμματα είναι 
(οργανωμένα Ιν Α γγλία καί μέ τήν τελείαν 
αποκέντρώσιν τής Βρεττανικής. διοικήσεως, τά 
προσωπικά ζητήματα έχουσι Ιν ταις εκλογαΐς 
σχετικώς μικράν σημασίαν, τά δέ πολιτικά μεγί- 
στην. Είναι λοιπόν Ανάγκη νά Ικτίθενται ΰπό 
σαφή καί καταληπτήν μορφήν πρό τών.Ικλο- 
γών πάντα τά συζητοΰμενα Ιν τφ κοινοβουλίφ 
πολιτικά, οίκόνομικά, εστιν δτε καί ή θικά2

1 Έ γρ α ψ ε λ. χ. επα νειλημμένες σειράς άρθρων περί 
τώ ν Shabesperean Festivals τών τελούμενων ώς γνω
στόν έν Στράδφορδ - ον -Ά β ο ν , tfj πατρίδι το ΰ ποιητοΰ.

’  Ώ ς  τό τών Κ ινέζω ν έργατών (yellow labour) ¿-ir 
Ν οτίφ  Ά φ ρικη.

Τ .  P A L M E R  N E W B O U L O

ζητήματα. Συνεπώς Απαιτείται όπως δκαστον 
κόμμα ?χει είς εκάστην έκλογικήν περιφέρειαν 
είδικόν Αντιπρόσωπον Κχονια ευχέρειαν περί .τό 
λέγειν καί περί τό γράφειν, δστις, |ν φ διεξάγε
ται ό κοινοβουλευτικός Αγών, νά μή παύη νά 
κατηχή καί διά τοΰ λόγου καί διά τοΰ κα?ιάμου 
τούς έκλογείς. Ευκόλως βλέπει τις όποία δρα- 
σιηριότης καί όποία Ιγκυκλοπαιδική μόρφωσις 
χρειάζεται διά νά έξασκηθή Ιπιτυχώς τόιοΰτόν 
επάγγελμα.. Ό  Νιοΰβολδ είς τα προσόντα 
τιφ τα  προσέθετε μεγαλυτέραν αρετήν,, τό ίερόν 
πυρ τής πεποιθήσεως δπερ κλονίζει καί τούς 
Ιμμονωτέρους τών Αντιπάλων λ ’ Επίσης είχε 
τό σπάνιον χάρισμα νά μή θεωρή οΰδέν Ιργον 
κατώτερον εαυτού μή διστάζων *οΰδέ τά εκλο
γικά προγράμματα Ιν Ανάγκη νά διανέμη· Από 
τής Απόψεως ταύτης Ιδεικνύετο έν πολεμφ οίος 
καί Ιν είρήνη, -οΰΐω λ. χ. τήν παραμονήν τής 
μάχη; τοΰ Δομοκοΰ. μεταβληθείς είς κουρέα 
Ιξύρισε τριακοσίους Γαριβαλδινούς.'

·■ * « *

Τούς ΰπέρ τοΰ φιλελευθέρου κόμματος Αγώ-

‘Α κριβώ ς διά το ΰΐο  δέ κατά τά  τελευταία ετη τοΰ 
βίου εστάλη ώς άντιπρόσωπος τώ ν φιλελευθέρων είς 
τό Βίρμνγκαν, τήν άκρόπολιν τοΰ ΤσαμπερλαινιομοΟ.

νας του, διέκοψε μόνον τφ 189; χάριν της χώ· 
ρας· ταύτης. Πώς Ιπολέμησε τό πρώτον εν 
Ή πείρφ καί είτα Ιν Δομοκφ είναι γνωστόν τοις 
πάσι, ένθυμσδνται δ ’  ο ΐ ζήσαντες τάς θλιβεράς 
Ικείνας ή μέρας πόσος λόγος εγένετό «περί τοΰ 
αγγλου δημοσιογράφου οστις Ιμάχετό πάντοτε 
δρθός, μέ τήν πίπαν του είς τό στόμα».

Άξιοσημείωτον είναι δτι, παρ’ δλην τήν ήτταν 
καί παρά τό γεγονός δτι, ώς μή έ'δει, ούδεμία 
φροντίς ελήφθη δπως Ικφρασθή δημοσία ή ευ
γνωμοσύνη τής Ελλάδος είς τούς ΰπέρ αΐιτής πο- 
λεμήσαντας1, ό Νιοΰβολδ Ιπανήλθεν είς ’Αγγλίαν 
φιλελληνικώτερος ή δτι είχεν άναχωρήση. Τόν 
είχε πείση περί τοΰ βάσιμου τών Ελληνικών 
δικαίων εν "Ηπείρω, γεγονός δπερ συχνάκις είς 
τούς λόγους του Ικτοτε ανέφερε, δτι δηλαδή
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Η  μη κοπή ειδικού μεταλλίου ή τουλάχιστον ή 
μη Ικδοσις είδικοΰ διπλώματος Ιπίκρανε πο?.λούς τών 
το ι 897>κατελΦόντων, οϊτινες ούχΐ άδίκως έπόθουν νά 
εχωσι επίσημον άναγνώρισιν τών εθελοντικών υπη
ρεσιών τών.

O  N J O Y  Β Ο Λ Α  Β Λ Λ Η Ν  S d B A O M T H X -
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Ιφ’ δαον Ιπροχώρει 6 στρατός, Ιβλεπε καταφεύ- 
γοντας πρός αίιτόν χωρικούς και Ιξ αυτής της 
βορείου Ηπείρου καί ότι μετά την ύποχώρησιν 
οί χωρικοί σδτοι Ιπροτίμησαν ν’ άπολέσωσι τό 
παν ή νά Ιπαναπέσωσιν θπό τόν τουρκικόν ζυ
γόν,'Επίσης Ιδών τόν Ιλληνικόν στρατόν §κ του 
σύνεγγυς είχε σχη ματίση την πεποίθησιν ότι 
οδτος ¿στερείτο μέν δργανώαεως άλλ* όχι φιλο
πατρίας καί στρατιωτικών άρετών και δτι άνα- 
διοργανούμενος καί καλώς διοικούμενος θά Ιδει- 
κνύετο άξιος του προορισμού του.

** *

Έ ξ  §τη μετά τό 1897 Ιξερρηγνυτο τό Μακε
δονικόν ζήτημα. Ό  Νιοΰβολδ μηδέποτε ε’σεπ 
μεταβάς έν Μακεδονία, καί ζών εν φιλελευθέρφ 
περιβάλλον« τό όποιον, έπηρεαζεν τό, εάν δχι 
Ικ προθέσεως άλλ’  οπωσδήποτε συστηματικώς 
βουλγαρίζον, Βαλκανικόν κομιτατον, δεν Ιθερ- 
μάνθη άμέσως.

Περί τό 1905 πρώην συναγωνιστής του 0 
κ. Χρυσοβελώνης Ιλαβε τήν ιδέαν νά τφ γράψη 
διαπυνθανόμενος ποιοι ή σαν ο! λόγοι δι’  ους 
Ιν τφ φιλελευθέρφ κόμματι, τόσος ολίγος λόγος 
Ιγένετο περί ελληνικών δικαίων εν Μακεδονίφ. 
'Ο  Νιοΰβολδ άπήντησε διά μακράς επιστολής 
εν ή Ιξέθετε τά γνωστά φιλοβουλγαριχά Ιπιχει- 
ρηματα. Έ ν  συνεργασίρ πρός δύο άλλους φί
λους ό κ. Χρυσοβελώνης συνέταξε συστηματικήν 
τούτων άνασκευήν, 'Ο  Νιοΰβολδ κλονισθείς 
έπεχείρησε προσωπικήν Ιπί τον ζητήματος έρευ
ναν, άνέγνωσε καί άντιπαρέβαλε πδν τό γρα- 
φέν, Ιμελέτησε τάς στατιστικάς, Ιπεχείρησε τα- 
ξείδιον έν Ανατολή καί ταχέως φωτισθείς 
εγινεν ή  ψυχή τοΰ 'Αγγλικού φιλελληνισμού §ν 
τφ μακεδονικφ ζήτήματι. Τόσος ήτο ό ενθου
σιασμός του υπέρ ήμών καί ή άγανάκτησις διά 
τάς καθ’  ήμών συστηματικώς φευ τότε Ικτο- 
ξευομένας συκοφαντίας ώστε καί αυτούς τούς 
εκλογείς ους είχε αποστολήν νά καταστήση φι
λελευθέρους, καθίοτα φιλέλληνας1.

Ό  άναλογιζόμενος δτι άνευ των Ιξ ’Αθηνών 
¿πιστολών καί υπομνημάτων δ Νιοΰβολδ θά 
είχε εξακολούθηση νά παραδέχεται, ώς ορθά τά 
εκ βουλγαρικών πηγών οερβιριζόμενα εις τό 
άγγλικόν δημόσιον, πείθεται περί μιάς άληθείας 
ήιις πρέπει άδιακόπως νά βροντοφωνήται,.δτι

1 Ό διαπρεπής καί εδγενής βουλευτή; τοΰ διαμερί
σματος έν φ τότε είργάζ«το καί οοτις τόν έξετίμα 
άπείρως, jaoü έλεγε γελων «δμιλεΐείς τούς εκλογείς μου 
περισσότερον περί τής Μακεδονίας ή τόϋ Campbell- 
Bannermann (χοΟ τότε ήγέτοκ τών φιλελευθέρων καί 
πρωΰυκουργοΟ)».

δηλαδή ο! "Ελληνες ο! εχοντες εν τφ εξωτερικφ 
φίλους οιτινες δύνανται λυσιτελώς νάΙργασθώ- 
σιν υπέρ των ελληνικών δικαίων, πρέπει έπιμε- 
λώς νά κρατώσιν αυτούς Ινημέρους περί των 
καθ’ ήμας. Α ί Ιπίσημοι Ινέργειαι είναι κατ' 
άνιίγκην άνεπαρκεΐς και οπωσδήποτε ύποπτοι, 
Ιν φ τά Ιξ εμπίστων φίλων προερχόμενα είναι 
πιστευτά καί εύκόλως διαδίδονται καί δημο
σιεύονται. ’ Εάν δλοι οί μετασχόντες τοΰ πολέ
μου "Ελληνες, Ιάν δλαι αί επικουρικώς μετασχοδ- 
σαι τοΰ άγώνος Έλληνίδες, είχρν συστηματικώς 
περιγράψη είς τούς γνωστούς αύτοΐς δλους τούς 
ήρωϊσμούς καί δλας τάς θυσίας οιτινες συνετε- 
λέσθησαν υπό τά ομματά των, οί ήρωϊσμοί καί 
αί θυσίαι των 'Ελλήνων δεν ήθελον παρέλθη Ιν 

’ πολλοΧς άπαρατήρητοι.
* *  *

Ή  άγγελία τής επιστρατεύσεις Ιφερε καί 
πάλιν τόν Νιοΰβολδ είς ‘Ελλάδα. *Ητο πλέον 
τεσσαρακοντούτης καί άνω, ή υγεία του ήχο 
κλονισμένη, ήδύνατο ώς δημοσιογράφος καί 
ρήτωρ νά παρέχη είς τόν Ελληνισμόν άπειρους 
υπηρεσίας. Διά τούς λόγους τούτους οί Ινταΰθα 
φίλοι του, γνωρίζοντες άλλως οχι ήτο είς άκρον 
ριψοκίνδυνος, δτι ήθελε νά μάχεται είς τήν 
πρώτην γραμμήν καί πάντοτε δρθιος, προοεπά- 
θησαν νά τόν κρατήσωσιν ε ίς ’Α θή να ς.’Αλλά 
ταχέως διέγνωσαν δτι αί προσπάθειαι των ή σαν 
μάταιαι. Ό  Νιοΰβολδ δεν είχεν έγκαταλείψη τά 
πάντα διά νά μείνη άπλοΰς θεατής καί ύμνητής 
τοΰ άγώνος. Ήπείλησε ότι αν δεν τόν κατέ- 
τασσον είς τόν .Ελληνικόν στρατόν θά μετέβαι- 
νεν είς Μαυροβούνιον καί τόσον έπέμεινεν ώστε 
επέτυχε υπέρ αύτοΰ τό πρώτον νά παραβιασθή 
ή άπόφασις νά μή γίνωσι δεκτοί Ιθελονταί.

Είς τήν. Ιπίμονον αύτήν επιδίωξιν .τοΰ άγώ
νος, δπως Ιτόνισεν είς ώραϊον επικήδείον ό 
κανονικός Μ οείετιτ^η,. δεν τόν ώθει ό Ιρως 
εκείνος των περιπετειών καί τον  κινδύνου όσης 
προσδίδει είδος, μέθης είς τόν πόλεμον, ύπήκουε 
μόνον είς τήν φωνήν τοΰ καθήκοντος. Άναχω- 
ρών Ιξ ’Αγγλίας εγραφεν είς φίλον— «Δεν επι
θυμώ νά γίνη γελοίος θόρυβος πέριξ πράξεως 
ήν θεωρώ ώς εκτέλεσιν τοΰ άπλοΰ καθήκοντος 
δπερ. εχει πας άγαμος είς θέσιν νά φέρη τά 
’όπλα καί μή άφήνων οπισθέν του ήθικάς υπο
χρεώσεις, ν’ άναλαμβάνη τήν ύπεράσπισιν πάσης 
δίκαίας ύποθέσεως».

Ύπείκοντες είς τήν εκ τοΰ τάφου παραγγε
λίαν θ ’ άποφύγωμεν νά ύμνήοωμεν τόν τρόπον 
καθ’ δν Ιξετέλεσε τόσον εν -Μακεδονία καί Ιν 
Ή πείρφ δ,τι. έθεώρει ώς άπλοΰν καθήκον.’Αλλά 
τό δνομά τόύ, δπερ εχω λόγους νά πιστεύω

8«  μετά τόν πόλεμον θά δοθή είς μίαν τών 
άδών τής Λρωτευούσης, θά μείνη Ισαεί προσ
φιλές είς τούς "Ελληνας. "Οταν δέ συν Θεφ 
κλεισθή ή ειρήνη, μία !κ των πρώτων φρον
τίδων μας πρέπει νά είναι νά «οσμήσωμεν τήν 
Ζωσιμαίαν Σχολήν των Ίωαννίνων διά τών 
προτομών τριών άνδρών οϊτινες είς ώριμον 
ήλικίαν εγκατέλείψαν τά πάντα καί έδωσαν τήν 
ζωήν των ϊνα  Ιλευθερώοωσιν τήν "Ηπειρον:

τοΰ Ιθνικοδ ποιηιοϋ Μαβίλη, τοΰ εΰγενεστάτου
άντιπροοώπον τον  Κυπραϊκον πατριωτισμοΟ 
Σώζου και— la s t  b u t  n o t least— τοΰ τυπικό
τερου άντιπροσώπου τής φιλελευθέρου καί φι- 
λεΗηνικής Βρεττανίας Τ .  Palm er N ewbould. 
Α ί εικόνες αΰται θά διδάξωσίν, κάλλιον παντός 
Ιγχειριδίου ήθικής, τούς φοιτώντας είς τήν ιστο
ρικήν σχολήν νεαρούς Ήπειρώτας, πώς ζή καί 
πώς άποθνήσκει ό άνήρ.

Α Μ Δ Ρ Ε Α 2  M IX . Α Ν Δ Ρ Κ Α Δ Η 2  
Κ «ω ιγη τ4 )ς τοΰ  Ο ανίπιοιτιμ Ιου
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Τ Α  Ν ΕΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ  — H ΠΟΛΙΤΕΙΑ Κ Α Ι Η MON A S I  A *

01 Μ Υ Γ Δ Α Λ Ι Ε Σ

Τής μυγδαλιάς «ον τό κλωνάρι 
δροοολουσιό μίσ’ στό ποτήρι 
τό μοακοβόλησβ καί τδκαμί χηπά(|ΐ 

_ γύρω μου τόίχορο τό μοναστήρι, 
κ’ ύστερα δάσος εγινε καί τό κηπάρι 
βαθύ καί φουντωμένο χι όλο μυγδαλιές.

«’Αθώες χοπέλλε; τοΰ οχληρού πατέρα, τοΰ Γβννάρη, 
σάςχλσά», λνγόξωες, & νυφοδλες, μυγδαλιές 
Νεκρικά θά σάς γίνουνε σεντόνια 
ατά λυγερά σας τά κορμιά τά πέπλα τά λευκά, 
καί θά σας κόψη ή παγωνιά, 
κι άλλη νυφιάτικη στολή θά πάρετε άπ’ τά χιόνια».

Κ α ί  μ* άποκρίθηκαν
*Μ ήν κλαίς τό 'ριζικό μας, 

νά τήν ποθ ής τή  μοίρα μας κ α ι ν ά  την τραγουδάς· · 

χιονάτες κ ι από τανθισμα κ ι άπό τό θά να τό μας I 

Εΐμαστ’ έμεΐς τά  θάματα τής άγριας Χειμωνιάς.

Α ίμ α  ζη τά  βασιλικό ή  όρακόντιοοα τ ά  πιή, 

νά πέση νάποκαρωθή, νά πιή καί νά χορτάοη,

• όσο νά  φτάση ό χαλαστής μάκρνάθε, όσο νά φτάση 

μέ τό γυμνό ήλιοστάλαχτο σπαθί·
'  όσο νά φτάοη 6 ήρωας, τό ξανθά Καλοκαίρι, 

κ* ή ΧειμωΥΐά νά οκοτωθη.
Νά, βασιλιά πατέρα μας, τό  α ΐμα μας· ποιος ξέρει 

ζω ό ΐλ ε ς κ α ι ποιός θά νατουςπού νά  είναι χ ιό  ακριβοί; 

2 τής θυσίας άπάν® τό βωμό 
στεφανωμένα θέματα γιά κάποιο λυτρωμό  

πεθαίνουμε αειπάρθενες, μυριανθιστές* 

νά  μάς ζηλεύης· μή μάς κλαίςγ. ..

Κ ι άπό τή ς μυγδαλιάς σου τό κλωνάρι 

δροσρλουστό μέσ’ στό ποτήρι 

βλάστησε τούτο τδνειρο· κ’  ή  Αρμονική του χάρη  
τό  ΐλάρωσε κ α ί τάχαρο τό  μοναστήρι.

