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ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Ώ ; προανηγγέλθη χθές ό Κ. Ιεροκλής, υποψήφιος βου

λευτής ’Α ττικής, συνεκάλεσε τούς εκλογείς έν δημοσίω συλ- 
λαλητηρίω έν τή Πλατεία Συντάγμ.ατος περί τήν 3ην κα ί ή- 
μίσειαν ώρ. μ., μ. Οί συνελθόντε; δέν ήσαν ούτε ¿λίγοι, ούτε 
παρά πολλοί. Ά λλά  μεταξύ τώ ν συνελθόντων διεκρίνετο ά- 
θρόα σχεδόν ή μακεδονική νεολαία. Τή συγχαίρομεν σπεύ- 
σασαν μετά τόσου πόθου ν’ άκροασθή ρήτορα, προτιθέμενον 
νά άναπτύξη τό μακεδονικόν ζήτημα.

Ό  Κ. 'Ιεροκλής ώ ; ρήτωρ βεβαίως δέν διεκρίθη· άλλ’ είνε 
τόσω δύσκολου τό έν ΰπαίθρω λαλεϊν κα ί, δυσκολώτερον τό 
πρώτην φοράν δημοσία λαλεϊν. Έ ν Α γγλία  εκείνοι οΐτινες 
μέλλουσιν νά διακριθώσιν έν τή αιθούση τού Ουεστμίνστερ, 
καί έκεΐνοι οΐτινες δέν μέλλουσι νά διακριθώσι, γυμ.νάζονται 
εις τήν ρητορικήν άπό παιδιά καί μαθητάς. Μαζύ μέ τήν κο ■ 
λυμβητικήν, τήν πυγμαχίαν, τό Κ ρίκετ καί τήν ιππασίαν, 
οί μαθηταί τού Έ τον διδάσκονται καί τό δημοσία αΰτοσχε- 
δίως λαλεϊν. "Αλλως τε δέ, τόν κ  'Ιεροκλή·/ δέν ύποβοηθεΐ 
καί ισχυρόν φωνητικόν δργανον. 'Ως είπε τ ις , έχει γω νη ν  σ α 
λον ιού .

Ά λ λ ’ έάν δέν διεκρίθη έπί λαμπροίς έξοίτερικοϊς χαρί-

σμασι, διεκρίθη ώ ; λαμπρός πολιτικός, άναπτύξας μετά θάρ
ρους καί τόλμης καίκρίσεως πολλή; καί ευγλω ττ ία ; τό μ έγα  
μακεδονικόν ζήτημα.

Έ σ τω  ό λόγος του 8ν δημοσιεύομεν κατωτέρω , άπάντη- 
σ ι; εις τό περιλάλητου άρθρου τή ; ήμιεωισήμου βιενναίας Έ - 
ψΊμερίόος τώ ν  Ξένων.

ΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
( ε ι δ ι κ ο τ α ν τ α π ο κ ρ ι τ ο τ  μ α ς )

Έ ν  Ο εσ σ α λ ο ν£ κ γ (,  τήν 2 8  Σεπτεμβρίου 1883 .

I
Εργάζονται οί Βούλγαροι άνοίγοντες καί άνεγείροντες σχο- 

/χία καί άποστέλλοντες διδασκάλους καί πράκτορας καί εις 
τά  μικρότερα τών χωρίων, εργάζονται οί Αυστριακοί καί 
Ρουμάνοι διά τώ ν προξένων των, έργάζονται οί Ρώσσοι κυ
ρίως ήδη έν Ά θω ν ι, εργάζονται οί οπαδοί τού Λουϊόλα καί 
οί ΛαζαρισταΙ μοναχοί ποιούντες προσήλυτους διά τών Ουνι
τών επισκόπων καί οικοδομοϋντες ιεροσπουδαστήρια, έργά- 
ζονται ο; Αμερικανοί καί "Αγγλοι Ευαγελικοί ιεραπόστολοι 
καί λοιποί, έργάζονται δαπανώντες άπαντες άδρά ποσά, μη- 
χανορραφούντες, ραδιουογούντες, κινούντε; γήν καί θάλασ
σαν. 'Ημείς δέ οί έλληνες ; ΈργαζόμεΟα ; Ένεργούμεν; Έρ- 
γαζόμεθα άλλά ούχί ώ ; δεϊ, έργαζόμεθα ¿πισθοδρομούντες 
καί χάνοντες καί ούχί προσκτώντες καί προχωρούντες. 
Ά λλά  δ ιατί ή τοιαύτη οπισθοδρόμησις · Τίνα τά α ίτια  δ ι’  ά 
ήμείς οί έχοντες υπέρ ήμών παραδόσεις έν Μακεδονία, ήμείς 
οί έχοντες τά αυτά έθιμα, οί οντε; τής αυτής φυλής άποτυγ- 
χάνομεν, οί δέ Αυστριακοί Βούλγαροι καί λοιποί άλλόφυλοι 
προσηλυτίζουσι έν αυτή τή  καρδία τού ήμετέρου έθνους ; α ί
νε; οί λόγοι ; Δύο οί κυριώτεροι. 'II έν παντί σχεδόν ζητή- 
ματι άναφαινομένη φ ιλαυτία , φιλαρχία κοινωνιστική, ούτως 
είπεϊν τού ελληνος τάσις, ή άπολήγουσα πάντοτε εις έριδα; 
καί μικροφιλοτιμίας, κόμματα κα ί πάθη, καί τά ό'λω; σχε
δόν ακατάλληλα όργανα ήμών.

Περί άμφοτερων τούτων ικανά έγράφησαν έν διαφόροις 
φύλλοις καί ιδίως έν άλλεπαλλήλοις άρ-.θμοϊς τού φιλτάτου 
Μ ή  Χ ά ν ε σ α ι  τού πλέον παντός άλλου φύλλου δείξαντος 
ενδιαφέρον υπέρ τή ; κινδυνευούσης ταλαίνης πατρίδος μας 
καί περιττόν κρίνω νά έπαλαλάβω ταύτα.
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I I
Περιδινούνται πρό τών ό’ρΟαΤ.ρ.ών μου γυμνασιάρχαι μετά 

καθηγητών καί μαθητών έν ταίς όδοις περιφερομένων καί 
καφφενείοις φοιτώντων, έφορίαι δ ιπλα ί μετά άργούντων σχο
λείων, μητροπολϊται, συνελεύσεις, έξαρχοι, άφ’ ένό; άφ’ ετέ
ρου προπαγαντευταί πάσης εθνικότατος καί θρησκείας, Βούλ
γαροι σχισματικοί μετά Ουνιτών, Ίησουΐται, Παπισταί μετά 
προεσταντών, Αυστριακοί κα ί Ρουμάνοι, έκάτεροι τών όποιων 
καίτοι πρός ίόιον σκοπόν κα ί συμφέρον εργαζόμενοι, ένα ό 
μως Ιδίως καταπολεμούσι τόν Ελληνισμόν, αυτόν θεωρούν- 
τες καί άναγνωρίζοντε; τόν μέγιστον αντίπαλον.

ΓΙαραβάλλο/ν τίς έναντι τών δεξιωτάτων ενεργειών αυτών 
τά ς τών ήμετέρων, καί θεωρών παρά τά  άργούντα έν μα- 
ρασμώ καί σαθροί; κτιρίοι; ήμέτερα έκπαιδευ ικά κατα
στήματα , τά έν πλήρει ενεργεί» κα ί λαμπροί; οίλοίομήμασι 
τών αντιθέτων καί ιδίως τών Βουλγάρων, τους έντεταλμέ- 
νους τήν διαφύλαξιν τών τιμιωτέρων τού έθνους συμφερόν
των διαπληκτιζομένους, άπρακτούντας, ή καί άνοήτως,έρ 
γαζομένους καί εις ά μ ή δει καταδαπανώντας τά ςέμ πεπ ι- 
στευμένας αΰτοΐς πολυτίμους τού έθνους δυνάμεις καί παρ’ 
αυτούς τούς Βουλγάρους καί Ρουμάνου: εργαζομένους ώς λ έ
οντας, τούς Αυστριακούς έπ ί τήν κάθοδον προετοιμαζομένους, 
τούς παπιστάς καί προτεστάντας άνενδότως προσηλυτίζον
τας κα ί πάντας τούτους εις βάρος τού ‘ Ελληνισμού, κατα 
λαμβάνεται ΰπό άπογοητεύσεως ούδαμού σχεδόν βλέπουν έλ- 
π ίδα σωτηρίας τό πανταχού έπιζητούν τοιαύτην βλέμμα 
του. Παύσις καί μετάθεσι; ε ί; καταλληλοτέραν εποχήν τών 
έρίδων καί κομματικών, καί ένέργεια πάντων ημών ηνωμέ
νων σύντονος, ιδού τό κ α τ ’ έμέ ή μόνη έλπίς μα ; κατά τού 
•προσεγγίζοντος καί έπαπειλούντος ημάς κινδύνου, άμφότερα 
ταύτα ηνωμένα παρέχουσι πολλά ς έλπίδας σωτηρίας. Έρ- 
γασθώμεν, έργασθώμεν λοιπόν, αδελφοί Μακεδόνες συντό- 
νως καί οΰτω μόνον έλπίσωμεν ότι ημέραν τινά  θέλομεν ίδει 
τά  ήδη όνειρα ημών περί Μακεδονίας πραγματοποιούμενα.

I I
’Από τής παρελθούσης τετάρτης διατρίβουσιν ένταύθα ο! 

παρά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου ώς έξαρχοι άποστα- 
λέντες ϊνα έπιφέρω-ιν τήν θεραπείαν ει’ς την λυπηράν κατά- 
στασιν εις ·?,ν εδρίσκεται ή ήμετέρα κοινότης συμφιλιοΰντες 
άλλήλοις τά  δ ιεστώτα μέρη, μητροπολϊται Σερρών καί Δρά
μας κ. κ. Ναθαναήλ καί Γερμανός.

