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lyu—^ΝΤΥΠίΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ. Ή Ελλάς έχάραξε 
Μ ------------------------------------------------- » "·> νέον δρόμον, δστις
Μ θ“ τ,,ν όό,ΙΥ>Ι<Ί1 μέλλον ένδοξον. Ίο παρελθόν ανήκειfc-JcSSl συνεπώς είς τούς προγόνους, τό δέ έθνος στηριζόμενον πλέον 
------------ είς τάς ιδίας τον δυνάμεις καί έχον πεποίθηση· είς τόν γεν

ναίοι- στρατόν του είνε βέβαιον δτι 
(Ιά όδεύσΐ) πρός τήν πρόοδον καί 
τήν ευημερίαν.

Αίιτοί είνε περίπου οί λόγοι μέ 
τούς οποίους ό Πρωθυπουργός τής 
'Ελλάδος κ. Έλ. Βενιζέλος άπήντησεν 
είς τά συγχαρητήρια τά όποια τώ 
άπηύθυνεν, έν όνόματι τοΰ λαού, ό 
Δήμαρχος ’Αθηναίων έπί τή καταλή- 
ψει τής Θεσσαλονίκης ύπό τοΰ Ελλη
νικού στρατοΰ. Ωραίοι λόγοι αντάξιοι 
εκείνου δστις διήνοιξε τόν νέον δρό
μον, είς τόν όποιον εισέρχεται ή 'Ελ
λάς,άφοΰ έρράντισε τήν γήν τής Μακε
δονίας καί τής ’Ηπείρου μέ τό αίμα 
τών ήρωίκώς πεσόντων κατά τάς μά- 
χας τέκνων της.

Εϊκοσιν ημέρας μετά τήν κήρυξιν 
τοΰ πολέμου η Ελληνική σημαία έκυ- 
μάτισεν είς τήν Θεσσαλονίκην. Ή 
νικηφόρος προέλασις τοΰ στρατοΰ μας 
άπό τών συνόρων μέχρι Κοζάνης καί 
έκεϊθεν διά Βερροίας καί Γιανιτσών 
μέχρι Θεσσαλονίκης υπήρξε τόσον δρ- 
μητική, τόσον ταχεία, τόσον τελεσφό
ρος, ώστε προεκάλεσε τόν θαυμασμόν 
τών ειδικών περί τά στρατιωτικά, κατέ- 
πληξε δέ καί τούς Ευρωπαίους, οΐτινες 
έκδηλοΰντες φιλελληνικά αισθήματα 
ηΰχοντο διά τήν Ελλάδα γενναίαν 
άμυναν, μή φανταζόμενοι δτι ό Ελλη
νικός στρατός, επιθετικότατος, θά κατε- 
δίωκε Τουρκικός στρατιάς, τρεπομένας 
είς άτακτον φυγήν. Ή πρώτη κατά 
τής Έλασσώνος έπίθεσις καί ή έκεΐ- 
θεν φυγή τών Τούρκων έδωκαν τό 
πρώτον σύνθημα τής νίκης τιον Ελλη
νικών όπλων. Ή πλευρική κίνησις 
πρός τήν Δεσκάτην, ή κατόπιν συγ- 
κροτηθεϊσα μάχη είς τό Σαραντάπο- 
ρον καί ή διάθασις τών θεωρούμενων 
άπορθήτων στενών διέλυσαν διά παν
τός τά μελανά νέφη, τά όποια έσκία- 
σαν τήν 'Ελληνικήν σημαίαν κατά τάς 
αποφράδας ήμέρας τοΰ 1897. Ή κυα
νόλευκος μετά δέκα πέντε έτη άνέ- ΠΩΣ ΦΕΥΓΟΥΝ.- Καί τώρα ή Τουρκία ξαναπέρνει τόν δρόμον πίσω άπο 

τόν προγονικόν άραμπάν δια νά γυρίοη τήν ’Ασίαν, άκοίΧΐ ποΤήήο"

κτησεν δλην τήν αίγλην της. Ή μάχη τών Γιανιτσών, ή πεισματώδης, 
ή πολύνεκρος, ή αποφασιστική διά τήν τύχην τής Θεσσαλονίκης,, Οά 
πρόσθεση μίαν ένδοξον σελίδα εις τήν ιστορίαν τής Ελλάδος. Μετ’ όλί
γας ήμέρας έπήλθεν ί) παράδοσις τής Θεσσαλονίκης καί ή θριαμβευτική 
είσοδος είς τήν πόλιν τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου έπί κεφαλής τοΰ 

γενναίου στρατοΰ του. Ίαχαί άγαλ- 
λιάσεως. άπό τήν οποίαν έξεχείλισαν 
αιώνων πόθοι κρυπτόμενοι είς στήθη 
'Ελληνικά, έχαιρέτισαν τόν νικητήν 
Διάδοχον. Τήν επιούσαν οί παλμοί 
τών Ελληνικών καρδιών άπετέλεσαν 
τόν Πανελλήνιον ΰμνον μέ τόν όποιον 
ύπεδέχθησαν τόν Βασιλέα τών 'Ελλή
νων. Ό Βασιλεύς μας είς τήν Θεσσα
λονίκην! Τήν Θεσσαλονίκην μέ κυμα- 
τίζουσαν τήν Ελληνικήν σημαίαν είς 
τό διοικητήριον, εις τά δημόσια κτί
ρια, είς τά παράθυρα τών οικιών καί 
είς αύτά τιί φρούρια τοΰ Καραμπουρ- 
νοΰ, είς τά όποια οί νικηταί έκλεισαν 
25 χιλιάδας Τούρκων αιχμαλώτων.

Καί οί Σεφκέτ τής Τουρκίας έκαυ- 
χώντο δτι θά πιουν τόν καφέν των 
είς τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος 
μετά στρατιωτικόν περίπατον μέχρις 
’Αθηνών !...

*
Ή δρασις τοΰ στόλου μας άπέδει- 

ξεν δτι τό 'Ελληνικόν ναυτικόν διατη
ρεί πάντοτε τάς ενδόξους παραδόσεις 
του. Δέν έναυμάχησεν ό στόλος μας 
πρός τόν εχθρικόν διότι, αί περί τής 
πολυθρυλλήτου πλέον αρμάδας των 
καυχησιολογίαι τών Τούρκςον άπεδεί
χθησαν άντάξιαι τών καφέδων τοΰ 
Σεφκέτ. Ό Τουρκικός στόλος δέν έτόλ- 
μησε νά έξέλθη τών Δαρδανελίων καί 
ό 'Ελληνικός, κυρίαρχος τοΰ Αιγαίου, 
προσέφερε τήν ύψίστην υπηρεσίαν εις 
τούς συμμάχους, παρεμποδίζων μετα
φοράς Τουρκικών στρατευμάτων διά 
θαλάσσης. Μεταξύ τών νήσων τάς 
οποίας διετάχθη νά καταλάβη ήσαν 
καί τά δοξασμένα Ψαρά, τό ιστορικόν 
νησί, εις τό οποίον ό Σολωμός αφιέ
ρωσε τούς αθανάτους στίχους του. Είς 
ένα Ψαριανόν τώρα αξιωματικόν τοΰ 
ναυτικού προώριζεν ή καλι'ι του μοίρα 
νά στήση τήν Ελληνικήν σημαίαν καί 
νά φώτιση τήν ολόμαυρη ράχη μέ τό 
γαλάζιο χρώμα της. “Ενδοξον σελίδα

ανέχεια άπό το προηγούμενου τεύχος |

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΦΕΡΔΙΝ ΑΝΔΟΥ.— Είς τήν Βουλγαρίαν 
κυκλοφορούν τά δελτάρια αύτά, παριστώντα τόν Τσάρον 
Φερδινάνδον μέ στολήν Βυζαντινού Αύτοκράτορος έπάνω 

είς τόν θρόνον . . . Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου !

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ —Έχουν μεγαλοπρεπή καί έπιβάλλουσαν τήν παράστασιν 
τοϋ Κράτους. Τά δημόσια κτίριά των είναι έπιβλητικώτατα. Άκόμη καϊ οί φάροι των 
καϊ οι φανοί τών λιμένων των, δπως αύτός τής Βάρνης, είναι κομψοί καϊ μεγαλοπρεπείς.

Ιιολυπράγμων, εΰρήκε μίαν μεγάλην Γερμανίαν, 
νάνδος εΰρήκε μίαν μικρόν Βουλγαρίαν καί τήν 
ί του έχει δύω αίματα- τών Βουρ6ωνιδών καί 
ι μόλις 50 έτών καί φαίνεται 60. άπό τήν ύπερ- 
ν. Δέν κοιμάται διά νά έργασθή καί τρώγων, 
ιπατών, εργαζόμενος, ένα δνειρον έχει: Μεγάλην

εν άκροάσεως παρά τφ Φερδι- 
’ έν Σόφιρ. Διπλωματικός Άντι- 
Έλλάδος κ. Ζαλοκώστας. Είδε 
περιχαρή καί άκτινοβολοΰντα 
μιγκίνησιν μαζή.
ίριστα νέα σήμερον τφ είπεν 
. Έλάβομεν μίαν έκθεσιν τοΰ 
Πρεσθευτοΰ μας, άναφέροντος 
εΐα τοΰ Υπουργείου τών Έξω- 
εύρέθη πολύτιμον έγγραφον, 
ίσις τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
τοΰ Βασιλέως Φραγκίσκου Α'.

Βασιλέα του δτι,ι προς τον 
ασκαφής είς τά υπόγεια τοΰ 
Αγίας Ειρήνης άνεκαλύφθησαν 
ς Βασιλέων τοΰ Βυζαντίου. Καί 
Πρεσβευτής δτι, επέτυχε τήν 
ανικοϋ φιρμανίου διατάσσοντος 
)ΰν έπιμελώς οί τάφοι αυτοί, 
πε νά μή άνακαλυφθοϋν ποτέ, 
προσέθηκεν ό Φερδινάνδος. τήν

ι διά τό σημερινόν έργον του. Κάποτε δ έν Σοφία 
ίστρίας κ. Μύλλερ. ήδη Διευθυντής τών Άνατο- 
»ν έν τφ Υπουργεία» τών ’Εξωτερικών, έξήρε 
|ς Βουλγαρίας καί τό έργον τοΰ Τσάρου, 
□ιπόν πώς τήν έκαμα τήν Βουλγαρίαν, κύριε 
ήτο πρό δέκα έτών; Φαντα- 

■Ις τά χέρια μου τήν Ελλάδα.
λαόν της ! 
(ολικά τήν Ελλάδα. Μέχρι 
ιδιαιτέρα υπηρεσία του άπηρ- R
ηνας. Σήμερον άκόμη ό κου- Ε|ΰα amEmή με 
ρου Εΰξι ινογράδ είναι Ελλην.
,ηι ι άπταίστως τι’ι 'Ελληνικιι. πΙιΡ11Γ.

ή Βασίλισσα ’Ελεονόρα. η 
ίιΐίλια δια την γλώσ-
/ έν Βάρνί] Πρόξενον κ. Σουί 
ό Διάδοχος Βόρις όιιιλει καί 
p-ικά άπταίστως. ,
είναι ότι εΰρήκε και ζύμην 
λαόν όχι έξυπνοι- καί έπιπό- 

κτικόν. όχι πολυπραγμονούντο 
συγκυίϊερνά μετά τοΰ Ύπουρ- Β■feKnW.'WiSj 

ου καί νά διορθώνη τό κείμε- @ 
τάς Δυνάμεις νότας, καί τι'ι 
ιτελείου, καί τάς κινήσεις τοΰ □ 
αόν πειθαρχοΰντα, λαόν κινού- 
ζόμενον έν θαυμαστή αρμονία. 9 
ηχανή.-. bEBJ

χαράν τοΰ Χριστιανού εκείνου Βασιλέως, ό 
όποιος, εισερχόμενος είς Κωνσταντινούπολη·, 
θά άποκαλύηη) μέ τό χέρι του τοΰς τάφους 
αυτούς, άλλά φαντασθήτε άκόμη άν ή θεία 
Πρόνοια έπεφύλασσεν αύτήν τήν τιμήν είς έμέ!