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

Ω ρ α ίε  νεκρέ, μονάρχη εσύ το υ μ υσ τικοί ουρανού μου  

άστέρινβ, ’ήρθες πάλι,
σ1 Ιφερε ή  νύχτα, φάντασμα τού λατρευτού μου

στήν. όρφανή μου αγκάλη. ..................
Κ α ί σέ κρατούσα όπως ποτέ δέν κράτησε μητέρα  

τό πρωτογέννητο π α ιδί στήν Αγκαλιά της, 
και κάποιου πόνου μιά ψυχή, χυμένη άπ' άλλο άέρα, , 

τή ν όψη σου τήν αγίαζε μέ τάντιφέγγισμά της.
Κ ’ εΐαουν ωραίος, όπως ποτέ κανένας έρωτας μου 

δέν εΐτανε στής νιότης μου τά  χρόνια, 

κ α ί σώπαινες, όπως ποτέ δέ μίληααν τάηδόνια  

τώ ν ποιητών στά βάθη τής καρδιάς μου.

*  Ά * ό  ιό ν  τίΧ βνταϊον τ ό μ ο ν  χοβ « .  Κ ω ο ιή  Πίιλομδ, Τυ- 
»«ν ςα φ ιία ν  « 'Β υ τία · δβ· 3,

ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΑΡΜΑΤΩΘΗΚΕ

Σ ά  γυρίζης μέ τού Μ ά ρτιοί ιή ν  αΰρα 

οτήν πρωτινή φωλιά σου, χελιδόνι, 

τ ά  σπαθω τά ψτερο'έγια σου τ ά  μαβρσ

αταμάτα .ατό νησί, που κι άν τό ζώ νει 

ιό  Ί ό νιο  κϋμα, παντα με λκχταρα  
στάντικρινά βουνά σά νά ξαμώνη,

καί σά νάποζητά τ ο ί  Νικοτσάρα

τούς καιρούς καί τούς γαύρους κλέφτες- Τράβα

στό μνήμα πού μιά ήρώΐσσα κιθάρα

κρατά, καί κράξε ι «Φωτεινέ, Βλαχάβα, 

πέρδικοι δέ σνή φέρνουν καί τριφύλλια, 

τήν άνοιξη, σάν τότε, άπραγη σκλάβα·

τήν άνοιξη, στή φέρνουν καρυοφύλλια.

Ή  καταχνιά τόν Π ίντο σου πού ζώνει, 

καπνός πολέμου άπό τουφέκια χίλια

μύρια. Τ ό  έλληνικό βροντφ κανόνι.

Χ ύμησ’ ή Λιαπουριά, κακή είταν μπόρα. 

Σ τ ή ν  “Η πειρο δαρμός. Μ ά  ξαστερώνει.

Λαμπρή γιορτάζει κ ' ή έρμη Βαλαώρα, 

τού χρόνου ή ρ θ ε τό πλήρωμα, ή κατάρα  

λύθηκε· ή  τουρκομάχα, νικηφόρα.

Ζ ή  τό Σ ούλι σου, σείστηκε ή  Χιμάρα,. 

τής Π ρέβεζας 6  κόρφος λαχταρίζει, 
καράβια έλληνικά περνάν, άντάρα,

σημαία γλαυκή στό Μέτσοβο άνεμίζει.

'Α π ό  ακάθαρτο χνώτο μολεμένα, 

τ ο ί μαύρου Ά λη π α σ ά  τό μετερίζι,

τ ά  Γιάννενα τά  κοσμσξαχόυσμένα, 

κορώνα τους φορούν τό  Μιτσικέλι, 

λάμπουν κ ι αθτά καί ή λίμνη τους παρθένα.

Τ ή ς  'Η πειρος τό  δάχρυο πιά  δέ θ έλει 
ατού Λούρου τά  νερά νά  στάξη επάνω, . 

θολό· δροσιά είν’ αδγής, Κι/ρίου άγγελοι

σάμπως γυρτοί στόν ποταμο τόν πλάνο.

— Τ ή ς  νιότί|ς σου είμ α ι τόνειρο, ά π ό αέρα  

ήρθα, μέ φέρν’ ή εόχή σου, νά σέ ράνω

μέ πάχνη ά π ό τόν Κίσσαβο. πατέρα!»

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ

Τ Ο  Α Γ Ι Ο Ν  Ο Ρ Ο Σ
—  ' Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς  κ α ί

Τ ό  “Αγιον Ό ρος ύπτϊρξεν καί είνε καί σήμε
ρον έτι άρρήκιως σννδεδεμένρν μέτήγ Ιστο

ρικήν έξέλιξιν τοΰ Ελληνικού “Εθνους, ούχι 
μόνον διότι διετηρήθη μέχρι σήμερον §ν αύτφ 
!ν  τεμάχιον, οδτως είπεϊν, τοΰ Βυζαντινόν Ε λ 
ληνισμού, άλλά καί διότι πολλαχώς καί πολυ- 
τρόπως συνετέλεσε τοΰτο, διά των μοναχών 
του καί των- μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντι- 

. νουπόλεως κιηαφυγόντων είς αύτό σοφωτάτων 
άνδρών, εις . τήν πνευματικήν άφόπνισιν τοΰ 
δουλωθέντος γένους καί διότι ώ ς εκ τής -δέσεως 
αίιτοΰ σημαντικωτάτην καί σήμερον κέκτηται 
σημασίαν διά . τήν ίσχύν.καί τό (ΐεγαλεϊον τού 
Ελληνικού Κράτους..

Κατά τούς χρόνους τής δουλείας εν τφ Ά γ ίφ  
Ό ρει. διαρκώς καί πολυτρόπως έκαλλιεργοΰντο 
τά γράμματα είς τάς διαφόρους αύτοΰ Μονάς, 
γνωστή δέ. εκ τής Ιστορίας είναι ή περίπυστος 
εν τφ ‘Αγίφ  Ό ρει ’Αθων.ιάς Σχολή, ήτις μετά 
των εν Κωνστιινιινουπόλει, Άδριανουπόλει, 
Ίωαννίνοις, Ά δήναις καί αλλαχού τοΰ Ε λλη 
νισμού Σχολών, τοσαύτας παρέσχεν υπηρεσίας 
είς τήν πνευματικήν χαραυγήν τοΰ Γένους. Έν· 
αύτή ώς Καί είς ΐά ς  ΪΛίπάς Σχολάς εδίδάξαν 
σοφώτατοι ά'νδρες, πνευματικοί ήλιοι τόΰ σκο- 
ταζομένου. §ν τή δουλείρ Γένους, άπεφοίτη- 
σαν δέ επί σειράν £τών οί άυά τόν Ελληνισμόν 
συμπαντα διασπαρέντες διδάσκαλοι καί κατη- 
χηταί, ο ί δ.ιαπαιδαγωγηταί, ο ί σφυρηλατήσανιες 
διά τής διδασκαλίας αυτών τούς γρανιτώδεις 
έκείνους χαρακτήρας, επί των όποιων Ιδραΰοντο 
αί άλΰσσεις τής δονλείας, οί Ινσταλάςαντες είς 
τήν ψυχήν των δουλωμενων γενεών τήν πίστιν 
καί τήν Ιί.πίδα έπ\ τοΰ Ιδνικου μέλλοντος.
* °Αλλ’ εάν τά γράμματα διωκόμενα υπό των 

τυράννων κατέφευγον, «ατά τούς βαρύτερους 
της δουλειάς χρόνους, έν ταΐς Μοναΐς τοΰ 'Αγίου 
'"Ορους, είς τάς όποιας εδρισκον ποιάν τίνα 
άοφάλειαν Ινεκα των ΰπό των κατακτητών άνα- 
γνωρισδέντων αύτφ προνομίων, οΰχ ήττον καί- 
ή Ιθνική συνείδησις. δέν έπαυσε νά καλλιεργή- 
ται παραλλήλως προς τά γράμματα, οί δέ Μο- 
ντ^οί τοί ‘Αγίου “Ορους άπέδειξαν περιτράνως 
νΛΑίά τήν Ιπανάοτασιν τοΰ ΐ δ ί ι ,  ότι, εάν Ιγνώ- 
ριξον νά τηρώσι τάς εντολάς τοΰ Θεού, δεν 
ήγνόουν δμως καί τήν καταγωγήν αυτών, οΰδε 
ήδυναντο νά άπέμπολήσωσι τόν Ιδνίσμόν αύτών, 
οΰδέ νά λησμονήσωσι τά. καθήκοντα των πρός 
τήν δουλωμένην παιρίδα. Δυστυχώς ή Ιπανά-

ί
α η μ α  ϋ ία  α ϋ τ  ο ϋ  — '

στασις Ικείνη τής Χαλκιδικής καί -τοΰ ‘Αγίου 
’Όρους, ώς γνωστόν, άπέτυχε καί κατεπνίγη είς 
τό αίμα, χωρίς δμως ενέκα τούτου νά παύση 
τό “Αγιον “Ορος άπό τοΰ νά είνε καδ° 8λην 

. τήν διάρκειαν τού Άγώνος έπάναστατικόν όρ- 
μητήριον.

Τοιαυτη ή ιστορική σημασία εν δλίγοις τής 
άνατολικής ταυγης Χερσονήσου τής Χαλκιδικής, 
τής τοΰ “Α 9ω λεγομενης, ήτις ώς έκ τής δέσεως 
αυτής, κειμένης έν ·τή μεγάλη θαλασσία 0δφ τή 
μεταξύ Θερμαϊκού κόλπου καί Ελλησπόντου καί 
των δυτικών παραλιών τής Μικρας Άσίας/μέλ- 
λΐΛ, και εν τφ  μέλλοντι Ιτΐ σπουδαιοτέραν νά 
καταλάβτ^ θέσιν έν τή έθνική σταδιοδρομίρ, έν 
τή κυριαρχίφ τού Αιγαίου, iv  τφ  κατά τών viwv 
φ-θρών μας πιθανφ άγώνι τής αύριον.

Ό  πληθυσμός των άγιορειτών Μοναχών, 
‘ Ελλήνων καί μή τοιοΰτων, συμπεριλαμβανο- . 
μένων καί' τών είς διαφόρους υπηρεσίας άπε- 
σπασμένων δδελφών, Ανέρχεται σήμερον είς 10 
περίπου χιλιάδας, ών οί ήμΐσεις καί πλέον είνε 
Έλληνες, ο ί δέ λοιποί Σλαΰοι καί Ρωμοΰνοι, 
μεταξύ δέ τών μή ‘ Ελλήνων τούτων τά ή(5 καί 
πλέον εΐσί Ρώσσοι. Τοΰτο δέ εξηγείται έκ τοΰ 
ότι ή ορθόδοξος Εκκλησία, αίρομένη ύπεράνω 
τών φυλετικών καί γλωσσικών διαφορών, παρέ- 
σχε πολλάκις ευκολον τήν Ιγκατάστασιν τών 
Αλλοεθνών τούτων, οίτινες Ιπωφελήδέντες τής 
τοιαυτηςκαλωσύνης κατεχράσθησαν αύτής, «ατα- 
στήσαντες τό θρησκευτικόν κέντρον πολιτικόν 
δρμητήριον. , * ,  ·

■ Τό “Αγιον Ό ρος περιέχει νΰν είκοσι μεγάλος 
Μονάς, Βασιλικός καί Σταυροπηγιακός λεγόμε
νός- |ν τή περιοχή δέ τών πλείστων έξ αύτών . 
ύπάρχουσι καί μικρότερα μοναστικά ιδρύματα 
(σκήται, καλύβαι, κελλία) έξαρτώμ'ενα Ικ τών 20 
μεγάλων τούτων Μονών. Α ί Μοναί αύται είνε 
καί καλοΰνται κυρίαρχοι, διότι είναι άνεξάρτητ'οι 
άπ’ άλλήλων καί άποτελοΰσι Ιδιαιτέρας πολι
τείας, ώς θέλομεν Ιδή. κατωτέρω, άπαρτίζουσαι 
άπαοαι όμοΰ τήν Μεγάλην ‘Ιεράν Κοινότητα
τ ο ΰ ‘ Α γ ίο υ  Ό ρ ο υ ς ·  \ ·

’Εκτός τών Ανώτέρω 20 τούτων Μονών, 
ίπάρχουσι Ιν τφ ‘Α γίφ  Ό ρ ε ι και 12 Σκήται 
καί 300 Κελλία, αί πλεΐσται δέ τών Μονών καί
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Σκητών είναι πλουσιωταται, σώζονααι. καί μέχρι γορίον με 6  Κελλία, 6 } ή τον Σίμωνος Πέχρας
σήμερον πλεΐστα δσα δώρα τών Βυζαντινών μέ 3 Κελλία, ;)  ή τοΰ 'Αγίου Παντελεημονος
Αΰτοκρατόρων καί τών Ηγεμόνων τής Σερ- (Ρωσσική) μέ μίαν Σκήτην, 8) ή τοΰ Ξενοφών-
βίας, Μολδαβίας καί Βλαχίας. Α ϊ Ανωτέρω 20 ' τος μέ ι Σκήτην, 9) ή τοΰ Κωνσταμονίτου, ίο)
αδται Μοναι διαιρούνται εις Κοινοβιαχάς καί ή τον  Έσφιγμένου μέ ι  Κελλίον καί 11)  ή τοΰ
’Ιδιορρύθμους, ώς εξηγείται λεπτομερέστερον Ζωγράφου (Βουλγαρική). Ίδιόρρν&μοι. 1) ή
κατωτέρω. Φέρουσι δέ τά Ιξής δνόματα. Κοινο- τοΰ Ξηροποτάμου μέ 4 Κελλία, 2) ή τών Ίβή-
βιακαί. ι)  Ή  τοΰ Κουτλουμανσίσυ μέ ι Σκή- ρων μέ μίαν Σκήτην καί 23 Κελλία, 3) ή τοΰ
την και ι 8  Κελλία, 2 ) ή τοΰ Καρακάλον μέ 12 Φιλοθέου με ¡ j  Κελλία, 4)  ή *ή? Μεγίστης
Κελλία, 3) ή του 'Αγίου Παύλου μέ 2 Σκήτας, Λαύρας μέ 3 Σκήτας καί .32 Κελλία, 5) ή τοΰ
4) ή  τοΰ Διονυσίου μέ 6 Κελλία, ζ).ή τοΰ Γρη- Δοχειαρίου, 6) ή  τοΰ Χιλιανταρίου. μέ 23 Κελλία
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(Βουλγαρική), .7) ή ιου  Βατοπεδίου. με 2 Σκή
τας καί 23 Κελλία, 8) ή τοΰ Παντοκράτορος μέ 
ι Σκήτην καί ιγ Κελλία καί 9) ή τοΰ Σταυρο
νικήτα μέ 8 Κελλία. Τινές έκ τών ιερών τούτων 
Μονών άνάγουσι τήν ϊδρυσιν,αΰτων μέχρι τοΰ 
4 ^ 5  μ· ·Χ. αϊώνος, άλλα κατ’ άκριβεστέρας 
ερευνάς ή ϊδρυσις τών άρχαιοτάτων Μονών δέν 
άνατρέχει πέραν τοΰ ΙΟ μ. X. ή τό πολύ τοΰ 
8ου μ. X. αϊώνος, ¿πότε καί τό πρώτον γίνεται 
μνεία τών εν “Αθω  μοναζόντων δσίων. Έ κ 
τών 20 τούτων Μονών αϊ 17 είναι -Έλληνι-

καίι μία Ρωσσσική καί δύο Βουλγαρικοί "Όσον 
άφορρ δέ τάς άπό τών Μονών τούτων κατε- 
χομένας γαίας ή αναλογία είνε 3 πρός 17, ήτοι . 
τά Ελληνικά Μοναστήρια κατέχουσιν έδαφος 
έξαπλάσιον τοΰ Σλαυϊκοΰ.

.— *-*-*· '

Διά νά λάβη τις ίδέαν τής λειτουργίας τής -. 
Εκκλησιαστικής ταύτης πολιτείας)τής ώς .εκ τών 
υπαρχόντων καί κατά τήν Βυζαντινήν Ιηοχήν 
προνομίων και ΰπό τών Τούρκων σεβαστών :γε-



νομένων καί διατηρηθέντων μέχρι σήιιερον (  τής 
άποτελούσης εν είδος μικρός και Ιδιορρύθμου 
Δημοχρατίας ούτως έίπεΐν, πρέπει νά Ιχη, δστοι 
καί έν γενικαΐς γραμμαϊς, γνώαιν του Εσωτερι
κοί δργανισμύί των διαφόρων τούτων Μονών.

Οδτω διαιρούνται αύται είς ι) Κοινόβια.καί 
εις 2) Μονάς ιδιορρύθμους, πλήν δέ τούτων ώς 
εΧπομεν καί Ανωτέρω, ύπάρχουοιν έν τώ ‘ Αγίφ 
Ό ρει, Ιν τή περιοχή και ύπό την κυριαρχίαν 
των Μονών τούτων και άλλα μοναστηριακά συ
στήματα, δΐινα καλούνται Σκήται, Καλόβαικαί 
Κελλία καί ών ή προς άλληλα σχέσις καί συνοχή 
Εχει ώς εξής:

ΜοναΙ Κοινοβιακαί: Τοιούται εϊνε «ί οίκου - 
μεναι υπό Μοναχών, δντων ίσων προς άλλήλους 
κατά τά δικαιώματα, κοινόν βιοόντων βίονκαί 
κοινήν έχόντων περιουσίαν, την τής Μονής. Ού- 
δεμία μεταξύ αύτώ.ν υπάρχει διάκρισις, άλλα πάν- 
τες δμοΰ Αποτελούσι τήν κοινωνίαν καί πολιτείαν 
της I. Μονής, την καλουμένην ’Αδελφότητα, πάν- 
τες δέ οί άδελφοί εσθίουσι Ιν μιοί καί τή αυτή 
τραπέζι). Ή  διοίκησις τού Κοινοβίου διεξάγεται 
ύφ’ ένός μόνον Μοναχού, Άρχοντος ή: Η γου
μένου καλούμενου, Ικλεγομένου διά καθολικής 
ψηφοφορίας ιών Αδελφών καί υπευθύνου άπέ- 
ναντι τής κοινής Συνόδου, ήτοι τής Ίερας Συ- 
νάξεως πάντων των άδελφών. Ούτος συγκαλεΐ 
τήν Ίεράν Σύναξίν, ζητεί τήν γνώμην αύτής 
επί τών σπουδαίων ζητημάτων, εϊνε υπεύθυνος 
είς αύτήν καί Ιν Ανάγκη δικάζεται.καί Απολύε
ται τού Αξιώματος αύτοΰ.

