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Τά τολμήματα τη ; 'Υψηλή; Πύλης εναντίον τών προ
νομίων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, τά όποια έξησφά- 
λισαν Νόμοι τού Κράτους καί Διεθνείς Συνθήκαι, έκορυφώ 
θησαν. Ζητεί νά είσβάλη ε ΐ: τά πνευματικά δικαστήρια, 
είσέβαλεν είς τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν, άκόμη καί μεταξύ 
τών ποιμένων καί τού ποιμνίου των 'ζητεί νά χώση τήν 
αλλόθρησκον έξουσίαν της, άπαιτήσασα επ’ ευκαιρία τής 
έκδοθείσης Ποιμαντορικής τού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκη; 
νά καθυποβάλλωνται εις τό έξη; τοιαύται ποιμαντορικαί, 
γράμματα δηλαδή λαλούντα περί δογμάτων καί σκοπούν- 
τα τήν στήριξιν τών θρησκευτικών συνειδήσεων, εις τήν έ- 
ξετασιν τού υπουργού τής Παιδείας, ΐσω; δέ καί άπό τήν 
βαθείαν μελέτην τής Α. Σοφολογιότητος τού Σεϊχουλισλά- 
μη. Έ π ί πάσι δέ τούτοι; φαίνεται διατεθειμένη νά θέση 
χείρα έπί τών πρωτείων τού Οικουμενικού Πατριάρχου πρω- 
τίστως άναγνωρισθέντων καί καθιερωθέντων υπό Μωάμεθ 
τού Πορθητού, καί καταβιβάση αύτόν εις θέσιν υπαλλήλου, 
καθιερούσα τήν μεταςύ τών αντιπροσώπων τών ξένων δυ
νάμεων επικρατούσαν τάξιν, ώστε ό αρχαιότερο; παρά τή Υ. 
Πύλη έμπεπιστευμένος νά ϊχη τήν πρωτοκαθεδρίαν.

Τό τόλμημα τής Πύλης έχει ΰψίστην σημασίαν. ’Εάν 
εϊπωμεν ότι δι’ αυτού ακριβώς καί μόνου τ ε λ ε ε ο ΰ τ α ε  ή  
κ α τ ά κ τ η σ ε ς  τοΟ Γ έ ν ο υ ς ,  δέν λέγομεν υπερβολήν. Τί 
έσάμαιναν αί προνομίαι και αί τιμαί καί τά  πρεσβεία καί 
οί τίτλοι ’Εθνάρχου παραχωρηθέντε; υπό τού Κατακτητού 
εΐ; τόν αοίδιμον Πατριάρχην Γεννάδιον τόν Σχολάριον ; 
Ούδέν άλλο— ή Ιστορία είνε ρητή καί τά  γράμματα τών 
προνομίων ρητά—εΐμή άποζημίωσιν τρόπον τινα τή ; κατα- 
κτήσεως καί αντιστάθμισμα τή ; άφαιρέσεως άπό τού Ρ ο ψ  
¡/ ι.Ι.ίετί— τού ’Έθνους τών Ρωμαίων— τού Έθνους τώ ν Ε λ
λήνων— τής πολιτική; ’Εξουσίας.

Είνε ώ ; άν έλεγεν ό Μωάμεθ εΐ; τούς Έλληνας : ’Εάν 
σάς άφαιρώ τήν πολιτικήν έξουσίαν, σάς εγκαταλείπω τήν 
πνευματικήν. ’Εάν σάς φονεύω τόν Αύτοκράτορα, σάς άνα- 
στήνω τόν Πατριάρχην.

Καί ήτο τούτο δωρεά πρός τό Γένος τών Ελλήνων, άπό

τών χειρών τών όποιων άπέσπασε τήν Βυζαντινήν αύτοκρα' 
τορίαν ; ’Εάν ήτο δωρεά, όπως τήν έδωσεν ό Μωάμεθ, ήδύ' 
νατο νά τήν λάβη ό Χαμίτης. "Οχι· ήτο λόγος τού Κρά
τους, όπως λέγουσιν έν τή, διπλωμ.ατία, ήτο άνάγκη δηλ. 
πολιτική, διότι ό θεμελιωτή; τής τουρκική; αύτοκρατο- 
ρίας έπεθύμει νά στερεώση τήν δυναστείαν του καί δέν ή- 
δύνατο νά τήν στερεώση εΐμή έάν παρείχε πλήρη θρησκευ
τικήν καί πνευματικήν ελευθερίαν εις τούς "Ελληνας, καί 
έάν ώς όοατήν κεφαλήν καί θεματοφύλακα τών προνομιών 
τούτων, δ ι’ ών έζήτησε νά περιποιηθή τό κατακτηθέν "Ε
θνος,δέν έξέλεγε τόν Πατριάρχην, όστις καί έπί τής βυζαν
τινή; αύτοκρατορίας ήτο τρόπον τινα ό ’Αντιαυτοκράτωρ 
καί ένίοτε ό Άρχιαυτοκράτωρ. Ούδ’ είχε σβύσει ή έλληνική 
αυτοκρατορία όταν προσηυχήθη έντός τή ; Ά γ ια ; Σοφίας ό 
Καταχτητής. Έβασίλευεν ή δυναστεία τών Κομνηνών έν 
Τραπεζούντι, έβασίλευον οί Δεσπόται τής ’Ηπείρου έν Ή- 
πείρω, έβασίλευον οί Φράγκοι ε ΐ; τόν Μορέαν καί τά ; Νή
σους. Ό Μωάμεθ λοιπόν ήθελε νά άναστήση άντιπρόοωπον 
τού παραδώσαντο; τήν ψυχήν του εΐ; τήν ουράνιον έλευθε- 
ρίαν καί τό στέμμα του εΐ; τήν έκδίκησιν τού Γένους τε 
λευταίου Αύτοκράτορος τού Βυζαντίου δι’ ’Εκκλησιαστικού 
Βυζαντινού Εθνάρχου καί τρόπον τινα νά δώση ε ΐ; τό "Ε
θνος τών Ελλήνων διάδοχον Κωνσταντίνου τού Παλαιολό- 
γου τόν Πατριάρχην Γεννάδιον Σχολάριον.

'Όλα αύτά άνεγράφησαν έν φιρμ.ανίοις, δ ι’ ών ό Πατριάρ
χης άνεγνωρίζετο άρχηγός όλης τή ; κατακτηθείσης χρι
στιανοσύνης, καί τά  φιρμάνια έπανελήφθησαν είς πάσαν 
νέαν έκλογήν Πατριάρχου καί έπεκυρώθησαν υπό συνθηκών 
καί άνεστηλώθησαν είς Χάττ-χουμαγιούν καί έποτίσθησαν 
δ ι’ αίματος εις τόσους πολέμου; καί τόσα; έπαναστάσεις. 
"Οταν άφωρίσθη υπό τού Πατριάρχου ή έλληνική έπανάστα- 
σις. εν τίνι δικαιώματι έπίεσεν 1) Πύλη τόν αρχηγόν τής 
’Εκκλησίας, ή έν τοίς προνομίοις & παρεχώρησεν αύτφ  ώ; 
’Εθνάρχη ;

’Απέναντι τών τολμημάτων αύτών τής Πύλη; καμμία 
άλλη φωνή δέν δύναται νά ϋψωθή εΐμή ή επίσημος φωνή 
τής Ελλάδος. "Ο,τι θά έπραττεν άλλοτε ή Ρωσσία, οφεί
λει νά πράξη τώραή Ε λλάς.Ό  κ.υπουργός τών Έςωτερικών 
δύναται νά άπευθύνη εγκύκλιον πρός τούς έν τώ  έξοιτερικώ 
άντιποοσώπους τών μεγάλων δυνάμεων, άρυόμενος πρός 
τούτο δικαιώματα καί έκ τού ομοεθνούς καί όμοθρή- 
σκου καί έκ προγενεστέρων συνθηκών καί έκ τής συνθήκης
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τού Βερολίνου καί εκ τού Διεθνούς Δικαίου καί ώς άντιπρο- 
σωπεύων τό μόνον Κράτος δπερ ένδιαφέρεται καί θρησκευ
τικό); καί Ιθνικώί καί ίστορικώς εις τήν μ ή καταπάτησιν 
δικαιωμάτων δ ι’ αίματος κτηθέντων καί μόνον δ ι’ αίματος 
πάλιν δυναμένων ή νά έξαλειφθούν ή νά έκδικηθώσιν άλλα 
σβεσθέντα δικαιώματα.

Έν τή έγκυκλίω τούτη δέον νά γίνηται αυστηρός καί έ- 
πιτιμητικός λόγος καί περί τών έν τή νεαρά ηγεμονία τής 
Βουλγαρίας τελουμένων παραβιάσεων τής ελευθερίας τής συ- 
νειδήσεως εναντίον τών Ελλήνων διά παρανόμου αρπαγής 
τών εκκλησιών καί τών σχολείων τών 'Ελληνικών Κοινο
τήτων.

Ταύτα πάντα έλπίζομεν δ'τι καί πριν διατυπώση τό «Μη 
Χάνεσαι» τά έχει σκεφθή καί μελετήσει ό έντιμος κύριος 
Κοντόσταυλος.