Καί μοΰ παρίστανε ό αφηγηθείς ταΰτα είς 
έμέ τιτλοΰχος δτι, ό Φερδινάνδος έχειρονόμει 
καί ήτο τόσον συγκεκινημένος, ώστε έφαίνετο 
σάν εμπνευσμένος άπό κάποιαν υπερφυσικήν 
πνοήν. «

Έπάνω είς τόν Σαάτ-Τεπέ, μέσα είς μίαν 
συστάδα δένδρων, ένα είδος καφενείου μέ 
έπιγραφήν: Οίκος τοϋ Λαοΰ. Είναι τό τέμενος 
τών Σοσιαλιστών. Τί κρίμα! 'Όλη ή Βουλ
γαρία διαβιβρώσκεται άπό τόν σάρακα τοΰ 
’Αναρχισμού. Βλέπετε είς τούς δρόμους, είς 
τά καφενεία, είς δλα τά κέντρα, άνθρώπους 
μέ άγρίαν μορφήν, μέ γένεια καί μαλλιά 
μεγάλα, μέ ρεμπούμπλικες μεγάλες καί κόκ
κινοι· λαιμοδέτην, παιδιά τών Λυκείων, κορί
τσια μέ κόκκινον λαιμοδέτην έπίσης,. καί 
νομίζετε δτι είναι φιλόλογοι, λόγιοι, ποιηταί, 
μαλλιαροί. Τίποτε- είναι σοσιαλισταί.Ό σάρας 
αύτός έχει είσδύσει παντού. Εις τά σχολεία 
οί διδάσκαλοι καί οί καθηγηταί κατά τά δύω 
τρίτα είναι σοσιαλισταί.

Καί δμως, άν έπισκεφθήτε τά σχολειά των, 
θά θαυμάσητε. Ή έκπαίδευσις είναι υποχρεω
τική. Άλλά δέν τό λέγει απλώς τό Σύνταγμα· 
τό εφαρμόζουν. Αί συλλογαί τής Πραγματο
γνωσίας είναι τέλεια πράγματα. Τά κτίρια 
πρώτης γραμμής. Οί οροί τής υγιεινής μέχρι 
κεραίας.Κλασσικών σπουδών σχολεΐαέλάχιστα. 
Άφθονοΰν τά Πρακτικά. Καί οί άπόφοιτοι 
αύτών είναι κατηρτισμένοι σάν τούς διδάκτο
ρας μας. Τάς χημικάς έςισώσεις. τά δυώνυμα 
τοΰ Νεύτωνος, .τοΰς λογαρίθμους καί τοκα
ρίθμους, τήν καταστιχογραφίαν, τά διπλογρα
φικά, τήν εμπορικήν γεωγραφίαν, τήν τυρο
κομίαν, έλαιουργίαν, δλα αύτά τά παίζουν είς 
τά δάκτυλα.'Ό,τι νέον, θά είσαχθή άμέσως εις 
τά σχολεία. “Ημουν εκεί ποΰ έκαμαν σχεδόν 
άπεργίαν οί διδάσκαί.οι διότι καί εφέτος άφέθΐ] 
πρός διδασκαλίαν ή ιδία Χημεία, ή οποία ήτο 
έν χρήσει πρό τριών έτών, ένφ ιίπό τότε νέα 
πράγματα έφερεν είς φώς ή ’Επιστήμη αύτή.

’Αρκετοί οί "Ελληνες μέ άκμαϊον τό φρό
νημα, άλλ’ δχι δπως ά/.λοτε πολλοί. Πρό 
τοΰ διωγμρΰ ή Φιλιππούπολις ήτο Ελληνική. 
Δεξιά καί άριστερά ήκούετο μόνον ί) Έλη- 
νική. Τώρα. . .

Έγνώρισα τούς πρώτους άπό τούς Ιδικούς 
μας: Τόν έμπνευσμένον πνευματικόν άρχη- 
γόν, τόν άρχιμανδρίτην κ. Φώτιον, αρχιερα
τικόν Επίτροπον, κληρικόν εύρυτάτης μορ- 
φώσεως καί άκόμη εΰρυτέρας άντιλήψεως, 
άκαταπόνητον δέ είς τό έργον του, διά τήν 
γνωριμίαν τοΰ όποίου. τό ομολογώ, σεμνύ
νομαι, .τόν κ. Ν. Σουΐδαν, τόν σεμνόν τής 
Ελλάδος πρόξενον, τόν έγλυκλοπαιδικώτα- 
τον καί κυριολεκτικώς είς τό ύψος τής άπο- 
στολής του, τόν κ. Σ. Άντωνιάδην, τόν έμ- 
θριθή έπιστήμονα, ιατρόν, Πρόεδρον τής 
ι - t-------- - ------- '------- _λ.. .. Τ’- V........ '
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εΐς τήν ιστορίαν τού 
ναυτικού τής 'Ελλά
δος προσέΟεσεν ό 
ήρωϊκός άθλος ένός 
τέκνου τής “Υδρας 
είς τόν λιμένα τής 
Θεσσαλονίκης, πριν 
καταληφθή άπό τόν 
Ελληνικόν στρατόν. 
Ό Βότσης άπέδειξεν 
δτι οί Κανάρηδες δέν 
έλειψαν άπό τήν Ελ
λάδα. Ή τορπίλλη 
μόνον αντικατέστησε

τό μ.τουρλότο. 'Ο ηρωισμός όμως τοΰ 
Βότση εΐνε ισάξιος τών τρισενδόξων Ψα
ριανών μπουρλοτιέρηδων τοΰ 1821.

4

Η Α.Μ. ΟΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Α, Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Καΐ σδν πρώτα άντρειωμένη, 
χαΐρρ, χαΐρε, ω ΛευτΕριά.

Είς τήν Ήπειρον ή συνετή εφαρμογή 
σχεδίου άναλόγου πρός τάς διατεθείσας 
έκεϊ στρατιωτικός δυνάμεις, έφερε μετά 
μάχας κρατεράς, τόν 'Ελληνικόν στρατόν 
μέχρι τών Ίωαννίνων. Περί τήν Πρέβε
ζαν καί είς άλας τάς λοιπός μάχας οί 
έκ Κρήτης πολεμισταί άνεδείχθησαν καί 
πάλιν δεινοί Τουρκομάχοι καί ατρόμητοι 
υπέρ τής ’Ελευθερίας άγωνισταί.

4

ιίς φρικώδη βασανιστήρια, έξι 
ας, άποκόπτον-

ΔΓ δλον αυτόν τόν ιερόν άγώνα άπό 
Θεσσαλονίκης μέχρις Ίωαννίνων. πρός 
άπελευθέρωσιν αδελφών άπό τοϋ Τουρ

κικού ζυγού, έδέησε νά ποτισθή ή γή τής Μακεδονίας καί 
τής Ηπείρου μέ τό αίμα ηρωικών τής 'Ελλάδος τέκνων. 
Καί ανέρχονται είς πολλάς εκατοντάδας οί νεκροί καί είς 

χιλιάδας οί τραυματίαι. Έχρειάζετο ή θυσία εΐς τόν βωμόν τής Πατρί
δος καί τής ’Ελευθερίας.

Δέν έλειψαν δέ εΐς τά άπελευθερωθέντα μέρη καί οί τελευταίοι 
μάρτυρες τής Τουρκικής θηριωδίας καί βαρβαρότητος. Οί Τούρκοι 
φεύγοντες πρό τοΰ έχθροΰ έσκόρπισαν εΐς πλεΐστα μέρη τόν θάνατον, 
σφάζοντες τούς Χριστιανούς, μή φειδόμενοι ούτε γυναίκας ούτε παιδία, 
ύποβάλλοντες τούς πάντας εΐς φρικώδη βασανιστήρια, έξορύσσοντες 
οφθαλμούς, άνοίγοντες κοιλίας, άποκόπτον- 
τες γυναικείους μαστούς, κρεουργοΰντες. Καί 
συνδυάζοντες τών σφαγών τήν φρίκην μέ 
τοΰ πυράς τήν έρήμωσιν, έπαυσαν φεύγοντες 
χωρία ολόκληρα.

Ή Εύρωπαϊκή συνείδησις, ή όποια μετά 
τάς σφαγάς έκείνας τάς φοβερός τών ’Αρ
μενίων, αΐτινες, μετά τόσας άλλας, άπετέλε- 
σαν πλέον τό κορύφωμα τής Τουρκικής βαρ
βαρότητος, διέπραξε τό σφάλμα άπέναντι 
τής Ιστορίας νά μή κατεξαναστή καί νά μή 
απαίτηση τήν έξαφάνισιν τών τοιούτων τερά
των άπό τοΰ Ευρωπαϊκού έδάφους, πρέπει 
τώρα νά έξαγοράση τό σφάλμα της έκεΐνο, 
έκφράζουσα τόν θαυμασμόν της καί τήν 
ευγνωμοσύνην της, έν όνόματι τοΰ πολιτι
σμού, πρός τά τέσσαρα σύμμαχα κράτη, τά 
όποια άνέλαβον έπί τέλους μέ. τόσον ηρωι
σμόν καί μέ τόσας θυσίας τήν έκδίωξιν τοΰ 
τέρατος άπό τάς χώρας, τάς όποιας έπί αιώ
νας έβασάνιζεν, έτυράννει, καί δέν τάς άφηνε 
νά απολαύσουν τά αγαθά τοΰ πολιτισμού 
καί τής προόδου.

Ή δημοσία γνώμη εΐς τήν Εύρώπην 
κατ’ άρχάς μή πιστεύουσα είς τήν πραγμα-

Η Α.Β.Υ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΒΟΡΙΪ

τικότητα τής τοιαύτης συμμαχίας καί νομίζουσα ότι. τά τέσσαρα μικρά 
τού Αίμου κράτη θά ήσαν καί ηνωμένα μικρά διά τοιοΰτον μεγα- 
λούργημα, δέν άντελήφθη εΐ'θΰς έξ άρχής τήν σημασίαν τοΰ άγώνος 
των. Πρό τής έπικής τών συμμάχων έκστρατείας, πρό τών ομηρικών 
μαχών, είς τάς όποιας Μαυροβούνιοι. Σέρβοι, Βούλγαροι καί "Ελληνες 
έδειξαν τόσην ανδρείαν, έμεινε κατάπληκτος ή Εύρωπαϊκή δημοσία 
γνώμη, άφυπνίσθη καί μετεστράφη ύπέρ τών συμμάχων επιβλητική, 
ύποδείξασα άμέσως εΐς τάς Κυβερνήσεις καί είς τήν λιπλωματίαν οτι. 
πάσα ύπέρ τής Τουρκίας έπεμβασις θά ήτο άρνησις τοΰ πολιτισμού καί 
νέον κατ’ αύτοΰ πλήγμα.

Οί οργανισμοί τών Κρατών καί μάλιστα τών μεγάλων καί ισχυρών 
στηρίζονται βεβαίως καί είς ανάλογα υλικά συμφέροντα, ζωτικωτατα 
διά τήν υλικήν εύημερίαν των. Οί ιθύνοντες τάς τύχας των αποβλέπουν 
καί εΐς τά υλικά ταΰτα συμφέροντα καί χάριν αύτών θυσιάζουν πολλά

κις ίιθικάς άρχάς καί ανθρώπινα δίκαια. „ . 
■Υπάρχουν όμως είς τήν Ιστορίαν πε- 
ριοδοι. κατα τας οποίας η η()ικ>| τής παρλαοςιι
δημοσίας γνώμης βαρύνει περισσότερον εΐς τήν πλά
στιγγα καί εΐνε τόσον επιτακτική, ώστε επιβάλλει 
τήν θυσίαν τών ύλικών συμφερόντων είς τόν βωμόν 
τής Δικαιοσύνης. Μετά τόν Ιερόν τών συμμάχων 
πόλεμον, μετά τούς νικηφόρους αγώνας των ύπέρ 
τοΰ πολιτισμού καί κατά τής βαρβαρότητος, φαίνε
ται ότι τό 1912 αποτελεί μίαν τοιαύτην περίοδον 
τής Ιστορίας, κατά τήν όποιαν θά κατίσχυση ή Ισχύς 
τής Δημοσίας γνώμης κατά τών ισχυρότερων υλι-

κών συμφερόντων. Πρέ
πει δμως καί τά σύμ- 
μαχα κράτη μετά τάς 
νίκας των καί τά τρό
παιά των νά μείνουν·
ηνωμένα, άδελφωμένα. Η Α “· ° Τ£ΑΡΟ£ ΤΗ£ Βουλγαρίας φερδιΝανδος 

Αύτή εΐνε ή συμβουλή
καί έξ Ευρώπης πρός τά σύμμαχα κράτη έκ μέρους τών ειλικρινών 
φίλων των, έκ μέρους τών'προμάχων τής Ελευθερίας καί τής Προόδου, 
οΐτινες ένθουσιασθέντες διά τό μέγα γεγονός τής Βαλκανικής συμπρά- 

ξεως κατά τής Τουρκικής βαρβαρότητος, 
ύψωσαν άμέσως φωνήν ύπέρ τών τεσσάρων 
λαών, οΐτινες μεγαλουργοϋντες εΐς θυσίας 
αίματος, είς ηρωισμούς μαχών, προβαίνουν 
είς τήν άπολύτρωσιν αδελφών άπό τοΰ 
Τουρκικού ζυγού, εΐς τήν άπολύμανσιν τής 
μόνης γωνίας τής Ευρώπης, τήν όποιαν 
έρύπαινον άκόμη τά αίσχη τής Τουρκικής 
διοικήσεως.