Μοναί ίδιόρρυ&μοι: Κατ' άντίθεοιν πρός τά 
Κοινόβια ύπάρχουσιν αί ιδιόρρυθμοι λεγόμενοι 

. Μοναί, είςτάς όποιας δέν επικρατεί ούτε κοινός 
βίος, ούτε κοινοκτημοσύνη, ούδέ ίσότης δικαιω
μάτων ύφίσταται, Αλλά διαιρούνται οί Ιν αύ- 
ταϊς Μοναχοί, .ούτως είπεΐν, είς πατρικίους καί 
πληβείους, .είς προϊσταμένους καί παραμικρούς, 
ώς συνήθως λέγονται αύτόθι.Ή τάξις τών προϊ
σταμένων διευθύνει τά τής μοναστηριακής.πολι
τείας, Ικ ταύτης δέ Ικλέγεται καί 'Ιερά Σύναξις 
τής Μονής, ήτις διά δύο ύπ’ αύτής Ικλεγομένων 
’Επιτρόπων  καί Ινός Δικαίου, Ιργαζομένου πάν
τοτε ύπό τήν έπίβλεψιν τής 'Ιερός Σύνάξεως, 
διοικεί τά κατ’ αύτήν· επίσης τυπικώς εκλέγεται 
καί Ηγούμενος. Έ ν  ταίς ίδιορρύθμοις ταύιαις 
Μοναίς οί άδελφοί Μοναχοί β.ιούσι χωρισμέ-

1 8 2

1 Τ ό  "Αγιον "Ορος κατά τούς χρόνους τή ς δουλείας 
έπλήρωνεν Ιν Α λφ  είς τή ν τουρκικήν Κυβέρνησιν 720 
λίρας όθωμ. έτησίως, ώς φόρον, εϊς δέ Καϊμακάμης  
καί είς  ,Τελώνης μετά τινων χωροφυλάκων, πάντων 
διαμενόντων Ιν Καρυαϊς, ή  ο αν οί μόνοι αντιπρόσωποι 
τής Π ύλης.

νοι, ούτε κοινήν τράπεζαν εχοντες, ούτε κοινήν 
περιουσίαν, Οί πατέρες τών Μονών τούτων, μό
νον ο ί προϊστάμενοι, εχουσινώς επί τό πλεΐστον
καί Ιδιαιτέρας περιουσίας, δικαιούμενοι νά Ιχωσι 
καί Ακίνητον τοιαύτην'Ιν τή περιοχή τής Μονής.

Καλύβαι είνε τά Ασκητήρια τών Ιν Ιρήμφ 
μακράν Αλλήλων βιούντων Μοναχών, Σκήτη 
δέ καλείται ούχί οίαδήποτε Καλύβη, Αλλ’  ή 8λη 
μοναστική Κοινότης, ή Αποτελουμένη εκ πολλών, 
μοναχικών Καλυβών. Κέντρον τής τοιαύτης Κοι- 
νότητσς εϊνε τό Κυριάκόν (ό είς. τό κέντρον τής 
περιοχής τής Σκήτης κείμενος Ναός) καί ή περί 
αδτό κεντρική Καλύβη τής Σκήτης, ήτις καί 
χρησιμεύει ώς Διοικητήριον αύτής, κατεχομένη 
ύπό τού εχάστοτε Δικαίου, ήτοι τού αιρετού 
προϊσταμένου τής Σκήτης, τού εχοντος Εργον 
τήν· κατά μόνας ή καί μετ’ Αλλων, ύπο τής κοι- 
νότητος Ικλεγομένων, δύο Επιτρόπων διοίκησιν 
τής Σκήτης. Ή  κυριαρχία δμως επί τών Καλυ
βών δέν Ανήκει είς τήν. Σκήτην, άλλ’ εϊς τήν 
Μονήν, Ιξ ής Ιξαρτδται ή Σκήτη. Α ί Καλύβαι 
διοικούνται ύπό τριών Αδελφών, ών ό πρεσβύ- 
τερος λέγεται. γέρων (γέροντας), δστις είνε δ 
Ηγούμενος καί συνήθως καί ιδιοκτήτης αυτής. 
Ό  βίος είς τάς Καλύβας είνε αύστηρώς μονα
χικός. Κείλία  τέλος είνε Καλύβαι μή άποτελού- 
σαι συνοικισμούς, Αλλά μικρά Ιδιωτικά αυτόνομα 
Μοναστήρια.

—*-*-*··

Ή  Διοίκησις πασών τών 20 κυριάρχων με
γάλων Μονών τού 'Αγίου ‘Όρους είνε Ιν είδος 
Ιδιορρύθμου δημοκρατίας ή δμοσπονδιακής 
ενώ σεις ήτις καλείται ’Ιερά Κοινότης τού 'Αγίου 
“Ορους. Έκαστη Μονή Ικλέγει τον Αντιπρό
σωπόν της, οΐτινες πάντες δμοΰ άποτελούσι 
τήν ‘Γεράν Σύναξιν, συνέρχονται τακτικώς Ιν τή 
'Ιερφ πόλει τών Καρυών, εχουσι δέ ϊσα δικαιώ- 
ματα καί ψήφους Ιν τοίς Σύμβονλΐοις; Τήν. άνω- 
τάτην διοικητικήν, νομοθετικήν καί δικαστικήν 
Εξουσίαν ασκεί ή Ιερά  αύτη Σύναξις, τρίς μέν 
τής Ιβδομάδος συνερχόμένη Ιν δλομελείφ, τάς δέ 
άλλας ήμερης διεξάγουσα πάσαν τήν τρέχουσάν 
υπηρεσίαν διά τετραμελούς. Επιτροπής, καλού
μενης *Επιστασίας. Ή  διάρκεια τών εν τή Ίερφ 
Συνάξει Αντιπροσώπων είνε πενταετής. Ή 'Ε πι
στασία διοικεϊται ύπό τού Πρωτεπιστάτου, πρόε
δρος δέ τής Τεράς Συνάξεως. είνε διαρκώς δ 
Αντιπρόσωπος τής Μεγίστης Λαύρας, τής Αρχαιό
τερος καί πλουσιωτέρας Μονής, απόντρς δε τού
του δ Αντιπρόσωπος τής Μονής τού. Βάτοπεδίου, 
Αμφοτερων δέ Απόντων δ τών Ίβήρων καί 

’ κατόπιν δ τού Χιλιανταρίου.· Α ί Αποφάσεις λαμ- 
βάνονται κατά πλειοψηφίαν.

Καίτοι, ώς Ανω Ιξετέθη, τό "Αγιον "Ορος Απο
τελεί Ιδίαν καί σχεδόν Ανεξάρτητον Εκκλησια
στικήν ΙΙολιτείαν, ούχ ήττον τό Οίκουμενικόν 
Πατριαρχείον Αποτελεί τήν άνωτάιην αύτού 

..'Ικκλησιάστικήν Αρχήν. ’Α λλ ’  ώς Ικ τού δλως 
Ιδιαιτέρου δργανισμού αύτής, οίος Ανωτέρω εξε- 
τέθη, ή Ιξάρτησις αύτη δέν είνε οϊα επί τών 
λοιπών Εκκλησιαστικών ιδρυμάτων; Αλλ’ έμμεσός 
τις Ιπίβλεψις» ήςτά δρια και τά δικαιώματα δέν 
εΐνε Ακριβώς καθωρισμέα.

Τοιαύτη εν δλίγοις ή διοίκησις και τοιοϋτος 
; δ  οργανισμός τόΰ 'Αγίου Όρους, εξ ών δύνα- 
■ ταί τις. νά λάβη ιδέαν τό πώς κατέστη δυνατόν 
. νά διατΐ|ρηθώσι αί Ιν αύιφ Μοναί Αλώβητοι σχε

δόν καί νά διασώσωσι διά {ΐέσου τόσων αίώνων 
δουλε.ίας δχν μόνον τούς Αρχαίους Βυζαντινούς, 
τόπους καί τά έθιμα, Αλλά καί νά καταστώσι 
κέντρα πνευματικά μεγίστης διά τήν ίστορίαν 
ήμών σημασίας. Έ ν  αύταΐς διασώζονται μέχρι 
σήμερον πολύτιμα Εκκλησιαστικά καί Ε θνικά 
κειμήλια, μέλλοντα μέγιστον νά διαχύσωσι φώς 
ου μόνον είς τήν ίστορίαν τού 'Αγίου Ό ρους 
Αλλά καί είς πλέίστα σημεία .τής δλης Ελληνι
κής 'Ιστορίας καί Ατινα δυστυχώς ένεκα τής 
δουλείας καί τής Αφροντισιάς ήμών δέν εμελε- 
τήθησαν, ούδ’ Ιξερευνήθησαν δεόντως μέχρι 
σήμερον.^Άς εύχηθώμεν δτι (ήήμερον^δπόταν 
πλέον τό μέγα τοϋτό Ιθνικόν προπόργιον Απο
λαμβάνει τής Ελληνικής ελευθερίαο) θά δοθή ή 
δέουσα προσοχή καί θά Ιρεύνηθη δ κρυπτό
μενος είς τάς Μονάς ταύτας μέγας καί ση
μαντικότατος εκκλησιαστικός καί Εθνικός θη
σαυρός. )

Π ΑΛΗ ΕΣ Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ —

Α ί σβλίδϊς αύταί είναι άπό Ιν «  βιβλιαρσοιι το ύ  Ή πβι- 
ρώτου ΑΙ Π . Κόυισαλβξη, πού Ιξεδόθη τό 1882  μέ τον 
τίτλον «Διαφέρονια κ α ί περίεργα τινά ιστορήματα». 
Τον πνιγμόν τής Κυρά Φροούνης καί τών 17  άφηγεί- 
ται δ συγγραφεύς μέ π ολύ Ινδιαφερούσας λίπτομερείας.

Τ ^ ΐν  δνήγ>)σ£ν μου άς μή έ*λάβτ| τις  ώς μυθιστόρημα.
1  _0,Τι εμαθον γράφιο. Κ αί άπό π οιο υς; ’Α πό τον 

θειον μου πρός μητρός ’Αναστάσιον Συλήβεργον, γνιο- 
οτόν έντανόα, άποθανόντα κατά τόν χρόνον τή ς χολέ
ρας. Ό  ρη θείς θειος, γόνος άρχαίας εΰγενοβς οίκογε- 
νείας, ύπήρχεν είς τή ν ύπηρεσίαν τή ς Υ ψ η λ ή ς  Πύλης  
βίς τό διπλωματικόν σώμα· Ιτυχε δέ νά  εΰρίσκηται 
κατά τόν ^ρόνόν τού Ανωτέρω συμβάντος είς Ιω άννινά· 
ετι δέ καί άπό τούς γείτονας, ήτοι τή ν μητέρα μου καί 
τας· αδελφάς της. Κ ατωτέρω ο άναγνώοτης θ ά  ΐδη τά

Α π ό . Απάψεως στρατηγικής, εΐπομεν Ανω
τέρω, ή ,Χερσόννησος του "Αθω είνε μεγίστης 
σημασίας διά τον Ελληνισμόν, διότι Αποτελεί 
τό σημαντικώτερον σημείον τής κυριαρχίας τού 
Αίγαίου, ίδίως τής θαλασσίας Ικτάσεως τής άπό 
ταΰ Θερμαϊκού μέχρι τού Ελλησπόντου; ’Από 
τών κορυφών τού Α γίου .Ό ρους Ιν καιρφ 
αίθρίας καί διά γυμνού ετι δφθαλμού διακρίνον- 
ται αί πλεΐσται νήσοι τού Αιγαίου πελάγους 
μέχρι τής Χίου καί Μιτυλήνης καί διαγράφεται 
Ιν τφ βάθει. του δρίζοντος Αμυδρώς πώς καί 
αύτή^ή Κωνσταντινούπολις. "Ηδη ή Ελληνική 
σημαία κυματίζει ύπερήφανος Ιπί τών κωδω
νοστασίων τών Ελληνικών Μονών τού 'Αγίου 
"Ορους, τόν δέ (μέχρι-χθΙς Καϊμακάμην (ύπο- 
διοικητήν), τον μόνον Αντιπρόσωπον τού Σουλ- . 
τάνου. παρά τή Τερφ Συνάξει, (Αντικατέστησε· 
οήμερόν- δ Αντιπρόσωπος τής Ελληνικής πολι-' 
τείας. Ο ί Μοναχοί εμπλεοι χαράς χαιρετώσι/τήν 
Ιπελθουσαν μεταβολήν, ύπερήφανοι, διότι και 
οί προπάτορες αύτών ουνετέλεσαν ε’ις τήν δημι-. 
όυργίαν τής μύιρδς Ελλάδος, έξ ής σήμερον 
Ιξαποστέλλεται ζείδωρος δ αήρ τής Ελληνικής 
Ελευθερίας είς μέγα τμήμα τού Αλυτρώτου 
Έλληνισμοϋ/ιιέ τήν Ιλπίδα, δτι δέν θά αργήση 
ή στ*νμή, χαθ ήν ή πνοή αυτη θά φθάση καί 
μ^χρι τών λοιπών Αδελφών;) ;

/  _*Η ‘Ελληνική πολιτεία σεβομένη τήν ίστορίαν 
τού 'Αγίου Ό ρους βεβαίως δέν είνε δυνατόν 
νά _μεταβάλη ποσώς τόν οργανισμόν τών Ιν 
αύτφ Μονών, πάσα δέ Εξωθεν · έπιζητηθηοο- 
μένη τυχόν μεταβολή αύτοΰ, ύπό τοιούτον ή 
τοιούτον τύπον, Αποτελεί Ασέβειαν προς τούς 
ίερούς κανόνας, δι’  ών διεκυβέρνήθ») ή εκκλη
σιαστική αδτη κιβωτός 8ιά μέσου τόσων αίώνων.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Α ε ίΩ Τ Ϊ Δ Α Σ

Η Κ Υ Ρ Α  Φ Ρ .Ο Σ Υ Ν Η

. περί γ?ιη|ΐάσεως. Ή  Κυρά Φροσύνη, καταγόμενη Ι |  
αρχαίας οίκογενείας τώ ν Ίωαννί-νων, ή το  υπανδρος, ό 
δ’άνήρ αυτής Βασιλείου έμπορεύετο είς Κωνόταντινβύ- 
π ο λιν.Ό  δεσπότης Ίωάννίνων Γκάγκος ήτο θεϊός της.

Ε ίς  Ίωάννενσ. είχε φθάσε» 4κ Βενετίας ίστρός σπου- 
δάσας είς τά Παρίσια, Κνρίτσης Καραγιάννης καλού
μενος, γόνος άρχαίας Αριστοκρατικής οικογένειας έξ 
εκείνων, άί όποϊαι μέ θυσίαν τώ ν κτημάτω ν των έγκα- 
τέλιπον τή ν πατρίδά, άργηθέντες νά  ,δεχθ δσ ι τήν  
Ισλαμισμόν· καί αύταί α ί οίκογένεικι ήσαν δύο, ή τών 
Καραγιανναίων κ α ί ή τώ ν Μαροάτσαίων. ΑΙ λαμπροί 
οίκοδομαί τω ν είς Βενετίαν σώζονται, άλλ* δ γόνος 
εξηλείφθη. Μέ ποιον σκοπόν ήλθεν ό πλούσιος αύτός 
ανθρώπσς είς τή ν δούλην πατρίδα, τήν τυραννουμενην 
από Τον ’Α λή ν ; Ό  Ά λ ή ς  βεβαίως έγνώριζε τή νκ α τα -·  
γωγήν του· έξετίμησε τον άνθρωπον καί τόν «ροδέλα- .



βεν Ιατρών του. Ό  Ιατρός α ύιό ς «α τά τό φατνόμενον 
¿λάτρευε τόν Ά λ ή ν , ά λλά  τ ί Ιχρύπτετο είς τήν ψυχήν 
τ ο υ ; Τ ίτ ο  δημοκρατικός’ έσΰχνα,ζεν εΙς τώ ν πατριω
τώ ν του τά ς οίκίας, καί δή καί εις τή ν τής Κυράς Φρο- 
σύνης, μέ τή ν όποιαν Αρχαία συγγένεια τόν συνήνονεν.

Ό  Ά λ ή ς , Αν καί εϊχε καλούς στρατηγούς καί άξια  
παλληκάρια, δέν άπεφάσιζε ν’  άφιερόνη τήν τύχην του 
είς ξένα πρόσωπα. Ή θ ε λ ε ν  ο ί οφθαλμοί του νά κυβερ
νούν καί αί χεϊρες του νά πολεμούν· ήτο κ α ί στρατιώ
της κα'ι στρατηγός. Ε ίς  τόν πόλεμον τού Σουλίου έξερ- 
χόμενος παρηκολουθεϊτο Από τόν δεσπότην Γκάγκαν 
και τόν Ιατρόν του Κύρίτσην. Κ αθ’  όδόν θρησκευτικά! 
Ιριδες ελαβον χώραν μεταξύ δεσπότου καί ιατρού, ό 
δε Ά λ ή ς  άκούων ηύφραίνετο καί εγέλα. 'Ο  Ά λ ή ς  Αναλ
φάβητος, Αμαθής, άθρ.ησκος· δ Κυρίτσης, θεϊστής· ό 
Γκάγκας Χριστιανός. Ό  δεσπότης δργισθείς κατά τού  
ιατρού τόνκατηράσθη, ό δέ Ιατρός έξηκολούθει νάγελφ. 
“Ο ταν Ιφθασαν είς εν μονοπάτι (Ατραπόν), ό Ά λ ή ς  
διέβη ώ ς π ουλίον ό Γκάγκας, Ιπίσης Ιπιτήδειος ίππεύς 
ώ ς Αστραπή· Αλλ* ό ιατρός, όλισθήσαντος τού ίππου  
του, εγένετο μετ’  αύτού αφαντος είς τό  χαΐνον χάσμα.