"Ας μοί έπιτραπή νά φρονώ, κύριε συντάκτα, παρά τάς α
παισιοδοξίας καί τήν έν αμφιβολία τεθειμένην καί ώς μή δυ
νατήν θεωρουμένην ΰπό τώ ν πολλών συνδιαλλαγήν τών δύο 
μερίδων,άς μοί έπ ιτραπή, λέγω , νά φρονώ καί ώμεν εύέλπιδες 
ότι τά  έπ ί ξυρού άκμής όντα πράγματα έπ ί τό βέλτιον θέ- 
λουσι τραπή διά τών καταλλήλων ενεργειών τών έν λόγω 
έξάρχων άναλογιζομ.ένων συγχρόνως άμφοτέρων τών μερίδων 
τήν κρισιμότητα τών περιστάσεων καί άν βλέμμα μόνον ά- 
πλούν περί αύτάς ρίψοισι καί ιδωσιν ¿φθαλμοφανώς τό μέγε
θος καί τήν πληθύν τών περιστοιχιζόντων τήν Μακεδονίαν 
κινδύνων. "Ας μετρήσωσι οί κύριοι ούτοι τό μέγεθος τού κιν
δύνου καί ας σκεφθώσιν έπ ’ ολίγον τήν ήν απέναντι τού έθνους 
ολοκλήρου άναλαμβάνουσιν ευθύνην περί έριδας προσωπικάς 
καί μικροφιλοτιμίας καί περί φαύλα έν γένει τυρβάζοντες 
κα ί μή άντεπεξερχόμενοι ώς εις αληθείς "Ελληνας έμπρέπει 
κατά  τώ ν κατακλυσάντων ημάς έχθρών άς προσβλέψωσι τάς 
τών αντιπάλων ένεργείας κα ί βλέποντες τά πρό πολλού άο- 
ζάμενα τών μαθημάτων των Βουλ.γαρικά σχολεία, άς καλύ- 
ψωσιν ύπ ’  αισχύνης τά  πρόσωπα αΰτών βλέποντες τήν κατά-

στασιν εις ήν ύπ ’ αΰτών ήχθησαν τά  ήμέτερα καί ταύτα 
ποιούντες άς τείνωσι χείρα συνδιαλλαγής κα ί συμφιλ.ιώσεως 
άλλήλοις καί άς τρέξωσι ηνωμένοι εις προύπάντησιν τώ ν έχ
θρών. Ι'ένοιτο.

Μ α χ ε δ ώ ν .

ΕΠΙ ΤΗ Σ ΠΡΟΤΑΣΕΏΣ ΤΟΓ Κ. ΣΚΟΡΔΕΛΠ
*Η ιδέα τού χ. Βλ. Σκορδέλη, μετά πολλήν σκέψιν κα1· 

βάσανον, μού ήρεσε.
•Εμείς τήν άπεκαλέσατε ώ ρ α ό ο εν , εγώ  δ ’ ακανθώδη καί 

σχεδόν δυσεφάρμοττον διότι :
ά .) ’Απαιτούνται άνθρωποι, άνθρωποι, μέ θέλησιν άνθρω

ποι, καί τοιοΰτοι ύπάρχουσιν ολίγοι παρ’ ήμϊν.
€'.) Χρήματα' καί
γ '. )  Θέλησις άπό μέρους τού κάτω λαού, τού ποιμενικού 

ιδίως λαού.
Παρά τή  τελευταία ταύτη τάξει, τή  άλλως τε εύφυεϊ, ά 

παντα τις ώς έπ ί τό πλεΐστον τήν οκνηρίαν, τήν άφιλοκα- 
λίαν καί άλλα έλα ττώ υατα  εις βαθμόν αναισθησίας. Οί συμ- 
πατρ ιώταί μου π ίσχονσ ιν άπό τ ε χ νη ρ α ν ία ν , διά τούτο καί 
κατέκτησαν τήν Ε λλάδα διά τών έμβαλωματάδων, προχω- 
ρησάντων ήδη μέχρι Ααρίσσης καί θά φθάσωσι σύν Θεώ μέ
χρι Μετσόβου. Έ ξ άλλου, τά π έταλα , και άλλ,α σιδηρικά 
διευθύνονται έκ Τριπόλεως εις τά πέρατα τής μικρά: μας 
‘ Ελλάδος. Καί ένώ ημείς πάσχομεν άπό πληθώραν τεχνιτών, 
εις πολλά μέρη τής Ελλάδος άποσ-ρέφονται τάς τέχνας. 
Στρατιωτικός τις μοί διηγείτο, ότι άπήντησε ελληνικά χω 
ρία ών οί κάτοικοι έζων ßfov ήμιάγριον, αί δέ γυναίκες ή- 
γνόουν τά  οικιακά εργόχειρα* οί άνδρες μάλιστα, οσάκις έ- 
πιθυμήσωσι τό κρέας, άντί διά μ ιάς βολής νά φονεύσωσι δοο- 
κάδα , κρύπτονται ΰπό τά πυκνά χαμόκλαδα καί δ ι’ ενός 
κλάδου itsuXvjOUptoiS συλλαμβάνουσιν άπό τών μαλ,λίων 
τό πρόβατον καί καταβροχθιζουσιν αυτό μετά τής οικογένειας 
των άνευ τύψεως τού συνειδότος.

Πώς λοιπόν νά διαδώση τ ις  τέχνας εΐς τοιουτους ανθρώ
πους. ’Εάν υπήρχε καλητέρα συγκοινωνία, ή διάδοσις ήτον 
εΰκολωτέρα.

’Εν τούτοις. έπειδή τινες τών ποιμένων μας κατασκευά- 
ζουσιν αύτοδιδάκτως άξιόλογα πράγματα- επειδή σ τ α γ ό 
ν ε ς  ϋ ό α τ ο ς  <rbr τ ώ  χ ρ ό ί ’ω  π ί τ ρ α ε ;  x o t J l a i r o v c i ,  καί έπειδή 
ύπάρχουσιν ¿λ ίγα  πρόσωπα δυνάμενα νά συντελέσωσιν εις 
τοιούτον εκπολιτιστικόν σκοπόν καί διά χ ίλ ια  άλλα έπειδή, 
λαμβάνω τό θάρρος νά προτείνω κάγιό τήν σύστασιν ετα ι
ρίας πρός ό ι ά ό ο σ ι ν  τ ω ν  π ρ ο χ ε ίρ ω ν  τ ε χ ν ώ ν ,  ΰπό τούς εξής 
όρους : Νά συνελθωσιν άμέσως οί κκ. Γαβριηλίδης, Καμπού- 
ρογλους, Σκορδέλης, Φαλέζ κα ί όσοι άλλοι έπικροτοΰσιν εις 
τήν ιδέαν ταύτην. Νά συστήσωσιν εταιρίαν μετοχικήν έξ έ- - 
κατόν δραχμών κατά  μετοχήν καταβληθησομένων έντός πεν
ταετίας , καί άς ουδέποτε θ’  άπολέσοισιν άς είναι βέβαΐΊ. 
Τότε θά συνδράμωσι καί άλ,λοι, καί δέν θά λειψή ό κατά 
πάντα  καλός καί αρμόδιος τμηματάοχης κ. Καζάζης νά συ- 
νεργασθή, 0 άνακαλύψωμεν δε πολλούς συ.εργάτας καί θά 
ξετρυπώσωμεν τόν ί ρ ρ α ν η  περί τά τοιαύτα κ. Ίω . Κοντά- 
κην διδάκτορα τής νομικής καί έπαρχον όττις θά υπηρέτηση 
τήν ιδέαν θαυμασίως.

Θά έχωμεν κα ί πολλούς σννδρομητάς.
’Εγώ δ ’ υπόσχομαι ήμϊν : νά μεριμνήσω δ ι' όλων μου τών 

ασθενών δυνάμεων καί ίδ ια  διά τών μελών καί άντιπροσώ- 
I πων τού Τεγεατικού Συνδέσμου πρός πραγμάτωσήν τού σκο
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πού τής εταιρίας- καί νά άναλάβη ή εταιρία«Αΰτοβοήθεια», 
ής έχω  τήν τιμήν νά είμαι γραμματεύς, τήν άνευ κέρδους 
τίνος πώλησιν τών έργοχείρων τών περιεοχομένων εις τήν έ- 
ταιρίαν τής όιαόύσεωc τώ ν  προχείρων τεχνώ ν.

"Αν δέχεσθε τάς υπηρεσίας μου, έλθετε είς τά έργα- άλ
λως μή έξοδεύετε τήν μελάνην σας.

Δέξασθε κτλ .

ΧΡΟΝΙΚΑ „
Οί πρωινοί ήχοι τής μουσικής άπό τής πλατείας τών άνα- 

κτόρων ανήγγειλαν σήμερον τήν ελευσιν τού διαδόχου άπό 
τό Τατόϊ. Ό  βασιλεύς αναμένεται τό Σάββα τον.

Έλάβομεν ρ ε τ ά γ ρ α ρ ρ α  τού δημοτικού συμβούλου Πει
ραιώς κ. Ν. Παγκιύστα πρός τούς συνδημότας αυτού περί τού 
τ ί εννοεί νά έπιδιώξη έν τώ Δημοτικοί Συμβουλίω. Τό πρό- 
γραμμ-ά του δύνχται νά Θεωρηθή πλήρες κα ί τέλειον, διά 
τούτο βεβαίως κα ί δυσεφάρμοστο-/. Ί 'πόσχετα ι όλα καί άπό 
όλα. ’Εάν ήτο βεβαίΦς αυτός Δήμαρχο; ή άν είχε πρός τή 
υπογραφή του καί τάς ύπογραφάς όλων τών άλλων δημοτι
κών Συμβούλων, ήδύνατό τ ις  νά πιστεύση είς τήν έφαρμο- 

ήν του. Α λλά  καί ούτως ό κ. ΙΙαγκώστας είνε αξιέπαινος 
ιότι τοιαύτα συλλογίζεται καί τοιαύτα ποθεί υπέρ τού 

δήμου, όστις τόν έξέλεξε Σύμ,βουλόν του. Ποθεί δέ τόσα, 
όσα πραγματοποιούμενα ήδύναντο νά μεταβάλωσι τόν Πει
ραιά είς Μαγκεστρίαν ή Λιβερπούλην. 'Ακούσατε : Θέλει α 
φθονίαν ϋδατος, καθαριότητος, υπονόμους, οχετούς, σφαγεία, 
αγοράς κατά  τμήμ.ατα, κεντρικά σχολεία, βιομηχανικάς έκ- 
θέσεις, βιβλιοθήκας, αναγνωστήρια, σύστασιν Ειδικού Δικα
στηρίου πρός έπίλυσιν τών μεταξύ έργοστασιαρχών καί έρ- 
γατώ ν διαφορών. Έ λπίζομεν ότι ταύτα πάντα  τά  έμελέτησε 
κατά βάθος ό κ. ΙΙαγκώστας καί δέν τά  άπηρίθμησεν άντι- 
γράψας αυτά έκ τού πρώτου τυχόντος Δημολογικού ’Ε γχει
ριδίου, καί ότι έν συνειδήσει θέλει υποστηρίξει αυτά, άν οχι 
όλα, αλλά τά πλείω  έν τώ  Δημοτικώ Συμβουλίω. Συγχαίρο
με·/ δέ τούς Πειραιώτας ότι καί Δήμαρχον καί Συμ-βούλους 
έχουν κατά τήν περίοδον αυτήν, πάντας ποθούντας νά μ.ε 
γαλουργήσουν υπέρ τού Πειραιώς.