Καί τώρα ε’ις τήν φυλήν ήτις δέν άπέβαλε 
τίποτε άπό τήν βαρβαρότητα της, άπό τόν 
άπαίσιον φανατισμόν της, από τούς θεοκρα
τικούς καί άνελευθέρους θεσμούς της. μετά 
τόσων αιώνων διαμονήν εΐς τήν Εύρώπην, 
δέν απομένει πλέον άλλο τι παρά νά τραπή 
πρός τήν ’Ασίαν.

Καί ή έξοδος αύτη πρός τήν ’Ασίαν θά 
εΐνε ό τραγικός άλλά καί ό φυσικός επίλογος 
τοΰ Βαλκανικού πολέμου.

Δέν είναι λοιπόν Κοσμοϊστορικόν γεγο
νός, όπως άπεκάλεσε τήν σύμπηξιν τών τεσ
σάρων λαών τής ’Ιλλυρικής χερσονήσου ό κ. 
Βενιζέλος, άφοΰ ή σύμπηξις αύτη έκοψε διά 
τής σπάθης τόν Γόρδιον δεσμόν, τοΰ άπό 
αιώνων άλύτοιι ’Ανατολικού Προβλήματος :
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Η ΕΙΣΒΟΛΗ.—Ή - —η —

ΔΕΛΤΙΟ Ν ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ Ο

4 'Οκτωβρίου. — Αί κυβερνήσεις ’Αθηνών, Σοφίας, Βελιγραδιού 
παρήγγειλαν πρός τούς έν Κωνσταντινουπολει διπλωματικούς αντιπρο
σώπους των νά έπιδώσουν πρός τήν Πύλην δήλωσιν κηρύξεως πολέμου.

5 ’ Οκτωβρίου. — Ό ύπουργός τών Εξωτερικών 
κ. Κορομηλάς έδήλωσεν είς τήν Βουλήν τά τής κηρύ
ξεως τοΰ πολέμου ύπό τής Ελλάδος καί τών συμμάχων 
Κρατών κατά τής Τουρκίας.

— Είς δλας τάς έκκλησίας άνά τήν Ελλάδα έψάλησαν 
δεήσεις ύπέρ τών Ελληνικών καί συμμαχικών οπλών.

—Ό Βασιλεύς έπεθεώρησε τόν στόλον είς Φάληρον.
— Είς τά σύνορα τήν νύκτα πάσαι αί θέσεις αί δια- 

ταχθεϊσαι ύπό τοΰ στρατηγείου κατε- 
λήφθησαν ύφ’ένός έκαστου τών δια- 
ταχθέντων σωμάτων.

6 'Οκτωβρίου.— Τήν 4ην πρωι
νήν ήρχισεν η προέλασις τοΰ στρα
τού τής Θεσσαλίας, δστις διήλθε τά 
σύνορα βαίνων πρός τήν Έλασσώνα.

— Μετά τετράωρον άγώνα ό έχ
θρός έξεδιώχθη έκ τών παρά τήν 
Έλασσώνα υχυρωτάτων αΰτοΰ θέ
σεων καί οί Έλληνες κατέλαβον 
τήν πόλιν.

—Ό ύπό τόν αντιστράτηγον Σα- 
πουντζάκην στρατός τής ’Ηπείρου 
ήρχισε τήν προέλασίν του.

— Δύο τάγματα διήλθον τήν γέ
φυραν τής "Αρτης καί κατέλαβον τά 
υψώματα τοΰ Γριμπόβου.

7 'Οκτωβρίου. — Ό Ελληνικός 
στρατός κατέλαβε πάντα τά πρός 
βορράν υψώματα τής Έλασσώνος.

— Ό έγχαταλείψας τήν πόλιν 
Τουρκικός στρατός ύπεχώρησε πρός 
τά στενά τοΰ Σαραντοπόρου.

— Άφίχθη έκ Κωνσταντινουπό
λεως ό κ. Ίω. Γρυπάρης μετά τοΰ 
προσωπικού τής πρεσβείας καί τοΰ 
προξενείου.

8 ’ Οκτωβρίου. — Δύο τάγματα 
εύζώνων διά πλευρικής κινήσεως 
έπετέθησαν κατά τοΰ Τουρκικού 
στρατού, τοΰ (οχυρωμένου είς τήν 
Δεσχάτην, τόν όποιον καί έξετόπι- 
σαν. Οί Τοΰρκοι ύπεχώρησαν πρός 
τά Σέρβια.

— Αί πρώται περί τών συμμά
χων ειδήσεις αγγέλλουν δτι οί στρα
τοί των ποοελαύνοντες νικούν παν- 
ταχοΰ καταλαμβάνοντες θέσεις.

,— 'Ο* τού Αιγαίου Ελληνικός 
στόλος έκαμεν άπόβασιν είς τήν 
νήσον Λήμνον.

9 ‘Οκτωβρίου. - Κατόπιν μι
κρός συμπλοκής πρός τήν μή στερ- 
ξασαν τήν προηγουμένην νά παρα- 
δοθή Τουρκικήν φρουράν τής νήσου

Ο ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ* TOV 1913 Κ. Ν. ΒΟΤΣΗΣ-Η ΑΝΑΤΙΝΑΧΙΣ ΤΟΥ "ΦΕΤΙΧ ΜΠΟΥΛΕΤ,.

Μβσα είς τό χυκνον σκοιάδι το ήρωίκόν τορτ,λλοβόλογ μας 11 (πλησίασε 
τον κολοοσον καί τόν έτορχίλλησεν.

Λήμνου τό άποβατιχόν άγημα κατέλαβε τήν πρωτεύουσαν Κάστρον.
— Ό ’Ελληνικός στρατός καταδιώκων τόν Τουρκικόν, μετά σφο

δρόν έπίθεσιν. τόν έξετόπισεν έκ τών θέσεων του καί τόν έτρεψεν 
είς φυγήν πρός τά Σέρβια.

—Ό Ελληνικός στρατός μετά μεγάλην μάχην είς 
Σαραντάπορον διήλθε τά περίφημα στενά τών Σιδη
ρών Πυλών.

10 'Οκτωβρίου.—ΊΙ 4η μεραρχία ΰπό τόν κ. Μοσχό- 
πουλον κατέλαβε τά Σέρβια ώς καί τήν γέφυραν τήν 
άγουσαν άπό Σερβίων είς Κοζάνην.

— Ή 5η μεραρχία ύπό τόν κ. Δ. Ματθαιόπουλον 
εύρίσκεται είς τήν τοϋ Άλιάκμονος 
πεδιάδα.

— Κατά τήν καταδίωξιν ύπό τών 
ήμετέρων ό Τουρκικός στρατός ύπέ- 
στη μεγάλας άπωλείας. ΙΙλεϊστοι 
Τούρκοι συνελήφθησαν αιχμάλω
τοι. Δύο Τουρκικά τάγματα διε- 
σκορπίσθησαν.

— Οϊ Τούρκοι φβύγοντες έκ Σερ
βίων έσφαξαν άοπλους.

—ΤΙ άρξαμένη μάχη έν Σαράντα 
Έκκλησίαις μεταξύ Βουλγάρων καί 
Τούρκων εξακολουθεί πεισματώδης.

— Οί Σέρβοι καταλαθόντες τήν 
Πριστίναν διευθύνονται όρμητικώς 
πρός τά Σκόπια.

11 'Οκτωβρίου. — Ή ταξιαρχία 
τοΰ ίππικοΰ προελάσασα πρός τήν 
Κοζάνην καί εύροΰσα ταύτην κενήν 
έχθροΰ τήν κατέλαβεν.

—Ή σφαγή τών Σερβίων παρου
σίασε σπαρακτικόν θέαμα. Έβδομή- 
κοντα τέκνα μέ τάς μητέρας των 
εύρέθησαν σφαγμένα πρό τοΰ κατω
φλιού τών οικιών των.

— Ό Βασιλεύς άνεχιόρησε διά 
τής ’Αμφιτρίτης- είς Βόλον καί 
έκεΐθεν σιδηροδρομιχώς είς Λάρισ
σαν καί Μακεδονίαν.

— Οί Βούλγαροι κατέλαβον τάς 
Σαράντα ’Εκκλησίας μετά γενικήν 
έπίθεσιν. Ή μεγάλη νίκη τοΰ Βουλ
γαρικού στρατού έπανηγυρίσθη είς 
Σόφιαν.

—Ήρχισεν ή πολιορκία τής Ά- 
δριανουπόλεως.

— Οί Μαυροβούνιοι νικηφόρως 
προχωρούν πρός τήν Σκόδραν, πέριξ 
τής οποίας συνάπτουν μάχας. άφ’ού 
κατέλαβον επίκαιρα σημεία πρό τού 
Ταραμπός.

— Οί Σέρβοι κατέλαβον τό Κου- 
μάνοβον.

12 'Οκτωβρίου. — Άνακοινοΰται 
ή μεγίστης ’Εθνικής σημασίας εϊδη- 
σις, καθ’ ήν ό κ. Στ. Δραγούμης διω- 
ρίσθη Γενικός Διοικητής τής Κρήτης.

—Ό κ. Δραγούμης άναχωρήσας τήν παραμονήν εύρίσκε
ται είς Χανία, δπου τφ έγένετο ένθουσιωδεστάτη ύποδοχή.

— Οί "Ελληνες τής Μακεδονίας βαδίζουν πρός τήν 
Βέρροιαν.— Είς τήν "Ηπειρον ό στρατός μας έφθασε μετ’ επί
μονον άγώνα είς Φιλιππιάδα.

— Ό Βασιλεύς έφθασεν είς Έλασσώνα, ένθα τώ έγέ
νετο ένθουσιώδης ύποδοχή.

13 ’Οκτωβρίου. — Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος είσήλθε 
θριαμβευτικώς είς Κοζάνην, δπου μετέφερε τιι στρατη- 
γεϊόν του.

— Ό στρατός προελάσας κατέλαβε τά πέριξ τής Κοζάνης.
—Ό Βασιλεύς άνεχώρησεν έξ Έλασσώνος είς Σέρβια 

καί έκεΐθεν είς Κοζάνην.
14 'Οκτωβρίου. Ό Βασιλεύς έφθασεν εϊς Κοζάνην 

καί άπηύθυνε τηλεγράφημα πρός τόν κ. Βενιζέλον. οστις 
άπήντησεν άμέσως. Είνε άπερίγραπτος ό ένθουσιασμός τών 
κατοίκων τής Κοζάνης, ύποδεχομένων τόν Βασιλέα.

— "Ηρχισεν ή πολιορκία τής Σκόδρας ύπό τών 
Μαυροβουνίων.
—’Αναμένεται ή ένωσις τοΰ Βουλγαρικού μέ 
τόν Σερβικόν στρατόν, ώς καί τοΰ Σερβικοϋ 
μέ τόν Μαυροβουνιωτικόν.

- Ό Ελληνικός στρατός τής ’Ηπείρου κατέλαβε τήν 
δίοδον τών Κουμτζάδων πρός τά Πέντε-Πηγάδια, έπίσης 
δέ καί τήν δίοδον τοΰ Λούρου.

— Ό Σέρβικός στρατός κατέλαβε τά Σκόπια.
15 'Οκτωβρίου. — Μετά τρίωρον μάχην τμήμα τοΰ 

στρατού μας κατέλαβε τήν Αικατερίνην είς τό στόμιον τοΰ 
κόλπου τής Θεσσαλονίκης.