Κ α λ ιβ ά ν
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ΧΡΟΝΙΚΑ

Τήν Κυριακήν μετά μεσημβρίαν άμα φθάση έκ Μόσχας 
τό τηλεγράφημα τής Στέψεως τού αύτοκράτορος, δ Βασι
λεύς αναχωρεί διά Κέρκυραν μετά τών τέκνων αυτού, συνο- 
δευόμενος υπό τών υπασπιστών κυρίων Βάσσου καί Ρέΐνεκ. 
Ή διαμονή του έν Μ ο ν ρ ε π  ώ, δ έστι μεθεομ.ηνευόμενον 
τ ό Ρ α χ ά τ ι  μ ο υ ,  δέν θά ΰπερβή τον μήνα.

Ό Ναύαρχος Σαχίνης έχάθη !
; Τήν επάνοδον τού ναυάρχου καί αυλάρχου έξ ’Οδησσού

άνέμενον ταχύτερου έν τοίς άνακτόροις. ΕΪχαν χάσει λοιπόν 
τήν διεύθυνσίν του καί έδέησεν ό υπασπιστής τής υπηρε
σίας νά τηλεγραφήση είς τόν πρόξενον κ. Βουτσινάν πού ό 
Σαχίνης βρίακεται. Ό κ. Βουτσινάς εύρεθείς νά ήνε δυσνρε- 
στημένος μέ τόν υπασπιστήν τής υπηρεσίας άπήντησεν είς 
τόν κ. Καλλίνσ; ην δτι πρό δύο ήμερών άνεχώρησεν έξ "Ο
δησσού, κατευθυνόμ,ενος έδώ. "Ω;τε,

Ό Ναύαρχος Σαχίνης εΰρέθη !

Ει’σέτι ίιπό σκέψιν διατελεϊ τά είς Βισβάδεν ταξείδιον 
τού Βασιλέως διά λουτρά" μπορεί καί νά γίνη* μπορεί καί 
νά μή γίνη. "Αν μεταβή, ό συνοδεύσων τόν Βασιλέα υπα
σπιστής έσται ό κ. Χαδζή Πέτρος.

Ή Βασίλισσα κι/τά τήν επάνοδόν της έκ Μόσχας δέν 
θά διαμείνη είς Κέρκυραν, είμή ίσως κάμμίαν ημέραν" θά 
παραλαβή μ,όνον τούς βασιλόπαιδας μεταβαίνουσα κατ’ 
ευθείαν είς Τατόϊ.

Χθες ό Βασιλεύς μέ δλα τά  παιδιά έξέδραμ,εν είς τόν 
Ναύσταθμον συνεδευόμενος υπό το: κ. Χαδζή Πέτρου,Κου- 
τσούκου καί Καρακατσάνη. Έν τή έπανόδω ό Βασιλεύς μέ 
τά  έξη του τυυ παιδιά σάν καλάς νοικοκύρης έπέβαινε μιας 
καί μόνης άμάζης, στρυμωγμένος έντός τής τρυφεράς πλά 
σεως του.

Τί νομίζετε προετοιμάζει ό «Παρνασσός»;
’Έ κΟ εαεν Χ κ ύ λ ω ν ,  ίσως δέ καί γάτων.
Πρόεδρος τής έκθέσεως διωρίσθη par droit de naissance 

et par droit de couquéle ό κ . Μιστριώτης.
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

(Συνέχ. ί?. άριΟ. 4 7 6 )

Ό δεσμώτης άνύψωσεν άποτόμως τήν κεφαλήν.
—  Δέν μέ αναγνωρίζεις ;
—  ’Ιωάννα, ’Ιωάννα, είπεν ό Λυκογιάννης.
—  Τήν ’Ιωάνναν, ή όποία σού οφείλει τήν ζωήν, τήν ο

ποίαν έσώσαμεν άπό τά  υδατα τού ποταμού. . . <9ά τήν 
έπανίδης, τό ελπίζω, Αυκογιάνη, καί θά σέ εΰχαριστήση. 
Είπέ μοι, Λυκογιάννη, φίλε μου, έπιθυμεϊς νά ίδη,ς ωσαύ
τως καί τήν Έρριέττην ;

—  ’Ερριέτην ! έψιθύρισεν ό δυστυχής μετά τόνου άπερι- 
γράπτου τρυφερότητος.

—  Λυκογιάννη, θά έπανίδης τήν Έρριέττην, σού τό 
υπόσχομαι.

Ό δεσμώτης ήτένισε τόν κ. Λαγγάρδ, ώσεί ήθελε ν ’ άνα-

γνώση είς τούς οφθαλμούς του. Έκ τής συστολής τών χαρα
κτηριστικών του κατενόει έ'καστος δτι έπί μάτην φεύ ! ή- 
γωνίζετο, νά άντιληφθή.

—  Δυστυχές θϋμ.α ! είπεν δ κ. Λαγγάρδ δδυνηρώς.
Καί έτεινε τάς χεϊρας είς τόν Λυκογιάννην.
Ό δεσμ.ώτης λαβών αύτά; ταπεινώς έφερεν έπί τών χει- 

λέων τον.
—  ΤΑ ! ή καρδία μ ,υ  συντρίβεται ! έψιθύρισεν δ κ. 

Λαγγάρδ.
Καί ρίψας βλέμμα έπί τής θύρας, άφού ήνοιξε τούς βρα

χίονας :
—  Έλθέ, έλθέ, είπε.
Ό Λυκογιάννης, τού δποίου τό βλέμμα άπηύγαζε λάμ- 

ψιν ευτυχίας, έννοήσας έρρίφθη είς τήν αγκάλην τού κυρίου 
Λαγγάρδ.

Ό  ζάπλουτος άνήρ ποοσεκόλλησε τά χείλη έπί τού με - 
τώπου τού δυστυχούς αποκλήρου.

Ό  Λυκογιάννης έκλαιεν, ένώ δ κ. Λαγγάρδ, δστις είχε 
λυγμ.ούς πνιγομένους έν τώ λάρυγγί του, έφοβήθη έκ τής 
σύγκινήσεώς του.

—  Μετ’ ολίγον, φίλε μου, μετ’ ολίγον, είπεν είς τόν δε
σμώτην έξελθών μετά σπουδής.

Ό δεσμοφύλαξ, δστις άνέμενεν έν τώ  διαδρόμω, έκλεισε 
τήν θύραν τού κελλίου.
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Ό  βουλευτής Τρικκάλων κ. Ραδινός έκτιθεται ώς ΰποψή- 
φιυς Δήμαρχος. Θάκενωθή λοιπόν ή θέσις, καί μεταξύ τών 
υποψηφίων τίς νομ-ίζετε προαλείφεται ; Ό όψίχωλος’Ανδρέας 
Κουμανούδης δ Τρομ,ερός.

Μεταξύ τών νέων δημάρχων τής πόλεως Μεσολογγίου 
μετά χαραςήκούσαμεν τόδνομα τού κ.Επαμεινώνδα Βάλβη, 
υιού τού μεγάλου πολίτου άοιδίμ.ου Βάλβη. Ό νέος ούτος 
υποψήφιος πεπροικισμένος μέ προσόντα νοημοσύνης καί παι
δείας έξαίρετα καί μέ χαρακτήρα πολύτιμον, 8ν έκληρονό- 
μησεν έκ τού πατοός του, πεποίθαμεν δτι έχει μέγα μέλλον 
έν τή έκτιμήσει καί τή άγάπη τών συμπολιτών αυτού. Ή 
έφημερίς ημών νεωτεριστικών άρχών πάντοτε καί έν τοίς 
προσώποις καί έν τοίς πράγμασι, μεγίστην άνακούφισιν τής 
κοινωνικής ημών καί πολιτικής άθλιότητος θεωρεί τήν έπί 
τής σκηνής έμφάνισιν νέων προσώπων άπηλλαγμένων τών ο
λέθριων ηθών τής κρατούσης τάξεως, δταν μάλιστα τά  νέα 
ταύτα πρόσωπα κατέρχωνται είς τό στάδιον μέ τοιαύτα 
κεφάλ.αια προσωπικής άξίας καί οικογενειακής ΰπολήψεως, 
οία δμολογουμένως κέκτηται δ κ. Επαμεινώνδας Βάλ.βης. 
Λύτη εΐνε ή έκτίμησις τών Αθηνών περί τού νέου τούτου 
υποψηφίου" πεποίθαμεν δέ δτι τοιαύτη έσται ναι ή έκτί- 
μησις τού ηρωικού Μεσολογγίου κατά τάς προσεχείς έκλογάς"

Είς τρ ε α χ ο σ έα ς  καί πλέον πόλεις λειτουργεί ή θαυ- 
μασία Ίίδισώνειος έφεύρεσις τού τηλεφώνου.

Έκ τών πρώτων πόλεων, είς άς είσήχθη δ άριστουογη- 
ματικός αυτός τρόπος τού νά δμιλής άπό τήν κρεββατοκά- 
μαρά σου,ήτις κείται είς τό έν άκρον τής πόλεως μέ τόν φί
λον ή τήν φίλην σου,ήτις κ ε ί τ α ι  είς τό άλλον άκρον τής

Ό τε  ήτο έκτος τής ειρκτής, 5 κ. Λαγγάρδ ήδυνήθη νά 
άναπνεύσρ δι’ δλοιν τών πνευμόνων του, άλλα λίαν τετα- 
ραγμένος καί μή δυνάμενος νά κάθησυχάση έφθασεν είς τό 
προάστειον καί έξηκολούθησε πορευόμενος μακράν τών οι
κιών, έπί έρημων δδών, ώς έχων ανάγκην μ-ονώσεως, 'ίνα φέ- 
ρη τήν τάξιν είς τάς σκέψεις του.