Ό  συνδυασμ.ός έν Σπάρτη, όχι μόνον είνε γεγονός, άλλά 
έχομ.εν καί σχόλια καί συμπληρώσεις! Έ κ Οετικωτάτης λοι
πόν πηγής μ,ανθάνομεν ότι ό συνδυασμ.ός ό είς συνίσταται έκ 
τών κυρίων Ά ναστ. Κορφιωτάκ.η, Ρουσοπούλου, Βαρβιτσιώτη, 
καί Περικλέους Παπαδοπούλου, καί οχι, όπως μάς τόν άνήγ- 
γειλλεν ό έκ Σπάρτης ανταποκριτής μ.ας. Καλά λοιπόν !

Κατά τού κ.Κεντρικού Ταμίου πολλά παράπονα έχουσιν οί 
υπάλληλοι, σκαιώς καί άποτόμως πρός αυτούς φερομ.ένου, 
όταν λαμ.βάνωσι τήν τόλμην νά παρουσιασθώσι πρός αυτόν 
διά νά τούς πληρώση. Ό  κ. Ταμίας οφείλει νά φέρηται ά- 
βρώς πρός πάντας, νά έπ ιτελή δέ αδιακρίτως τό καθήκον, 
καί νά παύση ποιούμενος διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων τούς 
όποιους πληρώνει κα ί υπαλλήλους τούς όποιους δέν πληρώ -

νει, ϊνα  μή άναγκάζωνται νά έξαργυρώσι τάς αποδείξεις 
τοιν είς τοκογλύφους, άν καί παρήλθεν ό μήν.

Έ άν δέν κατορθωθή σήμερον συνεδρίασις τού Δημ.οτικού 
Συμβουλίου, ό Δήμαρχος θά προβή μόνος του είς έπικουρίαν τών 
έκ τής βροχής παθόντων, τού Νομ.άρχου έκ τών προτέρων 
βεβαιώσαντος ότι θά έγκρίνη τό δοθησόμενον ποσόν, άνερχό- 
μενον, ώς πλη .οφορούμεθα ε ί;  τρεις έως τέσσαρας χιλιάδας.

Έ ν τώ χωρίω Χασάν Τατάρ τού δήμου Κραινώνος τής 
Ααρίσσης ένέσκηψεν είς τά  πρόβατα ή ευλογιά. Τά νοσούντα 
άπεχωρίοθησαν τών υγιών, καί έλήφθησαν τά  κατάλληλα
μ·έτΡα·_______________ _______

Προχθές αγέλη βοών, προερχομένη έκ Λεβαδείας ένθα έ- 
πικρατεϊ έπιζωοτία κατεκρατήθη ΰπό τού έν Δαφνίω σταθ
μάρχου πρός έπιθεώρη,σιν ΰπό τού δημοτίου κτηνάτρου.

Ένεκρίθη ή πλακόστρωσις τών τριών πεζοδρομίων τού υ
πουργείου τών οικονομικών.

 t_

Έκ τού χωρίου Μακροχώρι τού δήμου Νεσσονος έκλάπη- 
σαν παρ' αγνώστων, μήπω άνακαλυφθέντων, πρόβατα.

Έν τή  έπαρχία Ααρίσσης παρά τόν Πηνειόν άγνωστοι άφή- 
ρεσαν χρήματα παρά τού Τζέλιου Ίωάννου.

Άπολεσθεΐσα επ ιτα γή  7 ,0 0 0  δραχμών έκ τού έν Πάτραις 
υποκαταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης πρός τό έν Κορίν- 
θω, έκδοθείσα ΰπό Θ. ’Αγαπητού πρός τόν Θ. Παπαληγού- 
ραν, άνευρέθη ένταύθα ΰπό τού Ζαφειριού Ζαφειροπούλου, 
ΰπαλλήλου έν τώ  ΰπουργείω τών Εσωτερικών. Ό  αξιέπαινος 
Κύριος τήν παρέδωκεν είς τήν διεύθυνσιν τής ’Αστυνομίας.

Προχθές περί τήν 1 0 π . μ. έν τώ  Έθν. Πανεπιστημίω έν 
μέσω πολυπληθούς ακροατηρίου συγκειμένου έκ τών καθη
γητώ ν, τών φοιτητών, καί φιλομούσων ακροατών, ό πολυμα
θής καθηγητής τής ’Ανατομίας κ . Ρ. Παπαίωάννου έξεφώνη- 
σε τόν έναρκτήριον τού μαθήματος του λόγον, συγκινήσαντα 
διά τήν λεπτότητα  τής κριτικής άναλύσεως τού αντικειμέ
νου αυτού, καί τής εΰφραδείας πάντας τούς άκροατάς.

Θέμα τού λόγου, ώς είκός, ΰπήρξεν ή Α νατομία. Ταύτης 
τάς διαφόρους τής διδασκαλίας καί βαθμιαίας προόδους ΰπέ- 
δειξε διαιρέσα; αυτήν άπό τούς άρχαιοτάτους χρόνους μέχρι 
τού καθ’ ημάς είς τέσσαρας διαφόρους άπ’ άλλήλων περιό
δους. Πρός τούτοις ό έγκρατέστατος ταύτης καθηγητής ΰπέ- 
δειξεν έν γένει τ ίς  ή πρόσφορος μέθοδος τής διδασκαλίας 
τής ’Ανατομίας κατά  τε θεωρίαν καί πρακτικήν όπως άποβή 
λισ ιτελής τοίς φοιτηταΐς τής ιατρικής.

Μετά δικαίας ΰπερηφανείας έν τή ρύμη τού λόγου έφώνησε 
σεμνυνόμενος «Πρό 170 0  χρόνων "Ελλην άνατόμος, ό Γαλη
νό. άνέτεμε παντοϊα ζώα έν Ρώμ.η.»

Έ π ί τέλους καταδείξας τάς πασιφανείς έλλείψεις καί ¿π ι- 
σθοδρομικήν κατάστασιν τού ήμετέρου έν τώ Πανεπιστημίω 
ανατομικού φροντιστηρίου καί Μουσείου ώς πρός τάς τεχνικάς 
προπαρασκευάς καί τήν μέχρι τούδε ελαττωματικήν παρ’
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ήμΐν μέθοδον τ ι ς  διδασκαλίας τού μαθήματος τνίς^άνατο- 
μίας, προσέθετο δτι άόκνως έξητήσατο τήν αρωγήν του υ 
πουργείου κα ί τής ιατρικές σχολής τοϋ ήμετέρου Πανεπιστη
μίου πρός σύστασιν ’Ανατομικού Μουσείου άξίου τού 8 φέρει 
ονόματος καί εφάμιλλου κατά τό μάλλον καί ήττον μέ τά 
άδελφά έν Ευρώπη, υποσχόμενος λίαν μετριοφρονώ; νά διδά- 
σκη καθ' έκάστην τρεις ώρας, μίαν θεωρητικώς καί δύο πρα
κ τ ικ έ ς  τούς κ.κ. φοιτητάς. Τοιούτος ακραιφνείς ζάλος υπέρ 
τής μορφώσεως τών οπαδών των Ά σκληπ ιώ ν έν Έ λλάδι είναι 
άνιότερος παντός επαίνου.

Τό παρελθόν Σάββατον έμ,φανισθείς είς τήν νομαρχίαν ό 
νεωστί εκλεγείς δήμαρχος Φυλάς κ. Προκόπιο: Παπαδημη- 
τρίου, ιατρός, μετά παρέδρων καί συμβούλων έδωκε τόν νε- 
νομισμένον ό'ρκον, εγκατασταθείς εί’ς τά χρέν) του.

Τή παρελθούση Δευτέρα έπίσης ό δήμαρχος Άχαρνών κ. 
’Αναστάσιος Νίκας, χρηματίσας τοιούτος κα ί κατά τά,ν πα- 
ρελθούσαν περίοδον, ώρκίσθη πρό τού νομάρχου.

Καθ’ δλον σχεδόν τό μήκος τάς όδού ‘Ιπττοχράτονς οΰδέ 
είς παρήγορος φανός διαχέων τό φώς του, έμποδίζων τούς 
διαβάτας, ή μάλλον τού? κολυμβητάς, νά πνιγώ σιν έν μέσω 
τού έκ πετρών κα ί άσβέτου καί λίθων κα ί σανίδων κα ί βό
θρων . . . πελάγους. Διά τούτο δέ χθές καί ό άτυχά,ς χρονο
γράφος, έκεί κατοίκων καί πηγαίνων είς τόσπήτι, έξώκειλεν 
έπ ί τίνος σκοπέλου χωμάτων, παθών έλαφρώς κατά τόν πόδα 
καί ύποστάς ά β α ρ ία ν  τού πορτοφολιού του.

Έν τώ  νομώ Κυκλάδων συνελήφθησαν κατά τόν παρελ
θόντα μά,να φυγόποινοι κα ί φυγόδικοι έν δλω 3 , έξ ων 1 
κατηγορούμενος έπί άπσαγω γή, 1 έπί ζωοκλοπή, δέ έτερος 
έπ ί παραβάσει ύγιεινομικών διατάξεων.

Σήμερον εϊδομεν τούς πρώτους λουκουμάδες μελισταγείς 
καί φρέσκους. Τόρα μαζή μέ τά  κάστανα καί τό σαλέπι ό 
χειμών ευρισκόμενος έν απαρτία άρχεται τών συνεδριάσεών 
του. Καλόν χειμώνα λοιπόν !

Αί κάμπα ι πολλήν ζημίαν έπέφεραν είς τάς βαμβακοφυ
τείας καί τ ά ; αμπέλους τής Χίου. Αι δέ πορτοκαλλέαι καί 
λεμονέαι μερικών χωρίων τής νήσου έκαλύφθησαν υπό λειχή- 
νω ν  διό έκόπη μέχρι τής ρίζης μέγας άρ.Ομ.ός δένδρων διά νά 
σταματήση τό κακόν. Ε πίσης ή συγκομιδή έβλάβη βαρέως 
υπό τής βροχής, ήτις άδιαλείπτως έπ ιπτεν έπί οκτώ ημέ
ρας εις Χίον, Λήμνον, καί Κώ. Ή  μαστίχη παρεσύρθη υπό 
τώ ν ΰδάτοιν.

Γνωρίζετε τά,ν ώραίαν έκεΐ παρά τά,ν πλατείαν τής Ε λευ
θερίας δενδροστοιχίαν έκ πιπεριών αριστερόθεν τώ  κατερχο- 
μένω τά,ν οδόν Πειραιώς. Λοιπόν τρία έξ αυτής δένδρα κ α 
τά  σειράν τά πρώτα, ύψούμενα πρό τής απέναντι τού Νηπια
γωγείου οικίας Κόρπα κατερρίφθησαν. Φαίνεται δτι άπέκρυ- 
π τα ν  τήν πέριξ θέαν άπό τών παραθύρων τής οικίας καί οί 
κατοικούντες έφρόντ σαν νά- άρωσι τό κώλυμα. Ά ν  λειτονργή 
εδώ επίβλεψ ι; καί αστυνομία, πρέπει νά τιμωρηθώσιν οί δρά- 
στα ι τού κατά τών εγκλήματος.