— Ό Σέρβικός καί ό Μαυροβουνιωτικός στρατός ήνώ- 
θησαν είς Στενίτσαν.

—Ό Ελληνικός στρατός έκ Κοζάνης προήλασε πρός 
τήν Βέρροιαν.

— Μετ’ αψιμαχίαν είς τό στενόν τού Τριποτάμου ό 
έχθρός ύπεχιόρησε καταλιπών πέντε τηλεβόλα.

"Ετοιμοι ν’ Λποθάνωμέν 
διά τήν Πίστιν τοϋ Χρι
στού καί τήν Πατρίδα μας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΥΡ

Ό Βαοιλεύς τού θρϋλλου ήτο δίπλα 
είς τά κανόνια τού στρατού ταυ καί 
δ υιός του Μίρκο; ήρχισε τό πύρ.

ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΡΑΜΠΟΖ 

Μέ πελώρια πολιορκητικά πυροβόλα 
έπετέΟηααν οί Μαυροβούνιοι κατά τών 
γύρω τής Σκόδρας άχυρών θέσεων.

Θά αίούανβής νά σοΰ φυ
τρώσουν τά φτερά, ώ χαρά, 
τα φτερό, τά πρωτινά σου, 
τά μεγάλα. κ. haaamax

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΛΟΥ

Ό γενναίος Βχσιλεύ; τών Μαύρων 
Όρβων έξεκίνησεν ενα πρωΐ .πεζή άπό 
τό πατριαρχικόν παλάτι του και ηγού
μενος τών δυναμένων νά φέρουν δπλα 
έσπευσεν εί; τό πεδίον τής μάχης.

— Ό Διοικητής καί ή φρουρά τής νήσου Λήμνου μετεφέρ- 
Οησαν είς Πειραιά.

— Ό Μητροπολίτης Κοζάνης καί Σερβίων Φώτιος άπηύθυνε 
έπί τή νικηφόρφ απολυτρώσει τηλεγράφημα πρός τήν Ελληνικήν 
Βουλήν, έκφράζων εΰγνωμοσύνην καί εύχάς ύπέρ διηνεκούς επιτυ
χίας τών Ελληνικών όπλων πρός δόξαν τοΰ Γένους.

— Ό κ. Πρωθυπουργός άπήντησεν είς τό έκ Κοζάνης τελε- 
γράφημα τοΰ Βασιλέως, έκφράζων τήν πεποίθησιν ίίτι. ό ύπό τήν 
ηγεσίαν τοΰ άξίου αύτοΰ στρατηλάτου νικηφόρος στρατός ταχέως 
θά δώση τάς χεϊρας είς τοΰς γενναίους καί νικηφόρους συμμά
χους στρατούς.

— Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος άπήντησεν είς τό 
συγχαρητήριον τηλεγράφημα τής Δημοτικής ’Αρχής 
’Αθηνών, έκφράζων ιδιαιτέρως τήν συγκίνησή· του
διά τήν μετονομασίαν τής λεωφόρου Κηφισσίας είς λεωφόρον 
Διαδόχου Κωνσταντίνου.

16 ’ Οκτωβρίου.—Ή Βέρροια κατελήφθη ύπότοΰ Ελληνικού 
στρατού. Οί πρόκριτοι Μωαμεθανοί έδήλωσαν υποταγήν.

Ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. Ζαβιτσιάνος άπήντησεν είς τό 
τηλεγράφημα τοΰ Μητροπολίτου Κοζάνης, έξαίρων τήν άδελφι- 
κήν ενωσιν τών Χριστιανικών λαών τής Ανατολικής Εύρώπης 
κατά τοΰ δεσποτισμοΰ καί τής τυραννίας.

— Ό Μητροπολίτης ’Αθηνών άνεχιύρησεν είς Λάρισσαν καί 
έκεΐθεν είς Μακεδονίαν.

ΓΙαραιτηθέντος έν Τουρκίφ τοΰ Γαζή Μουχτάρ πασά διωρί- 
σθη Μέγας Βεζύρης ό Κιαμήλ πασάς.

— Ό Σέρβικός στρατός κατέλαβε τήν Μητρόβίτσαν.
— Ή πολιορκία τής Άδρια- 

νουπόλεως ύπό τών Βουλγάρων 
εξακολουθεί.

—Ή Βασίλισσα Όλγα έφθα
σεν έκ Βόλου εΐς Λάρισσαν καί 
έπεσκέφθη άμέσως τά νοσο
κομεία.

— Τηλεγράφημα τοϋ Βασί
λειος Γεωργίου έκ Κοζάνης 
πρός τόν κ. Βενιζέλον άνήγγει- 
λεν δτι, ή άριστερά πτέρυξ τού 
στρατού μας κατέλαβε μετά 
μάχην τό Καϊλάρ καί κατόπιν 
τό Ναλμπάνκιοϊ. Είς τόν Βασι
λέα παρεδόθησαν αί κυριευ- 
θεΐσαι σημαΐαι δύο Τουρκι-
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κών ταγμάτων. Επίσης υπό τού Διαδόχου παρεδόθη είς τόν Βασιλέα 
ή κατά τήν μάχην τών Σερβίων κυριευθεϊσα σημαία τού τάγματος 
τής Δράμας.

— Είς τήν "Ηπειρον δ Τουρκικός στρατός ακολουθούμενος υπό 
βασιβουζούκων έξακολουθεϊ πυρπολών Ελληνικά χωρία, κατασφάζων 
άοπλους χωρικούς καί γυναιπόπαιδα. Είς τά ’Ιωάννινα έδολοφονήθη 
καί ό πρωίΐιερεύς Πρωτοσύγγελος ΙΙαπαγιάννης.

— Τά Σέρβικά στρατεύματα κατέλαβον τό Κιοπρουλού.
17 ’ Οκτωβρίου. — Ό Διάδοχος τηλεγρα

φεί τήν είσοδόν του είς Βέρροιαν, άναφέρων 
έκτος τής αψιμαχίας τού Τριποτάμου καί έτέ- 
ραν εις Ξηρολίβαδον.

— Άνηγγέλθη έπισήμως ή κατάληψις τών 
Γρεβενών αμαχητί ύπό τού συνταγματάρχου 
κ. Γεννάδη έπί κεφα
λής δύω ταγμάτων 
εύζώνων.

— Οί Μιιυροβού- 
νιοι ύπό τόν στρατη
γόν Βούκοβιτς είσήλ- 
Οον είς τό Ίπέκ.

18 'Οκτωβρίου.
Τό τορπιλοβόλου 11 
μέ κυβερνήτην τόν 
ύποπλοίαρχον κ. Ν. 
Βότσην καί ύπαρχον 
τόν σημαιοφόρον κ. 
Χατζΐσκον εΐσήλθε 
τήν νύκτα εις τόν 

λιμένα τής Θεσσαλονίκης καί έτορπίλλησεν 
έπιτυχώς τό τουρκικόν θωρηκτόν Φετήχ Μπου- 
λέντ». τό όποιον έβυθίσθη. Τό Ελληνικόν τορ- 
πιλλοβόλον. άφ’ οι’ διήλθεν έκ δευτέρου πρό 
τών φρουρίων Καραμπουρνοΰ, κατά τών όποιων 
έρριψε καί μίαν βολήν έν εϊδει χαιρετισμού, 
έπανέπλευσεν είς Αικατερίνην αβλαβές.

— Ό στόλος τού Αιγαίου κατέλαβε τάς 
νήσους Θάσον, "Ιμβρον, Σαμοβράκην καί τήν 
νησίδα "Αγιος Ευστράτιος.

— Οί Βούλγαροι ήραντο περιφανή νίκην 
είς Λουλέ-Μπουργκάς. Οί Τούρκοι έτράπησαν 
είς φυγήν πρός τό Τσορλοΰ (Τυρολόη) καί 
τήν Τσατάλτζαν.

— Ό Σέρβικός στρατός κατέλαβε τήν 
Πρισρένην.

19 'Οκτωβρίου. —Ή μοίρα τού Άμβρα- 
κικού έπεξέτεινε τόν άποκλεισμόν τών ‘Ηπει
ρωτικών παραλίων μέχρι τών Αγίων Σαράντα.

— Οί Βούλγαροι έκτοπίσαντες τόν Τουρ
κικόν στρατόν καθ’ δλον τό μέτωπον τής 
παρατάξεώς του άπό Βιζύης εις Λουλέ Μπουρ- 
γκάς έγένοντο κύριοι καί τής Τυρολόης.

— Οί κάτοικοι τής Νιαούσης κατέλυσαν 
καί έξεδίωξαν τάς τουρκικός άρχάς καί ειδο
ποίησαν τόν Διάδοχον ότι ή πόλις των είναι 
έλευθέρα.

—Ό Διάδοχος ανέβηκε τήν διοίκησιν τών 
Γρεβενών είς τόν συνταγματάρχην κ. Ι’ενάδην.

20 'Οκτωβρίου. — Μετά διήμερον πεισματώδη 
ράν εχθρικήν δύναμιν έκ στρατευμάτων νεοαφιχθένι

ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΜΑΣ.— Είς μίαν διάκο- 
πήν τού πυράς οί στρατιώται έπέδενον 
τά τραύματά των καί έτρεχον πάλιν 

νά πολεμήσουν.

ηρολίβαδον.

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.—Πλήν τών έπίτόκου χει
ρουργείων, αϊ Πριγκίπιοσαί μας, τεθεΐσαι έπί 
κεφαλής λεγεώνος κυριών, 'ίδρυσαν καί άλλα 
Ή Πριγκίπισσα Άλικη παρακολουθεί τό 
στράτευμα, ή Βασίλισσα είναι είς Λάρισσαν 
παρά τό προσκέφαλον τών τραυματιών καί ή 
Πριγκίπισσα Ελένη είναι είς τό σιδηροδρο
μικόν νοσοκομείο* της, όπερ μεταφέρει έκ 

Λαρίσσης τούς γενναίους τραυματίας.

ΤΟ ΠΛΩΤΟΝ. -Ή Πριγκίπισσα Μαρία κατήρτισε πλωτόν νοσοκο
μείου έπί τής < Αλβανίας» είδικώς μεταακενασθείσης καί μέ αύτό 
μεταφέρει τούς τραυματίας έκ Βόλου καί Θεσσαλονίκης είς Πειραιά.

" I 1‘άχην πρός ίσχυ- 
νεοαφιχθέντων καί όχυρωθεϊ-

σαν παρά τήν ιερόν τών Μωαμεθανών 
πόλιν τών Γαννιτσών, ό Ελληνικός στρα
τός ήρατο μεγάλην νίκην κυριεύσας τήν 
είρημένην πόλιν. Μετά τήν άλωσιν τών 
Γιαννιτσών ό Τουρκικός στρατός ύπε- 
χώρησεν άτάκτως καταδ'.ωκόμενος. Αί 
άπώλειαί του είναι μεγάλαι. Κατά τήν 
μάχην τών Γιαννιτσών έκ τών Ελλή
νων έφονεύβησαν αξιωματικοί 6 καί 
έτραυματίσΟησαν 39, στρατιώται έφο- 
νεύθησαν 154 καί έτραυματίσΟησαν 737. 

—Ήρχισεν είς τήν "Ηπειρον ή έπίθε- 
σις κατά τού έν Νικοπόλει ώχυρωμένου 
Τουρκικού στρατού Πρεθέζης.Ό Ελλη
νικός στρατός κατέλαβε τήν Νικόπολιν. 
συνέλαβε 500 περίπου αιχμαλώτους καί 
έκυρίευσεν υλικόν. Μετά τήν άλωσιν 
τής Νικοπόλεως τό πΰρ πέριξ τής,Πρε- 
βέζης έξηκολούθησε μέχρι τής δύσεως 
τού ήλιου.
—Οί Τούρ
κοι έβύθι- 
σαντόέντώ 
κόλπφ τορ- 
πιλλοβόλον 
’Ατάλεια»

διά νά μή τό κυριεύσουν οί "Ελληνες.,
21 ’ Οκτωβρίου.—Ή Πρέβεζα παρεδόθη 

είς τόν Ελληνικόν στρατόν, ό 
όποιος εΐσήλθε θριαμβευτικώς 
καί κατέλαβε τήν πόλιν.

— Αί Έλληνικαί κα
νονιοφόροι κατέστρε
ψαν δύω Τουρκικός 
βενζινακάτους.