Ό  'Α λή ς ώργίσθη κατά το ύ δεσπότου δ ιά  τήν κατά- 
ραν καί έλυπήθη όχι ό λίγ ο ν  Αλλ’ ή όργή καί ή  λύπη. 
δέν ¿μπόδισαν τή ν κίνησιν τού νοός του. Α μ έσ ω ς Ικδί* 
δεται καί άποστέλλεται διαταγή πρός τόν προεστώτα  
τω ν Ίωαννίνων, όπως σφράγιση τα  πράγματα τού 
ίατρού, άφ’ .σδ φροντίση νά  γίνη τακτική καταγραφή-

Ό  προεστώς Σταύρος Ίωάννου ή Τσαπαλάμος, 
πατήρ το ύ μακαρίτου διοικητοΰ τής Ε θ ν ικ ή ς  Τοαπέ- 
ξης, πρόθυμος πάντοτε είς τάς διαταγάς του, 'διωρισε 
τριμελή Ιπιτροπήν, ή  όποία μεταβάσα είς τό  κατά
λυμ α  τού μακαρίτου Ιατρού κατέγραψε ταΰτα· Α λλ’ 
Ιτυχε μεταξύ τώ ν επίπλων καί κομωτήριον (τουαλέτα), 
τού οποίου Ιλειπε τό κλειδί. Μέλος τής Ιπιτροπής ήτο 
κ α ί ό  προμνησθείς θεϊός μου Συλήβεργος. Τ ί  χρειάζε
ται, λέγει, νά τό άνοίξω μεν; Τ ί Αλλο θ ά  περιέχη παρά  
τά  ξυράφια καί τά  Αναγκαία δ ιά  στολισμόν; “Οχι, · 
Απαντ§ | ν  μέλος τής Ιπιτροπής Ιμπορος, πρέπει νά τό  
άνοί|ω μ8ν. Έ χά λαοαν τό κλείθρου, καί πραγματικώς, 
ώς ελεγεν ό θεϊός μου, χρήματα δέγ εΰρέθησαν. Ό  
ε’ιρημένος έμπορος προσθέτει, ότι τ ά  κομωτήρια αδτά 
έχουν κά"ί κρυφά μέρη, καί Ιπέμενε νά γίνη Ιρεύνα· 
δέν ήργησε. δέ ό ίδιος αυτός Ιμπορος καί μέ έπιτη- 
δειότήτα Κατώρθωσε ν’  άνοιχθή καί τό  μυστικόν αύιό  
μέρος, τό όποιον Ιφερεν είς φώς διάφορα γράμματα  
Έ λληνίδω ν, Χριστιανών καί Μωαμεθανίδων. "Ας μή 
φανύ παράδοξον, δ τι α ϊ Ό θώ μανίδες εγραφόν ελλη
νιστί. Διδασχάλισσαι Έ λλη νίδες είσήρχοντο είς τούς 
γυναιχωνίτας τών ’Ο θωμανών καί έδίδασκον τ ά  κόρά- ’ 
σιά των. Μεταξύ τώ ν γραμμάτων αύτών ή σαν καί με
ρικά τής Κυράς Φροσύνης. Τ ά  γράμματά της δέν ήσαν 
ερωτικά. Π εριεΐχον ύβρεις κατά τού ’Α λή, ον άπεκά- 
λ ε ι τύραννον βδελυρόν, καί τού οποίου. . .  τ ά  γένεια · · ■

. Ό  διπλωμάτης θεϊός μου λέγει ό τι παρόμοια χαρτία  
πρέπει νά μή υ π ά ρ χ ο υ ν ..,. 'Ο χι, άπαντρ ό έμπορος ό  
καταήείξας την θέσιν, όπου εύςέθησαν τά γράμματα· 
άν τό μάθη δ 'Α λή  πασάς, δεν εχω δρεξιν να  χάσω τό  
κεφάλι μου. Β,εβαίως αυτός ή το  μυστικός κατάσκοπος 
τού ’Α λή · όθεν ε'ίπετο νά μείνουν τά  γράμματα είς τήν 
θέσιν των. Ό  μακαρίτης θεϊός μου άπέφυγε νά μοί 
εϊπη τού εμπόρου αύτοϋ τό όνομα, διά νά  μή δυσφη- 
μισθή όνομα οίκογενείας τότε ζώσης.

Έ πέστρεψεν δ Ά λ ή ς  άπό τήν εκστρατείαν, ή. δέ 
πρώτη φροντίς του ή το  νά μάθη τά  τή ς καταγραφής 
τώ ν πραγμάτων τού μακαρίτου Κυρίτση. Γονατιστο- 
,ένώπίόν του 6  προεστώς Σταύρος Ίωάννου ή Τ ζαπας  
λάμος Ιτρεμεν.

Χ.94

«’Ορέ Σταύρο, τού λέγει· τί έκαμες διά τά πράγματα 
τού Κυρίτση ;»

«Τ ά  πράγματα κατεγράφησαν καί έβουλώθησαν  
(εσφραγίσθησαν), το ύ  άπαντφ, ύψηλότατε βεζίρ Ιφεν- 
τη μας». .
..« 'Ο ρ έ Σταύρο, έμαθα ό τ ι Ιχει κ α ί ενα καλό. καί 

εύμορφο κασελάκι, ’πού νά  μοΰ τό  φέρης· τό  θέλω». 
Οότίη διέταττεν ό Ά λ ή ς .

«Αμέσως, ύψηλότατε (άπαντφ ό Σταύρος), φθάνει 
τό κομωτήριον».

« Ά ν ο ιξε  το, όρέ Σταύρο».
Τ ό  ανοίγει τρέμων ό προεστώς· ήγνόει. τά  περιεχό

μενα. Τ ίποτε δέν τφ  έϊχεν είπεΐ ή  έπιτροπή. -
Μετά τήν έρευναν τών όρατών μερών τού κομωτη- 

ρίου γράμματα δέν φαίνονται.
«Μώρ’ι κΰιταξε χαλά, μπίρο μου. Ε ίνα ι καί άλλα  

πράγματα».
’Α νακαλύπτεται τέλος κ α ί ή μυστική θέσις, κ α ί εύρί- 

σκονται τά γράμματα, ώ ν βεβαίως εϊχε γνώαιν ό Ά λ ή ς ,  
μαθών τά  συμβαντα άπό τόν έμπορον τόν κατάσκοπόν 
του άναμφιβόλως.

<Μωρ’ , τ ’  είνα ι αύτά τ ά  γράμματα.; Αιάβασέ τα , όρέ 
γραμματικέ».

Άναγινωσκομένων τώ ν γραμμάτων δ-προεστώς Σ τα ύ
ρος τά χάνει. Ό  Ά λ ή ς  άνάπτει, ταράσσεται, φρυάττει.

«Γράψε γρήγορα, γραμματικέ, τά ονόματα όλων». 
Σ τέλλει δέ καί κράξει τόν Τ α ΐρ  Ά μ π ά ζη ν, πολιτάρχην  
(μπουλοΰμπασην). Ό  Τ α ΐρ φθάνει. :

«Ταΐρ, πήγαινε όγλήγορα νά πιάοης· όλες αυτές τές 
κυράδες, οπού. εϊναι εδώ γραμμένες, 'Καί νά τές κλεί
σης είς τά  Λιθαρίτσια». ■ .

Τ ού δίδει τ ό ν  κατάλογον.
Ό  φρόνιμος Τ αΐρ, παλαιόθεν συνέταιρος τού Ά λ ή  

κ α ί σύνεργασθείς διά τήν κατάληψιν έής Η πείρου, 
«όχι» τφ  άπαντρΛ «δέν τό κάμνω. Θ ά σηκωθή όλος ό 
κόσμος είς τό π ο δ ά ρ ι...  Α υτά  εϊναι έντροπή, Αλή· 
’σάν θέλης, πήγαινε μόνος σ ο υ . . . .  έγώ δένάκούω». 
Ώ μίλουν Ά λβανιστί-

Θυμόνει ό Ά λ ή ς · Αλλά τ ί  ήδύνάτο νά  πράξη κατά  
συναδέλφου τού φρόνιμωτάτου άνδρός;

Ό  Ά λ ή ς  σύμβουλός δέν ή χουεν Ιβραζεν εις τό  
βάθος τή ς χορδίας του- ή  κατ’  αύτού ύβρις τή ς Κυράς  
Φροσύνης. Μ ετά τά  μεσάνυκτα οπλίζετα ι μέ τήν λη
στρικήν πανοπλίαν του, λαμβάνει τήν κόππαν του, τήν  
όποιαν έφύλαττε πάντοτε είς τόν κοιτώνα του, καί 
πλήρης όργής εξέρχεται τού φρουρίου, συνωδευμένος 
άπό δλην τ ή ν  φρουράν. “Ε β ρ εχε... .  τίποτε δέν τόν  
εμποδίζει, καί δρομαίως φθάνουν εις τήν οικίαν τής  
Κυράς Φροσύνης,

Ή  οικία τή ς Κυράς Φροσύνης είχε δύο πρόσωπα, 
τό Ιν  έπί-τής λεωφόρου τής φερούσής είς. τήν άγοράν, 
τό Ιτερον Ιπ ί όδού πλατείας καί αυτής, ά λλά  κατά τήν  
νύκτα σχολαζούσης. Ό  Ά λ ή ς  φαίνεται ό τ ι εϊχεν είς 
τόν νόΰν του ό τι ή το  ενδεχόμενον τό Ιργον του ν’ απο- 
τύχη, έάν έμυρίζετο ό λαός τήν βδελυράν πράξίν του. 
Ή  όδός ή μή συχναζομενη τή ν νύκτα σκεπάζει πάν
τοτε τά  έγκλήματα.

Ή  οικία τή ς Κυρας Φροσύνης Ιχω ρίζετο άπό τήν

Ϊητρικήν μου οικίαν ύπό δύο ετέρων οικιών, τή ς  τού 
ίαλαμανάκη καί τής τού Μηνά, α ϊ όποΐα ι καί αύταί 

άσαύτως εϊχον δύο πρόσωπα.
Ε ίς  Ιω άννινά, αί ύπηρέτριαι τφ καιρφ έκείνφ |ση- 

κόΐ’όντο όλίγον άργότερον Από τά  μεσάνυκτα, διά νά  
εργασθώσιν είς τό πλύσιμον ή τό κοπάνισμα τού λινα 
ριού. Ε ις  Ιω ά ννινα  δέν εγνωρίζετο παντάπασι τό βαμ
βάκι. ‘Εντός τώ ν οικιών τά πάντα Ιτοιμάξοντο πρός. 
υφήν κανίου λινού' μετά τό διάσιμον δέ παρεδίδετσ τό
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υλικόν έίς τάς καλογραίας υψάντρας, έν ΐή περιοχή τής
έκκλησίας Ά ρχιμανδρίου κατοικούσας, πρός Οφαναιν.

Ε ρ γα ζό μ ενοι αΐ;ήπηρέτριαι είς τό  έ ν τ ή  εκτεταμένη 
αδλή τή ς οικίας μάς πλυσταρεΐον ήχοΰσαν τήν κλαγ
γήν τω ν οπλών Καί όπόκωφον θόρυβον. Ά π ό  περιέρ
γειαν άνέβησαν είς τήν παρά τήν όδόν αύτήν οίκίαν, 
μή χατοιχουμένην ιό ν χειμώνα (σημείωσε δ τι ώ ς έπί 
τό κλειστόν αί οϊκίαι είχον δύο οικοδομάς, χειμωνια- 
κήν καί καλοκαιρινήν).

Ά ν  καί ή το σκότος βαθύ, Ινόησαν δ τι ήτο· στρατιω
τική χίνησις. Δέν έχασαν κα ιρ ό ν αμέσως ίτρεξαν καί 
ειδοποίησαν τά ς κυράδας των.

‘Η  μήτήρ μου (ακόμη άνύπανδρος) κ α ί α ί άδελφαί 
τής, Ινδυθείσαι βαρεως, μετέβησαν είς τή ν ά ν »  οικίαν 
καί Ικ  τω ν παραθύρων έ νόησαν καί αύταί δτι ό θόρυ
βος ό υπόκωφος καί ή κλαγγή των όπλων δέν ήσαν 
άπλά πράγματα. Ή  άπάρία τω ν Ιλύθη· φωνή στεντό
ρεια τά ς ίφ ώτισε. Τίνος ή το  ή  φ ω ν ή ς ...  τού Ά λ ή  
πασά, δστίς διέταττε νά τοΟ άνοίξουν. «Έ γώ  είμα ι ο 
Ά λ ή ς · άνοιξε μου γλήγορα». Ή  γραϊα βυζάστρα τής 
Κυράς Φροσύνης χατέβη καί τφ  ήνοιξε' παρηκολού· 
θ ε ι δέ τήν γραίαν κ α ί νέα τις  ύπηρέτρια.

Ά μ α  είσήλθεν δ Ά λ ή ς , πιάνει τή ν γραίαν άπό τό 
χέρι καί άναβαίνων λέγει «Ις άύτήν· «μή φοβάσαι, 
μπΐρο. ΠόΟ κούιά ται ή Φ ροσύνη;» Εισέρχεται είς τόν 
κοιτώ να,.κα θ’ η ν ώραν ή Φροσύνη Ιξυπνήσασα άπό 
τόν θόρυβον ένεθύετο τό κοντογούνι της· άμα δέ εϊδεν 
αύτόν· «Δέν ¿ντρέπεσαι, τοΟ λέγει, τό ν  κόσμον, δέν 
φοβάσαι καν τόν Θεόν, νά εισέρχεσαι είς τή ν οίκίαν 
μου τή ν νύκτα ;■»

Ό  Ά λ ή ς  με τόν συνήθη τρόπον είς τά στόματα τών  
τυράννω ν

«Μή φοβάσαι, μπίρο μ ο υ . . .  έτοιμάσου, ένδύσου 
καλά. διά νά μή κρυώσης». Τ ή ν άφίνει· εισέρχονται 
Αμέσως τά  παλλη κάργια του καί τήν συλλαμβάνουν. 
Τ ή ν κυρά τη ς ή  βυξαστρα δέν τήν άφίνει, την ακο
λουθ εί' μένουν είς τή ν οίκίαν ή μικρά ύπηρέτρια καί 
τά δύο μικρά πάιδία τή ς Κυράς Φροσύνης. Ή  μικρά 
αύτή υπηρέτρια διηγήθη τά  -όσα ήκουσεν είς τους 
φ ίλους τή ς οικίας, εξ ών ή το  καί δ θείός μου Συλή- 
βερνος.

Τ ή ν  Κυράν Φροσύνην μετά τή ς βυζάστρας της τήν  
•έφεραν τά  παλληκάρια του είς τά  Λιθαρίτσια (παλά- 
τιον). Ε ίς  τό  ίδιον αύτό μέρος έφερον καί τάς πέντε 
άδελφάς Σελεκοπούλαςκαίτάςέπιλοίπους’Οθωμανίδας.

Ή  Κ υρά Φροσύνη, χαταγομένη άπό εύγενείς, φρό
νιμος γυνή, είχε ύπόληψιν μεγάλην ε ί ς ‘Ιωάννινα· έμί- 
σει τόν τύραννον Ά λ ή ν , είς δέ τά  γράμματά τη ς έφάνη 
δ τι κατεφρόνει άκόμη αύτόν τόν Α λβ α νόν, Έ λλη νίς  
οδσα καθαρά. Τ ί  άρα εβουλεύετο μετά τού δημσκρα-, 
τικού Κ υ ρ ίτσ η ;
. Ό  άγράμματος Ά λ ή ς  έν τή όργή του ούδένα ήκρυεν·. 
άν δμως ήκουε φρόνιμόν τινα άνθρωπον, ήθελεν ύπο- 
πέσει ποτέ είς τό λά θ ο ς τή ς προσχωρήσεως είς στυγε
ρόν έγκλη μ α ; Ά λ λ ά  ποιος έτόλμα νά  τφ  λαλήση ; Είς  
Αγράμματον καί άπαίδευτον άνθρωπον πού κρίσις; Τ ά  
μέλλοντα ο ί τοιοΰτοι χαρακτήρες δέν λαμβάνουν ποτέ 
ύπ’ δψιν· οδτος ή το  δ χαρακτηρ τοΰ Ά λ ή ,  δστις ήθελε  
μόνον νά  χορτάση άπο Ικδικήσεις καί χρήματα, ώς 
κατωτέρω θέλομεν ίδεί.

“Ο λη ή  πόλις έσηκώθη . είς τό  ποδάρι. Ή  δωδεκάς 
(ήτοι τό  δημοτικόν συμβούλιον) συνηθροίσθη είς τό  
προεστείον·. δ κόσμος Ιφώναζε κατά τή ς πράξεως. 
«ΣταύρεI Σταύρε! Τ ί  είνα ι αύτά οπού άφίνεις νά μάς 
κάμνη αυτός δ Λιάπης;» Ό  προεστώ; Σταύρος καί ή

δωδεκάς τρεμονιες υπόσχονται νά μεταβώσιν είς τού 
δεσπότου, τοΰ όποιου ή Κ υρά Φροσύνη ή το  Ανεψιά, 
καί μετ’ αύτοΰ νά φροντίσουν διά τ ά  περαιτέρω. Ο υτω  
διελύθη ή όχλαγωγία.

Ή  δωδεκάς μετά τοΰ προεστώτος μεταβαίνουν είς 
τοΰ δεσπότου, το ΰ  λέγουν νά φροντίση διά τή ν Ανε
ψιάν του· αύτός δέ άπαντή, δ τι φοβείται καί τούς παρα- 
κ α λεΐ νά  υπάγουν δλοι μαζή.

«Δεσπότη μας, τοΰ λέγοτ», έάν έπρόχειτο περί γυ
ναικών, αί δπόίαι νά  μή είχον προοτάτας, ή πόλις  
ολόκληρος ή θελε μεταβή καί φωνάξει’ άλλά, προκει- 
μένου λόγου περί τής Ανεψιάς σου, ήμ εΐς δ έν ε π εμ β α ί-. 
νομέν· ού είοαι κα θ 'ήμ ερ α ν μέ τόν Ά λ ή ν , σύ τόν 
Ακολουθείς εις τάς έκοτρατείας, σύ συνεργάζεσαι μετ’ 
αύτοΰ, καί θέλεις νά ύπάγωμεν ήμεΐς, ο ί όποιοι πάν
τοτε ύποβλεπόμεθα; Π άρε μαζή σου τόν φίλον του 
καί φίλον σου Σ τα ύ ρ ο ν καί οι δύο μαζή θ ά  κατωρ- 
θώ οητε νά  τόν πείσητ,ε».

«Δεν έμποροΰμεν ούτε έγώ, λέγει ό Γκάγκας, ούτε 
έγώ λέγει ό Σταύρος'»..