Τά,ν ζωηράν δλου τού κόσμου προσοχήν άπέσπα προχθές 
κατά  τά,ν οδόν Σταδίου ξανθομάλλης δεκατετραετής φου- 
στανελλοφόρος. μέ τά,ν ολόχρυση φέρμελή του καί τά  κατα- 
κόκκινα τουζλούκια, του  '/-αί τό φέσι του τό όποιον έν 
μέσω τής καταξάνθου κόμης του ομοίαζε τόσω πρός παπα
ρούναν μεταξύ στάχεων. Καί τό άρειμάνιον βάδισμά του, 
καί οί κυματισμοί τής λευκοτάτης φουστανέλας του μάς έ
φεραν είς τόν νούν τήν τρυφεράν ηλικίαν τού Μπότσαρη, τού 
Καρα/σκάκη καί έβλέπαμ,εν τόσα όνειρα ύφασμένα μέ δόξαν 
καί α ίμα, σκιασθέντα υπό τά  τείχη  τού χρηματιστηρίου 
καί ψεύ ! διότι δέν διεκρίνομεν καν πρός παρηγορίαν καί 
ούτε μίαν ροδόχρυσον χαραυγήν νέου τίνος ονείρου.

— Έ νεκα  τυπογραφικής άιεπαρκείας ή η Μακεδονία» τού 
φίλου 'Ιεροκλέους δέν θά έκδοθή σήμερον, ά λλ ’αύριον δ ιππλή .

—  Ά φίκετο έκ Καλαβρύτων δ φοιτητής τής ίατρικής κ. 
Ά ντ . Λαμπύρης, έκ τών καλλίστων νέων τής ακαδημαϊκής 
νεολαίας καί ανεψιός τού πρώην Πατρών κύρ Άβερκίου.

—  Έκ Βάρνη; άφίκετο ό φοιτητή; κ. Β. Παράσχος, καλ- 
λίστης οίκογενείας κάλλιστο; βλαστός.

—  ’Αναχωρεί τήν προσεχή τετάρτην μεταβαίνοιν είς Λει
ψίαν σπουδά^ων είδικώς πολιτικάς έπιστήμας καί είδικώτε- 
ρον οικονομολογικά ό έξοχος νέος κ. ΊΙλ ία ς Λιακόπουλος, ό 
τό άριστείον ώς διδάκτωρ τά  νομικά έν τόσαις δάφναις καί 
έπαίνιος λαβών, ώστε ν’ άξιωθή τής ύψίστης τιμής τού νά 
προσενεχθώσιν αύτώ  τιμαί κα ί εύχαριστίαι παρά τού πρωθυ- 
θυπουργού τής πατρίδος του. ΕΪχε διαδοθή κακώς δτι έ κ. 
Λιακόπουλος μετέβαινεν ώς υπότροφος ομογενούς τίνος τούτο 
εϊχετό πως άληθείας, άλλά τού ομογενούς έκφράσαντος έπιθυ- 
μίας σωματεμπόρου, δτι αυτός έν τώ  μέλλοντι θά εϊνε ό κ ύ 
ριός του, καί ώς κύριος εδικαιούτο νά τώ  έπιβάλλη νά μετάλ
λαξη έπιστήμην, καί νά γίνη σκαφτιάς, ό νέος ευχαρίστησε» 
ευγενέστατα καί άπέρχεται έλεύθερος είς Ευρώπην, στοργή, 
καί άναλώμασι τού σεβαστού θείου του, τού άντισυνταγμα- 
τάρχου Β. Λιακοπούλου, τού νύν φρουράρχου Ναυπλίου. Εις 
τόν αγαπητόν νέον κ. Λιακόπουλον εΰχόυεθα λαμπροτάτας 
σπουδάς, λαμπρότερου μέλλον καί αίσίαν επάνοδον.

—  Αΰριον άναχωρούσι Μάκεδόνες τινες έν οίς καί ό εΰ- 
παίδευτος φίλο; κ . Λασπόπουλος είς Κόρινθον, έν ένί κα ί μόνω 
ένιαυτώ δύο θάψασαν Μακεδονόπαιδας, τόν προχθές ακόμη 
άποβιώσαντα μηχανικόν Ά λεξιάδην καί τόν πρότερον αΰτο- 
κτονήσαντα κακή μοίρα εΰφυέστατον νέον κ. Ά ντωνιάδην, 
δπως σπείσωσι όλίγα δάκρυα φιλίας είς τούς δύο άτυχεΐς 
συμπολίτας των. Ή  πράξις αΰτη τιμά  μεγάλως τούς Μα- 
κενόνα; νέους οϊτινες άνέλαβον τήν μνημόσυνου ταύτην εκδρο
μήν είς Κόρινθον.

—  Έπανήλθεν έκ Σμύρνης ό φοιτητής τής νομικής καί ή- 
μέτερος άγαπητός συνεργάτης καί άνταποκριτής έκείθεν, Μ. 
Άργυρόπουλος, δστίς τόσον ενωρίς ήρξατο θύειν ταίς Χάρισι, 
μεταφραστής ποιήσεων τού Μυσσέ, έπ ιτυχώ ν πολύ έν τή με
ταφράσει τού Μ «π 1οοΙιθ, έκ δέ τών άνθηρών πεζογραφιών του, 
μηδόλως βεβαρυμένων υπό τής κρατούσης σμυρναϊκής σχολα- 
στικότητος, άλλά μάλ,λον άττικιζουσών, προαγγέλλων δ ι’ 
εαυτόν μέλλον καλού λογογράφου, ίσως δε κα ί μυθιστοριο- 
γράφου.

Τά,ν παρελθούσαν νύκτα άγνωστος είσελθών δ ι’ άντίκλει- 
δος εί: τ ι έν Πειραιεί έπί τής οδού Άθηνάς χρυσοπωλείον έ 
κλεψε μερικά αντικείμενα· ά λλ ’ έννοηθείς ύπό κλητήρός τίνος, 
άπήλθε χωρίς νά έκτελέση πλήρες τό κλεπτικόν πρόγραμ
μά του.
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Τ Α  ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ,
(T O T  ΕΙΔΙΚ Ο Υ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ> 

Κ .ω ν σ τ α ν τ ε ν ο ύ « ο λ ε ς ,  30  Σεπτεμβρίου

Δ ιατί δχι ; άφού πάντες έορτάσουσιν, δ ια τί ημείς ν’ άπο- 
τελώμεν έξαίρεσιν ;  ’ ΐδού λοιπόν καί παρ’ ήμΐν εορτή. Τά 
τηλεβόλα άνήγγειλαν άπό τής χθές τό εσπέρας τήν έναρξιν 
τού κουρμπάν Βαΐραμίου. 'Ικανά πρόβατα σήμερον θυσιάζον
τα ι έπ ί ταύτη . Καί έπ ί τούτω ιδού καί £ν έπισόδειον. Χρι
στιανός καί τούρκος, έκ τώ ν  τής κατωτέρας τάξεως, έν τ α 
βέρνα συνευθυμούντες έπινον. Ό  τούρκος πρός τόν χριστια
νόν ελληνα, αποτεινόμενος λέγει «δσα ήμεϊς σφάζομεν σή
μερον πρόβατα τόσοι γχ ιααύρ ιδτς  νά ψοφίσωσιν» «κα ί δσα 
ημείς αύγά τσακίζομεν, υπολαμβάνει ό χριστιανός, -ό πάσχα 
τόοοι τούρκοι νά ’πάν στόν διάβολον». 'Ο τούρκος ουδόλως 
μείνας ευχαριστημένος έκ τής εΰφυεστάτης άπαντήσεως ύπε- 
χώρησεν. Ά λ λ ’ έκτός τής εορτής ταύτης εχομεν καί τάς 
έκδρομάς τών πρεσβευτών. Ό  τής Ρωσσίας άπήλθεν είς 
Προύσαν. 'Ο δέ τής ’ Αγγλίας κόμης Δούφφεριν έπί τού πλοίου 
τού Πάνδερ, τού Βόλτα, έποιήσατο έκδρομήν μέχρι Μαύρης 
θαλάσσης. Τή δέ τρίτη ημέρα τού Βαΐραμίου θέλει γευμα
τίσει είς τά άνάκτορα καί ακολούθως θέλει παρουσιάσει τήν 
κόμησαν σύζυγόν του είς τόν Σουλτάνον, μεγάλως έπιθυμούντα 
νά ΐδγ, αυτήν.

Τί δέ έπραξε μέχρι τούδε ό λόρδος κόμης ; Χάριν τών 
Α ιγυπτιακών πραγμάτων καί χάριν τών έμπορικών συμφε
ρόντων προσεποιήθη τόν βλάκα, περί τών μεταρρυθμίσεων 
προκειμένου, νά άρκεσθή είς τάς διαβεβαιώσεις τής Πύλης 
δτι αύτη θέλει νά είσαγάγη γενικάς μεταρρυθμίσεις δ ι’ δλον 
τό κράτος κα ί ουχί μ.ερικάς διά τήν Μικράν Άσίαν μόνον. 
Οϋτιυ λοιπόν κατώρθωσε δπως ή Πύλη αναγνώριση, τον Βαί- 
ριγκ έν Αιγύπτιο καί νά πράξη δ ,τ ι οι άγγλοι υπουργοί δέν 
Ιδυνήθησαν νά πράξωσι καί δ ι’ 8 τοσούτος πάταγος έγένετο 
άμα τώ  διορισμώ τού Βαίριγκ είς άντικατάστασιν τού Δούφ- 
φεριν, νά τιτλοφόρηση αυτόν καί νά τόν βαπτίση πολιτικόν 
πράκτορα καί γενικόν πρόζενον έν Αιγύπτιο.

Προσοχή ! ΟΪ Έ λληνες δπως άναγνωρισθώσιν ιός τοιούτοι 
δέν άρκεϊ νά φέριοσι διαβατήριον ή διαμονητήρια ελληνικά, 
άλλ’  άπα ιτε ΐτα ι νά φέριοσι καί άποδείξεις τής Πύλης. Πότε 
θέλει λοιπόν λυθή τό ζήτημα τής ελληνικής ΰπηκοότητος 
έπ ί τέλους ; 'Η Πύλη πράττει δ,τι θέλει καί ή ελληνική 
πρεσβεία δ ιατελεί έν άπαθεία. Ε σχάτως έστάλη διαταγή 
είς άπαντας τούς διοικητάς γενικώς, έπιτάττουσα αυτούς 
διά πάντας τούς υπηκόους ξένους, δπως μή άναγνωρίζυ,νται 
ούτοι ώς τοιούτοι, είμά, παρου*τιάσωσιν ένδεικτικόν τού έν τή 
Γ. Πύλη, γραφείου τώ ν έθνικοτήτιον. 'Ο δέ γενικός διοικη
τής τού ’Αρχιπελάγους Ναφίζ πασάς παρεχώρησεν, κατά 
τάς πληροφορίας τής «Τουρκίας», προθεσμίαν 31 ημε
ρών είς τούς "Ελληνας δπως έλθόντες έν Κωνσταντινουπόλει 
έπιτύχωσιν ένδεικτικόν τής έθνικότητος αυτών. Είναι γνω 
στόν δτι τό ζήτημα τής ελληνική: ΰπηκοότητος χρονολογεί
τα ι άπό πολλού κα ί δτι πολλαί άναφύονται περιπλοκαί έκ 
τούτου. Δ ιατί ή 'Ελληνική κυβέονησις δέν ένεργεΐ ;  'Η δια
ταγή φέρεται μέν είς πάντας τούς ξένους υπηκόους άφορώσα. 
πλήν κυρίως αποβλέπει είς τούς έλληνας, καθότι έν ταίς νή- 
σοις τού αρχιπελάγους μόνον ελληνες ύπάρχουσι.