— Είς τήν έπίθεσιν 
κατά τής II ρεβέζης 
έλαβε μέρος καί έπο- 
λέμησεν ήρωϊκώς τό 
σώμα τών Κρητών 
υπό τόν κ. Κ. Μόνον.

— Τό προελαύνον 
έκ Μπανίτσης πρός τήν 
Φλώριναν τμήμα τού 
στρατού μας προσέ- 
κρουσε καθ’ύπερτέρων 
δυνάμεων καί ήναγκά- 
σθη. άνακόπτον τήν 
πρός τά πρόσω αυτού 
πορείαν, νά έγκαταστα- 
Οή εις όχυράς θέσεις.

22 'Οκτωβρίου — 
Ή Τουρκική Κυβέρνη- 
σις έζήτησε τήν έπέμ- 
βασιν τών Μ. Δυνά
μεων. 'Ή,Γαλλία πρώτη άπερριψε τήν αΐτησιν τής Τουρ
κίας, ώς άντιβαίνουσαν είς τούς ορούς τής οΰδετερότητος. 

,— Ό έκ Γιαννιτσών καταδιωκόμένος Τουρκικός στρα
τός ^έφθασεν είς Θεσσαλονίκην έν πλήρει αποσυνθέσει, 
μή έχων ούτε άνωτέρους αξιωματικούς.

— Ή νήσος τών Ψαρών κατελήφθη. Τό ανακοινωθέν

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ. — *Η Πριγκίπισσα Σοφία, Αφού μετέβαλε τό Ανάκτορό* της είς ραφεΐον 
εσωρρούχων καί Αποθήκην Ιματισμού διά τούς στρατιώτας μας, τρέχει καί είς τά στρατιωτικά νοσοκομεία καί 

περιποιείται τούς τραυματίας καί ώς βάλσαμον είς τάς πληγάς των τούς σταλάζει τήν παρηγοριάν.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
Καί ή υπηρεσία τής περιθάλφεως τών 
τραυματιών μας ήτο μεθοδική. Μόλις 
έτραυματίζετο κανείς, νοσοκόμοι τόν 
ήρπαζαν καί μέ κάθε μεταγωγικόν μέ
σον τόν μετέφεραν είς τά χειρουργεία.

Τ_ 1F1TAN ΜαΡΑΦΕΓ. — τόν πανικόν ένιο.νειραν τά Αεροπλάνα μόλις ΤνεφανΙσθηοαν υπέρ ”1» Έλαοώνα.

ΜΙΑ ΚΥΚΛΩΣΙΣ.-Τά εύζωνάκια μας κατέλαβον τήν Δεσκάτην 
καί οί Τούρκοι ήναγκάσθησαν νά έγκαταλειψουν τα Σέρβια.

'Αθήνας ό στρατηγός Ριτσιώτ:

οαν τούς^’Γούρκουθδίυ#" τ“α^κα^ΓαΓύ^^’^ '^νγήν.

01 ΠΡΩΤΟΙ ΛΑΓΟΙ. — Μία άλυοοίόα άπό 300 αίχμαλω- 
τους, τούς οποίους έπιασαν οί Ιδικοί μας σαν λαγούς, 

καί ώδήγησαν τις τήν Λάρισσαν

26 'Οκτωβρίου. — Έλήφθη εις τό Ύπουρ- 
γεϊον τών Στρατιωτικών τό πρώτον τηλεγρά
φημα άγγέλλον τήν κατάληψιν τής Θεσσαλο
νίκης ύπό τού Ελληνικού στρατού.

τού Υπουργείου τών Ναυτικών αναφέρει: ·Τό άνιχνευτικόν Ιέραξ» 
ύπό κυβερνήτην τόν άντιπλοίαρχον ’Αντώνιον Βρατσάνον ηύτύχησε 
νά χαιρετίσρ διά τών νενομισμένων βολών τήν Ελληνικήν σημαίαν 
καί τήν Δόξαν τών Ψαρών».Αί δυνάμεις αποστέλλουν είς τήν Μεσόγειον θωρηκτά, δοθεί- 
σης τής άδειας, όπως διέλθουν έκ τών Λαρδανελλίων καί κατα- 
πλεόσουν είς Κωνσταντινούπολιν άνά εν έξ έκάστης.

24 'Οκτωβρίου.—Ό Μητροπολίτης ‘Αθηνών 
είς τήν Κοζάνην παρέστη κατά τήν ορκωμο
σίαν τών άνδρών τού σχηματισθέντος έκεΐ πρώ
του έθελοντικοΰ λόχου.

— Ό Ελληνικός στόλος κατέλαβε τήν Τένεδον.
25 Οκτωβρίου. — Συνετελέσθη ή διά τής 

ζευχθείσης γέφυρας τού ‘Αξιού άπό τής χθες 
άρξαμένη διάβασις τού στρατού μας, βαίνοντος 
πρός τήν Θεσσαλονίκην.

— Οί Μαυροβούνιοι κατέλαβον τήν Διάκοβαν.
- Οί Σέρβοι κατέλαβον τόν Περλεπέν καί 

ήρχισαν τήν προέλασιν πρός τό Μοναστήριον.

— Έφθασε1 
Γαριβάλδη.

- Ό Βασιλεύς Γεώργιος μετέβη σιδηροδρομικών 
είς Νιάουσσαν, οπού τόν ύπεδέχθησαν ένθονσιωδέ- 
στατα. Αυθημερόν έπανήλθεν είς Βέρροιαν.

—Ό αρχηγός τών έν Ήπείρω στρατευμάτων τηλε
γραφεί ότι, είς τήν θέσιν ‘Ανώγι διεξάγεται μάχη 
γενικευβεΐσα σχεδόν καθ’ δλην τήν γραμμήν.
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ΜΕΛΟΥ ΝΑ.—Ή κατάληψις τοΰ οταϋμοΰ τής Μελούνας ήτο Αληθινόν παιγνίδι διά τούς ήμετέρους.

ΗΡΩΪΚΗ ΕΦΟΔΟΣ. —Είς τά Καμβούνια οί εΰζωνοι έκαμαν μίον λυοσαλέαν 
έπΐΌεβιν zui κατέλαβον τά ίχόρικά κανόνια, έκτοπίοαντρς τόν έχΌρον.

27-28-29 'Οκτώβριον, Ύπεγζ»άφη τίι πρωτόκολλον τής 
παραδόσεως τής Θεσσαλονίκης καί τοΰ Καραμπουρνοϋ. 
περιλαμβάνον τήν κατάθεσιν τών οπλών ύπό τοΰ έξ 25,01)0 
άνδρών Τουρκικού στρατού, καθιστάμενων αιχμαλώτων. Είς 
τούς αξιωματικούς επετράπη νά φέρουν τό ξίφος αύτών έπί 
τώ λόγφ τής τιμής των δτι, δέν Οά λάβουν μέρος είς τόν 
πόλεμον μέχρι τής λήξεως αύτοΰ.

—Άνεχώρησεν είς Θεσσαλονίκην, ώς αντιπρό
σωπος τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, ό Υπουρ
γός τής Δικαιοσύνης κ. Ι’ακτιβάν.

— Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος είσήλθεν είς 
τήν Θεσσαλονίκην μετά τοΰ επιτελείου του, 
των αδελφών του πριγκίπων Νικολάου, Άν
δρέου καί Χριστοφόρου καί τοΰ υιού του ’Επι
δόξου Διαδόχου Γεωργίου καί τής Α. Παν. τοΰ 
Μητροπολίτου ’Αθηνών Θεοκλήτου.

* H ΔΡΑΣ1Χ TOY STPATOY MAX «
* Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ <·

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΡΙΤΣΑΝ.-Τά κανόνια των οί Βούλγαροι τά έπερνοϋσαν καί άπό τόν ποταμόν.

— Είς τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Μήνα έπί τ») νικηφόρφ 
άφίξει τοΰ Διαδόχου έψάλη δοξολογία. Ό Μητρο
πολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος προσεφώνησε τόν 
νικητήν Διάδοχον διά θαυμάσιου λόγου. Είνε απερί
γραπτος ό ενθουσιασμός, μέ τόν δποϊον ύπεδέχθη- 
οαν τόν Διάδοχον καί τόν Ελληνικόν στρατόν. Ή 
Θεσσαλονίκη έπανη γύρισε τό μέγα γεγονός τής άπε- 
λευθεροίσεώς της.

— Ό Βασιλεύς τών Ελλήνων έφθασεν είς Θεσσα
λονίκην, δπου τφ έγένετο Αποθεωτική υποδοχή, ανώ
τερα πάσης περιγραφής.

— Εΐς τήν Μητρόπολιν τών ’Αθηνών έψάλη μεγάλη 
δοξολογία έπί τή καταλήήιει τής Θεσσαλονίκης. Επα
κολούθησε διαδήλωσις έχουσα έπί κεφαλής τόν Δή
μαρχον. 'Ωραίοι λόγοι άντηλλάγησαν μεταξύ Δημάρ
χου καί Πρωθυπουργοΰ.'Ιί διαδήλωσις μετέβη καί είς 
τάς Πρεσβείας τών Συμμάχων. Αυθημερόν δ Δήμαρχος 
έν όνόματι τοΰ ’Αθηναϊκού Λαού άπηύθυνε συγχαρη
τήριον τηλεγράφημα είς τόν Βασιλέα καί τόν Διάδοχον.

— Μεραρχία Βουλγαρική προελάσασα ύπό τόν στρα. 
τηγόν Θεοδωρώφ μέχρι Θεσσαλονίκης είσήλθεν είς 
τήν πόλιν άφοΰ προηγουμένως ό στρατηγός θεοδω
ρώφ άνεγνώρισεν τάς 'Ελληνικός Άρχάς. Ό Βούλ-

ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ.—Μέ τό ΛκάΟεκτον πΰρ των ot Βούλγαροι δαοκόρ 
Αμέσως ύλόκληρα συντάγματα.

fit ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟ'ΠΟΛΙΝ.-~_ΟΙ Βούλγαροι έπιτεΟέντες καθ' 
οώματος Τουρκικού. ά.τοπειραόέντο; έξοδον, ήλθον οωμα πρ ς

γάρος στρατηγός έζητησε παρα του Ιπ./.ηνο, Δια
δόχου νά στέρξη είς τήν είσοδον του Βουλγαρικού 
σώματος είς τήν Θεσσαλονίκην, ένθα θαπαρεμενε προς

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΤ^- Μέ πλοιάρια 
τοί, "Εβρου τού; /“^^Χ^ιρετιομό^

_'Η Πύλη ζητεί παρά τών Δυνάμεων νά μεσολαβήσουν καί έν περί-

άνάπαυσιν έπί τινας μόνον ήμέρας. Ό διάδοχος τής Ελλάδος εύχα- 
ρίστως άπεδέχθη τήν αϊτησιν του συμμάχου στρατηγό'.

30 ’Οκτώβριον. - Ήρχισεν η μεγάλη προ της Γσαταλζας μάχη.
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το ανακοινω·

αντυι

των

ούτε

Ο ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ "ΙΕΡΑΚΟΣ,, Κ. ΑΝΤ. ΒΡΑΣΓΑΝΟΣ

απεξεσεν ο

ΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

που υμνησεν ο

ΤΑ ΨΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ!

ΤΟ “ΕΜΠΡΟΣ..

•’Τ - · ινιον εκείνον

h ΚΑΤΑΛΗψιΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ.—Ή πβώτη νήσος ήν κατέλαβε·· ό στόλος μας.ήτο ή Λήμνος ήτις καί έχρησίμίυσεν ώς Λρμητήριον αύτοΰ.

"Ενα πρωί ένεφανίαΟη πρό τής Ιστορικής νήσου τών Ψαρών ό «Ιέραξ». Ό Μουδιρης, όταν 
τόν βϊδε, οννήβροιοτ τήν ΰπ’αΰτόν δύναμιν διά νά Λντιτάξη άμυναν. Με τρείς βολας όμως 
διεοκορπίσβησαν και δταν άπέβη ft; τήν ξηράν ό κυβερνήτης διά να καταλάβη την νήσον 
τά πόδια τού Μουδίρη εύρέβησαν είς τά κεραμίδια τού διοικητηρίου, ένα χέρι του είς ..ο μ. 

άπάσταοιν, τό δέ κεφάλι καί ό κορμός είχε γίνει μία μάζα άμορφος.