Θ έλετε λο'ιπόν, λέγουν ή  δωδεκάς, νά  ύπάγωμεν δλοι 
μ α ζή ; Ό χ ι '  δέν τό κάμνομεν τούτο, διότι γνωρίζομεν  
τί θ ά  ζητήση ό Λιάπης. ©ά ζητήση χρήματα διά τήν 
έξαγοράν· χρήματα δέ ή  πόλις δέν δίδει. Π ερί Σελεκο- 
πούλων άδελφών (όαπτριΦν) λόγος όύδείς έγένετο, ώς 
άσημάντων προσώπων. Κ α ί ποιος Ιπίστεΐ'ε νά  πνίξη  
ανθρώπους, οί οποίοι τό  παράπαν δέν έβλαπτον την  
ύπόληψιν τοΰ τυράννου;

Ο ί πατέρες ή σύζυγοι τών Ό θω μανίδω ν, μαθόντες 
τά διατρέξαντα καί πιστεύσαντες, Αφήκαν είς τήν διά- 
θεσιν τοΰ Ά λ ή  τάς γυναίκας ή κόρας των. Τ ά  γράμ
ματα ήσαν αληθινά, ή  ήσαν πλαστά καί ήπατάτο ό 
Ιατρός άπό μαστρω πούς;

. "Επί Ά λ ή  πασά υπήρχε δικαστική άρχή, ύπήρχον 
άνακρίσεις κσί κρίσεις;
. Έ π ί είκοσαημερίαν ||ΐειναν κλεισμέγαι αί ι 8 γυναί
κες είς Λιθαρίτσια. Ε ίς  μάτην ό Ά λ ή ς  έπερίμενεν Ικε
σίας τής πόλεως (σκεέτκχ). Τ ή ν  πόλιν περιήρχοντο οί 
κατάσκοποί του καί «αρεκίνουν τόν κόσμοι1 νά κατα
βάλουν χρήματα είς άπελευθέρωσίν τών. Ά λ λ ’  ούδε- 
μία έδίδετο άκρόασις. Κ αί α ί γ8 έρρίφθησαν είς τήν 
λίμνην, φ έρουσαιΊπί τρΰ τραχήλου των βαρεΐαν πέ
τραν, καί Ιγένοντο βορά. τών ιχθύων καί έγχέλεων καί 

1 καραβίδων, τά όποια έπαυσαν νά ήναι βορά τώ ν άν- 
θρώπων έπί π ολλά  έτη. Ό  άθλιος αύτός τύραννος συμ- 
περιέλσβε καί τήν γραίαν βυζάστραν είς τό πνίξιμον. 
Έ πέπρωτο δμως 0 Ά λ ή ς  νά φονευθή ε ίς  τό  δωμάτιον 
του μοναστηριού άγιου Παντελεήμονος, ύπό τά  παρά
θυρα τοΰ όποιου Ιλαβε χώραν καί ή τραγική αΰτη 
σκηνή. Έ λε γ ο ν  δέ, άλλά δέν ήξεόρω κατά πόσον είναι 
πιστευτόν, δ τι ό ’Αλβανός, ό όποιος έθηκε τήν πέτραν 
είς τόν τράχηλον τή ς Κυράς Φροσύνης, θελχθείς άπό 
τήν ώ ραιέτητά της, συνεπνίγη μετ' αυτής.

Τ ά  ανωτέρω ίστορηθέντα μετά άλλων τραγικώ ν σκη
νών είναι τά  προεόρτια τής συσμενείας τώ ν Ε λλή ν ω ν  
κατά τοΰ Ά λ ή  πασά, έκτος τών λοιπών άντικειμένων. 
Βεβαίω ς, &ν δέν συνέβαινε τό εν, Αν δέν συνέβαινε τό 
άλλο, ούδεμία σύνεννόησις θ ά  Ιλάμβανε χώραν, όπως 
πλεχθή κατά τοΰ Ά λ ή  τό δίκτυον, είς τό.όποιον δχι 
μόνον ο ί "Ελληνες Ιλαβον μέρος, άλλά. κ α ί. 'Ο θω 
μανοί, ώς ό Πασόμπεης. Ό  άνήρ τή ς Κ υράς Φροσύνης 
ή το έμπορος Κωνσταντινουπόλεως· ο ί Ίω α ννϊτα ι έμπο
ροι Ιγένοντο έν Κωνσταντινουπόλει ο ί πρώ τοι μύ- 
σται τής-Φ ιλιχής έταιρίας, ή τίς  έίργάζετο κατά τής  
τυραννίας. /  .

,Α. Π . Κ Ο Υ Τ Σ Α Λ Ε 5 Η Σ
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Μέσα στην νέα έποποιΐα, πού άξιώθηκε νά γράψη ή γενεά μας με τό αίμα της, 
τά Ι ϊ ά ν ν ε ν α  ξεχωρίζουν σά μια ξεχωριστή ραψφδία, σάν ενα μεγαλόπνοο τρα

γούδι, πού, στήνοντας χορό μαζή ζωντανοί καί πεθαμένοι, σκιές άναστημένεςάπ’ τά 
μνήματά τους καί λεβέντικα κορμιά ξεπεταγμένα άπό τήν ώμορφότερη άνοιξη τής 
ζωής, τό τραγουδούν καί τό χορεύουν, χτυπώντας τή γη μ ’  έναν ήρω'ίκό ρυθμό.

Κ α ι ο ί τόποι, δπως ο ί άνθρωποι, έχουνε τις φυσικές καί τής ηθικές τους ώμορ- 
φάδες. Χ α ρά  σ ’ αυτούς πού σμίγρυν καί τις δυο σέ μιά βασιλικιά κορώ να! Γ ια τί 
κ ’ οΐ  τόποι έχουνε τήν -ψυχική τους ζω ή, τήν εσωτερική τους αισθηματική ιστορία, 
τις μυστικές τους θύμησες, τις άγάπες τους τις περασμένες καί τά όνειρά τους, πού 
λαχταριστά τά καρτερούν νά στρέξουνε μιά μέρα. ΟΓ τόποι αυτοί ε ίνα ι σά ζωντανοί, 
περισσότερο ζω ντανοί άπό κάποιους ανθρώπους, γιατί μέσα τους, εξόν άπ’ τή φυσική 
ζω ή, σαλεύει μιά αίσθαντική ψυχή, πού τή βλέπεις νά  φανερώνεται σέ κάθε σου 
βήμα. Ό μ ο ρ φ ο ι τόποι, παράδεισοι χιλιόκαλοι, θαμπώματα τω ν ματιών καί χαρές 
τής ψυχής, είναι γεμάτος ό κόσμος. Ό μ ω ς  λίγο ι έχουνε την άνθρώπινη ώμορφιά, 
πού είναι ή μεγαλύτερη ώμορφιά πού. βγήκε απ’ τά· χέρια τού Δ ημιουργού.. . . .

Ε ίνα ι όμως τόποι στον κόσμο, τόποι-άνθρω ποι. Π ατεϊς τό χώμα τόυς καί θαρ
ρείς πώς άναστενάζει. Ό  άέρας τους είναι γεμάτος πνεύματα. Ά π ό  τής φυλλωσιές 
τους, πού τις σαλεύει, σέρνοντας κοπάδια ψυχών, δ αγέρας, ζευγάρια μ ά τια  κρυμμένα 
σέ θω ρούν καί σέ γλυκοκοιτάζούν. Τ ό  νερό, πού γκρεμίζεται ά π ’ τά ψηλά. τούς βρά
χια,, τραγουδεΐ παλληκαρίσιες δόξες καί τό ρυάκι, πού φιδοσέρνεται μέσα στά πολυ- 
τρίχια, σιγολέει ντροπαλά κάποιους παλιούς ερωτικούς σκοπούς, Μ έσ’ στά παλιά 
χαλάσματα οί σαύρες.ψάχνουνε, γυρεύοντας κάποια διαμαντικά παλιάς άρχόντισσας 
νά  στολιστούνε. Ο ί άράχνες άνυφαίνουν τις άέρινες μπόλιες τους μέ τήν κλωνά, τήν 
τυλιγμένη στην άνέμη του Π αραμυθιού. Έ ν α ς  βράχος, πού στέκεται μοναχός του, 
συλλογίζεται κ ι’ άναθυμιέται. Τ ά  δέντρα σαλεύουν τά κλαδιά τους σά χέρια. Κ α ί 
«δέν είναι πέτρα ταπεινή —  χαμόκλαδο δέν είναι», πού νά μην έχη ματιά, μιλιά, 
γέλιο, παράπονο, κ λ ά μ α . . . ,  .

Γιάννενα, μαύρα Γιάννενα, ποια καρδιά έχει τήν άπλα σας, ποιο μέτωπο τούς 
στοχασμούς σας, ποιο θυμητικό τά πλούτια σας; Μ έσα στά μαύρα τής όρφάνιας 
σας, άναθυμώντας μιας ζω ής δόξες καί βάσανα, καιρούς καί χρόνους, άκαρτερούσατε 
τό Βασιλόπουλο, σάν τή νυφούλα τού παραμυθιού, τό Βασιλόπουλο, νά σπάση τήν 
βαρειά τή σιδερόπορτα τής φυλακής σας. Χ ρόνια  καί καιρούς άκαρτερούσατε 
ν ’ άπλώση ό Δικέφαλος ’Αετός τόν ήσκιο τω ν φτερών του άπανωθέ σας. "Ή ρθε ή 
ώ ρα κ ’ ήρθε τό βασιλόπουλο. Ά π ό  τής λίμνης τά νερά, ν ά ! ή Κ υρά-Φ ροσύνη, 
ξύπνησε και λούστηκε, άπ’ τόν βαθύν τόν ύπνο, καί σέρνει το χορό μέ τις δεκαεφτά 
παρθένες. Κ αβάλα  στό άσπρο του. άτι, άνάμεσό τους, προβαίνει δ Λ υτρω τής, Γ ιά ν
νενα, μαύρα Γιάννενα, δ  Δικέφαλος ’Α ετός ζυγιά ζει τά φτερά του-άπ ανω θέ σας. 
Έ ρ χ ε τα ι ό Αύτοκράτορας. . . .  π α υ λ ο ς  ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Σ τ ¿ φ α * ο ς  Μ α ^ τ ξ ά π η ς

y T H N  «αύϊΟΥηαφίοΛ του ό Στέφανος Μ αρτζώκης— δ 
• ^ π ο ^ ,η ς  πού πέθανεν Ι δ ω κ α ί λίγες ήμέρες ¿τόν  
“Εύαγ-γελισ^ιόν»— γράφει δ η , όταν ήταν ¿κόμη παιδί 
κ  ελαβε μέρος σέ μια λιτανεία ‘ φορτώθηκα ενα με
γάλο σταυρό, που μοΟ ήταν γραμμένο νά φέρω όλη 
μου τη ζωη». Την μαρτυρικήν ά ίτή ν  ζω ή ν  ήμποροδμε 
να  τη ν ίδούμβ και- μεσα σέ όλο  τό ποιητικόν του εο- 
ΥΟν. υ  «ρηνος κ α ι τό παράπονον ή καλλίτερα ή πίκρα  
είναι το  κυριωτερον γνώρισμα τή ς ποιήσεώς του. Τ ά  
περισσότερα ποιήματά τον, τά  βαθειά άτομιστικά, δέν 
είναι παρά ενα. αδιακοπον θρηνολόγημσ, μία Ιξιστό- 
ρησις συνεχής καποιας δυστυχίας πού είχε τή νά ρ νή ν  
της είτε σ’ ερωτικές είτε σέ. άλλες ζ ω τ ικ έ ς  ά τυχες.

'  2 Τ Ε * Λ Ν 0 2  Μ Α Ρ Τ Ζ Ω Κ Η Σ

Ε κ α μ εν ό  ίδιος— ήμπορεΐ νά είπη κανείς— τόν πόνον 
δ δ η γο ντή ς.ζω ή ςτου.

Μά ο πόνος αυτός δέν τοδ ¿στάθηκε καί πάντα δη- 
μιουργικος. Τ ο υ  είχε δώσει μιά μορφή πολύ. κοινή και 
στερεοτύπη· κ έτσι κατάντησε νά γίνη ποιητής μονό- 
τονος Αέν π ισ τευω νά  υπάρχη μέσα ο’  δλη τή νειίτερη  
ποίησί μα ς εργον. ποιητικόν άπό; όσα άξίζουν τόν κό
πον να  τά προσέξη κάνεις — πλέον μονότονοι·. Τ ό  Ξέ
σπασμα του πονου του γίνεται πάντοτε έπάνω οτό ίδιο 
μοτίβο, που. οσο κ ι δ ν  προαπαθοδσζν ό . Μ αρτζώκης 
νά του δωση Ινα χρώμα Λεοπαρδικό, δέν κατώρθωνε 
ποτέ σχεδόν νά το έπιτυχη. Ή  μονότονη αύτή ποίησις 
óev μας Ικανοποιεί τουλάχιστον μέ τήν εξωτερικήν 
μορφήν, με τή ν πλαστικότητα τοΟ στίχου ή 'μ έ  τήν

E ; er V T “  TOVVáta -  στολισμένα
δια^ Χ Χ,>υς στίχους καί μέ ξεφωνή- 

μΛΤα άληθι,νρδ πονου ή  μέ καμιά γενναίαν ϊδεα —  δέν 
||θ υ ν  γενικά τη ν  πλαστικότητα ¿κείνην, πού -θά τά  
Ιδειχνεν αληθινά καλλιτεχνήματα. Τούς λείπει άκρι-

QAnV  Ρ ο υ ν ' προσεκτική έργασία. σ<ρι- 
χτοδουλεμα αληθινού τεχνίτη τοδ. στίχου. Μέσα άπό  
β " λ ι  λ α  π ο ' ^ τ α  βρίσκονται στον τόμον τής 
Βιβλιοθήκης Μ αρασλη μέ ιό ν τίτλον «Π οιήματα·! 
πολυ λίγα είναι Ικεΐνα πού ήμ π ορεΐ κανείς σήμερα νά 

μ8  ^ ρ ^ σ ι  καί προσοχή. Ή  μονοτο
νία, ή_ ελλειψις, πιο σωστά, τής άληθινής ποιητικής  
έμπνευσεως φαίνεται' άκόμη κ α ί άπό τό ο ΐι  έπάνω 
στό ϊδιο θέμα είναι γραμμένα τεσσερα καί πέντε ποιή- 

στήν ίδέα!? KCi|lW <̂ ιολι1ιωί  διαφορά στή μορφή καί

• Ό  Ζακυνθινός ποιητής, ό Ιταλικής καταγωγής, πού 
είχε τραφη μέ τήν ιταλικήν φιλολογίαν καί· είχε μελε
τήσει και τον Σ ο λω μ ό ν— καθώς λέει δ ί δ ι ο ς - κα ί 
που έχανε π ολυ άπό τήν δύναμίν του στήν προσπάθεια  
να μιμηθη τον Λεοπάρντη καί τόν Καρντούτση, έγνώ- 
ρισε^κάποιαν περίοδον, πού τόν ¿διάβαζαν ο ί νέοι καί 
τον επρόσεχαν. Α λλά ή  περίοδος αύτή ήταν πολύ σύν
τομη. U 1 νέοι γληγορα είδαν ότι πρέπει νά πάρουν 
άλλον ορομον, όν δέν ήθελα ν νά μείνουν κι* άύτΟί 
στάσιμοι. Επειδή ό Μ αρτζώκης οποιός ήταν στά ι 8οο 
£ \ χ,·\ έμεινε εως τό τέλος τής ξω ή^ του. Σ έ
πολλά μαλιστα ποιήματά του τώ ν τελευταίων χρόνων 
φαίνεται και κατώτερος τοδ Ιαυτοδ του. Ο Ι νέοι, πού 
τον επλησίαζαν καί τόν έκρατοδσαν συντροφιά, τοδ 
έδειχναν κάποιον βαθυν σεβασμόν καί παντα είχαν  
πρόχειρόν το ν  θαυμασμόν τους γιά  τό Ιργον του, χω
ρίς όμως . και να δοκιμάζουν τήν έπίδρασίν του; Ό  
Μ αρτζω κης ¿νομιζεν δτι ήταν αρχηγός σχολής καί 
ενοιωθε στην^ ιδέαν αυτήν χΟρά, που δέν τή ν Ικρυβε· 
μα η  ποιητική παραγωγή τής νεωτέρας γενεάς δέν 
παρουσιάζει κανέναν μαθ ητήν του. Ε ίχε πάντα καί 
αυτός πρόχειρον τόν έπαινον γιά κάθε νέον πού θά

w T « S T  Τ· ΤΟν· ,Έ πα ινο 0<'8'' άκόμη έπειδή
δέν ήθελε να πικράνη κανένα. Α ύτό βέβαια δείχνει τήν  
καλή του καρδια, μα δχι καί τόν άληθινόν τεχνίτην.

,  "ΕνΛα  .ομ-ώί πράγμα δέν πρέπει βέβαια νά το υ τό  
άρνη σουμε: ό τι ήταν πάντα πιστά άφοσιωμένος σττιν 
ποιησι και στόν πονο του- . .

. Β Λ .  Π . Β . .

ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗ Μ ΕΙΏ Μ Α ΤΑ

Χ ώ ^ τή  ΖΓαλαμά; Ή  Π ο λ ι τ ε ί α  κ α ί ή  Μ ο ν α ξ ι ά . Ά - θ -tfv a t

το°  κ· Π αλαμά πάντα θά γνωρίσυς 
•μιά βαθειάν εμορφιά καί θά βρής νότες — πού εά-

T l í ' i  *  νά τ ί? ταιριάσης στό όνειρο τής
ζωής. Κ α ι θα τού χρεωστής χάριν, τοδ ποιητοΟ, πού 
σου χαρίζει το  τραγούδι τον, δικό σου τραγοδδι τώρα.

Ό  κόσμος παραμύθι· 
τό Τραγούδι, τ ’  άθάνατο νερό.

Ε ις  τόν τόμον αύτόν, πολλά' τραγούδια γραμμένα  
άπό χρονιά, έρχονται άργά τώρα νά φανούν δλα μαζί 
συντροφεμενα με αλλα νεώτερά. ΠαντοΟ ξεχω ρίζει τό  
γνώρισμα τή ς ποιησεως του κ. Π αλαμα, όπού κάθε  
εποχή είναι δεμειη με τήν προτητερινήν ή μέ τά  κα-

Τ" ? ^ 0ΐημσ  “  * ° νν· Λέν ^μπορεΤς νά  χωρίσης τ ή ν  
« Ασάλευτη Ζωη» είτε τον «τΤάφον» άπό «Τά Μ άτια  
της γ υ χ η ς  μου», μολονότι τότε, σέ πολλά, Ινοίωθεο 
δυνα-μήν έπιδρασιν, τόσην, πού νά  σου θυμίζουν άμέ- 
σως t m  όνομα σάν τού Β ινιύ  π. χ. ή άλλου ποιη- 
τοδ. μχομε («ιροστα μας τό  πιό πλατύ, τό  πιό πολυ- 
χορόον, το  .πιό πολυτομον κ α ί άκόμη ξεκούραστο καί 
δροσερό και λαχταριστό άπό πόνον ε ίτε  άπό πόθον. 
Ιργον τή ς νέας ελληνικής π ο ίη σ έ ς . .