Μεγάλη άσφάλεια έπικρατεί έν Κωνσταντινουπόλει. Ά -  
πλούστατον δ ’ αυτή δείγμα έστω τόδε :

Κύριε Αιάχο,
«Είμεθα πέντε δυστυχισμένοι άνθρωποι καί νά μάς δώ- 

» ση,ς 2 10  λίρας, καί ύστερα άπό κάμποσο καιρό θά σάς 
» τής δώσωμεν. Η μείς αΰριον βράδυ Οά ρίψωμεν ένα μαν- 
» δύλι είς τό περιβόλι σου καί αΰριον θά έλθωμεν νά τάς 
» λαβωμεν. Έάν μάς άρνηθής καί πάς ’ς τήν άρχήν, ήμεϊς 
» δέν φοβούμαστε ο ΰτε .. .  . Έάν ύπάγν,ς ’ς τά Σταυροδρόμι,
» έχουμε τά  μέσα νά σέ θανατώσωμεν κα ί εσέ κα ί τή ν  ο ί 
α κογένειάν σου. Φρόντισον λοιπόν έν-ός 2 4  «ορών νά μάς δώ- 
» ση,ς τάς 2 10  λίρας.»

Ή  έπιστολή αΰτη ευρεθη έρρ μμένη έντός τού κήπου τού 
κ. ΊΙλιάσκου. Τή έπαύριον δέ,καθά φέρεται έν τή  έπ ισ τ.λή , 
μεθ’ δλας τάς προφυλάξεις καί τά άστυνομικά μέτρα, έρρίφθη 
καί τό μανδήλιον. Καί τώρα ό κ Ήλιάσκος φοβείται καί 
τήν σκιάν του μεθ’ δλα τά  μέτρα, τούς άστυνόμους, τήν 
στρατιωτικήν δύναμιν δ ι’ Ά ελαβεν. Ή μεϊς έάν προσεκαλού- 
μεθα νά συμβουλεύσωμεν τόν κ.’Ηλ.ιάσκον, θά τού έλέγομεν 
νά δώση τ ά ; αίτηθείσας 2 10  λίρας, διότι τώρα θά τού φύ
γουν περισσότερα.

Κακουργήματα πλείσθ’  δσα γίγνοντα ι έν Σταυροδρομίω 
καί κλοπαί οΰκ όλίγαι. Έ ν Χαλκηδόνι έγείρεταί τ ις  τήν 
πρωίαν, ζη τεί τό μπρήκι διά καφέν, δέν τό ευρίσκει. Κλέ- 
π τα ι είσελθόντες τήν νύκτα άφήρεσαν πάντα τά  μαγειρικά 
σκεύη. Λησταί παρά τό Βακάλκιοί, λη,σταί άλλαχού. Μεθ’δ- 
λα ταύτα  ήμεϊς άναγράφομεν δτι μεγάλη άσφάλεια υπάρχει 
έν Κων(πόλει, δ ιότι ήμεϊς μεθ’  δλα ταύτα  άναμένομεν ίνα 
καθ’ οδόν συλλαμβανώμεθα υπό ληστών κα ί άπαγώμεθα είς 
τά δρη. Περιμένομεν ν’ άκούσωμεν δτι λησταί έφερον είς τά 
όρη τούς πρέσβεις, τούς υπουργούς κ α ί . . . .  τόν Σουλτάνον.

'Ως ελεγον έν τή  ήγουμένη, μου, ικανοί περιηγηταί άφί- 
κοντο ένταύθα καί κατέλυσαν είς τό Λουξεμβούργον. Ούτοι 
είσί τριάκοντα καί έννέα. Μεταξύ δ’ αύτών είνε ο έπ ί τών 
δημοσίων έργων υπουργός τού Βελγίου κ. Όλέν, πλείστοι 
διευθυνταί καί έπιθεωρηταί σιδηροδρόμων, ό υπουργός τών 
τηλεγραφείων καί ταχυδρομείων τής Γαλλίας κ. (ϋοΤεΓγ, 
ό άρχισυντάκτης τού «10 ' Αίώνος» κ. Έ δ. Άβοϋ, ό έν ΓΙα- 
ρισίοις άνταποκριτής τού «Χρόνου» τού Λονδίνου κ. Βλώ- 
β ιτς, ό συντάκτης τού «Φ ιγαρώ» κ. Βοαγέ, ό τού «Νέου Ε 
λευθέρου Τύπου» κ. Γουσταύος Κόν, ό τής « ’Εφημερίδες 
τής Κολωνίας» κ . Κλέζερ, ό τής «Γενικής Έφημερίδος τού 
Μονάχου» κ. Βαλλερστέό, ό τού « Ι ’αλάτου» τών Παρισίων 
κ. Τρεφαί καί διάφοροι άλλοι έπίσημοι άνδρες. Οιον πλήθος 
επισημοτήτων καί μάλ,ιστα έφηρεριδογράφων ! Έ ξ αυτών 
σημειούμεν τόν Άβού, δστις ένώ ήν μισέλλην κα ί σφοδρώς 
κατηνέχθη κατά  τών Ελλήνων έν τώ Β α σ ι.Ι ΰ  τώ ν  'Ο ρίω ν , 
ακολούθως ήλλαξεν αισθήματα κα ί μάλιστα πρός ένδειξιν τής 
άλλαγής ταύτης τών αισθημάτων του ήναγκάσθη νά προβή 
είς τήν δημοσίευσιν τής γνωστής αυτού έπιστολής έν τώ  
«Χρόνω». Νύν δέ λέγε ι δτι προτίθεται νά έκδώση τό δεύτε
ρον τόν BaPi.Ua τώ ν 'Ο ρίων, ού θέλει προτάξει πρόλογον 
λίαν φιλελληνικόν καί μεγάλως εύαρεστήσοντα τούς Έ λλη 
νας. Ένταύθα έκφράζεται φ ιλελληνικώτατα . "Ωθελε δέ ορ- 
γανισθή τ ι ύπέρ αυτού ύπό τών ένταύθα Ε λλήνω ν,εί μή άνε- 
χιόρει αΰριον μετά τών λοιπών.

Ο ΰ τ ε ς

Ο  ΝΕΟΣ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
τώ ν  3Ετ<>ατεωτεκών τή ; Γαλλεας

ΙΙρώτην φοράν έλαβε τό χαρτοφυλάκιον τού υπουργού τών
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Στρατιωτικών έκ χειρών τού Γαμβέττα, κατά  τον σχηματι
σμόν τον μεγάλου όνομασθέντος Υπουργείου του. ’Από τον 
1871 είνε δ ενδέκατος υπουργός όστις επιφορτίζεται την ά- 
νωτάτην στρατιωτικήν διεύθυσιν τής Γαλλίας. ”Λς τούς ρ.ε- 
τρήσωμ,εν. Στρατηγός Λεφλώ, Σισσέ, Βαρράϊλ, Γκρέλεϋ,Φάρρ, 
Καμπενόν, Μ πιλλώ καί Τιβωδέν, καί πάλιν Καμπενόν.

’Εννοείται ότι οί αδιάλλακτοι δέν τάν χωνεύουν· άλλ’ οί 
συντηρητικοί δημοκρατικοί τόν έχουσι περί πολλοΰ, ώς τόν 
υπουργόν τών Στρατιωτικών τού μεγάλου αυτών Γαμ.βέττα. 
Τό στρατιωτικόν αυτού στάδιον κατήρξατο ό Καμπενόν διά 
πράξεως ήτις τόν τιμά.

Σή 2  Δεκεμβρίου, ό'ταν ό Ναπολέων Γ '. κατεπάτησε τόν 
ό’ρκον του κα ί άνηγορεύθη δικτάτοιρ, ό Καμπενόν ήρνήθη νά 
διόσ·ρ τόν στρατιωτικόν αΰτού όρκον. Οΰχ ήττον δέν έμεινε 
τόσον άκαμπτος, διότι κατόπιν και υπηρέτησε καί έπροβιβά- 
σΟη. Εις τόν πόλεμ,ον τής Κίννας προεβιβάσθη άντισυνταγ- 
ματάρχης. Κατά τόν πόλεμον τού 18 7 0  ήτο άρχηγός τού 
επιτελείου υπό τόν στρατηγόν Λεγράν. Έπολέμησεν έν Γρα- 
βελόττη, έτραυματίσθη καί ήχμαλωτίσθη. Τό 1879 προε- 
χειρίσθη εις στρατηγόν Μοιραρχίαν. Ό  Γαμ.βέττας τόν ϋψω- 
σεν εις υπουργόν, καί ό Ψερρύ ήκολούΟησε τό παράδειγμα ε
κείνου.

Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Ο Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΡΟΚΛΕΝΥΣ

υ π ο ψ η φ ίο υ  β ο υ λ ε υ τ ο ΰ  Ά τ τ ε κ ί5 ς
( Έ χ ψ ω ν η θ ύ ς  χ θ ε ς  Κ υ ρ ι α κ ή ν  ί  / ε ./ ι.)