ΟΚΤΩ χρόνια τώρα ή «Εικονογραφημένη , άπό τότε πού πρωτοεΐδε 
τό φώς, έκλαιε κατ' έτος, τήν επέτειον τής εκατόμβης τών Ψαρών, 

διά τήν δουλείαν υπό τήν όποιαν έστέναζβν ή δοξασμένη νήσος.
Έξαφνα μία μεγάλη ήμερα άνέτειλε καί δΓ αυτήν ή 22 ’Οκτωβρίου 

τοΰ 1912. Τό Φώς τής ’Ελευθερίας έφώτισε τήν ολόμαυρη ράχι καί μέ 
τήν θαλπωρήν του άνεζωογόνησε τά λίγα χορτάρια, 
’Εθνικός Ποιητής.

Μέ ένα ποιητικώτατον .■———----;--------:-----
ανακοινωθέν τό Ύπουρ- Λ ' 
γεϊον τών Ναυτικών διε- ' » Τ’-
λάλησε τήν άπελευΟίρω- ·, ' |
σιν τοΰ δοξασμένου βρά- t
χου τοΰ Αιγαίου, δν διά UdeH
του ονυχος
Σουλτάνος Μαχμούτ τό 
1824 άπό τόν χάρτην τής

νά πατούν τό Κάστρο, έγονάτισε πρό τού άομμάτου 
έκ τοΰ γήρατος πατρός του καί άφοϋ ήσπάσθη τήν χεϊρά του, μέ τήν 
πιστόλα του, έπυροβόλησε μέσα είς τό βαρέλι τής πυρίτιδος, καί τών 
άλλων τετρακοσίων έξ γενναίων συντρόφων του.

Καί ήτο ή συμπτωσις αυτή τής συνωνυμίας τοΰ ’Αντωνίου Βρατσάνου 
τοΰ 1824, τοΰ άνατινάξαντος τήν νήσον, καί τοΰ ’Αντωνίου Βρατσάνου 
τοΰ 1912, τοΰ έλευΟερώσαντος — έγγόνου του - ταύτην, αληθώς συγκι
νητική, δυναμένη νά έμπνευση νέους στίχους αθανάτους. "Ολος ό 'Αθη
ναϊκός Τύπος έιραλε τό ποίημα αύτό μέ τά ένθουσιωδέστερα αρθρίδια:

«Ή κατάληψις τών Ψαρών, αποτελεί συμπλήρωσιν τοΰ δικτύου τών 
νήσων έν τφ Αίγαίφ, δσαι έκρίθη άναγ- 
καΐον νά καταληφθώσι. Καί βεβαίως 
ούτε πληθυσμός μέγας υπάρχει εν αυτή. Λ·* 

έδαφος γόνιμον καί μεταλλεία καί 
πλούτη, ώστε ή κατάκτησις νά θεωρηθώ 
έκ τών γεγονότων, τά όποια δύνανταΡ ' 
νά έξαρθώσι διά τούτο. Ιδιαιτέρως όμως 
ή κατάληψις τών Ψαρών διά τήν Ελ
ληνικήν ψυχήν καί τους 'Εθνικούς αγώ
νας καί τόν μυθικόν ηρωισμόν τών κατοί-

Χίου, ή καταστροφή τών Ψαρών
τά δελτία τή.

Μεσογείου.
Τό άνιχνευτικόν «Ιέ

ραξ·, έλεγε 
Οέν, υπό κυβερνήτην τόν 
άντιπλοίαρχον κ. Λ. Βρα
τσάνον, ηύτύχησε σή μερον 
νά χαιρετίση διά τών νενο- 
μισμένων βολών τήν Ελ
ληνικήν σημαίαν καί τήν 
Δόξαν τών Ψαρών».

Πώς θά άνατρίχιασαν, 
πώς θά έλαχτάρισαν κάτω 
άπό τό χώμα τοΰ Πα- 
ληόκαστρου» τών Ψαρών, 
όπου έτάφησαν μέ τόν κα
ταχθόνιον εκείνον κραδα
σμόν τής άνατινάξεως τά 
οστά τοΰ Δημήτρη τοΰ 
Βρατσάνου, τοΰ σεβαστού 
προκρίτου τής νήσου, καί 
τού υίοΰ του Άντώνη τοΰ 
Βρατσάνου, ό όποιος, δταν 
είδε τούς Τούρκους

κων τής νήσου ένέχει ΰψίστην σημα
σίαν. Διότι θά ήτο άδικον κατά τήν 
στιγμήν τής απολυτρώσεως τόσων άλ
λων δούλων αδελφών νά λησμονηθώ- 
σιν έκεϊνοι. τών όποιων αί πράξεις, αί 
θυσίαι, τάδλοκ.αυτώματα τοσοΰτονέβά- 
ρυνον είς τήν άναγέννησιν μιας Ελλά
δος ελεύθερος.

Είς τήν ράχιν τών Ψαρών δέν περ
πατάει ή Δόξα μονάχη κατά τήν 
στιγμήν αυτήν. Τό στεφάνι τό «γε- 
ναμενο άπ’τά λίγα χορτάρια» δέν 
τό φορεΐ ή ιδία. Έστεφάνωσε μέ 
αυτό τήν γαλανήν σημαίαν, ή όποια 
κυματίζει είς τόν Ψαριανόν βρά
χον καί «μελετάει τά λαμπρά παλ- 
ληκάρια» εκείνα ποΰ άνέκτησαν τά 
Ψαρά καί εκείνα ποΰ κατέκτη- 
σαν τήν Μακεδονίαν .

ΟΙ “ΚΑΙΡΟΙ,,
«’Ιδού μία κατάκτησες ή όποια 

δέν άξίζει τίποτε καί όμως έχει 
ανυπολόγιστον άξίαν.

Ό μικρός βράχος τόν όποιον 
δέρνει τό Αίγαϊον μέ τά κύματά 
του δέν έχει οΰτε όσην γήν χρειά
ζονται όλίγαι χιλιάδες άνθριόπων 
διά νά ζήσουν.

Έπειτα έπέρασεν ένας όλεθρος 
άπό πάνω καί δέν άφησε είς τήν 
γήν παρά τά καϋμένα χορτάρια καί 
ένα ΰπέροχον ποίημα είς εξ στίχους. 

Ή καταστροφή τών Ψαρών είνε 
ένα άπό τά μεγάλα κοσμοϊστορικά 
γεγονότα, εμπρός είς τά όποια στα
ματά κατάπληκτος ή Ιστορία. Ή 
διαρπαγή τής Ρώμης, ή καταστρο
φή τής Καρχηδύνος. ή άλωσις τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ή έξοδος τοΰ 
Μεσολογγίου, ή καταστροφή τής 

, . _ , είναι γεγονότα, τά όποια έρχονται
είς τήν ιδίαν γραμμήν είς τά δελτία τής ’Ιστορίας.

’Αλλά τά Ψαρά καιόμενα άπό τούς Τούρκους έφώτισαν τόν κόσμον 
άπό τήν αΐγλην των. Ό κοιμώμενος Ευρωπαϊκός φιλελληνισμός άνετι- 
νάχθη άπό τήν λάμψιν αυτήν, έξύπνησεν, έφώναξε δυνατά.

— Είσθε άπό τήν Ελλάδα; έλεγεν εις ένα "Ελληνα ένας ’Ινδός ήγε- 
μών —είς τόν Πελοποννήσιον Πέτρον Φλαμήν, έπισκεφθέντα τάς ’Ινδίας 
κατά τό 1849.—Έκεϊ κοντά σας είναι τά Ψαρά, ποΰ έκαυσαν οί Τούρκοι.

Καί ό Ινδός ήγεμών δέν ήτο οΰτε Χριστιανός, οΰτε Ευρωπαίος. 
Ήτο Μωαμεθανός ή Άσιάτης.Άλλά τά Ψαρά είχαν φθάσει μέχρις αύτοΰ.

Δέν πέρνομεν οΰτε πλούτον, οΰτε εύφορίαν, πέρνοντες τά Ψαρά.
’Αλλά σπανίως ένδοξώτερος άνεμος έκόλπωσε σημαίαν άπό εκείνον

ποΰ κολπώνει τώρα τήν κυανόλευκοι· κυματίζουσαν είς τό ένδο
ξον νησάκι.Μία παλαιά δίψα έκδικήσεως ικανοποιείται. Δέν υπάρχουν στά 
Ψαρά Τούρκοι, οί όποιοι, νά σφαγοΰν, όπως έσφάγησαν οί Έλλη
νες τοΰ άγώνος. οΰτε αν υπήρχαν Τούρκοι θά έσφάζοντο.

ΤΑ ΜΥΔΡΑΛΛΙΟΒΟΑΛ.-Τοΰς Μέβιζαν τούς Τούρκους μέ τής μητβαγιέζ*ς.

’Ολίγοι Τούρκοι στρατιώται έκπροσωποΰντες τόν καταχτητήν, άν 
καί αυτοί θά παρεδόθησαν μόλις έφάνη τό Ελληνικόν πολεμικόν, 
διοικούμβνον άπό τόν αξιωματικόν, τοΰ όποιου τό όνομα ενθυμίζει 
ολόκληρον τήν αίματωμένην Ψαριανήν ιστορίαν.

Άλλ’ ή κατάκτησις — επαναλαμβάνω—είνε πολύτιμος καί συγ
κινητική. Φαντάζομαι πέραν αυτής τής ζωής, όπου αύτάς τάς στιγ- 
μάς άμέτρητοι Ελληνικοί ψυχαί, σκυμμένοι επάνω είς τά πράγματα 

ΕύΟίις άπό τής ένάρξεως τών έχύροπραξιών ό διά τό Αίγαϊον Στόλος 
μας ύπό τόν ύποναναρχον κ. II. Κουντουριώτην, άποτελούμενος έκ 
του Οωρηκτοϋ «Γ. ’Αβέρωφ», τών καταδρομικών «Ψαρών·, «Σπετσών·, 
«"Υδρας», τών άνιχνεννικών «Λέων», «ΠάνΟηρ», «Ιέραξ·, «’Αετός·, τοΰ 
ΰχό τόν πλοίαρχον κ. I. Βρατσάνον στολίσκον τών άντιτορπιλλικών 
«Νέα Γενεά·, «Κεραυνός·, - Βέλος·, «Ναυκρατοΰσα·, «Λόγχη», «θύελλα·, 
«Άσπίς», «Νίκη», «Σφενδόνη·, «Δόξα», τοΰ καταδυομένου «Δελφίν» 
και τών τορπιλλοβόλων 11, 18, 14, 15 καί 16 Απέκλεισε τάς έχΰρικάς 
δαλίσοα;, ύπεστήριξε τάς μεταφοράς μας καί κατέλαβεν άπάσας εΐτα 

τάς ΰποδούλονς νήσους μας.

··

ΑΙ ΜΕΤΛΦΟΡΑΙ ΤΩΝ.—Μέ μικρά σκάφη μ«τέ- 
φερον τά πυρομαχικά καί τά τρόφιμά των διά 
της λίμνης τής Σκόδρας είςτά πεδία τών μαχών.

___________________________________

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΝ

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.—Μόλις έτελείωνεν ή μάχη αί 
γυναίκες, μητέρες, σύζυγοι, άδελφαί, θυγατέρες, 
έτρεχον νά περιποιηδοΰν τούς (δικούς των.

Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ TOY ΤΟΥΖΙ-—Σάν γίδια έσκαρφάλωναν είς τά άπρόσιτα βουνά 
τοΰ Τοΰζι, τό όποιον καί κατέλαβον.

τοΰ κόσμου. Οά σκιρτούν καί θά άγάλλωνται, φαντάζομαι τήν ψυχήν 
τοΰ ΙΙοιητοΰ. είς τόν όποιον ή καταστροφή τών Ψαρών ένέπνευσε 
τους έξ θαυμάσιους στίχους.Ή 'Ελευθερία, τήν οποίαν έφσντάζετο πλανωμένην είς τήν όλόμαυ- 
ρην ράχιν τών Ψαρών, μέ τό στεφάνι άπό τά λίγα χορτάρια πουχαν 
μείνει στήν έρημο γή» δέν πλανάται πλέον.Έθρονίσθη πάλιν είς τόν ύπέρλαμπρον θρόνον της. Οί έξ στίχοι 
τοΰ ΙΙοιητοΰ Οά τής μείνουνχάθάνατον έπίγραμμα .