Κ άθ ε του ποίημα, βγαλμένον άπό τήν φεγγοβολή 
εστία ψυχής άδολα ποιητικής και διανοίας πού δένει 
προφητικά την σχέψιν μ* τή ς ζω ή ς  τό πέρασμα. Σ τά  
χέρια του κάθε παλμός θά γείνη τραγούδι, νά θυμίση  
μέ τόν ρυθμόν τής τέχνη; χαρούμενες ή πικρές περα
σμένε; στιγμές* νά αίσθανθής ημέρες πού Θά έλθουν, 
δοξασμένες.

Πάντα τό τραγούδι τού κ. Π αλαμά τό δονεί κύμα 
βαθύ, είτε άπό τόν κόσμον τώ ν πραγμάτων, είτε 
κατ' εόθεϊαν άπό της σκέψεως τήν πηγήν είναι εμπνευ
σμένη ή ιίοίησίς του. θ έ λ ε ι προσεκτικά νάκουμπήσης 
την ψυχή σου πάνω «τήν ίδική του ψυχή, τή ν πολυ
σύνθετη, τήν καθολική, νά γείνης Ινα μαζί της.

_ Ή  έμορφιά, εκείνη πόύ μάς σέρνει δυνατά πίσω της, 
δεν είναι πάντα τό θάμπωμα ιώ ν  ματιών* π ιό  βαθειά  
καί πιό μύχια είναι ή φωνή πού ακούεται σιγά - σιγά 
μέσα μας σάν προσευχή. “Ε τσ ι αισθάνεται καί την 
χαράν δ ποιητής στό «Περασμένο Καλοκαίρι». Κάτω  
από τή σκιά, άπόμερη, άφάνταχτη,Ζωούλες ασήμαντες, 
ζωγραφιές πού περνούν, άπιαστες ψυχούλες πόύ κα
τοικούν τήν Π λάσι γιά  νά κρατούν συντροφιά στις 
αίσθαντικες ψυχές πού τις νοιώθουν, άγάπες, βρα- 
δυνά, περίπατοι, όνείρατα,

άπό τά  πιό συνηθισμένα  
Ιγώ  είχα πλάσει τή  χαρά.

“Ε χει τό  χρυσό κλειδί πού χαρίζει στόν τεχνίτην ό 
θ ε ό ς  νά τονίση τόν ύμνον τής ζω ής. θ ά  τήν τραγου- 
δήση, όχι με τά  μεγάλα λόγια πού μιλούν στά πλήθη, 
α λλά  μέ τά Απλά καί αίσθαντικά, τ ’  άθόρυβα κ ’  εύγε- 
νικά καί άληθινά. Καμιά φορά δέν διστάζει— έτσι όλοι 

. ο ί δυνατοί —  νά πάρη άπό τόν στίχον ποιητοδ ενα μα- 
τίβο πού τού χρειάζεται γιά  νά τό προσαρμόση άρμο- 
νισμένο στόν ίοικόν του τόν στίχον*

Ά π ό  τήν Ράχη τήν δλόμαυρη 
άπό τήν έρημη τή γή 

ή  Δόξα λιθωμένο σκέλεθρο 
φλαφροσάλεψε κ ι’  αΰτή,

“Ατακτα, έδώ κ’ Ικεΐ, Ιπήρα μερικά γνωρίσματα τής  
τέχνης τού κ- Π αλαμά νά γράψω τό σηιιείωμα αύτό. 
θ ά  ήθελα νά είπώ  πολλά, πάρα πολλά. Μ ’ Ιλκύει πολύ  
ή μελέτη τού Ιργου τον. Σήμερα γράφω τόν θαυμα
σμόν μου μόνον πρός τό ν  ποιητήν πού μας έχει δώσε* . 
τις βαθύτερες συγκινήσεις. *0  Γ ύ ζη ς  στην ζωγραφική, 
στήν ποίησιν ό Π αλαμδς. K1MCN Μ ΙΧ ΑΗ Λ Ι4Η 2

Π Ο ΛΙΤΙΚ Η  ΣΕΛ ΙΣ
πτώσις τώ ν Ίωαννίνων υπήρξε τό μεγαλύτερον 
κατόρθω μα τού πολέμου καί ή  εύτυχης κατακλείς 

τώ ν πολεμικών έπιχειρήοεων τής Ε λλά δ ο ς. Ή  Ε λ λ ά ς  
σύσσωμος Ιδονήθη άπό τήν νίκην αυτήν τ ή ς  οποίας 
καρπός όπήρξεν ή Ιμπλεως ελληνικών παραδόσεων 
πρωτεύουσα τής Η πείρ ου. Ή  άντοχή, ή  άνδρεία, δ 
άγνός πατριωτισμός τού έλληνικοΟ στρατού καί αΐ ύπέ- 
ροχοίσ ιρα τιω τιχα ί άρεταί τού Διαδόχου άπεδείχθησαν 
έκ τώ ν πραγμάτων κατά τήν ηρωικήν εκστρατείαν τής  
’Ηπείρου. Α ι ¿πιτυχίαι δέ.αυια'ι εις τή ν Ή π ειρ ο ν  
άπέναντι πολυαρίθμου καί καλώ ς ώχυρωμένου εχθρι
κού στρατού έξύψωοαν Ιτ ι πλέον καί τάς νίκας εις τά 
μαχεδονικά π εδ ία .’Απομένει πλέον ή νομιμοποίησις 
τω ν τετελεσμένων γεγονότων καί τούτο προσκρούει είς 
δυσχερείας αί.όποίαι έπιβαρύνουν τήν θέσιν όλω ν τών  
μαχομένων χωρίς νά βελτιώνωσι οόδενός τήν κατά- 
στασιν. Ά λ λ *  ή  δυσχέρεια προέρχεται Ικ  τού γεγονό
τος ό τ ι,  είς τήν σημερινήν Κυβέρνησιν ιώ ν  Νεο-

τούρκων άποβαίνει αληθώ ς δύσκολον νά δπογράψη 
συνθήκην περί ειρήνης μέδ^ους βαρντέρονς άπό τούς  
περιεχομένου; είς τή ν συνθήκην τή ν όποιαν επρόκειιο  
νά ύπογράψη δ Κ ιάμήλ Πασάς καί διά τή ν όποιαν 
άνετράπη ύπό τώ ν Νεότούρκων. Ό  βαρύτερος όρος 
κυρίως π λή ν τή ς Ιπεκτάσεως τώ ν εδαφικών αξιώσεων 
εκ  μέρους τή ς Βουλγαρίας είναι κ α ί ή  άπαίτησις πολε
μικής άποζημιοόσεως καίδευτερεύονσαι τινές άξιώσεις 
ιώ ν  συμμάχων περί κανονισμού συνθηκών καί συμβά
σεων μεταξύ - τών βαλκανικών Κ ρατών καί τή ς Τουρ
κίας. ΕΙνε βέβαιον ότι ή Τουρκική Κυβέρνησις εύρί- 
σκετα ιύπό  τή ν π ίεσ ιν τώ ν  περιστάσεων καί δένδύναται 
νά έλπ ίζη  άλλην διέξοδον το ύ άγώνος ά λλ ’  ή  προέλεύ- 
σις αύτής καθιστά δυσχερή τή ν αποδοχήν καί δέν είνε 
απίθανον νά έπιβραδυνθή ή ΰπογραιρή τής ειρήνης 
καί νά  προηγηθή τούτης ή ανατροπή τής Κυβερνή- 
σεως Σεφ κέτ Π α σά

Τ ό  εύχάριστόν είς τή ν γενικήν κατάστασιν είνε ή 
άπο^ασισθεΐσα καί εν έκτελέσει εύρισκομένη διάλυσις 
τής επιστρατεύσεως τή ς Αύστρίας καί Ρωσίας ή δποία  
καί τήν Τουρκίαν άποθαρρύνει καί τήν γενικήν ειρή
νην παγιώνει. Τ ά  μεγάλα ζητήμ α τα  τά άποτελέσαντα  
άντικείμενον διαπραγματεύσεων μεταξύ τώ ν Δυνάμεων 
έλνθησαν καί λεπτομέρειαι άπέμειναν πλέον πρός έπί- 
λυσιν. Τ ό  γεγονός τούτο συνηνωσε πλειότερον τάς 
χωρισμένος είς δύο δμάδας μεγάλα; Δυνάμεις καί 
κατέστησε Ιντονωτέραν τήν επιθυμίαν τω ν ύπέρ τής  
δριστικής ειρήνης. Ο ί «Τ ά ϊμς» σχολιάζοντες τούτο  
Ιπάγονται ό τι αί Δυνάμεις θά Ιπέμβονν ήδη καί Ινερ- 
γότερον μεταξύ τών διαμαχομένων δ ιά  νά  άποκάτα- 
στήσουν τή ν εΙρήνην.

Τ ή ν  αίθριότητα τή ς όλης χαταστάσεως σκιάζουν Ιν  
μέρει προστριραΐ τινές μεταξύ τών συμμάχων Ικδη- 
λούμεναι ένίοτε διά λυπηρώ ν έπεισοδίων. Ε ίνε ευτύ
χημα ό τι είς τούς κυβερνώντας κύκλους όλω ν τών  
συμμάχων Κρατών ή  συναίσθησις . τής-άνάγκης τής  
θιατηρήσεως τή ς συμμαχίας είνε τόσον βαθεΐα ώστε 
άμα επελθη ή διανομή τού κατακτηθέντος εδάφους θά  
έχλείψουν η  θ ά  άπομείνονν διαφοραί τάς οποίας καλή  
πρόθεσις τώ ν Κυβερνήσεων θ ά  έξομαλύνη φιλικώς.

Είνε βέβαιον ό τι ο ί Βούλγαροι ενέχουν χαρακτηρι
στικά; Ιδιότητας αίτινες δύνανται να  διατάράσσουν 
ενίοτε τήν καλήν γειτονίαν μετά τώ ν ομόρων τω ν ά λλ ’ 
ή προσέγγισις, ό συναγωνισμός μετά τής φυλής αύτής 
θ ά  είνε η  έγγύησις καί ή Ιξασφάλισις ο τι ή ελληνική  
φυλή θ ά  προχωρήση διά σοβαρά; Ιργασίας καί διά  
προσπάθειας είλικρινοΰς όπως εξασφάλιση τό μεγα- 
λείον πρός τό  όποιον τ ά  λαμπρά κατορθώματα το ύ πο
λέμου δύνανται νά τή εξασφαλίσουν καί διά τό. μέλλον.

Α Γ Ρ ΙΠ Π Λ Σ

Π Α Λ Α ΙΟ Ν ΤΟ Λ Ο ΓΙΚ Α

Ο γυμνασιάρχης Ά νασελίτσης ύπεβαλεν είς τόν διοι
κητικόν επίτροπον εκθεσιν περί τώ ν παλαιοντο

λογικών εύρημάτων είς τή ν περιφέρειαν Σιατίστης.
«Δύο ώρας μακράν τής Σ ιατίστης ύπάρχει μεγάλη 

εκτασις γής έγκλειούσης θησαυρόν παλαιοντολογικών  
απολιθωμάτων. Ή .εκ τα σ ις αϋτη, όμοια κατά τό τών 
πετρωμάτων ποιόν .καί τή ν διάταξιν αύτών πρός τά  
τή ς Πικέρμης καί Μεγαλοπόλεως, κατά τή ν γνώμην 
τού είδικοΰ καθηγητού τού Πανεπιστημίου κ. Σκού
φου, χΟρακτηρίσανιος τά  εύρεθέντα εντός τής μνη- 
οθείσης χώρας άπολιθώματα διαφόρων ζώ ω ν  διά τής  
αύτής γεωλογικής διαπλάσεως, ή το ι τή ς Πλειοχαίου, 
μέλλει ήδη, είδικώς έξεταζομένη, νά φέρη είς φως 
ευρήματα σημαντικής έπιστημονικής άξίας.

»’Ε κ τών παλαιοντολογικών τούτων εύρημάτων

πολλά κατά καιρούς Ιστάλησαν είς τό  παλαιοντολο
γικόν Μονσεϊον, ελάχιστα δμως μέχρι τέλους Ικομί- 
σθησαν εκεί, τώ ν πλειστων κατακειμένων μέχρι ποό  
ολίγου ακόμη χρονου ύπό τάς ξυλαπόθήκας τώ ν μεθο- 
ριακων σταθμών Ά σ πρ οκλη σ ιά ς καί Βελεμιστίου. 

κ βξυ_=τοίν #»«»<«ομβνων ήδη έν τφ  Μουσείω εύρη» 
ματων τή ς περιοχής ταύτης σημαντικήν θέσιν κατέχει 
μια κειραλί) Τάραντος, ζυγίζουσα περί τά  ηο χιλιό
γραμμα και φβρουσα τό μετωπικόν όστούν μετά τών  
πολυκλάδων κεράτων μήκους ενός μέτρου. Τ ής αύτής 
επίσης περιοχής αρκετά άπολιθωμενα εύρήματα λίαν 
αξιοθαύμαστα, συλλεγέντα καταλλήλω ς ύπό τού εν τφ  
Ιρα πα ντζείφ  Γυμναοίψ  καθηγητού τώ ν Φυσικών καί 
Μ αθηματικών κ. Αναστασίου Δάνα, εύρίοκονται έν  
αιθούση ίδιαιτερφ του Γυμνασίου τούτου. Π ρός τόν  
αυτόν σκοπόν Ιπεκαλεσάμην τήν δωρεάν τοιούτων  
¡ευρημάτων τού έγχώρίον εμπόρου κ. Ν . Διαμαντοπού- 
λου και τήν χρηματικήν συνδρομήν τή ς έφορείας τού  
i  υμνασιου ινα πάσή θυσίρ συλλέξωμεν έν αύτώ πάντα  
τα  είς τήν κατοχήν χωρικών ευρισκόμενα, άποκρύψαν- 
τες καί διωτώσαντες άπό τώ ν τουρκικών αύθαιρεσιών 
^  τον είδικόν Έ λ λ η ν α  έπιστήμονα τήν μέλλουσαν 
να οοξαση αυτόν τοιαύτην έπιστημονιχήν εργασίαν».

* ·* .
ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Τ Ο Υ  Π Ο ΛΕΜ Ο Υ

ρ ί Σ  τήν στήλην αύτήν δημοσιεύομεν τά ς ειδήσεις 
■ - οσας άνεκοινωσε τό Γραφεΐον τού Τύπου.

Τρίτη δ  Φιδροναρίον.— Π ερί τήν ρην «. μ. ,η ς 
§ον ένεφανισβησαν είς τή ν είσοδον τών Δαρδανελλίων  
οπου και παρεμειναν μέχρι τή ς ι  n s  μ. μ. | ν θωρηκτόν

10 'ω6τζηΈΐέ” * *  δύ0

Tgctr} 5  Φίβρουαρίου.— Ή  περί καταλήψεως τού Με*· 
τσόρου υπο τού τουρκικού στρατού διαδοθεϊσα εϊδη- 

τ ΐ  όλοχληριαν ανακριβής.
Τό Μέτσοβον δέν προσεθλήθη κ δ ν ύπό τών Τούρ- 

!σχυρώςΤ αΐ 18 υπό t0 °  έλληνικού στρατού

Φ Λ οιπ ιά ρ , Παραοκίνη 1 5  Φζβροναρίον. —  Α ί ήμέτε* 
ραι δυνάμεις συνεκρούσθησαν χθες παρά τήν Μόλι- 
σταν (istd ίοχυροΰ έχθριχού αποσπάσματος. Ή  μάχη 
διαρκεσασα πλέον τώ ν Εξ ώρών, κατέληξεν είς π^νω- 

ρ,ι<?ν  aI<uv Τούρκων, εκ τώ ν οποίων περί τούς ι 8ο 
συνεληφθησαν αιχμάλωτοι.

Τ ή ν  ίδιαν ήμέραν ο ί Τούρκοι ενισχυθέντες έπεχείρη- 
σαν αντεπιθεσιν εναντίον τώ νΤδικώ ν μας, ά λλ ’ άπε- 
κρουσθησαν. Γ^*

» τού άγώνος ο ί ήμέτεροι έθαψαν ιοο
εχθρικά πτώματα. Ε κ  τώ ν φονευθέντων 8 ήσαν άξιω- 
μαιικοι. Α ί  άπω λειαι τών ήμετέρων άνέρχονται είς i  
μόνον τραυματίας. .

- Ι ’Η  Κ<,νί80Τ1?  * “ * τώ ν περιχώρων 
ίΊκών Ιπ λω ν  λαμπράν ταυτην νίκην τών Ιλλη -

Φ Λ ιη η ιά ς, Κνριαχή 1 7  Φεβρουάριον. —  Τ ά  ήμέτεοα  
στρατεύματα κατερχόμενα έκ Μετσόβου έπετεθησαν 
ενάντιον τω ν είς Χρυσοβίτοαν, Δρεσδένικο, Λ ίπ ι καί 
Π έτραν εχθρικών τμημάτων. Μ ετά δλιγόωρον άντί- 
στασιν ο ί Τούρκοι έγχατελιπον άτάκτως τά ς θέσεις των.

-Κυριακή 1 7  Φεβρουάριον— Ό  άνθυπολοχαγός κ. Σαο- 
ρης φυλασσων με εΐκοσιν άνδρας τή ν γέφυραν Παπα- 
σταθη διεσκορπισε χθές τουρκικόν σώμα έξ εκατόν

?Αν! ΐί,? Γ α  άν8,β^ ϊ  τά V otov ¿βόδ,ζε μέ τόν σκοπόν 
νά κυκλώση τούς όλιγαριθμους ημ ετέρ ο υς.'

Κυριακή 1 7  Φεβρουάριου. —  Μ οίρα ελληνικού στό
λου Ιρριψε βολάς τινας έναντίον εχθρικού πυοοβολι- 
κού τοποθετημένου παρά τούς Ά γ ιο υ ς  Σαράντα. Οί 
-Ιούρκοι δεν άπηντησαν είς τό  πΟρ τώ ν ίδικών μας.