Πρώτον μέν, ώ άνδρες Αθηναίοι, παρακαλώ τήν Οείαν 
Πρόνσιαν, τήν έποπτεύουσαν τω ν  εθνών, ινα ΰπενθυμίση εις 
τούς ενταύθα συνελθόντας κα ί τούς "Ελληνας πάντας 
τίνων πατέριυν είναι τέκνα κα ί πώς άνέτειλεν ή μεγάλη 
έπανάστασις τού 2 1  κα ί πρός ποίαν αποστολήν άνεστήθη 
έκ τού μνημείου τής δουλείας ή νεωτέρα 'Ελλάς. ’Έ πειτα 
δέ θά προσπαθήσω καί εγώ  μ.εθ’ όλην τήν ασθένειαν τής 
ανθρώπινης διανοίας νά παραστήσω τούς κινδύνους, οΰς ό 
Ελληνισμό; κινδυνεύει έκ τής νέας αυστριακής πολιτικής 
κα ί τήν έπαπειλουμένην κατά  τής Μακεδονίας επιβουλήν 
κα ί νά έξηγήσω διά τίνων μέσων κα ί διά τίνος πολιτικής 
δυνάμεθα ν’ άντιδοάσωμεν έπ ιτυχώ ς κατά  τών ξένων ρα
διουργιών κα ί νά διατηρήσωμεν ακέραιον κα ί άπαράφθορον 
τό εϋελπι τής πατρίδος μέλλον. Καί ότι μέν ή Αυστριακή 
πολιτική έκ μακρού χρόνου επιβουλεύεται τήν περικαλλή 
Μακεδονίαν κα ί πρός τούτο καταβάλλει πάσαν τήν πανουρ
γ ία ν κα ί επιμονήν κα ί εμπειρίαν αρχαίας κα ί έξησκημένης 
δ ιπλω ματίας υπό διεύθυνσιν ένιαίαν ένεργούσης τούτο οΰ- 
δείς π ιστεύω  τών “Ελλήνων υπάρχει μή αισθανόμενος κα ί έν 
βαθμ-ώ τ ιν ι μ εγάλω  ή μ.ικρώ μή ανησυχών. "Οτι όμως ό κίν
δυνος έπ ίκειτα ι κα ί ότι 5 κίνδυνος ούτος δέν αποβλέπει τήν 
Μακεδονίαν μόνην αυτήν καθ’ έαυτήν κα ί ώς επαρχίαν τουρ
κικήν, άλλ’  ότι είναι κίνδυνος σύμ.παντος τού ελληνισμού 
τούτο κατά  τόν πρώτον τούτον λόγον θέλω ένασχοληθή νά 
αποδείξω .

“Η Αυστρία έκ παλα ιοτάτω ν χρόνων άπετελει αυτοκρα
τορίαν καθαρώς γερμανικήν κα ί μέχρι τών αρχών τού πα 
ρόντος αίώνος έθεωρεϊτο τό κέντρον καί ή κορυφή της όλης 
γερμανικής φυλής. ’Αλλά μετά πολλάς ιστορικά; α λλεπα λ
λήλου; περιπετείας κα ί άπό τών πρώτων ετών τής θρησκευ
τικής μεταρρυθμίσεως τό Γερμανικόν πνεύμα έτεινε πρός βορ-

ράν καί οί έν Βιέννη αύτοκράτορες μικρόν κατά  μικρόν άπεξε- 
δύοντο τής γνησεία ; γερμανικής δοράς κα ί άνελάμβανον 
μετά πλείονος στοργής τόν τίτλον τού προστάτου τού κα
θολικισμού κα ί τής Ρώμης. Ό  Γουστάβος Άδόλφος έπολέ- 
μησε πρός τόν Ψερδινάνδον Β'. μάλλον ώς αντιπρόσωπος 
τής πίστεως τώ ν διαματυρουμένων. Ά λ λ ’ ή έν Βετσφαλία 
συνθήκη άπεχώρισε τά βόρεια Γερμανικά κράτη άπό τής 
επιρροής τού αυστριακού στέμμ.ατος κα ί έθνκε τάς βάσεις 
νέας γερμανικής αυτοκρατορίας. Παρήλθον αιώνες κα ί ή νέα 
ΓΙρωσσία άνέλαβε τήν ήγεμονίαν τής γερμ.ανικής φυλής καί 
διά τής έν Σαδόβα μάχης απώθησε πρός νότον κα ί μακράν 
τής καθ’ αΰτό Γερμανίας τήν Αυστρίαν. Έ κτοτε ή αυτοκρα
τορία αυτη δέν έχει ίδιον έθνος κα ί ίδιον λαόν, έφ’ ού νά 
στηρίζεται, ζη τεί δέ πανταχού ξένα ; φυλάς κα ί ξένας γα ίας 
διά νά έχ-ρ λόγον ΰπάρξεω; έν τώ  μέλλοντι. Αυτοκρατορία 
περιλαμβάνουσα τριάκοντα κα ί πλέον εκατομμύρια Γερμα
νών Αυστριακών, δ ι’  ων, διά τεχνητών μέσων, δεσπόζει έπί 
τών λοιπών είκοσι πέντε εκατομμυρίων αλλοφύλων. Ουτω 
συσκευασθέν τό κράτος τούτο μ-ετέπεσεν άπό τάξεως πρω- 
ταγωνιστού εις τάξιν  δευτεραγωνιστού κα ί ή άψβουργική 
μοναρχία άπό γερμανικής αυτοκρατορίας περιέστη εις τήν 
θέσιν κα ί τά  καθήκοντα θεράποντος τής καθ’ αυτό γερμα
νικής αυτοκρατορίας. Έ π ί τής βάσεως ταύτης, συνέστη 
ή γεομανοαυστριακή συμμαχία, ήτις σκοπόν έχει νά έξανα- 
τολίση μέν τήν Αυστρίαν κα ί νά παρέξη αυτή λόγον ΰπάρ
ξεως κα ί δεύτερον νά έξαπλώση δ ι’ αυτής έπ ί τήν ’Ανατο
λήν κα ί τήν Ά σ ίαν τό γερμανικόν έμ,πόριον κα ί τήν γερμα
νικήν βιομηχανίαν. Άρχή περιφανής κα ί αναντίρρητος τής 
έκτελέσεως τού σχεδίου τούτου έγένετο πρό πέντε έτών έν 
Βερολίνο», ό'τε έλαβεν ή Αυστρία παρά τού συνεδρίου τό δι- 
καίωμα τής κατοχής Βοσνίας καί “Ερζεγοβίνης. ΔΓ έπιδε- 
ξιότητος μ,ετά ταύτα  κα ί έπιμονής όντως άξιοθαυμάστου, 
ή Αυστρία κατώρθωσε άναιμωτί νά γίντ, κυρία τής άπορθή- 
του θέσεο); Μητροβίτσας, ήτις αποτελεί τάς Θερμ.οπύλας 
τής Μακεδονίας. "Εκτοτε υποσκάπτονται αλλεπάλληλοι 
υπόνομοι ΰπό τό Μακεδονικόν έδαφος κα ί τό σμιλίον τού 
διπλο>μάτου γλύφει άδιακόπως τήν εικόνα πολιτικής τίνος 
ανάγκης ή εκπολιτιστικής τίνος αποστολής, ϊνα καταστήση 
εΰπρόσοιπον έν Εΰρώπη κα ί άπαρίτατον έν ’Ανατολή, τήν 
Αυστριακήν κατά τής Μακεδονίας έπιδρομήν.

Μυριόχρωμοι πράκτορες πολιτικήν θρησκευτικήν, δ ιδακτι
κήν κα ί έμπορικήν έχοντες αποστολήν κατεπλημμύρισαν τάν 
μ.εταξύ Α'ίμου κα ί τών α ικτώ ν τού Θερμαϊκού κόλπου χώραν, 
άγοράζουσι γα ία ς πλούσιας ΰπό τήν έμπνευσιν εταιρίας έ- 
δρευούσης έν Βιέννη, σπείρουσι τόν λόγον τής θρησκευτι
κής κα ί πολιτικής αυτών αποστολής, περιάγουσιν αναφο
ράς αλλεπαλλήλους πρός έπίκλησιν αυστριακής προστασίας, 
ΰποθάλπουσι τά φυλετικά τών κατοίκων μ ίση, έμβάλλουσι 
τόν δαυλόν τής διχονοίας ε?ς πάσας τάς “Ελληνικά; κοινότη
τας κα ί διά παντοίων μηχανημάτων πειρώνται νά δημιουρ- 
γήσωσιν έν Μακεδονία τό ηθικόν χάος κα ί τήν άπελπ ισ ίαν 
τών ψυχών. Οί Μωαμεθανοί κάτοικοι τής Μακεδονίας θω
πεύονται, οι Βούλγαροι κατηχούντα ι, οί "Ελληνες δέ μό
νοι πολεμούνται κρύφα καί αναφανδόν, αμέσως κα ί έμ- 
μέσως διά τής έπιδείξεως τού αυστριακού όγκου καί 
τής ΰποθάλψεως έμφυλίων έρίδων, διά τής έμποοική; κατα- 
διώξεως κα ί διά τού κατά  τής ελληνικής πα ιδείας άντα- 
γωνισμού.

Διά νά έννοήσωμεν ακριβώς τόν ζήλον τής αυστριακής 
δ ιπλω μ α τία ; κα ί τ ά ; μ εγάλα ; ώφελείας, ας άπεκδέχετα ι
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έκ τής προσαρτήσεως τής Μακεδονίας πρέπει ν’  άναπαρασ- 
τήσωμεν τήν γεωγραφικήν θέσιν τής έπαρχίας ταύτης κα ί 
νά ένθυμηθώμεν ότι έκπαλα ι ό κύριος τής Μακεδονίας ήτο 
κύριος τής δεξιόθεν Θράκης κα ί τής άριστερύθεν Ηπείρου 
καί τής Στερεά; “Ελλάδος, τού Βυζαντίου κα ί τών Α θη 
νών συγχρόνως-ΰπό δε έυ.πορικήν έποψιν ή Μακεδονία συγ
κοινωνούσα πρός βορράν μέ ό'λας τ ά ; φυλά ; τού Δουνάβεως 
κα ί του; δύο βραχίονας αυτή ; έκτείνουσα τού μ.έν πρός τό 
τουρκικόν, τόν δέ πρός τό ελληνικόν κράτος, έχει τοΰ; πόδας 
έπ ί τής μεσογείου, τής θαλάσσης τούτέστιν έκείνης, ήτις 
είναι τό κέντρον τής γης κα ί ή λεκάνη πασών τών ηπείρων 
τού παλαιού κόσμου. Πρός δέ τούτους έδαφος γονιμότατου, 
πο ικίλοι-ατα κα ί πολ ιτιμ ώ τατα  ήδη καλλιέργειας παράγων 
έπ ιτηδιώτατον εις παραγωγήν μετάξης έκλεκτής κα ί οίνου 
καί σίτου έξαιρετικού κα ί πληθυσμός έπέκεινα τού εκατομ
μυρίου. Τοιαύτη ούσα ή Μακεδονία δικαίως θεωρείται τό 
μήλον τής έριδος άποκατασταθεισών φυλών τής ’Ανατολής 
κα ί ούχί παραλόγως κ ινεί τήν όρεξιν φιλοκερδούς μοναρ
χ ίας, ήτις έξ αΰτής περιμένει ν’ άποζημιο>θή, δ ι’ οσα; δαπά
να ; καί θυσίας ΰπέστη έν τή κατοχή, τού άγριου εδάφους τής 
Βοσνίας κα ί τής Ερζεγοβίνης. “ Γπό τήν τουρκική·* διοίκησιν 
αυτήν ή Μακεδονία σήμερον παρέχει εις τήν πύλην προσό
δους ίσως σχεδόν πρός τάς προσόδους τής όλης “Ελλάδος.