"Οτε επανήλθε μετά δύο ώρας είς τήν πόλιν, τό πρό- 
σωπόν του είχεν άναλάβει τήν συνήθη γαλήνην. Μεταβάς 
είς τόν συμβολαιογράφον υπέγραψε τό συμβόλαιον, είτα είς 
τόν έπιπλοτέχνην, δστις είχε λάβει όριστικάς διαταγάς τού 
κ. Λαγγάρδ διά τοϋΛανδρύ. Ουτος τού δποίου οί έργάται 
είργάζοντο είδη, ΰπεσχέθη δτι έντός τριών ήμερών, τεσσά
ρων τό πολύ, ή οικία ήδύνατο ν< δεχθή τούς μέλλοντας νά 
κατοικήσουν.

Είχε δέ προπληρωθή ύπό τού Λανδρύ έξακισχίλια 
φράγκα.

Ό κ. Λαγγάρδ έπανελθών οίκαδε καί άποσφραγίσας φά- 
κελλον, 8ν άνθρωπός τ ις  πρό μιας στιγμής έφερε καί ένε- 
χείρισεν είς τόν Λαρδύ, άνέγνω :

«Λαμβάνω τήν τιμήν νή σας πληροφορήσω δτι ή αϊτησίς 
»σας άπευθυνθείσα είς τό δικαστήριον τού Έ πινάλ, έγένετο 
»εύνοϊκώς δεκτή. Ευθύς ιός έπιθυμήσητε, δ Λυκογιάννης 
»θά παραδοθή είς υμάς.

»Λέξασθε κ τλ .»

πόλεων, θά ήσαν καί α ί Άθήναι, αν δέν εΰρίσκετο είς τάς 
’Αθήνας χονδροειδές έμπόδιον τού τηλεφώνου— τίς άλλος;
δ κ. Τρικούπης.

Ό  κ. Στεφανόπολις, δ συμπαθητικώτατος καί προοδευ
τικός συντάκτης τού « ’Αγγελιοφόρου Αθηνών» καί διευθυν
τής τού πρακτορείου Χαυά ή όρθότερον Ά βά , καί δ κ. Νι- 
κολόπουλος υπάλληλος έν τώ ΰπουργείω τών οικονομικών, 
άνέλαβον τήν έπιχείρησιν τής εισαγωγής τού τηλεφώνου 
είς τάς Αθήνας, συνεννοήθησαν μέ τήν Κεντρικήν 'Εταιρίαν 
τών Τηλεφώνων έν Παρισίοις, έφεραν σύρματα καί μηχανάς, 
έκαμαν πειράματα έπιτυχή, υπέγραψαν σύμβασιν μετά τής 
προκατόχου κυβερνήσεως Κουμουνδούρου,δτε δ ’ έμελλον νά 
προκηρύξουν τήν έπιχείρησιν καί νά θέσουν αυτήν είς ένέρ- 
γειαν, εύρον ένώπιον αυτών τήν διακεκριμένην σχολαστι
κότητα τού κ. Τρικούπη, δστις έννοούσε νά τούς σούση δύο 
δρους άπό τήν σύμβασιν, δύο δρους πολύ λογικούς καί πολύ 
σπουδαίους, αναξίους καί νά τούς άναγράψη κάνεις.

Καί τώρα άντί υπηρεσία; τηλεφώνου έν Άθήναις —διά νά 
δείξωμεν και ημείς,δτι άμερικανιζομεν ολίγον έχομεν Δίκην 
τηλεφώνου — περιορίζονται δέ μόνον τό ΰπουργείον τών 
Ναυτικών, τό Παλάτι καί τά γραφεία τού Σιδηροδρό
μου νά έπωφελώνται τήν θαυμασίαν έφεύρεσιν τού "Α- 
δισων, ή δέ πόλις νά στερήται τού ευεργετήματος καί 
τής ευκολίας καί τής νοστιμάδας αυτής, χάριν είς τό 
περιφανές καμήλα; πείσμα τού κ. πρωθυπουργού μας, 
φθονούντο; τού; "Ελληνάς του, μή τύχη καί πάρα πολύ 
πολιτισθώσι καί παύσουν άναγνωρίζοντε; αυτόν έξοχον 
μεγαλοφυίαν, άνωτέραν τού ”Εδέ σων.

Τώρα δμως ό'τε είς τό ΰπουργείον τών έσωτερικών άντί 
τής πρώην καμηλοπαρδάλεω; έχομεν τόν δλον μουσικήν καί 
συμβιβασμόν κ. Λομβάρδον, έλπίζομεν δτι άπό τής αιθού
σης τών δικαστηρίων ή έπιχείρησις θά είσπηδήση είς τά 
σύρματα τού τηλεφώνου, έπιτρεπομένου είς τού; κυρίου;

Ό κ. Λαγγάρδ έμειδίασε καί άνεστέναξε ταύτοχρόνως.
—  Ό κύριο; είνε ευχαριστημένος ; ήοώτησεν δ υπηρέτης.
—  Μάλιστα, καλέ μου Λανδρύ" τέλος ήρχισα νά έλπί- 

ζω δτι θά έπιτύχω τού σκοπού.
Ουδείς πλέον ήκούετο θόρυβο; έν τή πόλει καί αυτό τό 

ξενοδοχείον «δ δούξ τή ; Λορραίνης», έν ώ έκοιμώντο αργά, 
ήτο σιωπηλόν. Ό λα  τά φώτα, πλήν ενός μόνου, είχον σβε- 
σθή άλληλοδιαδόχως.

Τό μόνον δέ τούτο φώς, τό δποίον έφεγγε διά τών πα
ραθύρων, παρά τή προκεχωρημένη ώρα τής νυκτός, έφώτιζε 
τό δωμάτιον τού κ. Λαγγάρδ

Ό  μυστηριώδη; προστάτης τού Λυκογιάννη έγραφε έπι- 
στολάς.

Ι Ε '

Η Α Δ Ε Λ Φ Η  Κ Α Ι Ο Α Δ Ε Λ Φ Ο Σ

Ώραίαν τινά πρωίαν δ Ραούλ Δεσιμαίζ άφίκετο είς Βω- 
κούρ, εύπάρυφος καί φαιδρός.Άναμφιβόλως μετά τά σοβαρά 
γεγονότα τών προηγουμένων μηνών,ένόμιζεν εαυτόν ευτυχή, 
έπαναβλέπων τήν μητέραν καί τήν άδελφήν του" έν τούτοι; 
δέν ήρχετο είς τόν πύργον χωρίς τής έλπίδο; δτι, καθώς 
πάντοτε, κατά τήν στιγμήν τή ; άναχωρήσεώς του, ή έξαί-
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Στεφανόπολιν καί Νικολόπουλον νά ποιήσουν έναρξιν του 
τηλεφωνικού συνδέσμου των βουλομένων συνδεθήναι. Είνε 
έγκλημα νά παρεμβάλλωμεν προσκόμματα εί; έπιχειρήσεις 
έκπολιτευτικάς.

Άνεχώρησε σήμερον τήν πρωίαν έπιστρέφων εις Θεσσα
λονίκην ο κ. Ά δ α μ ; ’Ανακατωμένο; μέ την ροδοκόκκινη α
νεψιάν του.

Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α

ΕΝ Τβ ΚΑΚΟΤΡΓΟΑΙΚΕΐα

Περί τά ; άρχά; τού περισυνού ’ Ιουλίου άνεγράφετο ει; τάς 
εφημερίδα; αρκετά πρωτότυπο; διά τόν τρόπον τή ; έκτελέ- 
σεω; εγκληματική τεράξις, συμβάσα έν πλήρει ημέρά επί τής 
οδού τή ; Άκροπόλεως. Ή πράξις αύτη έξεδικάζετο σήμερον 
καί ταύτης τό ιστορικόν μεταδίδομεν σήμερον εις τούς άνα- 
γνώστα ; μα;.

Ό  παθών Χ άλα;, καρραγωγεύς, είχε μαλώσει μέ τόν ένα 
των κατηγορουμένων Πυρρήν, διότι ουτο; ένόμισεν ό'τι ό 
πρώτο; ύβρισε τήν γυναίκα του· ώστε καί εδώ ό πρώτο; 
σπόρο; του εγκλήματος είνε ή γυνή του περιφήμου Ίακάλ τών 
Μοΐκανών. Ό Χάλα; είχε σύρει μάχαιραν κατά τού Πυρρή, 
δ ι’ 0 κ ιτεμηνύθη ϋπ’ αύτοΰ. ’Αλλά τή συμβουλή τού ετέρου 
τών κατηγορουμένων Μεγαρίτου, άπεπειράθη νά ζητήσει συμ- 
βιβασμόν μέ τόν μηνυτήν του, οστι; δμω; άπέτυχε.

Μετά τ ινα ; ημέρα; ό παθών έκάθητο ει; τό παρά τήν πλα
τείαν τού Συντάγματος καφενεΐον τό «Σύνταγμα», ό'τε ό Με-

ρετο; αυτού μήτηρ Οά έπλήρου τά  πάντοτε φεΰ ! κενά θυ
λάκιά του.

Ή  κυρία Δεσιμαίζ έδέχθη τόν υιόν τη ; ώ ; συνήθω; μετά 
πολλή; τή ; τρυφερότητο;.