Η “ΠΑΤΡΙ2,,
Χρόνια καί χρόνια έπέρασαν άπό τήν μεγάλην έκείνην πάλην. 

Ήκολούθησεν ή Καταστροφή. Τό νησάκι, άπό τό όποιον έβγήκαν οί. 
θαυμαστοί έκεϊνοι γλάροι, ποΰ έσχισαν τά διαστήματα τοΰ γαλανού καί 
έγέμισαν μέ τά δοξασμένα έργα των τόν κόσμον, έμεινεν έρημον καί 
σκλαβωμένοι·. Τά θαλασσοπούλια έπεσαν, ή έφυγαν είς τόν ελεύθερον 
άέρα. Έπειτα άπό τήν φωτιάν καί τήν καταστροφήν ήλθεν ή έρημία 
καί μόνον μία ψυχή έμεινε πιστή είς τά Ψαρά, σύντροφος αιώνια τών 
γενναίων, ποΰ έκοίμήθησαν διά παντός κάτω από τά ιερά χώματα: Ή 
Δόξα μονάχη», όπως γράφει ό Ποιητής. "Οχι όμως. Άπό προχθές, άπό 
τό γαλανόν πέλαγος,_ ποΰ ειχεν άντηχήσει άλλοτε τόν ηρωισμόν τών 
Ψαριανών, ήλθεν ί] εξορισμένη ’Ελευθερία καί πατεΐ τά Ψαρά. Έάν οί 
νεκροί αίσθάνωνται, τό ηρωικόν καί έρημον νησάκι θά σείεται άπό 
τούς τριγμούς τών κοκκάλων, τά όποια έγιναν σωρός διά τήν ’Ελευθε
ρίαν καί επειτα έσκεπάσθησαν άπό τό βαρύ χώμα τής σκλαβιάς.

Ή μαύρη ράχη τών Ψαρών, είς τήν όποιαν είχαν μείνει ολίγα χορ-



Η ΛΡΑΧΙΕ ΊΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ Λ
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τάρια, κατά τόν ψάλτην τής ’Ελευθερίας. θά 
εΐνε στρωμένη τώρα άπό τόν πολύχρωμον τά
πητα μιας ωραίας άνοίξεως, επάνω είς τόν 
όποιον ΙΙά πατή αγέρωχος ή Ελευθερία καί 
τά έρημα σπητάζιατών Κανάρηδων, τών Άπο- 
στόληδων, τών ΙΙαπανικολήδων καί τών Βρα- 
τσάνων, τά ένδεδυμένα διά παντός τήν σιωπήν 
τής έρημώσεως. θ’ άντηχοΰν άπό χαράν.

Ποια όμως βοή άγαλλιάσεως θ’ άκουσθή 
άπό τό βάθος ενός πελωρίου τάφου, είς τόν 
όποιον έκοιμήθηοαν αιωνίως πριν τούς προ- 
φθάση ή σκλαβιά εκατοντάδες ηρώων! Τό 
«Παληόκαστρον . εις τό όποιον έκλείσθησαν 
καί άνετινάχθησαν οί γενναίοι πολεμισταί πρό 
τοΰ τυράννου ό όποιος τούς έκύκλωσεν άπό 
παντού, θά άναδίδη σήμερον δλην τήν χαράν 
τοΰ Γίγαντος, ό όποιος βλέπει νά έρχεται καί 
νά τόν συντροφεύη ζωντανόν τό όνειρόν του. 
Ή ’Ελευθερία μαζύ μέ τήν Δόξαν εύρίσκονται 
πλέον είς τά Ψαρά".

Η “ΕΣΠΕΡΙΝΗ,,
Τά ηρωικά Ψαρά είς τήν ράχιν τήν όλό- 

μαυρην τών όποιων — κατά τόν Ποιητήν — 
περπατώντας ή Δόξα μονάχη, φορεΐ ’στήν κόμη 
στεφάνι, γενομένο άπό ολίγα χορτάρια πού 
είχαν μείνει στήν έρημη γή, τά Ψαρά, τών 
όποιων τό όνομα καί μόνον προκαλεϊ παλ
μούς ίερας συγκινήσεως είς πάσαν Ελληνικήν

καί οτήν κόμη στεφάνι φορεΐ, 
χιεο/ιέεο άπό λίγα χορτιιρια, 
ποΰ έ/οι>ι· μείνει στήν εοημη γή.

τών Ψαρών

ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕάΟΝ ΤΟΝ.
Μόλις ίγίνετο διανομή 

συσσιτίου ήσαν φαιδροί 
σ&ν νά μή τούς είχε συμβή 
τίποτε. Καμαρώστέ τους.

Είναι νικημένοι αύτοί.

νος είς τά υπέρλαμπρα 
νάματα τής Δικαιοσύ
νης. Καί ή ράχη τών 
Ψαρών δέν εΐνε όλό- 
μαύρη. Χρυσόφωτη. 
έξαστράπτουσα είς τάς 
άζτΐνας τής Μεγάλης 
Ημέρας, προβάλλει 
τήν Γαλανόλευκον μέ 
τήν σφραγίδα τοΰ 
Σταυρού.

Δέν εΐνε σήμερον 
εκεί μονάχη ή Δόξα. 
Τήν συντροφεύουν Νΐ- 
και καί Ελπίδες, καί 
Νϊκαι ανοίγουν σπαρ-

ΕΠΟΝΕΙόΙΣΤΟΣ ΦΥΓΗ.—Καί τά 
τραίνα, είς τά όποια κατέφευγον, 
όσοι έπρόφ&ανον, κατήρχοντο 
εις Θεσσαλονίκην κατάφορτα.

"Οΐτ1 τι ΑπΕΟίΥβ«πτον ήτο ό πανικός ύφ’ οί 
Ολοι, στρατός, γυναικόπαιδα, κάρρα, άλογα, 

- '. ήν Θεσσαλονίκην.

V 

αί
ταριστά τάς πτέρυγάς των. 
ανυπόμονες καί γελαστές, 
καί αί ελπίδες ζωντανεύουν 
ή μία μετά τήν άλλην.

Έρριψε κατά γης ή Δόξα 
τό στεφάνι, ποΰ ώς τώρα 
φορούσε, τό γινομένο άπό 
λίγα χορτάρια, καί περι
βάλλει τό μέτωπόν τ>)ς τό 
στεφάνι τής δάφνης τό άμά- 
ραντον. 'Ολόγυρα τά κύμα
τα, γαλανόλευκα κ’ έκεΐνα. 
αντανακλούν τήν λάμψιν τής 
άβράδυαστης ή μέρας.

Σύμπτωσις ωραία είναι 
τό ότι ό κατά τήν 22 Ίου-

0 ΠΑΝΙΚΟΣ.—
κατελήφδησαν. __ ,, ,____

πυροβόλα, έφευγον πρό; τή·

καρδίαν. έλεύθερα τήν 
στιγμήν ταύτην χαιρε
τίζουν τήν άνύψωσιν 
τής ύπερηφάνως κυμα- 
τιζούσης κυανόλευκου 
καί έν έξάλλφ ένθου- 
σιασμίρ υποδέχονται τά 
άποβατικά άγι'ι ματα 
τοΰ Έλλην. στόλου».

C “ΧΡΟΝΟΣ,,
=Ώραία έμπνευσις 

ήτο νά σταλή πρός 
κατάληψιν τών ένδο
ξων Ψαριάν δ φέρων 
τό αυτό όνομα αξιω
ματικός τοΰ Ναυτικού 
μέ ένα έκ τών ηρώων 
τής νήσου.
’Αντώνιος Βρατσάνος 

ήτο δ ήρως τών Ψα
ριάν. ’Αντώνιος Βρα
τσάνος καί ό κυβερνή
της τοΰ άνιχνευτικοΰ 
• 'Ιέραξ», τό όποιον 
ένήργησε τήν κατάλη
ψη· τής ένδοξου νήσου.

Ουτω ή ιστορία ενός ονόματος συνεχίζεται μέ ένα στενόν σύνδεσμον πρόι 
τήν ένδοξον νήσον, είς τήν όποιαν κυματίζει άπό προχθές ή γαλανόλευκος·. 
Η “ΕΣΤΙΑ,,

Στών Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη. 
περπατώιπαί ή Δόξα μονάχη, 
ιιελετρ τά λαμπρά παζζφκάρια

Όχι, μεγάλε διδάσκαλε τής νεωτέρας μας ποιήσεως· ή ράχη .....
δέν εΐνε πλέον όλόμαυρη. Ό ανέσπερος "Ηλιος τής ’Ελευθερίας, ποΰ ένα δείλι 
νόν, πρό αιώνων, έβασίλευσε, καί έδυσεν έπί όλους αιώνας, άνέτειλε λούομε-
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νίου 1824 άνατινάξας τά Ψαρά, διά νά μή πέσουν είς χεϊρας 
τών κατακλυσάντων τήν γύρω θάλασσαν — κατά τόν Ιστορι
κόν—κολοσσών τοΰ έπιδρομέως, Βφατσάνος, ώνομάζετο ’Αντώ
νιος. ‘Αντώνιος δέ ονομάζεται καί ο καταλαβίον αύτά άντιπλοί- 
αρχος Βρατσάνος, δ κυβερνήτης τοΰ άνιχνευτικοΰ «Τέρακος .

’Επί τής νήσου υπήρχε μόνιμος φρουρά έκ δώδεκα ζαπτιέ
δων ύπό ένα γηραλέον ανθυποπλοίαρχον, έκτελοΰντα χρέη 
διοικητήν, άστυνόμου, λιμενάρχου κλπ., καταδυναστεύοντα τούς 
κατοίκους.

Σημειωτέοι· δέ ότι προνομιακώς ή νήσος, έκτος άλλων, δέν 
έπλήρωνε φόρους, πλήν τών μετζήτιών καί τών λιρών, τάς 
όποιας έζήτει <’> διοικητής αύθαιρέτως. κατά τά παρ’ ΌΟωμα- 
νοϊς έθιζόμενα.

Ούτε τηλέγραφος συνέδεε τήν νήσον, ούτε άλλο μέσον, μέ 
τόν λοιπόν κόσμον καί ή έμφάνισις άτμοπλοίου εις τόν λιμένα 
άπετέλει γεγονός, τό όποιον έκαμνε τούς ύλίγους κατοίκους 
νά συρρέουν είς τήν παραλίαν έν χαρμοσύνιμ κωδωνοκρουσίφ.

Μόνον κατά τάς έν Έρετρίφ έκλογάς στολίσκος άπό καΐκια 
έξέπλεε, μεταφέρων τούς κατά τό Σύνταγμα καί τά ψηφίσματα 
τών ’Εθνοσυνελεύσεων κεκτημένους δικαίωμα ψήφου είς τήν 
εντός τοΰ Εύβοϊκοΰ ’Ερέτριαν, τήν μετονομασθεΐσαν είς Ν.Ψαρά.

ΤΙ ΑΦΙΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ.—

"Οταν, άρξαμένου τοΰ Ίταλο- 
τουρκικοΰ πολέμου, έγράφη κατ’ 
έπανάληψιν ότι άπηλευθερώθησαν 
ύπό αντάρτικών σωμάτων, η Τουρ
κική Κυβερνησις έκρινε καλόν νά 
ένκ^ύση τήν ύπάρχουσαν φρουράν 
δι* άλλων πεντήκοντα στρατιωτών.

Ή νησίς εΐνε εΰλίμενος, άλλά 
σχεδόν ακατοίκητος. Μόλις πεντή
κοντα οίκογένειαι ζοΰν επ’ αυτής, 
είς άραιότατον συνοικισμόν, άπο- 
τελούμεναι άπό γέροντας καί πρε- Πρίν ίγκαταλείφουν τό Σίπτιανικ τό καρίδωκαν είς πϋρ καί είς σίδηρον.

Ρ
ϊϊΟ S.3.-2 
ij 
3 Ρ— U> I W ί

ΟΙ ΖΕΪΜΠΕΚ. — Λύτοί είναι οι φοβεροί καί τρομεροί έπιδρομείς πού χαίουν 
καί σφάζουν καί. . . . φεύγουν.

σϋύτιδας, άσχολουμένους είς ποιμνιοβοσκήν, τυροκομίαν, μελισσοκομίαν κλπ. 
Φημίζεται τό έλάχιστον μέλι των καί τό έτι όλιγώτερον τυρί των.