Α λλά  διά τήν έλληνικήν φυλήν ή Μακεδονία έχει πρό 
πάντων έξαιρετικήν σημαντικότητα. “II “Ελλάς οϊα έπλά- 
σθη ΰπό τής ευρωπαϊκής δ ιπλω τία ς, δέν δύναται νά έκπλη- 
ρώση, τήν νέαν αυτής έν τή, 'ιστορία αποστολήν άνευ έπε- 
κτάσεως πρός βορράν. “Γπό γεωγραφικήν έποψιν ή “Ελλάς 
οϊα ΰπάρχει σήμερον είναι μικρά κα ί άγονος κα ί ολιγάν
θρωπο;· ΰπό έθνολογικήν έποψιν είναι διεσπασμένη εις έλευ- 
θέραν καί δούλην κα ί επομένως ανίκανος οίουδήποτε ιστο
ρικού μέλλοντος· ΰπό στρατηγικήν έποψιν έσεται πάντοτε 
ΰποχείρον τού κατέχοντο; τήν Μακεδονίαν, εάν ούτος είναι 
άλλο; τ ις  παρά ή Τουρκία κα ί ΰπό πολιτικήν τέλως έποψιν 
τό ελεύθερον κράτος ημείς, ή γωνία , τό τεμάχιον εϊμεθα 
ανεπίδεκτοι έσωτερικήςβελτιώσεως,ίν μή πληοώνται έν ήμίν 
οι τοεί; ούτοι όροΐ’έδαφος άπαραιτήτως έπαρκές πληθυσμός 
άπαραιτήτως έπαρκές κα ί ένότης τής έθνικής συνειδήσεως.

Πάντα ταύτα  θ’ άπελέσωμεν διά παντός άν 8 μή γένοιτο, 
ή έλληνικωτάτη Μακεδονία, ήτις άντεπροσώπευσεν άλλοτε 
τόν ισχυρότερον ελληνικόν όργανισμόνκαταντα άγρό; αυστρια
κός, τάν όποιον θά σπείρωσι κα ί θά θερίσωσιν οι δούκες καί 
οί αρχιδούκες τής αΰστρίας. Ά λ λ ’ όχι μόνον συμφέρον πολι
τικόν, άλλά δεσμός ιστορίας κα ί παραδόσεων κα ί αίματος 
συνδέει τήν Μακεδονίαν πρός τήν έλευθέράν “Ελλάδα. Πώς ; 
θ’ άνεχθώμεν τοΰ; αδελφούς ήμών ο ϊτινε; χθέ; κα ί πρώην 
έλαβον μέρος εις όλα ; τάς ελληνικά: επαναστάσεις κα ί τών 
όποιων τήν άπό τού τουρκικού ζυγού έλευθερίαν έναγενίως 
περιεμένομεν, θά άνεχθώμεν, λέγω , αΰτού; ΰποβαλλομένους 
άνευ λόγου άνευ προφάσεως άνευ σκιάς δικαιοσύνη; ΰπό νέον 
ζυγόν, οΰχί μέν βαρβαρικώτερον τού τουρκικού, άλλά π ά ν 
τως καταστρεπτικώτερον διά τόν ελληνισμόν ; αΰτό είναι 
τό πνεύμα κα ί τό δίκαιον τών εθνών τού 19ου αίώνος τό 
νά κατακτώ σ ι καί ν’  άπορροφώσιν ο: ισχυροί τούς άσθενεΐς 
καί τά στρατεύματα τού; λαούς ; Διότι ή Αΰστρία δέν άπο- 
τελεί λαόν έ'να κα ί έθνος έν, ά λλ ’ άποτελεί άπλώς ποικι- 
λώχρωμον στρατόν, δυνάμει τού όποιου π ιέζει καί τάς εσω
τερικά; ουλάς κα ί τάς έξω άποπειράται νά κατα κτήση,. Διά
δοχο; τή ; Τουρκίας ή Αΰστρία κατά  τόν πολιτικόν οργα
νισμόν δέν ΰπακούει είμή εις τήν αυθαίρετον θέλησιν ενός, 
όστι; άποτελεί τήν κορυφήν τού κράτους, έπ ί τή ; βάσεως

τού όποίου είνα ι έσπαρμέναι πο ικ ίλα ι έθνικότητες προαιω- 
νίως αντίπαλοι κα ί άλληλου.αχόμεναι. Οΰδέν άλλο διαφέρει 
τής τουρκίας είμή ότι κεΐτα ι πλησιέστερα τής Ευρώπης κα ί 
έξασκών τό δικαίωμα τής κατακτήσεως όχι ΰπό τήν σημαίαν 
τού προστάτου, ά λλ ’  έν όνόματι τού πολιτισμού. Ά λ λ ’ έάν 
ο; Ούγγροι έάν οί ΐσ έχ ο ι, έάν οί Δαλματοί κα ί τά  παντοία 
άλλα σπερμολογήματα τής αυστριακής μοναρχίας άνέχονται 
άγογγύστως τήν έθνικήν αΰτών μηδαμινότητα, οί ελληνες 
δέν έπλάσθημεν διά τοιαύτας τεχνητά ; καί άτεχνους συναρ- 
μογάς. Δύναται ή Αΰστρία νά διαδεχθή τό έργον Μωάμεθ 
τού Β' κα ί έν όνόματι τής βαρβαρότητος νά ΰπαγάγη, έξ 
όλοκλήρου ΰπό τόν ζυγόν ολόκληρον τήν έλληνικήν φυλήν ; 
Έ άν δύνατα ι, άς έλθη. Ά λλά  δέν θά έξαπατήσγ, όχι ! 
τούς έλληνας ΰπό τό πρόσχημα έκπολιτιστικής αποστολής 
καί άποκρύπτουσα τά ; καθαρώς άρπακτικάς αΰτής διαθέ
σεις νά έπ ιβάλλη έπ ί τής ελληνικής φυλής ζυγόν τοσούτω 
μάλλον όλεθριώτερον τού Τουρκικού, όσω προμηνύεται α ιώ 
νιος καί άδιάσειστος. Καί ή 'Ελλάς ή έλευθέρα “Ελλάς δ ια τ ί 
άνεβλάστησεν ώς φοϊνιξ έπ ί τής τέορας αΰτής ; Δέν ώκοδο- 
μήθη ή γω νία  αυτη ώς άπαρχή τού ολου οικοδομήματος ; 
Τι θά άπογείνη ή έλευθέρα “Ελλάς όταν ή Αΰστρία κατέλθη 
μέχρι; Ολύμπου κα ί άποφράξη, διά σινικού τείχους πάσαν 
συγκοινωνίαν τής έλευθέρα; μετά τής δούλη; “Ελλάδος ; 
Μήπως δ οίκο; τών Άψβούργων προωρίσθη ΰπό τής θείας 
προνοία; ν’  αποθησαύριση όλον τόν χρυσόν τής άνατολής ή 
δέ “Ελλάς κατεδικάσθη ΰπ ’ αΰτής ταύτης τής προνοίας εις 
τόν φθισικόν θάνατον τού δεσμώτου ;

Ά λ λ ’ όχι* έάν η Αΰστρία καταλάβη τήν Μακεδονίαν δέν 
θά έγκαταλείψη  άπροστάτευτον κα ί ορφανήν τήν μικράν 
έλευθέράν “Ελλάδα, τήν όποιαν ουτω θά κρατή ΰπό τήν 
πτέρναν αΰτής ! θ ’ άφήση αΰτήν νά ζή, κα ί ν’  αΰξήση, άλλά 
πάντοτε εννοείται ΰπό τήν πτέρναν της. Ά λ λ ’ ή πτέρνα 
αυτη θά ήναι τότε τόσον μαλακή, τόσον κολακευτική , τό
σον εκπολιτ ιστική , ώστε ή έλευθέρα “Ελλάς θά θεώρηση τ ι 
μήν κα ί εΰχαρίστησιν νά ζή ΰπό ταύτην κα ί θ’ άποδώση, 
θωπείαν ά ντί θωπείας κα ί θά καταφιλή έξ εΰγνωμοσύνης 
τήν περιθάλπουσαν κα ί προστατεύουσαν αΰτήν πτέρναν. Έ  ! 
πεπολιτισμέναι λυκοκυβερνήσεις, α ϊτινες έςεπορνεύσατε τάς 
άρχάς τού διεθνούς δικαίου κα ί κατεστρεβλώσατε τά  δ ιδάγ
ματα τής ελευθερίας καί τού χριστιανισμού κα ί θεωρείτε 
τρωγάλια κα ί έπιδόρπια τού; μ.ικρούς λαούς κα ί οΰδέν άνό- 
σιον θεωρείτε μή έπιτετραμμένον εις τήν πολιτικήν σας, 
μάθετε οτι ό “Ελληνισμός όσον ολιγάνθρωπος κα ί άν είναι 
διότι έπ ί δ ισχίλια  έτη κατασφάζετα ι ΰπό παντοίων βαρβά
ρων κα ί έπιδρομέων κα ί κατακτη τώ ν, άλλ’  εις οΰδέν τών 
έθνών τή ; γής υποχωρεί κατά  τήν φ ιλοτιμ ίαν κα ί τήν Υπε
ρηφάνειαν τού έθνισμού του. Οΰχί ραδιουργία, οΰχί άπάτη , 
οΰχί έπιβουλή, οΰχί ένεδρα, οΰχί κολακεία , οΰχί πολιτική, 
άλλά μόνον τό πυροβόλον δύναται νά κατασιγάστ, τόν παλμ-όν 
τού έθνισμ-ού μ.ας. Ό πόταν σφάξετε μέχρι; ενός τούς "Ελ
ληνας όπως συμπληρώσετε έπαξίως τό έργον τών Γότθων 
τών Βανδάλων, τώ ν  Τούρκων, τότε μόνον θά καυχηθήτε 
οτι κατοικήσατε τόν ελληνικόν πατριωτισμόν,τόν όποιον οΰ- 
δεμία πλέον ζώσα καρδία θά μελωδήσνμ