Διάφορο; δμω; ΰπήρξεν ή υποδοχή, ή; έτυχεν οΰτο; παρά 
τή αδελφή του. Ή  Έρριέττη Ιδειξεν εις τόν Ραούλ εκπε
φρασμένη·/ ψυχρότητα καί δέν έπέτρεψε μάλιστα νά τήν 
έναγκαλισθή. Ό  νεανία; μόνον έξεπλάγη, ενώ έτερο; Οά 
ΰφίστατο πραγματικήν θλίψιν.

ΊΙ βαρόνη επίσης έξεπλάγη βλέπουσα δτι ή Έρριέττη 
είχέ τ ι  εναντίον τού αδελφού τη:. 'Γί άρά γε ; Δέν ήδύνατο 
μέν νά-’μάνίεύσΥΐν άλλ ’ έπεφυλάχθηνά έρωτήσνι βραδύτερου 
τήν θυγατέρα τη ; επί τούτω.

Ή  κυρία Δεσιμαίζ δέν ητον ανήσυχο; περί τή ; τύχη; 
τού υιού της, διαρκούντος τού πολέμου, διότι είχε μάθει 
παρά τού κ. Βιολαίν, δστι; είχε συναντήσει αύτού; είς Γε- 
νούην, δτι ό βαρόνο; Δεσιμαίζ καί ό Ραούλ είχον διέλθει ή- 
σύχω; τού; £; τρομερού; μήνα; έν ’Ιταλία, μακράν τών 
βομβών καί τών πρωσικών σφαιοών.

Παρά τού κ. Βιολαίν δέ είχε μάθει ό Ραούλ τήν θλιβε
ρήν λύσιν τού δράματος τού Μαρέϊλ. Μετά τήν έγκλημα- 
τικήν απόπειραν άνεχώρησε μετά σπουδή; έκ Βωκούρ, άλλ ’ 
ενοχλούμενο; υπό τών τύψεων τή ; συνειδήσεως ήτο λίαν 
ανήσυχος, διότι έφοβεϊτο εύλόγω; τά ; τρομερά; συνέπεια;

γαριτη; προσκαλεϊ αύτόν εις τόν παρακείμενον σταύλον τού 
Πυρρή, λέγω νδτι δήθεν έχει νά τού όμιλήσν)· υπακούει ε ι; 
τήν πρόσκλησιν, άλλ’ άντί πάση; κουβέντας 6 Χάλα; δέχε
ται ει; τό πρόσωπον μίαν καλήν χαστουκιάν, κεκαρυκευμένην 
μέ τά ; δεούσα; ϋβρει;. 'Ο παθών διευθύνεται έκεϊθεν ε ι; τό 
παρά τό φανάρι τού Διογένου; ά χ  ο ύ ρ ί του, κατόπιν ε ι; 
8ν καφενεΐον διά νά πάρφ τόν καφέν του, καί έπειτα διά τού 
γύρου τή ; Άκροπόλεως διευθύνεται πρός τό γ  κ ά ζ· άλλά 
πριν φθάση^τό ποθητόν τερμ.α τή ; πορεία; του, σταμ.ατάται 
Vf υτκτι οδώ υπό τών δύο κατηγορουμένων, υβρίζεται, ρί- 
πτεται ε ι; τόν παρακείμενον χάνδακα, ό ε ί; τών κατηγορου
μένων Μωραίτης τού άνοιγε-, τό στόμα καί ό έτερο; Πυρρή; 
εκκενοΐ εντός τού στόματος τό ρεβόλβερ του- ή σφαίρα διήλ- 
θε διά τή ; γλώσση; εί; τό άριστερόν μ.έρο; τού λαιμού, ό'θεν 
επειτα εξηχθη υπό τού ιατρού κ. Μαγγίνα. Τότε ό παθών ά- 
πέμεινεν απνου; έπί ημίσειαν ώραν έντό; τούχάνδακο;· δτε 
σύνήλθεν, έπειράθη νά έπιστρέψη εί; τό οίκημά του, καί τή 
βοήθεια ένό; χωροφύλακας, δν συνήντησε, μετεφέρθη είς πα- 
ρατυχοντα οικίσκον, όπου έτυχε τών πρώτων βοηθειών. ’Εκεί 
ηλθον πολλοί νά τόν ΐδουν, μ,εταξύ τών όποιων καί αύτό; ό 
δράστη; Πυρρή;· άλλ’ ό παθών έπί τή, θέα τού κατηγορουμέ- 
νου, ήγέρθη δρθιο;, άπώθησεν αύτόν, καί μή δυνάμενο; έκ 
τή ; πληγή ; του νά ομ.ιλησφ, τού έδειξε διά τού δακτύλου 
τόν ουρανόν, ή, κατά τήν ποιητικήν φράσιν τού παθόντο:, 
«τόν έδειξε ’;  τό Θεό», καί υστέρα κατέπεσεν άπνοος, διότι 
τόν «έλίγωσε τό αίμά του».

Λύτά περίπουκατέθηκεν ό παθών δά γλώσση; απλοϊκή;, 
άλλά ζωηρό»; καί θερμώς, υποβληθείς ε;.;' μακράν έξέτασιν 
καί μή κρύπτων έν τέλει τήν άδυναμίαν του πρό; τά ; πα- 
ρατεινομένα; έοωτήσει; ένό; τών κυρίων υπερασπιστών, δστι; 
προσεπάθει νά έξαγάγν) έξ αύτού συμπεράσματα πάντη 
άντίθετα πρό; τήν κατάθεσίν του. Διότι είνε αμφίβολο; κά 
πως η υπόθεσι;· ουδεις εκτός τού παθόντο; μάρτυ; παρευ-

τής μισητή; πράζεώ; του καί έπί πολλά; ημέρα; διετέλει 
υπό τό κράτος τού φόβου, βλέπων ώ ; σπάθην τού Δαμο- 
κλέου; έπικεμαμένην έπί τή ; κεφαλή; του τήν τιμωρίαν- 
δτε δέ ό πατήρ του έξέφρασε τήν πρόθεσίν του νά καταφύ- 
γωσιν εις ’Ιταλίαν, έβίασεν αύτόν νά πραγματοποίηση ό); 
τάχιον τό σχέδιον τούτο.

Ά λλά μαθών κατόπιν δτι ή ’ Ιωάννα έπνίγη καί δτι πριν 
η ριφθή εί; τόν ποταμόν δ ι’ έπιστολή; τη ; κατήγγειλε τόν 
Λυκογιάννην, άνέπνευσεν, οι δέ φόβοι του έξηλείφθησαν ε
πειδή καί έπείσθη δτι ή ’Ιωάννα μή άναγνωρίσασα αύτόν 
έζέλαβεν άντί τού Λυκογιάννη. Καί τώρα ήδύνατο νά ήνε 
ήσυχος, νά κοιμάται ατάραχος, διότι τό τρομερόν μυστικόν 
θά εμενε τεθαμ,μένον έπειτα  ό Λυκογιάννη; συλληφθεί; δέν 
ωμίλει' άρα τίποτε δέν είχε νά φοβηθή. Ό άγριάνθρωπο; 
θά δικασθή, θά καταδικασθή πιθανώς· τ ί  δέ πρός αύτόν άν 
είς άθώο; τιμωρηθή άντί τού ενόχου ;

Δέν οφείλομε·/ λσιπάν νά έκπλησσώμεθα βλέποντε; τόν 
Ραούλ Δεσιμαίζ δτι έπανέρχεται έν τώ  χωρίω νικηφόρος, 
υπερήφανο;, μέ τήν λάμψιν εί; τού; οφθαλμού; καί τό μει
δίαμα έπί τών χειλέων.

Μετά μεσημβρίαν, έπωφελουμένη ή Έρριέττη τής άπου- 
σία ; τή ; μ.ητρό; τη ;, ή τ ι; έδιδεν άκρόασιν εί; ένα τών ενοι
κιαστών. είπεν ε ί; τόν άδελφόν τη ; ;

—  ’Εάν θέλετε νά μέ άκολουθήσητε ε ί; τόν θάλαμόν μου, 
έχω κάτι τ ι νά σά; δώσω.
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ρίσκετο έκεΐ, καί ή ΰπεράσπισι; έφαίνετο τείνουσα νά άπο- 
δώση εί; τυχαΐον ή άλλο τ ι αϊτιον τόν τραυματισμόν του 
τών κατηγορουμένων άρνουμένων τήν πράξιν.

Κατά τήν έξέτασιν τού ιατρού κ. Μαγγίνα, έκτιθεμ,ένου 
εύγλώττω ; τά ; εικασία; ή τά ; βεβαιότητα; τή ; έπιστήμη; 
έπί τού είδους τού τραύματος καί τή ; σφαίρα; καί τού τρό
που καί τή ; άποστάσεω;, ό εί; τών κυρίων συνηγόρων άφή- 
κε νά έκφύγη τού στόματός του ή φράσι; μή χ  ε ι ρ ό τ  ε ρ α 
ώ ; συμπέρασμα άποφάνσεώ; τινο; τού κ. Μαγγίνα- άλλ’ ο 
κ. Μαγγίνα; όργισθεί; διεμαρτυρήθη κατά τή ; ρήσεως, καί 
έδέησεν ή παρέμβασις τού κ. Ει’σαγγελέω; καί τού κ. Ρόκου 
Χοϊδά ή απολογία έκ μ-έρου; τών συνηγόρων.δπω; πεισθή οτι 
ούδέν προσβλητικόν δ ι’ αύτόν είχεν ή φράσι;.