Δευτέρα 18  Φεβρουάριον. —  Ό  ήμέτερος. στρατός 
κατερχόμενος εκ Μετσόβου απώθησε, τόν έχθοόν καί 
προχω ρεί προς ιό ν “Αραχθον. Κ α τ’ ειδήσεις τΟΰ άντι- 
συνταγματαρχου κ. Μ αλάμου τή ν 15  τ. μ. όκιακόσιοι 
Τούρκοι μετα πέντε πυροβόλων Ιπετέθησαν κατά τών  
σωμάτων τω ν προσκόπων τού Κρομμύδα καί Κολοβού  
κατεχοντων τη ν γραμμήν Ίωαννίνων Φ ιλιατών παοά  
το χωριον Σουλόπουλον. Κ ατά τήν μάχην τούτην οί 
ήμετεροι απεκρουσαν τόν έχθρόν μετά θαυμαστής 
οχτως δρμης, προ τη ς όποιας οδιος ήναγκάάθη νά 
^ « χω ρ ή σ η  εν άτι$ 1φ  Ο ί Τούρκο. Ιγκατέλιπον πλέον  
too  νεκρών, μεταξύ τώ ν όποιων άνεγνωρίσθη καί ό
διοικητής τή ς Ιχθρικής δυνάμεως..

Γην έπομένην ςοο περίπου Τούρκοι μετά δύο ή 
τρκον πυροβόλων επεχείρησαν νά εκτοπίσουν τούς 
ημετερους άπό τη ν Λυκοστάνην, ο ί Ιν tfj μονή όμως 
Ιδικοι μας καιτοι όλιγάριθμοι όχι μόνον διετήρησαν

ζ ί μ £ ^ τ Τ ν ν,|ίίρόνΚαΐ ” 60ΐ’ξένη°“ν

. Μ  ^ ρ α νά ρ ίον.  —  Μ οίρα έλληνικού στόλου, 
βφ η ς «ιέβαινεν ισχυρόν σώμα στρατού, εκανονιοβό-

« 8* λ^ -  τους Α γίου? Σαύάντα. Διασκορπισθέντος 
τού εχθρού συνεπειφ τή ς έπιτυχούς βολής τώ ν ή ι« τ £  
ρων, μέρος τού στρατού μας άπεβιβάσθη είς τόν άνω 
λιμένα κ α ι τό ν  κατέλαβεν. ' ■ ™

^ Ι α Ϊ  Τ* ΐ ίδ.ΤΊ  2 °  Φ^ροναρίου 1 1 .30 'π .μ .— Τήν  

Yem<l ^  W * ·

Τ ή ν  κυρίαν έπίθεοιν διέταξα κατά τού δυτικού μετώ-

^ · Ζ  ΜΦρ7 ·  5 τοι, κ2 ί ά ιή ς  ΥΡ«μμής Μανωλιάοης, 
Α γιου Νικολάου, Σανδοβιτσης. Π ρός τόν σκοπόν τού

τον ουνεκεντρωσα είς τό  άριστερόν μ0υ λίαν σημαντι- 
κάς δυνάμεις, εκ τών όποίων άπετέλερα τμήμα οτρα- 

σχωτουλον"” ν φ γγων 6ηό ™ v  ύποστράιηγον Μο-

Τ ό  ήμέτερον πεζικόν έβαλε Ικ  τών θέσεών τθυ κατά  
τώ ν εχθρικώ ν χαρακωμάτων παρασύραν τόν έχθοόν είς 
τό νά τάξη τό πεζικον αύτοΰ είς θέσεις μάχής καί νά 
θέση είς ένεργειαν παντα αύτοΰ τά πυροβολεία.

1 0  πυροβολικόν μας έπωφεληθέν Ιβαλλεν οωοδοό-
ι ¥  s  X c ° ?  } ™ ν,εΤ«·(>ν είς αύτόν μεγάλος . 

φθοράς είς άνδρας και ύλικόν. Τ ό  πύρ τού πυροβολν  
κ ο υ  ήμώ ν έξηχολουθησε καθ’ όλην τή ν νύχτα τή ς Τρί- 

Έήν ’’ ’ ί MeQ0V Τετάρτην διέταξα

Κατά τούτην τό μέν δεξιόν καί τό χέντρον έδει νά  

¿ % «  1  «ύός δέσμευσιν τών
έπίθίσ ιν μ ίω ν’ * ε Αριστερόν αίφνήδιαοτικήν

Η  πορεία καί ή συγχέντρωσις πασών τώ ν φαλάν* 
ί*61«  θαυμαστής αΚριβείιίς 

και τάξεως, του εχθρού μή άντιληφθένΤος τή ν κίνησιν 
ταυτην. , 0  αιφνηδιασμός αύτού ύπήρξε πλήρης καί 
όλρσχερης. Τ ή ν  7  πρωίνην ώραν κατελήφθη δΓαίφνη- 
ouumoC ή Τσουκα, άλω θέντω ν 4  πυροβόλων καί σύλ- 
ληφθεντων 5» αιχμαλώτων ύπό τή ς άριστερας φά-

ΐο Ο  εον τμήματος στρατιάς ή άριστερά φ άλαγξπερί
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Ε*ήν ίο  πρωινήν ¿κυρίευσε το  υψώματα τή ς Μανώλια- 
ββς,,χυριεύσασα 6  πυροβόλα καί συλλαβοΰοα αίχμαλο»-
τον ¿λόκληρον τάγμα μετά πολυβόλων.  ̂ ι

Ή  κεντρική φάλαγξ, Ιν  συμπράξει μετά τής αριστε- 
ράς φάλαγγος, έκυρίευσε τόν ΑγιονΝικόλαΟν, οπσυ το 
ι  τάγμα τού II  Συντάγματος ¿κυρίευσε ίο  πυροβόλα  
χα ί πολλά Ιφόδια. ■ /

‘Α πό τή ς 1 1  πρωινής ώρας πολυάριθμα έχθρικά τμή
ματα ήρξαντο κατερχέμενα έκ ιώ ν  κλιτύω ν Μανωλια- 

.σας, Α γ ίο υ  Ν ικολάου μέχρι Κοσμιράς έν βταξίρ προς 
την πεδιάδα, περί δέ τή ν ι.^ο' μ. μ. εγένοντο άνιιλη- 
π τα ί προσπάθειαι.τοΰ έχθρού πρός συγκέντρωσιν των 
φνγάδων χα ρ ά  την Ραψ ίσται1·

Κατά τώ ν συγκεντρώσεων όμως τούτων εβαλε το 
όρειβατικόν ήμών πυροβολικόν δι’ εκρηκτικών οβίδων, 
διασκόρπισαν αότάς. · , ,

•Από τής 2  μ.·μ. ώρας ό έχθρός έθεάτο φευγων προς 
τά  ’Ιωάννινα καταδιωκόμενος ύπό πυρός^πυροβολικοϋ.

Ή  τοιαύτη ΰποχώρηοις τοδ έχ&ροϋ Ιξηχολουθησε  
μέχρι τής εσπέρας. , _ '

Ο λίγον προ της εσπερας παρετηρήθη εκ του παρα- 
τη ρ ίου του πυροβολικού ό τι τ ά  ψεύγοντα εχθρικά  
στατεύματα συνεκρούσθησαν νοχίως τώ ν Ιωαννίνων 
πρός ετερα τουρκικά στρατεύματα σταλέντα ίσω ς οπως 
τ ά  σταματήσωσι· - ' ,

Κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα η μικτή ταξιαρχία  
Μετσόβου καταλάμβανε τόν Δρίσκον καί Κοντοβράκι 
Αφού Από τή ς  προχθές δ ιά  διαδοχικών άγώνυ>ν άπω 9ε; 
τόν εχθρόν έκ Χρυσοβίτοης, Δρεστενίκου, Λ ιά πι και 
Δεμάτι.

ϊ ό  δεξιόν τή ς Ιχτη ς μεραρχίας ¿προχώρησε και 
τούτο όλίγον τά δέ τμήματα τώ ν λοιπών μεραρχιών 
καθ’ &ς είχονδιαταγάς χάρέμειναν βάλοντα είς ας θε- 

. σεις κατέϊχον. ,
Τ ό  πυροβολικόν συνέδραμε τον αγώνα καταπιεζον 

τόν έχθρον διά σφοδροτάτου πυρός.
Μ ετά τήν κατάληψιν τής Τσούκας και τού Αγ· Ν ι

κολάου, ή  τρίτη  άριΛτερα φάλαγξ προελάσασα ¿κυ
ρίευσε τό  συγκρότημα Δουροΰτι, τό δέ σκότος ευρε τό  
Αριστερόν .ημών επί τή ς γραμμής ΔουροΟτι-Ραψίστα-
Βοδίβιστα-πεδιάς, βορείως τής Μ ανώλιάσσς. · 

Ο υτω  τά στρατεύματα μου ένίκησαν σήμερον κασ  
όλην τήν γραμμήν. „

Ή  Ιπίθεσις καί καταδίωξις θ ά  έξακολουθηση αυριον
μέχρι πλήρους καταστροφής του.ΙχθροΟ. ;

Μ ετά τό πέρας τή ς ολης έπιχειρήσεως θα υποβάλω  
λεπτομερεστέραν εκθεσιν. Κ ω νσταντίνος Διάδοχος

Έ μ ίν  Ά γδ, Πέμπτη 21 Φεβρουάριον 6  π. —  'Α λω -  
θ έ ν τ ο ς ό π ό  τού ελληνικού στρατού όλοκληροι) τού  
δυτικού , μετώπου τού φρουρίου τώ ν Ίωαννίνων και 
κυκλώθείσης τής γραμμής τώ ν έρεισμάτων τού Μ π ιζά -  
νίου καί τή ς Κασιρίτσης, δ Έ σσάτ πασσας μοί έδη- 

1 λιοσε τήν στιγμήν τούτην ό τι ό στρατός τον παραδιοε- 
τα ι αιχμάλωτος πολέμιου. . _ .

Λεπτομέρειας τή ς μεγάλης νίκης τού ανδρείου στρα
τού μας θ ά  τηλεγραφήσω προσεχώς.

' . '  Κ ω νσταντίνος Διάδοχος

Έ μ Ι ν  Ά γ α ,  Πέμπτη 2 1  Φεβρουάριον 8  π· μ .— Σ ήμ ε
ρον 21  2  μετά μεσονύκτιον δ ’Εσσάτ πασσας έδήλωσεν 
είς τήν Α .Υ .  τόν Διάδοχον οτι έπιθυμεΤ νάπαραδοθή. 
Μ ετά δύο περίπου ώρας αύτοκίνητον .φέρον τόν Ρεούφ  
πασμδν .-.καί τόν Ταλα ά τ βέην. μετά τού πρωτοσύγγέ- 
λου μητροπόλεως Ίωαννίνων Ιψδασεν είς Έ μ ίν  ’Αγά.

ΟΙ.άντιπρόσωποι τού ήττημένου άρχιστρατηγου ανευ 
περιφράσεων ώμολόγησαν ο τι ή κατάοτασις ιο ύ  τουρ
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κικού στρατού είναι τελείως άχελχισ τική μετά τήν 
χθεσινήν γενικήν τών ήμετέρων Ιπίθεοιν και. ο τι η· 
παράδοσις είνε εύκταία διά τον Έ σσάτ λυσις. ·.

’Α πό τής στιγμής τ α ύ τ η ς ό  εχθρικές στρατός κατέ
στη αιχμάλωτος πολέμου. Έ κα σ το ν τμ ήμ α  τής τουρ
κικής στρατιάς παραδίδεται είς τούς ήμετέρόυς.^

Ή  μεγάλη εϊδησις γνωσθεΐσα είς  το  στρατοπεοον 
περί τό  λυκαυγές έχρησίμευσεν ώς τό πλέον εύφρόσυ- 
νον έγερτήριον σάλπισμα δ ιά  τόν άναπαυομενον μετά 
τούς μόχθους το ύ χθεσινού Αγώνος στρατόν μας.,

Ο ί άνδρες εγείροντες άλλήλους Αναφωνούν «Χριστός 
Ά νέστη», ζητωκραυγάζουν ύπέρ τη ς Α · Β . Υ · τού 
Διαδόχου και. έορτάζουν με σεμνότητα νικητών τόν  
ηρωικόν θρίαμβον τώ ν Ιλληνικών δπλων.

Έ μ Ιν  Ά γ & ,  Πέμπτη 2 1  Φεβρουάριον 9 τής πρωίας.—  
Τρεις ϊλα ι Ιππικού υπό τήν διοίκησιν τού ύποστρατη- 
γου κ- Σούτσου είσήλθον τή ν στιγμήν, τάύτην είς 
’Ιωάννινα.

Τό Μ πιζάνι ήδη καλύπτεται ύπό λευκών σημαιών.
Κ ω νσ τα ντίνο ς Διάδοχος

Έ μ Ιν  Ά γ δ ,  Πέμπτη 21 ΦεβροναρΙον, 4-40' μ. μ ----
Ε ις  τάς 4-4° ’  μ· μ· έπανήλθον έξ Ίωαννίνοϊν ο ί πληρε
ξούσιοι τού Διαδόχου διά τή ν ύπογραφήν το ύ πρωτο
κόλλου. Τ ό  φρούριον κ α ί ή  φρουρά παραδίδεται άνευ 
δρων. Τ ό  συνταχθέν πρωτόκολλου περιλαμβάνει τάς  
τέσσαρας έπομένας παραγράφους. ■

Ο  Τ ό  φρούριον τώ ν Ίωαννίνων παραδίδεται εις τόν 
έλληνικόν στρατόν. '

2) Τ ά  σήμερον έν τφ  φρονρίφ ευρισκόμενα στρα
τεύματα παραδίδονται ώς αιχμάλωτα πολέμου.

3) "Απαν τό πολεμικόν υλικόν, όπλα, σημαϊαι και 
Ιπποι, τά  άνήκοντα είς τόν στρατόν πα^αδοθήσονται 
τφ  έλληνικφ στρατεύματι είς ή ν καταστασιν εΰρί- 

,σκονται.
.4) Πάντες ο ί άξιωματικοί καί στρατιώται, οι πληγω 

μένοι καί άσθενείς, ύπάγονται είς τόν νόμον τού  
πολέμου. Λ

Κ ατά τάς πληροφορίας τώ ν Απεσταλμένων τού Έ σσατ  
παρά τφ στρατηγείφ το ύ Έ μ ίν  ‘Α γά  σήμερον^ τήν  
πρωίαν, ή όλη φρουρά συνέκειτο ¿κ 33 Χιλ· άνδρών.

Ό  όπίλαρχός Στά'ϊκος αναφέρει έξ Ίωαννίνων οπου 
άπεστάλη παρά τόΟ στρατηγού, δ τι χθές τό έσπέρας 
Ισχυρόν σώμα στρατού έν τελείφ αποσυνθέσει άπεχο>- 
ρησε πρός Λιχόστομον- 1 , , ο,

,Ό Έ σ ο ά τ  πασάς έδικαιολογήθη λέγων ο τι δεν η  δυ
νατό νά έμποδίση τήν θποχώρησιν ταύτην, καθοσον 
ο ίτο ι ύπήγοντο εις την δικαιοδοσίαν τού Αρχιστρατή
γου Ά λ ή  Ρ ιζ ά  πασά, έπ ί τούτου δέ οΰδεμίον είχε 
δικαιοδοσίαν ό Έσσάτ.

Ή  Α. Β . Υ . ό Διάδοχος καταγίνεται ήδη είς τήν λή- 
ψνν διαφόρων μέτρων σχετικών πρός τή ν νέαν κατα- 
στασιν.

Έ μ Ιν  Ά γ & . Πέμπτη 2 1  Φεβρουάριον ώρα 6  μ- μ — . 
Σήμερον τό απόγευμα συνετάχθη τό δριστικόν πρω- 
τόκολλον τήςπαραδόσεως τού στρατού καί τήςπόλειης 
τών Ίωαννίνων. Έ ν  δνόμάτι τής· Α. Β. Υ ·  τού Διάδο
χου υπέγραψαν ο ί λοχαγοί τού Γεν. Ε π ιτελείο υ κ. κ. 
Στρατηγός καί Μεταξάς, έκ μέρους δέ τώ ν Τούρκων  
δ αδελφός τού Έ σσάτ καί τέως διοικητής Ίωαννίνων. 

Β ελήπ βέης·.

’Ιω άννινα, ϊίαραΰχινη 2 2  Φεβρουάριου, ώρα 1 1  π.μ.—  
Μ ετά τή ν διά τών έν Ίω αννίνοις ξένων προξένων δια- 
βιβασθείσαν μοι δι’  άξιωματικών τού τουρκικού έπι- 
τελείσυ επιθυμίαν τού Έ σσάτ πασσά όπως παραδοθή

I

ή πόλις, τ ά  φρούρια καί δ στρατός τώ ν' Ίωαννίνων, 
• OMÓQ10CI Ο Τρπ τίίΰ ΐιχόν S io iim tn v  τ δ ν  ’Xíocuvvívtov t^ v  
©ποστράττινον .2 ουτσον, δν ¿teta|a. νά μβταβΑ μβτά 
το υ ουνχαγματος Ιππικού καί καταλάβο τή ν πόλιν  
οπερ έγενετο περί τη ν τοην τή ς πρωίας χθες.

,Τ ο  7 ^  σύνταγμα τού πεζικού διετάχθη νά άναλάβη 
τη ν φρουρησιν τή ς πόλεως.

Π ερί τήν μεσημβρίαν άπέστειλα πρός τόν Τούρκον 
αρχιστράτηγον τους λοχαγούς το ύ έπιτελίίου Μ ετοξάν  
και Στρατηγόν, οίτινες υπέγραψαν τό πρωτόκολλον 
της παροοο^βως.

Κατά τήν κατάληψιν έπεκράτησί τελεία τάξις. Σή- 
μεςον την μεσημβρία* είσήλθον έπισήμως είς τά  Ι ω ά ν 
νινα. Ή  είσοδος εξετελέσθη ώ ς Ιξή ς:

Τ ή ν ι  ιην uní V2 Ιν  χιλιόμετρον νοτίω ς τώ ν Ίω αν
νίνων παρετάχθησαν υπ ό  τά ς διαταγάς το ύ ύποστρα- 
τηγου Μ οσχοπούλον.τά εξής στρατεύματα άπότελού- 
μενα έκ τμημάτων πασών τών Μεραρχιών.

ι°ν, 8°ν, 15 °ν  πεζικά συντάγματα, ι°ν  σύνταγμα εΰζώ- 
νών, μοίρα πεδινού πυροβολικού Βλαχοπούλου, λόχος 
Μηχανικού, τμήματα ποδηλατών. ’Αξιοσημείωτου ήτο  
το ευσταλές το ν  παραστήματος τών άνδρών κατά τήν
γενομέντιν ΰπ’ έμοΰ Ιπιθεώρησιν.