Δέν είναι τούτο έξαψ ις, δέν είναι φαντασ ία , έρωτώ π ά ν 
τα "Ελληνα· όταν αΰστριακοί στρατιωτικοί σταθμοί άνε- 
γερθώσι παρά τάς φάραγγα ; κα ί τάς κορυφάς τού Όλυμπου 
τ ί θ’ άπογίνη τό έλεύθερον ελληνικόν κράτος ; Ποιον, όχι 
μέλλον, άλλά ποία ζωή, είναι πλέον δυνατό έν αΰτώ ; Καί 
τ ί θά έμποδίση τόν νέον κατακτητήν νά προβή, μ-έχρις Ί -
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σθμού κα ί [κέχρι Ταινάρου ; ’ Εάν 8 μ ή γένοιτο, διαρραγήι 
άπαξ ή παρθενία τής ‘Ελληνική; φυλή ;, εάν διά τή ; επ ί τήν 
Μακεδονίαν έπιδομή; άναγνωρισθή άπαξ τή Αύστρία τά δ ι
καίωμα τού νά κυβερνά "Ελληνα;, π ά ;  που λοιπού χαλινό; 
Των ορέξεων αυτή ; κατά  τή ; ελληνική ; φυλή ; θέλει έκλείψει. 
Ή  αρχή εσεται ή ολεθριωτέρα κα ί ή αρχή πρέπει νά κ α τα 
πολεμηθώ άπό τούδε μετά πάση ; τή ; εθνική; έντάσεω;.Ούδε- 
μία διαμαρτυρία, ούδεμία ενέργεια έσεται επαρκή; ό'πω; 
άποκρουσθή ό πόθο; τή ; Αυστρία; τού δεσπόζειν έστο» καί 
επ ί ένό; Έ λληνος. Λύτη, καίτο ι αργά, πρέπει νά είναι ή 
πολιτική  τή ; έλευθέρα; ‘ Ελλάδο;. Μακράν άφ’ ημών πλέον 
α ί προσωπικότητε; κα ί α ί μικροπονηρίαι κα ί ή μικροπολι
τ ική  κα ί οί φατριασμ.οί κα ί ό περί τή ; εξουσία; εγω ιστικό ; 
άγων. ’Εάν ή εξουσία δεν θά χρησιμεύσγ πρό; περιφρούρησιν 
τού εθνισμού, τού μέλλοντο;, κα ί ε ίδ ικώ ; σήμερον πρό; δ ιά- 
σωσιν τή ; Μακεδονία;, ή εξουσία αύτη είναι ό πρώτο; τή ; 
Έ λλάδο ; εχθρό;, έπικινδυνωδέστερο; μ.ετά τήν Αυστρίαν. 
Αδιαφορώ περί τών προσώπων, κηρύττομαι κατά  τού φα- 
τριασμού, περιφρονώ τ ά ; συμφεροντολογικά; άλληλομαχία;, 
καταρώμαι τό επικρατούν πάντοτε κατά  τόν περί εξουσία; 
αγώνα μικοοπρεπέ; κα ί χαμαί',ηλον πνεύμ.α. Υποβάλλω τήν 
υποψηφιότητά μου ε ί; τήν πρωτεύουσαν, άπλώ ; κα ί κα- 
Οαρώ; κα ί τή ; εθνική; ιδ έα ; απόστολο; κα ί είδ ικώ ; σήμερον 
ώ ; μέλλων νά έργασθώ καί νά βουλευθώ περί τή ; σωτηρία; 
τ-ή; Μακεδονία;. Καί έάν ή πρωτεύουσα, α ί Ά θήναι, ε ί; 
τ ά ;  όποία; ρ.ετά στοργή; κα ί περιπαθεία ; άτενίξει ό Έ λλη- 
νισμ,ό; ενώπιον τού επικειμένου κινόύνου τή ; Μακεδονία; θε- 
λήση νά υιοθέτηση 8ν τέκνον τή ; δούλη; ‘Ελ.λάδο; κα ί άπο- 
βλέπουσα ε ί;  τήν πολιτικήν αυτού ίδέαν τιμήσωσι τήν κάλ
πην του δ ι’ εμπιστοσύνη;, βεβαιθήτε ότι ή Ευρώπη, μ.ετά 
ταραχή; κα ί ή ’Ανατολή μ.ετ’  έλπίδος θ’ άκούση, τήν είδη- 
σιν ά'τι ή πρωτεύουσα τού ‘Ελληνισμού έψήφισεν Ε λληνικήν 
τήν Μακεδονίαν. ‘II ψήφο; αΰτη έσεται ή αφετηρία καί ή 
βάσ ι; πάση ; περαιτέρω ένεργεία; καί ή «ρχή νέα ; σοβαρά; 
εξωτερ ική; πολ ιτική ;.

Δέν πρέπει δέ νά όρμηθώμεν έκ τή ; γνώ μη ; ότι ή παρού
σα ‘Ελλά; είνα ι κατωτέρα έαυτή ; διά νά προδικάσιομεν ώ ; 
εύτελέ; κα ί τό μέλ.λον. ’Εάν ή θέλησι; τού έθνουε έζεγερθή, 
μ.εγαλουογά; κα ί επ ιβλητική , ό έθνισμό; ήμών βεβαίω ; θά 
προαχθή καί εξωτερικό»; κα ί εσωτερικό»;. Γί 1 σπουδαιότερα 
α ίτ ία  τών εσωτερικών ατυχημάτων τή ; νειοτέρα; Έ λλάδο; 
είναι ή έγκ α τά λε ιψ ι; τή ; εθνική; ιδ έα ;. Πρέπει νά δοθή εί; 
τά  πνεύματα εύγενή; ώθησις κα ί ε ί; τ ά ; καρδία ; τών ατό
μων νά μετοχετευθή ό πυρετό; τή ; δραστηριότητο; καί νά 
στρέψωμ.εν τά βλέμματα, τού έθνου; άπό τών εσωτερικών 
ταπεινοτήτων πρό; τόν εθνικόν ήλιον, οστ.; μόνο; θά ξωο- 
γονήστ, κα ί θά περίθαλψη, ημάς. Δέν πρέπει νά δυσθυμήσω- 
μεν διά τήν παρούσαν μικροφαυλότητα τών έσωτερικόυν ή- 
μών πραγμάτων, διότι ούδέν πράγμα έξαρτώμενον έκ τή ; 
θελήσεώ; μ α ; είναι άνεπανόρθωτον. Βέβαιο»; άλλη ήθελεν 
είσθαι σήμερον ή ηθική κα ί υλική ισχύ ; τή ; Έ λλάδο ; έάν 
ά λλω ; έπολιτευόμεθα κατά  τήν τελευτα ίαν εικοσαετίαν. 
Ά λ λ ’ ούδέν θά άπωλέσωμεν έκ τού εύλογου μέλλοντο ;, έάν 
άποφασίσωμεν σήμερον τούλάχιστον ν’ άνυψώσωμεν εαυτού; 
κα ί ό»; π ο λ ίτα ; κα ί ιό; Έ λλη να ; κα ί νά στρέψωμεν τήν προ
σοχήν υμών πρό; τόν κινδυνεύοντα προμαχώνα τού Ε λλη 
νισμού. Δέν είναι δέ μικρά ή δύναμι; ήν δυνάμεθα νά δια- 
θέσωμεν ο'ί τε ελεύθεροι κα ί οί δούλοι Έ λλη νε ;, έάν έμο- 
νοήσωμεν πρό; άλλήλου; κα ί άποφασίσωμεν ν’  άποδειξωμεν 
πρό; τήν δυσπιστούσαν Εύρώπην τ ί έστίν ελληνισμό;, μ ίαν

γνώμην κα ί μ ίαν φωνήν άναπέμπων. Περιφρονούντε; ήμά; 
αύτού:. δυσπιστούντε; πρό; παν ό ,τ. δυνάμεθα, ειρωνευόμε
νοι ώ ; άνεπικερδή τόν πατριωτισμόν, έμμένοντε; ε ί; τ ά ; μι- 
κροκομματικά; προσφιλεϊ; μ α ; έρ ιδα;, ούδέν άλλο θά πρά- 
ξο»μεν, ούδέν άλλο θά κασορθώσωμεν έν τώ  μέλλοντι, παρ’ 
ο ,τ ι έκτελέσαμεν έν το» παρελθόντ. κα ί θ’ άνεγείρωμεν ε ί; 
τήν συνείδησιν πάντων τών λαώ ν, τρόπαιον έσχάτη ; -μωρία; 
κα ί απρονοησία;. Έκ τών αύτών σκέψεων πάντοτε α ί αύ- 
τα ί πράξει; προέρχονται. Πρέπει νά μεταβάλωμεν σύστη
μα ίδείον κα ί ένεργεία;, διά νά έπ ιτύχωμεν τ ι άξιον τή ; 
Έ λλάδο ; καί τών ήμετέρων πόθων. ’Επί εί'κοσιν έτη δέν έν- 
νοήσαμεν οτι ή κάλπη έάν δέν υπηρέτη τά  συμφέροντα τού 
Ελληνισμού κα ί τήν μεγάλην πατρίδα τώ ν ονείρων μ α ; θά 
άποβή όλεθρία ε ί; τήν Ε λλά δα .

Καί είνάι άξιον τιρόντι έθνου; έλευθέρου κα ί αύτοκυβερ- 
νωμένου ν’ απόδειξη, τήν μεγαλουργόν αύτού προθυμίαν, προ- 
κειμένου περί τή ; έθνική; αύτού αποστολή;· πρέπει ν’ άπο- 
δείξωμεν οτι ή εξωτερική πολιτική δέν εϊνε μόνον προνομίαν 
τών δεσποτικών κα ί αύθαιρέτων κυβερνήσεων.

(ακολουθεί)

Ί Ι  ε λ λ η ν ε κ ή  ά τ μ π ο π λ ο ϊα  A .  I I -  Γ ο υ δ ί )

φέρει ε ί; γνώσιν τού κοινού ότι άπό τή ; προσεχοϋ; Τετάρτη; 
ö όδεύοντο; επαναλαμβάνει τόν διακοπέντα διά τινα  χρό
νον πλόα τού Άργολικού τή ; Τετάρτη;, άναχωρούντων ήδη 
τών άτμοπλοίων τη ; τακτικό»; έκ Πειραιώ; δ ι’ Άργολικόν 
κόλπον έκάστην Δευτέραν, Τετάρτην καί ϊάββατον, επανερ
χόμενα τήν επιούσαν.

E I S  T O T V

ΕΡΜΗΝ ΕΡΜΗΝ
Τ Ο  N E O N  Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν

έ π ϊ  τ ή ς  ό ό ο ΐ  Έ ρ μ ο ν ,  d r t t x p b  τ ο υ  φ ω τ ο γ ρ α φ ε ίο υ  Μ ω ρ α ΐτ ο υ

διευθυντή; ΟΑΝΟΡΟΥΛΟ*

"Ολα τά είδη διά Λουκούλου;.
Άριστουργήγατα άπό όλα τά είδη, έκλεκτά καί φρέσκα. 

Χαβιάρια—αυγοτάραχα— τυριά —παστά—  ευρω
παϊκά ποτά.

ΚΑΙ ΤΙ ΡΕΤΣΙΝΑΤΟ !

Ο  Κ Ύ Ρ Ι Ο Σ  Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Σ
τό μυθιστόρημα τού Ιουλίου Κλαρετή πω λείτα ι έν το ί; 3ι- 
βλιοπωλείο ι; Ά ντωνιάδου. Μ -έκ (ίδό : Έρυού) καί έν τώ 
βιβλιοπωλείο» Νάκη (ίδό ; Αιόλου) ό τ ι  1.80.

Έν το ί; αύτοί; βιβλιοπωλείοι; πωύούνται επίσης κα> οί 
K p v jT tx o i Γ £ μ .ο ε  κατά φυλλάδια πρό; Ι Ο  λεπτά  έ
καστον.

Ώ σαύτω ; καί έν τώ  Γραφείο» μ α ;.