ΝΕΑ Τ Ω Ν  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ο Τ Ν Τ Ι Ω Ν

’Εσχάτως άφίκετο νέα επιτροπή χωρικών τής επαρχία; 
Τραπεζούντο; ζητούσα παρά τή ; Κυβερνήσεω; τά μ.εσα τή ; 
έν τή έλευθέρα Έλλάδι έγκαταστάσεως. Τό περιεργότατον 
είναι οτι ή νέα αύτη επιτροπή έρχεται έκ χώρα; εγγύτατα τή ; 
πόλεω; κειμένη; καί έν ή τέως δέν υπήρχε ούδέ σκιά πνεύ
ματος μ,ετοικισμού. Δύο άνδρε; πελώριοι καί παραόοςοτάτη; 
περιβολής άποτελούσι τήν άξιότιμον ταύτην επιτροπήν, οι 
κύριοι ’Ιωάννη; Χαριντίνη; καί Ευστάθιο; Σάββα Πασαλι-

—  ’Αμέσως, άδελφή μου, σέ άκολοοθώ.
Άφού άνήλθον είς τήν πρώτην οροφήν, ή νεάνις είσήγαγε 

τόν άδελφόν της είς τόν θάλαμον αυτής καί έφρόντισε νά 
κλείση τήν θύραν.

—  Είπέ μου, άδελφή μου, είπεν ό Ραούλ, γλά τ ί μού έ
καμε; σήμερον τό πρωί τόσον ψυχράν υποδοχήν ;

—  ΎΑ ! νομ-ίζετε; άπήντησε ψυχρώ; ή Έρριέττη.
—  Δέν μέ συνείθισες ε ί; τοσαύτην ψυχρότητα, ει; το- 

σαύτην αυστηρότητα- άλλοτε μού προσηγόρευε; διά τού σύ 
— τούτο είνε μαγευτικόν διά τού; αδελφούς— τωρα μού 
μ ιλά; διά τού σ ε ϊ ; ,  μέ μνησίκακε!;, ιδού τό πάν. Μήπως 
μνησικακεΐςέναντίον μου διότι δέν σού έγραψα κατά τάν 
διαμονήν μα; έν ’Ιταλία ; Ά λ λ ’ ήξεύρει; δτι δέν έγνώριζα 
πού εΐσθε ή μήτηρ μου καί σύ.

Ή  Έρριέττη έκίνησε τήν κεφαλήν.
—  ’Εάν δέν ήνε τούτο, τ ί είνε λοιπόν ; Βεβαίως έχεις 

τ ι  εναντίον μου. ’ ίδωμεν, τ ί  σέ έκαμα ;
—  Τίποτε.
—  Τότε είσαι κακοδιάθετος, έχει; τά  νεύρά σου- άλλ’ έν 

τοιαύτη καταστάσει τ ί  σέ έπταισα έγώ καί τάχει; μαζύ 
μου ;

—  Σέ παρεκάλεσα ν’ άναβή; ε ί; τό δωμάτιόν μου γΐά  νά 
σού δώσω τι", είπεν ή Έρριέττη, διακόπτουσα τάς έρωτή- 
σει; τού αδελφού τη ;.

δη ;- φέρουσι έπί κεφαλή; δασώδους φέσιον περιθαλπόμενον 
διά τσεμπεριού,τό βρακίον αύτών είναι έξ έριούχου μάλλινου, 
τέκνον τή ; ιδ ία ; των βιομηχανία; καί χρώματος καστανού, 
άντί έπανωφοοίου φερουσιν επί των ώμων των λιτότατον κον- 
τογούνιον, τό όποιον εφάπτεται τού βρακιού διά παραδόςου 
έπίση; καί άχρόου ζωναριού, τό όποιον άλλαχού μέν είναι 
δεδεμένον, άλλαχού δέ ελευθεροκοινωνεί μετά τών ρευμάτων 
τού άέρος- έ/ουσι περικνημίδα; μάλλινους καί τά τσαρούχια 
αύτών είναι σχεδόν όπως όλων τών έλλήνων χωρικών. ΊΙ 
προφορά αύτών έχει καταπληκτικήν σκληρότητα καί ή ελλη
νική αύτών γλώσσα είναι αύτόχρημα ακατάληπτο; ει; του; 
έλληνας. Έχουν άπεριόριστον εμπιστοσύνην εί; τό ελληνικόν 
βασίλειον κα ίε ι; τόν έθνισμόν των, εύτυχή; πλάνη τήν οποίαν 
έρχονται ίνα άποβάλωσιν εν Έλλάδι τα μακοαν ζωντα τε 
κνά της- διότι έκεΐ κάτω πλησίον τού σταθμού τού σιδηρο
δρόμου, δπου ή επιτροπή αύτη διενυκτέρευεν εί; τ ι χάνιον, 
έκλεψαν τήν μόνην περιουσίαν άμφοτέρων συγκε.μένην έξ ένό; 
ταλλήρου. Ή ; έκ τούτου έλαβεν αύτού; είς τήν οικίαν τόυ δ 
φίλο; μας καί συμπατριώτη; των κ. Ιεροκλή; καί χάριν κα
θήκοντος καί έξ έρωτος πρό; τά ; αναμνήσεις τή ; ιδιαιτέρας 
του πατρίδος.

Κατά τήν γνώμην τού κ. Ίεροκλέου; ζήτημα τοιούτου με- 
τοικισμοΰ δέν ΰφίσταται έν τή τοπαρχία Τραπεζούντο;- μετά 
σφοδρά; δέ άγανακτήσεω; όμιλεϊ κατά τών αφρόνων εκεί
νων προξενικών υπαλλήλων τή ; ελληνική; κυβερνήσεω;, οίτι- 
νες διά νά άποδείξωσι πνεύμα πολιτικόν καί διά νά συμπα
θούν είς τούς προϊσταμ-ένου; των ώ ; υπάλληλοι δυνάμενοι νά 
έπηρεάσωσι τά πλήθη, διέδωκαν έκ συμφώνου μετά τού άρ- 
χιερέως Τραπεζούντο;, νεανίου ξένου καί άπειρου, παραλ,ό- 
γου; έπαγγελία ; παρά τοϊς άπλ.ουστάτοι; τούτοι; χωρικοί; 
οϊτινε; ζώσι μέν πενόμενοι δεινώ; έν τοϊς χωρίοι; των, άλλά 
δι’ αύτό τούτο ακριβώς ήκιστα αισθάνονται τά δεινά τή ;

—  Αληθώς ;
Άνοίξασα σύρτην έξήγαγεν έκ τού βάθους μικρόν δέμα 

περικεκλεισμένον διά σηρικού ράκους, τά όποιον άφαιρέσασα 
ήνοιξε τό δέμα καί δεικνύουσα εί; τόν Ραούλ τό χαρτοφυ
λάκων καί τόν δακτύλιον, ά'περ είχε φέρει ε ί; αύτήν ό Λυ- 
κογιάννης.

—  Γνωρίζετε τά  άντικείμενα α ύτά ;
  Βεβαίως- είνε τό χαρτοφυλάκων μου καί δ δακτύλιό;

μου, τά όποια έλησμόνησα εδώ τό παρελθόν έτος.
—  ΤΛ ! Νομίζετε δτι τά έλησμονήσατε έδώ ;
—  Εισθε βέβαιο; ;
—  Διάβολε- όχι, πιθανόν νά τά έχασα εί; τό περιβόλι.
—  "Η άλλού ;
— "Η άλλού, έπανέλαβε. Σεΐ; εύρετε τά αντικείμενα 

ααύτα ;
—  "Οχι.
—  Τί; λοιπόν ;
—  Ό Λυκογιάννη;.
Ό Ραούλ έφρικίασε καί ήλλαξε χρώμα.
—  Πού λοιπόν τά εύρεν; ήρώτησεν όποτονθορίζων.
— Θά τό μάθητε, Ραούλ, άναπολών τόν τόπον, δπου

Ιτά έχάσατε.
Ό άθλιος έθορυβείτο.
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τουρκικής διοικήσεως. Πρώτος ό μεγαλεπήβουλο; κ.Μπέτσος, 
τέως ύποπρόξενο; τ ι ς  Ελλάδος έν Τραπεζούντι έπίστευσεν 
ότι υπηρετεί τόν ελληνισμόν προσπαθών νά άπογυμνώση τήν 
μικράν Άσίαν των κατοίκων της· ή δέ κυβέρνησις εϊχε τήν 
απλότητα νά δώση άκρόασιν εις εκθέσεις άγυρτικάς και νά 
άνταμείψη μάλιστα διά προβιβασμού τόν υποπρόξενον της.