Ε ίς  τήν είσοδον τή ς πόλεως μέ όπεδέχθησαν ό Μη- 
τρο^ιλίτής μετά το ύ κλήρου, καί ο ί λοιποί θρησκευτι- 
Μ01, Αρχηγοί, οί πρόξενοι Ιν  μεγάλη στολή καί όΐ άντι- 
προσωποι τώ ν διαφόρων σωματείων. Ή  πορεία διά  
μέσου, τής πόλεώς έγενετο έν μέσφ άληθούς φοενίτι- 
6ος σύμπαντος το ύ λαού. Μ ετά τήν έν τή Μ ητροπόλει 
γενομενην δοξολογίαν κα θ ' ή ν τήν προσφώνήσιν τού  
Μ ητροπολίτου βιέκοπτον ακράτητοι ζητωκραυγαί ύπέο  
του Βασιλεως, εμού καί τού στρατού, έγενετο ή Ιπίση- 

- μος δεξίωσις τών θρησκευτικών άρχηγών, τώ ν προξέ
νων και τών δημοτικών άρχών.

/Ο λόκληρος η πόλις σημαιοστόλιστος πανηγυρίζει. 
Δυο ουλαμοί ίππικού διευθυνθέντες πρός βορράν τής 
πόλεως, ηχμαλώτισαν 2,300  στρατιώτας Ικ  τών θια- 
φυγόντ.ων,.

Ο  Μ ητροπολίτης Π άραμϋθίας άπέστειλε κατ' αίτη- 
σιν τω ν εκεί προκρίτων ’Οθωμανών έγγραφον, δΓ  οδ 
ζη τε ίτα ι ή είς τόν έλληνικόν στρατόν παράδοσις τής 
Π αραμυθίας χα ί τών περιξ χωρίων.

Κ ω νσ τα ντίνο ς Διάδοχος

’Ιω ά ννινα , Παραααενή 2 2  Φεβρουάριου, 8  μ. μ . - Σ ή -  
μερον χήν μεσημβρίαν έγένετο δεκτός δ Γενικός ’Αρχη
γός Διάδοχος τού Θρόνου, άκολονθούμενος από τής  
εισόδου τή ς πόλεως ύπό 15  χιλιάδων λαού διατελούν- 
τος έν θ7*£ριγράΛτφ σϋγκινήσβι χα\ άκρατήτω έν{Ν)ν> 
ονααμφ, «λαίοντος δέ έχ χαράζ.
,  κ “ τ ά  τήν διέλευω ν τού στρατού καί ίδίφ χθές τού 
ιππικού, το πλήθος κατησπάζετο τούς στρατιώτας καί 

1 τά ς χεΐρας τώ ν άξιωματικών.
Ε ίς  ούδεμίαν π όλιν τή ς Μακεδονίας έγένετο τοιαύτη  

αποθεωτική ύποδόχή τού στρατού χα ί τού Διαδόχου 
ο ια  σήμερον ενταύθα.

Ο ί Χριστιανοί έσχισαν τά φεσάχια των καί ¿κάλυ
ψαν μέ αυτα τήν πλατείαν τής Ό μονοίας πρό τού Διοι- 
κητηριου. ·

Π λη ν  τών αιχμαλώτων παρεδόθησαν κ α ί 6  χιλιάδες 
τραυματίαι χαί ασθενείς.

Ό  ελληνικός πληθυσμός μετά χαράς ξενίζει τόν 
στρατόν με τά Ιναπομείναντα είς αύτόν λείψανα Ικ 
τροφών. Ο ι κάτοικοι εζητωκραόγαζον καί δπέο τού 
κ. Βενιζελου. .

Ο  τουρκικός στρατός έκ τώ ν φυγόδων άοπλος άπό 
προχθές βαδίζει πρός τήν Α λβ α νία ν. Κ α τά  τήν διέ-

λβνύίν των Ιντεΰθεν την νύκτα, ¿λεηλάτησαν «αταστή- 
ματά τινα μικράς σημασίας.

Ά ύ Λ  τή ν πφΗΛ&ν. τ ή ς  χ θ έ ς  έπικρατεΐ τάξνς κ α ί 
ησυχία.

’Ιω ά ννινα , Κυριακή 24 Φεβρουάριον. —  Λαμβάνω  
τή ν τιμ ή ν νά  άναγνείλω ότι ό άντισυνταγματαρχης 
Ή π ίτη ς είσήλθε τή ν 23Ίν τρέχοντος ώραν. ι μ-.μ, είς 
Π αραμυθίαν (ΐετά τών ταγμάτων Φ ιλιακού, Π ράτη,  
τού λοχου Παπαδάκη, δύο ούλαμών πυροβολικού καί 
ουλαμού ιππικού. ’Αναμένονται ΙκεΙ διά τή ς Σκάλας 
τή ς Π αραμυθίας αί νπόλοιπαι δυνάμεις.

*Η περισυλλογή τώ ν όπλων ήρχισεν, άναμένεται δέ 
ή κατάληψις τού Μαργαριτίου.

Κωνσταντίνος Διάδοχος
’Ιω ά ννινα , Κυριακή 24 Φεβρουάριου. —  Ε ίς  τό Γ ενι

κόν Στρατηγεϊον Ιλήφ θη πρό μικρού τό  κά τω θι 
τηλεγράφ ημα:

«Υ πασπιστήν Α. Β. Υ · έπίλαρχον Καλλίνσκην
« Ό  διοικητής τού οχυρού Μ πιξανίου Φ ουάτ μπέης 

μέ πιερεκάλεσεν ώ ς Αξιωματικόν το ύ Γενικόδ Σ τρ α 
τηγείου νά διαβιβάσω πρός τή ν Α . Β. Υ . τ ά  βαθέα 
σεβάσματά του, καί έν όνόματι το ύ στρατεύματος 
όπεζ) διώκει τήν ευγνωμοσύνην του διά τήν Ανεπίλη
πτου διαγωγήν ήν.τά .ελληνικά στρατεύματα έπέδειξαν 
απέναντι τώ ν αιχμαλώτων.

"Γπ ολοχα γ-ό ί· Ραγμαβης»

’Ιω άννινα, Δευτέρα 2 5  Φεβρουάριον..—  ’Αναφέρω  
έχ Π αραμυθίας ό τι σήμερον ιην μ. μ, είσήλθον είς 
Παραμυθίαν μετά ταγμάτων μου, πυροβολαρχίας καί 
ούλαμοΟ ιππικού.

Έ τελέσ θη άμέσως δοξολογία χοροστατούντος πο,νιε- 
ρωτάτου Μ ητροπολίτου Νεοφύτου. Συγκίνησις άπερί- 
γραπτος, πλήθους κλαίοντος Ιν τή Ικκλησίφ, κατόπιν  
ωραίας προσλαλιάς Μ ητροπολίτου- 

Άντεφ ώ νησα καταλλήλω ς. Ζητωχραυγαί υπέρ τού  
Βασιλέως, Διαδόχου και ύμών. Μ οί παρουσιάσθησαν 
Απαντες ο ί  πρόκριτοι Τουρκαλβανοί, π ολιτικ ο ί ύπάλ- 
λ η λό ι καί τρείς άξιω(ΐατικοί μοί πάρέδωκαν φοο όπλα. 
Θ ά εξακολουθήσω τή ν περισυλλογήν- Έ νταύθά εδρί-· 
σκονται 94 Ασθενείς χαί τραυματίαι,

Ά ν τισ υντα γμ α τά ρ χη ς ’Η ιτίτης

Τετάρτη 2 7  Φεβρουάριου. —  Ή  Ικ  Θεσσαλονίκης τη- 
λεγραφηθεϊσα ειδησις είς πρωινήν εφημερίδα, κ α θ 'ή ν  
δ στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονίκης βασιλόπαις 
Ν ικόλαος διεβίβαοε διαταγήν είς τόν διοικητήν τού 
βουλγαρικού στρατού πληροφορών αύτόν όπως ο ί ύπ’ 
αύτόν στρατιώται άπέλθωσιν έκ  Θεσσαλονίκης έντός  
τής Ιβδομάδος, διότι ήδη, Ιπανερχομένου τού στρα
το ύ τή ς  Η π είρ ο υ , καθίσταται Αδύνατος ή περαιτέρω  
παροχή φιλοξενίας, είνε τελείω ς άβάσιμος,

‘Ιω άννινα, Τετάρτη 2 7  Φεβρουάριον·— Μ ετά τήν πτώ - 
σιν τού Λιάσκοβικίου, ήγγέλθη σήμερον ,έπισήμως είς  
τό Γενικόν Στρατηγείου ό τι ή Κόνιτσα κατελήφθη  
ύπό τού ήμετερου στρατού, ανευ τή ς  ελάχιστης Αντι
στάσεως.

0 1  κάτοικοι όπεδέχθησαν τούς έλευθερωτάς των  
μετά δυσπεριγράπτου Ινθουσιααμού·

Παραμυ&ία, Πέμπτη 2 8  Φεβροναρίον. — Κατόπιν  
έγγράφον προχηρύξεώς μου έν όνόματι τού Βασιλέως, 
Διαδόχου καί τής Κυβερνήσεως περί δπο.ταγής καί 
Ισονομίας πρός τούς κατοίκους Τσαμουριάς Ανεξαρτή
τως φυλής χαί θρησκεύματος ή  γλώσσης, είς παρου-
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σιασθέντας μοι κατοίκους μπέηδες καν άγάδίς χαίρω  
άναφέρων κατάληψιν καί υποταγήν επίσης Ί'οαμου- 
ριας μέχρι Κ αλαμά καί έκεΐθίν Φιλιάτες.

Διά τμημάτων μου κατέχω Παραμυθίαν, Καρβουνά- 
ριον, Μαργαρίτιον, Πάργαν, Κορώνην, Γουρενίτσαν, 
Καστρί, Φιλιάτες, Νβοχωρν, άφοπλίζων τους κατοί
κους μή δυνάμενος νά διαθέσω τμήματα άλλαχού πέ
ραν Καλαμά. Μεταβαίνω είς άπαντα τά  καταλη- 
φθέντα μέρη.

Ό  όθωμανός βουλευτής Μεχσίν Ν τίνο προσήλθε  
μετά πολλών προκρίτων, βέηδων καί αγάδων άπό τό· 
Καστρί καί εδήλωσε μεθ’ όλων τελείαν υποταγήν.

Ή π ίτη ς

'Ιω ά ννινα , Κυριακή 3  Μαρτίου. —  Σήμερον ή 8*1 με
ραρχία μετά τού συντάγματος τοΰ Ιππικού Ιπροχώρη- 
σεν άπό Χ ά νι Δελβινάκι μέχρι τής διασταυρώσεως τής  
δδού πρός τό Δέλρινον καί Άργυρόκαστρον.

Ή  Ιμπροοθοφυλακή τοΰ έχθροΰ προσβληθεϊσα ηερί 
τήν Ά ρίνιτσ α ν Ιτράπη είς φυγήν. Δύο τάγματα εχθρικά  
έκ 3 °  αξιωματικών καί 5 7 °  ανδρών ήχμαλωτίσθησαν.

Κωνσταντίνος Διάδοχος

Κυριακή 3 Μαρτίου. —-Χ θ έ ς  π . μ. άποβατικός στρα
τός ύπό τήν προστασίαν τού θω ρηκτού «Σπέτσαι» 
κατέλαβε τήν νήσον Σάμον. Ό  ενθουσιασμός τοΰ λαού 
είνε Απερίγραπτος.

'Ιω άννινα, Κυριακή 3 Μάρτιον. —  Σήμερον ή 8η με
ραρχία ΰπό τήν διοίκησιν τού ουνταγματάρχον κ. Μα- 
τθαιοπούλου προήλασε κατά τού Άργυροκάστρου. 
"Αμα τή προσεγγίσει αυτής καί μετά τινας βολάς τού 
πυροβολικού; ό εχθρός ίπεχώ ρησε πρός τή ν διεύθυν- 
σιν τοΰ Τεπελενίου. Ή  μεραρχία κατέλαβε τή ν πόλιν.

Κωνσταντίνος Διάδοχος

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Ή  Κυβέρνησις άνέθεσεν εις τόν θαλασσογράφον 
κ . Β. Χ α τζή ν  νά  ζωγραφίση τήν τελευταίαν ναυμα
χίαν τή ς 5*1« Ίανουαρίου. 'Α πό τόν χρωστήρα τόϋ 
κ. Χ α τζή  περιμένομεν κάτι άντάξιον τής μεγάλης 
ήμερος. ·

Άν£καλύφθη δ τι είς τά  άνάκτορα τών Ρωμαίων 
Αότοκρατόρων ύπήρχαν ασανσέρ.

Ε ίς  τό  Πανέπιστήμιον τής Νεαπόλεως ίδρύθη έδρα 
τής νεοελληνικής φιλολογίας.

. *0 δήμος 'Ακραιφνίων ¿ψήφισε 25  χιλιάδας δραχ- 
μάς διά τόν έναέριον στόλον μας.

Ά π έθ α νε δ γάλλος στρατιωτικός ζωγράφος Έδουάρ- 
δος Ν τετάϊλ, ¿ 4  έτών. Ή  γαλλική τέχνη χάνει έναν 
Αληθινόν καλλιτέχνην.

Τ ό ν Αύγουστον 19 13  καλείται Γεω λογικόν Συνε
δρίαν είς Τορόντον τού Καναδά. Ή  'Ε λλά ς προσε- 
κλήθη νά άποστείλη αντιπρόσωπον.

Π ολύς λόγος γίνεται είς τή ν Ιτα λ ία ν  διά τάς προσε
χείς παραστάσεις τών Ιργων τοΰ Εύριπίδου είς τό  
«Λαϊκόν θεατρον» τού Μιλάνου. Θ ά δοθούν αΐ «Βακ- 
χίδες» ή «Ά λκησ τις» καί ό «Κύκλα»ψ». Μεταφραστής 
είναι δ καθηγητής τής ελληνικής φιλολογίας είς τό

Π ανέπιστήμιον τή ς Π άδουας κ. Έ κ τ ω ρ  Ρ ο μ α νιό λι, 
μεταφραστής καί τοΰ Άρισιοφάνους. Ό  ιταλικός τύπος 
έξαί^ει τό φ ιλολογικόν γεγονός μέ καθημερινά άρθρα 
καί αναλύσεις τών έργων πού θά παρασταθοΰν.

Άπέθανε ό διευθυντής τοΰ «Messager d’Athènes» 
A. Στεφανόπουλος.

Ο Ι Χ ϊο ι συλλέγουν έράνους διά νά παραγγείλονν 
Ινα πολεμικόν. Τ ή ν  πρωτοβουλίαν είχε δ μητροπολί
τη ς κ. Ιερώ νυμος Γοργίας.

Νεώτατος άπέθανε ό άθλητής δλυμπιονίκης Τσι- 
κλητήρας. Τ ή ν  κηδείαν του άνελαβε ή πολιτεία τιμώσα  
τόν νεκρόν.

Ό  τελευταίως άποθανών Π ειραιώ της Παναγιώτης  
Κολοσοΰκας εκληροδότησε είς τόν Δήμον Πειραιώς  
περί τάς 500  χιλιάδάς δραχμάς διά νά κτισθή μέγαρον 
τών ώραίων τεχνών.

Τ ά ς 6 Μ αρτίου εορτάζεται είς τήν Ρωσσίαν ή  
3<Χ>στί| επετηρίς τή ς δυναστείας Ρομανόφ.

Ή  'Επιτροπή δ ιά  τήν Ικδοσιν τώ ν  ‘Απάντων του  
Μ αβίλη παρακαλεϊ όσους έχουν γράμματά του νά τά  
στείλουν είς τά  γραφεία τού 'Εκπαιδευτικού Ό μ ίλο ν,  
4  δδός Λέκα, διά νά περιληφθοΰν είς τήν έκδοσιν. Τ ά  
γράμματα θά άντιγραφούν καί θ ά  έπιστραφοϋν αμέσως.

Ά π έθ α ν ε  δ ζωγράφος Πολυχρόνης Λεμπέοης. Ε ίς  
προσεχές τεύχος θά γράψουν τά «Παναθήναια» διά  
τόν εκλεκτόν τεχνίτην.

Έ λάβαμεν τήν Ιπομένην Ιπιστολήν:

Κύριε Μ ιχαηλίδη,

EIS  τό τελενταϊον φόλλον τώ ν «Παναθηναίων» σας δ 
μέ τή ν υπογραφήν «Άναστασόπουλος ’Α θηναίος»  

καθώς καί δ κ. Pâris θέλουν, γράφοντες περί τής  
ιστορικής Βασιλικής τού Ά λ ή  παοσδ, νά δώσουν τό 
πον γεννήσεως ταντης άπλώς τήν Π αραμυθίαν ή  μάλ
λον ώς λεγει δ κ. Pâris «νέα κόρη άπό τήν Π αραμυ
θ ία ν ...»  καί κατόπιν δ κ. Α θ η ν α ίο ς  «κόρη κάποιου 
Κονταξή . . . »

Τ ό  τοιοΰτον όμως είναι δλοτελώς αναληθές, καθ’ 
δσον. ή  Βασιλική έγεννήθή είς Λιμπίνοβον (Γρεβενών) 
καί ή το γόνος τή ς οίκογενείας τώ ν Έ'ξάρχοιν ή  Γομα- 
^ιάρηδων,. τών δποίων οί απόγονοι εύρίσκονται ακόμη  
εν Λαμίφ καί έν  Λ ιμπινόβφ  ,καί Σχοινιχόβφ  (Γρεβε
νών). 'ίΗ το έξαδέλφη.τού Νικολάου Έ ξάρχόυ ή Γοιια- 
ριαρη καί ώνομάζετό Βασιλική Έ ξάρχού. Ή ρπαγη  
υπό τών. οπαδών .τού Ά λ ή  ή κα τ’ έκδοσιν τή ς κυρού- 
λας μου (Αικατερίνης Έ ξάρχου, ανεψιάς τή ς Β α σ ιλι
κής) Ικ  τής έξω θ ι τοΰ Λ ϊμπινόβου βρύσης.

Α ύ ιά  μόνον πρός τό παρόν έπιφυλασσόμενος νά  έπα- 
νέλθω, δπόταν συμπληρώσω τά  τή ς Ιστορίας ταύτης, 
δ ι’  ή ν κ ά ί μετέβην πρό a έτών είς τά  μέρη εκείνα.

. , Mefr* ύχολή'ψβας
\ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΟΣ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ρ ν & μ ο Ικ μ ΐ Νόμοι, A . I. Παρχαρίδου. Τραπε- 
ζούς, Δραχ. 2 ,50. :

Ύ μνος στον Διάδοχον Κωνσταντίνον, Τυμφ ρη
στού. Ά θ ή ν α ι.