Είναι άληθές ό'τι έν τή τοπαρχία Σαμψούντος ύπήρξεν 
ασθενές τι πνεύμα μετοικισμού εις Ρωσσίαν ένεκα τής έκεϊ 
συνοικίσεως πολυαρίθμων Κιρκασιών, αλλά μετά τήν οίκτράν 
αποτυχίαν μιας ή δύο αποπειρών εΰαρίθμο;ν τινών οικογε
νειών τό πνεύμα τούτο θά κατεστέλλετο εντελώς, άν μή έ- 
νισχύετο. Καιρός είναι ούχ ήττον νά παύση τό όλέθριον καί 
άπάνθρωπον τούτο παιγνίδιον. Λι υπό τήν Τουρκίαν έλληνι- 
καί χώραι έχουσι ανάγκην των έλλήνων τω ν  ούδέ είναι έν
τιμον πράγμα νά έξεγείρωμεν έλπίδα; ευζωίας καί ευδαιμο
νίας παρά χωρικοί; προπατορικής άπλότητος, έν ω δέν έχο
με ν μήτε καν γαίας νά παραχωρήσωμεν αύτοΐς, καί έν ω δέν 
είναι βέβαιον άν οί ελληνες χωρικοί τής Θεσσαλίας, οί μή έ- 
χοντες μήτε αγρόν μήτε οίκημα, είναι ευτυχέστεροι τών αν
θρώπων τούτων οί'τ·.νες είναι μέν άναμφιβόλως πτωχότατοι 
καί δυστυχείς, άλλά τουλάχιστον εχουσιν ιδιόκτητα χωρία, 
όίους έκαστος αγρούς καί ίδιαν έστίαν.

Π Ω Σ  ΓΙΝΕΤΑΙ Η Σ Τ Ε Ψ Ι Σ
(Έκ τού ’Αγγλικού)

Ή μεγάλη τελετή τής στέψεως τού Ινζάρου τελείτα ι έν 
τώ  ναώ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, έντός τών τειχών

τού Κρεμλίνου έν Μόσχα. Τό Κρεμλϊνον είναι οκτάγωνος 
ποριφέρεια ικανών στρεμμάτων περιεζωσμένον δ ι’ υψηλών 
τειχών καί φρουρίων. Εμπεριέχει δέ τέσσαρα αΰτοκρατο- 
ρικά ανάκτορα, τρεις μητροπόλεις, τό άρχηγείον τών αΰτο- 
κρατορικών φρουρών, Διοικητηρίου, Πανεπιστήμιον καί δια
φόρους μονά; καλογήρων καί καλογραιών. *Η όψις τού Κρεμ
λίνου είναι λίαν έπιβλητική- τά  τείχη είναι λευκά, τά  φρού
ρια ύποπράσινα, αί πύλαι ροδόχροοι, αί δέ όροφαί τών 
ναών κεχρυσωμέναι’ τό όλυν παοιστά Οαυμάσιον σύμπλεγ
μα. Ί1 τής στέψεως πομπή άρχεται εκ τών στρατώνων 
τού ιππικού, άπεχόντων τέσσαρα μίλια από τό Κρεμλϊνον.

Πρωία τής ερισθείσης ήμέρας τής τελετής, εξήκοντα κή- 
ρυκες, έπί ίππων φαιοχρόιυν, διοικούμενοι υπό τού τελε
τάρχου, φαίνονται πρό τών πυλών τών ανωτέρω στρατώ
νων, τούς όποιους ό συνταγματάρχης έρωτα : « τ ί  τόν θέ·
λουσι ;— Ό Κζάρος σέ διατάσσει νά μέ άκολουθήση,ς.» Εί
ναι ή άπάντησι;· καί πάραυτα αί πύλαι ανοίγονται, καί τό 
τάγμα, δπερ άνέμενε τό κέλευσμα, καλπάζει έκτός καί α
κολουθεί τούς κήρυκας· ούτοι είτα χωρούσιν εις τούς στρα
τώνας τών λογχοφόρων, ένθα τό αύτό λαμβάνει χώραν· εί
τα εις τό Πανεπιστήμιον, έκεϊθεν εις τόν καθεδρικόν ναόν 
τού άγίου Νικολάου, ένθεν ό κλήρο; ένοΰται, είτα ε ί; τά 
δικαστήρια ό'θεν οι δικασταί άκολουθούσιν, είτα εις τά αρ
χηγεία τών στραταρχών τής Ευγένειας, ε ί; τό έπιτελειον, 
εις τάς διαφόρου; συντεχνείας, εις τούς διοικητάς, εις τάς 
πρεσβείας τών διαφόρων μερών τής αυτοκρατορίας, εις τού; 
εμπορικούς συλλόγου; κλπ . "Εκαστοι τούτων άπαρτίζουσιν 
ιδιαίτερον σώμα, κληθέντες ύπό τών κηρύκων κατά τόν ανω
τέρω τρόπον. *Η πομπή χωρούσα αυξάνει εές τοιαύτον 
βαθμόν, ώστε ή μέν κεφαλή αυτής είναι εις τό Κρεμλϊνον, 
ή δέ ουρά εις τά άκρον τής πόλεως. Άφικνούμενοι εις τού 
άγίου Δημητρίου τήν πύλην εύρίσκουσιν αυτήν κεκλεισμέ- 
νην· οί κήρυκες τότε σαλπίζουσι, καί ό φρούραρχος έμφανι-

—  Δέν βλέπω πυύ. . .  έτραύλισεν.
—  ΤΑ ! δέν βλέπετε πού, είπεν ή Έρριέτη είρωνικώ;· 

λοιπόν θά σάς υποδείξω έγώ. Ά πωλέσατε τά χαρτοφυλά- 
κιον καί τό δακτύλιον τούτο εις Μαρέϊλ, εις τόν θάλαμον 
νεάνιδος, ήτοι εις ίερόν θυσιαστήριον, άπαραβίαστον δ ι’ άν
θρωπον έντιμον.

Ό Ραούλ άπεμακρύνθη πελιδνός έκ τρόμου. _
—  Λοιπόν, ύπέλαβεν ή Έρριέτη, θά έρωτήσητε ακόμη 

δ ιατί δέν σάς όπεδέχθην,ώς άλλοτε, μέ άγκάλας ανοικτάς;
’Ά θλιε, άθλιε ! ανέκραξε μή δυναμένη νά συγκράτηση,

τήν άγανάκτησίν της, ιδού ό',τι έπράξατε ! Καί υιό; μιάς
γυναικός, ή τ ι; έχει όλα; τ ά ; άρετά; ! Αϋτη, ή δυστυχή; 
μήτηρ δέν γ/ωρίζει τίποτε- έσχον τήν γενναιότητα ν’ άπο- 
κρύψω α π ’ αυτή ; τήν φρικαλέαν αλήθειαν. . . ΤΛ ; Θεέ μου, 
έάν μόνον είχεν υποψίαν τινά θά άπέθνησκεν !

Ό  Ραούλ έζήτησε ν ’ άρνηθή.
—  Σιωπή ! έπεφώνησεν ή νεάνι; κατακεραυνούσα αυτόν 

δ ιά  τού βλέμματος, μή προστίθετε εις τήν άτιμίαν σας καί 
τό ψεύδος.. . Ό ,τ ι συνέβη έν τφ  θαλάμω τής Ιωάννη;
Βαιγιάν, τό γνωρίζω. . .  Ό Λυκογιάννης είνε αληθές, δέν
όμιλεΐ" καί δμω; αυτός ήλθε καί μοί είπεν ό'τι ό αδελφός 
μου είνε είς άθλιος ! Δέν όμιλεΐ μέν, άλλά γίνεται καταλη
πτό ;, έπειδή ήδυνήθη τά πάντα νά μοί εϊπη. . . Καί θά 
τολμήσητε ν ’ άρνηθήτε ! Ό χ ι, όχι, δέν είμπορείτε νά έ- 
χητε τούτο τό θράσος.

Ό Ραούλ ήτο συντετριμμένος.
—  Έροιέττη, είπε,νομίζων δτι ήδύνατο οϋτω νά δικαιο- 

λογηθή, σάς ορκίζομαι, δέν ήγγισα τήν Ιωάνναν Βαιγιάν.
—  Μάλιστα, άλ’ ή δυστυχής άπέθανε ! Σείς δέ ωθή

σατε αυτήν είς τήν αυτοκτονίαν. Μάλιστα, έφονεύσατε τήν 
’Ιωάνναν Βαιγιάν, τή> άξιέραστον μνηστήν, λατρευομένην 
υπό γενναίου τινός νεανίου, οστις είνε σήμερον ιππότης τής 
λεγεώνος τής τιμής καί αξιωματικό; τού γαλλικού στρα
τού ! Ιδού δ,τι καθιστά ύμάς ενα άθλιον, ό',τι άποτυποϊ 
έπί τού γετώπουσας τό άνεξάλειπτον στίγμα τών άτίμων !

Τεταραγμένο; έπεσεν έπί τών γονάτων τη ; καί τείνων 
προς τήν αδελφήν του τά ; τρεμούσα; χείράς του :

—  Έρριέττη, χάριτα, χάριτα, άνέκραξεν.
—  ’ Α ! ύπέλαβε μετά τίνος αηδίας, μού έμπνέετε οί

κτον ! . . . Έγέρθητε, Ιξηκολούθησε, δέν οφείλετε νά ζη- 
τήσητε ταύτην παρ’ έμού* δέν είμαι δικαστής σας έγώ . Έ 
γέρθητε !

—  Ή ’Ιωάννα Βαιγιάν δέν άνεγνώοισε τόν άνανδραν 
δστις έπετέθη κατ’  αυτής, ήξεύρετε τούτο ;

—  Μάλιστα,
—  Ό  Λυκογιάννης έδραμεν είς βοήθειαν της, ό αθώος 

Λυκογιάννης κατηγγέλθη ΰπ ’ αυτής ιός ένοχος, γνωρίζετε 
καί τούτο ;

—  Μάλιστα. (ακολουθεί)
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ζόμενο; έρωτά: « τ ί  θέλουσι ; »τό πλήθος άπαντά«Τόν Κζά- 
ρον»— «Καί δ ιατί ;»  έρωτά ό φρούραρχος— «Ό πως στέψω- 
μεν τόν ισχυρότατου τών ισχυρών» αποκρίνονται ούτοι' καί 
αμέσως αί πύλαι άνοίγονται. Ο: Μητροπολΐται τής Μόσχας, 
τού Καζάν, Νοβογοροδ καί Κιέβου, τίθενται έπί κεφαλή; 
τής πομπής, καί μετά τών διαφόρων μερών τής αυτοκρα
τορίας παοχωρούσιν είς τό ανάκτορου καί συνέρχονται πρό 
αυτού. At πρεσβείαι αύται σύγκεινται έκ Ρώσων, Ρωμού- 
μων, Κιργισιών, Κινέζων, Μιγκρελιάνων, Βασχιρών, Πολω
νών, Γεωργιανών, Κιρκασιών, Καλμούκων, ’Αρμενίων, 
Τουρκομάνων, Ταρτάρων, Έσκιμώων, ’Αφγανών, Βουλ
γάρων, Λαπλανδών, Μογγόλων, Φιννίων, Περσών καί 
Βοχάρων απάντων ένδεδυμένων -. ά ; έθνικάς στολά; των.
Οί Μητροπολΐται είτα χωροϋσι καί καλούσι τόν κζάρον νά 
παοουσιασθή, δστις παρουσιάζεται μέ τήν στολήν συν
ταγματάρχου τής αΰτοκρατορικής φρουράς, κρατών έκ τής 
χειρός τήν αΰτοκράτειραν, ένδεδυμένην ένδυμα χωρική; 
οωσίδος. Τότε ούτοι κλίνιυσι γόνυ κκί ό Κζάοος τούς έρω
τά « τ ί τόν θέλουσι ; » Ό Μητροπολίτη; τής Μόσχας α
ποκρίνεται δτι αάπεστάλησαν πανταχόθεν δπω; ίδωσι τόν 
Κζάρον των χριόμενον καί έπιστρέφοντες οϊκαδε βεβα.ώ- 
σωσι τούς άποστείλαντα; αυτούς ό'τι δ Κζάρος είνε ό Χρι
στό-, τού Κυρίου, καί δτι μόνον είς αυτόν θέλουσιν υπα
κούει.» Εντεύθεν πάντες βαίνουσιν εί; τόν ναόν τή ; Κοιμή
σεως, μεταξύ δέ τών έπισκόπων καί τών πρεσβειών βαδί- 
ζουσιν ό αΰτοκράτωρ μετά τής αΰτοκρατείρας.

Φθάνοντες είς τόν ναόν ό Κζάρος καί ή σύζυγός του κά- 
θηνται έπί τυχαίων θρόνων, πλησίον εκείνων τών έπισκό
πων, καί αμέσως άρχεται ή ιδιαιτέρα τής στέψεως ιεροτε
λεστία. Μετά τήν πρώτην ευχήν οί Μητροπολΐται όδηγού- 
σι τό αΰτοκρατορικόν ζεύγος ύπό παραπέτασμα βελούδινου 
πλουσίω; μέ χρυσόν έμπεποικιλμένον, παριστάνον κυρίως 
τόν δικέφαλον ρωσικόν αετόν. 'Γπό τό παραπέτασμα τούτο 
υπάρχει έξέδρα τις ύπερέχουσα, έφ’ ή; υπάρχει ό ιστορικός 
θρόνο; τού Βλαδίμηρου καί έν ανάκλιντρου δ ιά  τήν αΰτο- 
κράτειραν· επίσης μία τράπεζα έφ’ ήςκείντα ι τό σκήπτρου 
καί τό στέμμα Κωνσταντίνου τού Μονομάχου, έν ξίφος 
καί εις μανδύα; έκ λευκοϊκτίδος. Οί ευγενεϊ; ήδη χωρούσι 
έκ τού Νότου τού ναού καί κυκλούντε; τό παραπέτασμα έ- 
ξάγουσι τά ξίφη των καί τά θέτουσι πρό τών ποδών τού 
αΰτοκράτορος. Ό επίσκοπο; τού Καζάν έρωτά τόν Κζάρον 
έάν ήνε αληθής χριστιανός, καί είς άπάντησιν ούτος άναγι- 
νώσκει τό «Πάτερ ημών» καί τό «Πιστεύω» τής ελληνικής 
εκκλησίας μεθ’ 8 ό επίσκοπο; έπιφωνεί :

«Έάν ύπάρχη τις ένταύθα γινώσκων κώλυμά τι ού ένεκα 
ό ’Αλέξανδρο; (δείνα) δέν δύναται νά στεφθή έλέω Θεού, 
imperator καί Α ύτοχράτωρ πασών τών Ρωσιών, τής Μό
σχας, τού Κιέβου, τού Βλαδίμηρου, τού Νοβογορόδ· 
Κ ζ ά ρ ο ς  τού Καζάν, τού Ά σιραχάν, τής Πολωνίας, τής 
Σιβηρίας, τή ; Χερσώνος, τή ; Ταυρίδο; καί τής Κούζης· 
Γ κ ο ζ ο υ δ  ά ρ  τού Τόκφ· Μ έ γ α ς  Δ ο ύ ξ  τή ; Σμολέν- 
σκης, Λιθουανίας καί Βολωνίας, Ποδολίας καί Φιλλανδίας· 
Π ρ ί γ  κ η ψ τή ; Εσθονίας, τή ; Λιβονίας, τής Κουρλαν- 
δίας. τής Σεμιγάλης, τών Σαμογετών, τού Βιελοδόκ, τής 
Κορελίας, τών Φεέρων, τή ; Ίνγόρης, τή ; Πέρμης, τή ; Βιά- 
τικας, τή ; Β ο υ λ  γ  α ρ ί α ;  καί άλλων χωρών- Κ ύ ρ ι ο ;  
καί  Μ έ γ α ς Δ ο ύ ξ  τών κάτω έπαρχιών Νοβογορώδ, 
Τσερνικώφ, Ριαζάν, Πιλότσκ, Ροστώφ, Γαροσλάφφ, Βιελο- 
ρέσκ, Ουοδόρκ, Όβδόρκ, Κουδίσκη, Βιλέσκ, Μστιλάφφ καί 
δλων τών χωρών τού Βορρά- ’Α π ό λ υ τ ο ς  Κ ύ ρ ι ο  ;  τής

’ΐβέρσκης, τού Καστελίσκ, τού Καπαντρίσκ καί τής γής τής 
’Αρμενίας* Κ υ ρ ί α ρ χ ο ς  τών σρέων τού Τσερσκάσκ- 
Κ ύ ρ ι ο ς  τού Τουρκεστάν Κ λ η ρ ο ν ό μ ο ς  έπίδοξος τής 
Νορβεγίας- Δ ο ύ ξ  τού Σλέβιχ-Όλστεϊν, τού Στορμάν, τού 
Διθμάρσ καί τού Όλδεμβούργου- άφετε αυτόν νά προσέλθη 
ένταύθα έν όνόματι τή ; Α γ ία ς Τριάδος, άλλως μενέτω ά
φωνο; ές αεί.

Τούτο τρίς έπαναλαμβάνεται, καί ούδεμιάς άντιρρή.σεως 
παρουσιαζομένης, θέτει τήν χεϊρα έπί τής κεφαλής τού 
Κζάρου, δστις πάραυτα κλίνει γόνυ. Εις τήν στιγμήν αυ
τήν ό Μητροπολίτη; τής Μόσχας λαμβάνει τόν έκ τής Λευ- 
κοϊκτίδο; μανδύαν, καί θέτει αυτόν έπί τού γονυκλιτοΰν- 
τος Κζάρου λέγω ν : «Πεοίβαλλον καί ύπεράσπισον τούς
λαούς σου, ώ ; τό ίμάτιον τούτο περιβάλλει σε καί σκέπει.»
Ό δέ αΰτοκράτωρ αποκρίνεται : «Θέλω, θέλω, θέλω, Θεού 
βοηθούετος»- καί άσπάζεται τού Ιεράρχου τήν χεΐρα. Ό 
Επίσκοπος ήδη τού Νοβογορώδ, θέτων τό σκήπτρου έν ταΐς 
χερσίν αυτού έπιφωνεί. α’Η χείρ σου, ή'τις κρατεί τό σκή
πτρου τούτο ξηρανθήτω τήν ημέραν, καθ’ ?,ν πράξης αδι
κίαν». Μετά τήν άπάντησιν τού Κζάρου : «Γένοιτο ! » ό έ- 
πίσκοπος τού Κιέβου θέτει τό στέμμα έπί τή ; κεφαλής αυ
τού. Ή αϋτοκράτειρα τότε κλίνει γόνυ παρά τώ  συζύγω 
της, δστις καλύπτει έν μέρει αυτήν μέ τόν μανδύαν τής 
λευκοϊκτίδος, άμα δέ κρατεί έπί βραχύ τό στέμμα ΰπερθεν 
τής κεφαλή; της χωρίς νά θέση τούτο έπ ’ αυτής.

Ό Κζάοος καί ή Κζαρίνα δέονται έπ ί τινα  λεπ τά  έν ώ 
μέσω τής βαθείας σιγής, καί ό)ς έγερθώσιν, έπίσκοποι, εΰ- 
γενείς, άντιπρόσωποι, κλήρος, καί πάντες οί παρόντες γο- 
νυκλ.ιτούσι πρό αυτών κράζοντες «Ζήτω ό Κζάρος ! ! » Ή 
κραυγή αϋτη έπαναλαμβάνεται άπό τάς μυριάδας τών έκ
το; ίσταμένων, καί οί κήρυκες σαλπίζουσι, τά πυροβόλα 
κροτοϋσι. καί οί κώδωνες ήχούσι. Ό Κζάρος ήδη διατάσ- 
σει τού; περιεστώτας νά έγερθώσι, καί κυκλοΰται αύθις ύπό 
τών εΰγενών, πρός οϋ; έγχειρίζει τά  ξίφη των λ έ γ ε ι :

«Λαβέ. Εινε τής πατρίδος σου.» «Καί τού Κζάρου μου» 
ούτοι άποκρίνονται. "Αρχεται έκ νέου ή ιεροτελεστία, καί 
ό Αυτοκράτρω πορεύεται είς τό θυσιαστήριον διερχόμενος 
τήν ώοαίαν πύλην, ή τ ι; κλείεται δπισθέν του. "Ηδη μετα- 
λαβόντα ό μητροπολίτη; τής Μόσχας χρίει τήν κεφαλήν 
του, τούς κροτάφους, τά βλέφαρα, τά χείλη, τούς μυκτή- 
ρας, τά  ώτα, τό στήθος, τάς χείρας λέγων : «Ιδού ή σφρα- 
γίς τού Ά γίου Πνεύματος. Είθε αείποτε νά σέ τηρή ίερόν». 
Ή ωραία πύλη ανοίγεται έκ νέου, ό Κζαρο; έμφανίζεται, 
καί υποδέχεται μετά τών φωνών : «Είνε άληθώ; ό Χριστός 
τού Κυρίου !» Ή  αϋτοκράτειρα τότε βαίνει πρό; τό είκονο- 
νοστάσιον, γονατίζει πρό τού Κυρίου της, δστι; νεύει αυτή 
νά έγερθή, καί έξέρχονται τού ναού, έν τή Ούρα τού όποιου 
άναμένει χρυσούς δίφρος συρόμενος ύπό δώδεκα λευκών 
ίππω ν, ε ί; τόν όποιον άναβαίνουσιν οί πρίγκηπες, καί άλ
λα μέλη τής Αΰτοκρατορικής οικογένειας, ξένοι μονάρχαι, 
καί οί άπεσταλμένοι τών ξένων έθνών, άναβαίνουσιν εί; άλ
λους δίφρους τού Κράτους. Ή πομπή άρχεται έκ νέου χω
ρούσα πάλιν πρός τά Κρεμλϊνον μετά νέων συνοδειών, δι- 
ερχομένων ήσύχω; διά τής κατεστολισμένη; πόλεως. Κατά 
παλαιόν έθιμον, ό δίφρος τού Κζάρου, άντί νά φρουρήται 
ύπό στρατιωτών, κυκλοΰται ύπό έκατοντάδος παρθένοιν ά- 
νηκουσών εί; τάς καλλιτέρας τή ; Ρωσσίας οικογένειας, ένδε
δυμένων άπασών λευκά ένδύματα, καί εστεμμένων μέ άνθη. 
Λΰλιιοί χοροί, καί ύποδοχαί άρχονται τήν εσπέραν, κ <1 λή-
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γαυσι μετά δεκαπενθήμερον, μεθ’ 8 δ Κ',άρος επιστρέφει 
εις Πετρούπολιν.

ΕΠΙΣΤΟΑΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Σ ΪΝ Τ Α Κ Τ Η Ν

Ή  περικοπή εκείνη εν τιν ι των τελευταίων άρθρων σας, 
— «Έάν τδ Προξενείον Θεσσαλονίκης δέν εϊνε είς παραλυ
σίαν εϊνε όμως εις αδράνειαν« — φοονούμεν δτι δέν αντανα
κλά είς τό πρόσωπον του κ. Π. Λογοθέτου, αλλά είς τήν 
επικρατούσαν τανύν καθ’ ήμών φοράν των πραγμάτων. Δέν 
προτίθεμαι νά συνηγορήσω υπέρ τού κ. Λογοθέτου, καθότι 
ή μακρά διαμονή του έν Βιτωλΐοις άφησεν ίχνη, τά όποια 
ανάγονται είς μελέτας περιποιούσας τιμήν αΰτώ. Βέβαιον 
εϊνε, δτι δ κ. Λογοθέτης προξενεύων εν Θεσσαλονίκη προσε- 
πάθησε νά επιφέρω βελτίωσιν ό'σον επιτρέπεται είς πρόξε
νον τής Λ. Μ. τού Βασιλέως των 'Ελλήνων, άλλ’ έάν δέν 
ήδυνήθη νά έκτοπίσγ παν δ,τι έκληροδοτήθη παρά τών 
προκατόχων, τούτο εϊνε ζοφώδες κεφάλαιον τής ιστορίας 
τού προξενικού κλάδου, υπουργείου τών έξωτερικών καί τής 
έν Έ λλάδι βουλευτοκρατίας. Δέον λοιπόν νά ώμεν δίκαιοι, 
καί χάριν δικαιοσύνης έγράφησαν αί ανωτέρω γραμμαί.

Μ ίλ τ ω ν .

Μ ΙΚ Ρ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α
ΕΚ  Τ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ

1 *  Λ Ιά εο υ

Χθές περί τήν 2  μ. μ. ώραν δ έπί τής δδού Άδριανού 
καφεπώλης Άπόστ. Κακαντάς έν καταστάσει μέθης διατε- 
λών, άπεπειράθη ν’ αΰτοκτονήσνι έντός τού καταστήματος 
του, έπενεγκών έπί τού στήθους του έλαφράν τραύμα δ ι’ 
έγχειριδίου.

—  Περί τήν 1 μετά τό μεσονύκτιον πυρκαϊά έκραγεϊ- 
σα είς τό παρά τόν ναόν τών άγίων Θεοδώρων ξυλουργεϊον 
τού Λαζάρου Νταμόρα, άπετέφρωσεν αυτά έντελώς. Ή  προ- 
ξενηθεϊσα τώ  καταστηματάρχη ζημία υπερβαίνει τάς 30, 
000 δρ. ή δέ α ίτ ία , έξ ής προήλθε τό πύρ, δέν έγνώσθη 
είσέτι. Ό υπαστυνόμος τού Β' τμήματος ένεργεί ανακρίσεις.

—  ΓΙερί τό μεσονύκτιον οί στρατιώται τού Βου Μηχα
νικού τάγματος Διονύσιος Φλάμπουρας, καί Λημ. Κόντος, 
είσβαλόντε; βιαίως είς τά έπί τής δδού Α γίου Κωνσταντί
νου χαμαιτυπείου τής Κατήγκως Σακελλαρίου, έπροξένησαν 
διαφόρους ταραχάς· εξύβρισαν δέ καί έρράπισαν τόν αστυ
νομικόν κλητήρα Π. Βασιλείου μεταβάντα έκεί μετά τής 
στρατιωτικής περιπόλου πρός σύλληψιν αυτών.

—  ΟύδεΙς προσεβλη'θη χθές έξ ευλογίας ένταύθα, μετη- 
νέχθη δέ είς Κάνθαρον δ χθές έκ Πειραιώς προσελθών έν
ταύθα προσβεβλημένος Κ. Κατσούλης, έτών 18, άνεμβο- 
λίαστος.— Επίσης ούδείς προσεβλήθη καί έν Πειραιεί.— Ά - 
πεβίωσε δ’ έν Κανθάρω δ ’Ιωάννης Ούκίας.
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Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν  Α Ν Ε Π ΙΔ Ε Κ Τ Ω Ν

Τά παρά τόν Σιδηροδρομικόν σταθμόν ατμοκίνητου 
ΙΜ α κ α ρ ο νο «ο εΣ ο ν  καί Ά ρ τ ο « ο ε ε ? ο ν  τού κ. Άνδρ. 
Παρασκευοπούλου γνωστοποιεί είς τό κοινόν δτι κατασκευά
ζει έκ πάστας άρίστης ποιότητος άπαντα τα στοιχεία τού 
αλφαβήτου ώς καί τούς αριθμούς, ιϋστε άς σπεύσωσιν οί μή 
δυνάμενοι νά έκμάθωσι ταύτα έκ τών βιβλίων, νά έπωφε- 
ληθώσι τής περςστάσεως λαμβάνοντες ταύτα εί; σούπαν.

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΙ ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΟΙΝΟΙ
Α Δ Ε Λ Φ Ω Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

(Ο δ ό ς  Χ τ α δ έ ο υ  κ ά τ ω θ ε ν  τ ή ς  ο έκ εα ς  Λ ,ύ τβ εκ α )

Τ Ε  Υ Ε Ι Ο « Ι » Ο Ι Τ θ ϊ  φιλολ ογίας παραδίδει δμο- 
τκξίτας μαθητάς μέχρι γ ' γυμνασιακής 1 ο φο. τόν μήνα 
πληρωτέα μετά 5 ημέρας από τής ένάρξεως έάν ευαρεστούν
ται νά άκολουθήσωσιν, άλλως απέρχονται- τοΐς πενεστέ- 
ροις γίνεται συγκατάβασις. Όδός Άριστείδου, άριθ. 13.