Ό συνοικισμός άποτελεϊται άπό μικρόσπιτα. Αλλά διατηρούνται, προ- 
(ΐάλλοντα πενθίμως είς τό βλέμμα τοΰ επισκέπτου, τά σπίτια τοΰ Αποστόλη,

ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΕΖΙΚΟΝ — Αύτό είναι τό πεζικόν των πού ίΟαύμαζον οί Γερμανοί, οί "Αγγλοι, 
οί Γάλλοι, οι Αύστριακοί καί τό όποιον έτρέπετο είς κατάπτυστον φυγήν.

τοΰ Ναυάρχου τών Ψαριανών, τοΰ ’Αράπη καί άλλων 
ηρώων τής εκατόμβης έκείνης, μέ ήρειπωμένας τάς 
προσόψεις άπό σφαίρας καί όθούζια ενσφηνωμένα είς 
τούς τοίχους των.

Καί πέραν εις τόν τεφρόν κωνοειδή λοφ ίσκον σώζε
ται τό ηρωικόν ΙΙαληύκαστρο-, τό άνατιναχθέν καί 
συγκλονήσαν τό Λίγαϊον, όταν ό στόλαρχος Χοσρέφ 
πασσάς έπήλθε διά νά απόσβεση τό λεοντόψυχον νησάκι 
άπό τόν χάρτην, κατά τήν διαταγήν τοΰ Σουλτάν Μαχ- 
μούτ, τοΰ κυριάρχου του, όστις μέ τό νύχι του, δίδων 
τήν διαταγήν, όταν ήκουσε τήν αναφοράν τοΰ στολάρχου 
διά τά κατορθώματα τοΰ Κανάρη. τοΰ Παπανικολή, τοΰ 
Βρατσάνου, τοΰ Νικοδήμου, άπέξεσε τά Ψαρά άπό 
τόν χάρτην.

Τό κάστρο, μαυρισμένο άκόμη, ελκύει τό μάτι τοΰ 
επισκέπτου, τοΰ άνερχομένου τήν μαύρην ράχιν τοΰ 
λοφίσκου καί είς τό έλαφρότερον άνασκάλευμα τοΰ 
•χώματος τοΰ περιβόλου προβάλλουν πάλλευκα κόκκαλα, 
άπό τά ιερά εκείνα ποΰ έβγαλαν τήν ’Ελευθερίαν .

Η “ΑΣΤΡΑΠΗ,.
Παραθέτει πρώτον τό έξάστιχον τοΰ Σολωμοΰ καί 

τό πρώτον τετράστιχον τοΰ "Υμνου τής ’Ελευθερίας.
• Θνητά χείλη, προσθέτει, δέν απήγγειλαν ποτέ παρό

μοια δύο επιγράμματα, τά όποια ούδ’ έχαράχθησαν έπί 
λίθου ή χαλκού. Τό πρώτον ή ’Εθνική Μούσα τό έθρη- 
νώδησεν έπί τών έρειπίων μιας καταστροφής· τό δεύτερον 
έβροντοφωνήθη άπό τά όρειχάλκινα στόματα τών τηλε-
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TO ΣΤΡΑΤΑΡΧΕΙΟΝ.—Ό Σαββόιφ έγκα· 
τέστησβ τό στραταρχεϊον του, έν Λουλέ 
Μ.πουργχας,τΙςΕνα χόνι,τό ΛποΙον κατε- 
κλΰαΟη άμέσβς άχό τούς Ανώτερους 
Αξιωματικούς, τελεγραφητάς, χάρτας κλ.

-X
Οερίας άππάζεται τήν

Καί ό έν Σάμο» κ. Τραυλός δΓ ενθουσιώδους έπιστολής έσπευσε νά 
συγχαρή τόν κ. Α. Βρατσάνον. Ίδέτε τήν λαχτάραν του είς τήν παρα- —-Λ--

βόλων τοϋ Εθνικού μας Στόλου. Καί δ ηρωικός τών Ψαρών βράχος 
θά μείνη πλέον είς τοΰς αιώνας ώς μία στήλη, αθανασίας ΰψουμενη 
έν τφ μέσφ τοΰ Ελληνικού Αρχιπελάγους καί φέρουσα έπ' άμιροτέρων 
τών φωτεινών προσόψεων της έκάτερον τών εθνικών τούτων επιγραμμά
των, ίνα μακρό-

_________ f— |—- J·*-· *''« V Τ
Τή Ύπερμάχφ Στρατηγψ Άναστάσεως τών θαλασσινώνιιαςτρο- τΛ νικητήρια, ώς λυτρω- ·

ίΐεϊσα τών δεινών εύχαρι- 
στήρια, Αναγράφω Σοι ή 
Φυλή οου Θεοτόκε I

Οεν οί ποντοπό- 
ροι άναγινώσκω- 
σι διά φωτεινών 
φύλλων δάφνης 
σημειούμενα τά 
τρόπαια τής Λο
ξής τών Ψαρών 
καί τής άναγεννω- 
μένης Ελλάδος.

Ό σεμνός χο
ρός τών Ελληνι
κών Νήσων τοΰ 
Αιγαίου Πελά- 

γους, περιστοιχί
ζω'· τά Ψαρά, 
ψάλλει τόν ’Εθνι
κόν "Υμνον τής 
Άναστάσεως τοϋ 
’Αλυτρώτου Γέ
νους ....

Άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τών Ελλήνων τά ιερά· ή Ελευθερία 
σύρει τόν εΰγενή χορόν τών Δωδεκανήσων τοΰ 'Ελληνικού ’Αρχιπελά
γους, τιι κύματα τοΰ οποίου παίζοντα αύλακώνονται άπό μικρά παρά
δοξα πλοιάρια, ποΰ τά κυβερνούν σκιαί ήρώων Οαλασσομάχων, καί 
καταλάμπονται ι’ιπό τάς φλόγας παραδόξου φωτοχυσίας ...

Ποιος είνε ύ μικροσκοπικός στολίσκος;
ΙΙοϊαι εϊνε αί φρεγάται καί τά μεγαλοπρεπή

δίκροτα ποΰ καίονται;
Ώ ’Ελευθερία! Εϊνε ό Κανάρης !
Ώ Δόξα τών Ψαρών πυρπολεΐται ή Αρμάδα. . .

'Οποία μεγαλοπρεπής λειτουργία

παίων καί τών δαφνοστεφών ονεί
ρων μας...

Καί τώρα ίδέτε.
Τά μικρά πυρπολικά τοΰ Είκοσιένα γίνονται 

θαλάσσιοι Λέοντες καί Πάνθηρες καί ’Αετοί καί 
Ίέρακες καί όρμοΰν καί πετοΰν καί βρυχώνται 
καί κρώξουν.

Ό Τούρκος χάνεται, πνίγεται, πυρπολεΐται!
Τά νησιά μας έλευθεροΰνται και τά ερημωμένα 

Ψαρά μυροβολοϋν άπό τήν πλουσίαν άνθισιν τών 
δαφνώνων τής ’Ελευθερίας, έν φ μέ τά αμάραντα 
φύλλα καί τά άνθη των ό Ψαριανός Βρατσάνος 
στεφανώνει τήν Δόξαν μας τήν θαλασσινήν, ποϋ 
φωτοβόλος μελετρ. τά λαμπρά παλληκάρια».

ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΜΑΣ. — ΆνωμολογήΟη γενικώς ή ΰπεροχή τοϋ πυροβολικού μας. Μόλις έλάμβανε τάς θέσεις του 
καί ηρχιζε πΰρ, οί Τούρκοι δπου φνγει-φύγει.

Ο “ASTHP,,
«Τά Ψαρά, τό ηρωικό νησί, έπί τοΰ οποίου 

έξέσπασεν άλλοτε ί) ’Οθωμανική θηριωδία, είνε 
ελεύθερον καί ή ΈλληΛίκή σημαία κυματίζει, ώς 
αγγέλλεται, έπ' αύτοΰ καί οί κάτοικοί του Ανα
πνέουν τόν έλεύθερον αέρα. Μόνον ποΰ δέν εύρί
σκεται ένας καινούργιος Σολωμός διά νά έξυμνήση 
τήν τωρινήν δόξαν τών νέων παλληκαριών.

Τιμή καί δόξα εΐς τόν άντιπλοίαρχον κ. Αντώ
νιον Βρατσάνον. Ό μειλίχιος ό εύγενέστατος πρώην 

προσωπάρχης τοΰ υπουργείου τών Ναυτικών, 
ό γνωστότατος καί συμπαθέστατος άνθρωπος, 
ό απόγονος τοΰ μεγάλου Βρατσάνον, είς τήν 
φιλοπάτριδα καί ηρωικήν ορμήν του. είς τήν 
έμπνέουσαν αύτόν ποιητικήν έξαρσιν, έσκέφθη 
τήν ολόμαυρη ράχη τής πολυβασανισμένης πα
τρίδος του, τών Ψαρών. Καί ύψωσε τήν Ελλη
νικήν σημαίαν, τήν γαλανόλευκον σημαίαν |ΐας, 
είς τά βράχια τού νησιού του. ΊΙ πολιτεία εδω- 
κεν είς τούς Ψαριανούς άλλην πατρίδα, τήν 
Έρέτρειαν. Ό Βρατσάνος δμως έσκέφθη τό 
μικρό καί ερημωμένο νησάκι, είς τούς βράχους 
τοΰ όποιου κυματίζει τώρα ή γαλανόλευκος. Τιμή 
καί δόξα είς τόν εμπνευσμένοι· Άντ. Βρατσάνον.
ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Μή ληβμονβίτε τό οχοινί 
παιδιά, τοϋ Πατριάρχη :

ΛΛΑΠΡΙΤΗΧ

Άπειρα είναι τά συγχαρητήρια τά όποια 
ΰπό διττήν έποψιν έλαβεν ό ιδιοκτήτης τοΰ 
περιοδικού κ. Δ. Βρατσάνος, βου
λευτής Ψαρών. Παραθέτομεν έπι
στολήν τοΰ κ. I. Μάνου, αντιπρο
σώπου τής άλλης ηρωικής νήσου, τής "Υδρας:

2.9 'Οκτωβρίου 
ιέ Αγαπητέ μου,

’Εγκάρδια καί ένθουσιώδη συγχαρητήρια διά 
τήν ιδιαιτέραν σου Πατρίδα. 'Π κυανόλευκος 
τήν οποίαν ή ηρωική νήσος περιήγαγε νικη
φόροι· άνά τάς θαλάσσας επανήλθε καί ριπι- 
ζομένη έν τή Νήσφ ΰπό τής πνοής τής Έλευ- 
Δόδαν της. Μετά πολλής Αγάπης

I. ΜΑΝΟΣ»

τιΟεμένην περι
κοπήν :

, •·,Ύ*τΰευκαιριφ δεξου 
ώς μέλος τής οι
κογένειας τών 

Βρατσάνων θερ
μά κα'ι καρδιακά 
συγχαρητήρια οτι 
Βρατσάνος έχαι- 
ρέτησε τήν ση
μαίαν μας, εΐς τήν 
μικράν, ιδιαιτέ
ραν καί ένδοξον 
πατρίδα σας. Μέ 
τό καλό νά μάς 
έλθουν καί είς 
τήν Σάμον .

Καί άκολουθεΐ 
σωρεία τηλεγρα-
φημάτων.

Ή Εικονογραφημένη · μετά συγκινήσεως άπείρως βαθείας ευχα
ριστούσα πάντας έξ ονόματος τών Ψαριανών, διά τόν πρός τήν ιδιαι
τέραν πατρίδα των "Υμνον αύτόν, διαδηλοΐ ένταυτώ καί τήν άμετρον 
ευγνωμοσύνην της πρός τόν Λυτρωτήν, είς δν καί τό τεΰχος της 
τοΰτο άφιεροϊ είς τόν άνδρα εκείνον, δστις έντός δύω μόλις έτών 
μετέβαλε άρδην καί έμεγάλωσε τήν κοινήν Μητέρα μας.- Λ,

ΜΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ. — 01 Μαυροβούνιοι εΐς τό Σίπτιανικ ήχμαλώτισαν όλόκληοον τήν ωοουοάν «κ-UUKi 
άνδρών μέ τόν διοικητήν καί τούς Αξ.ωματικούς της καί τούς ώδήγησαν νύκτα. είς ΠοδγορΙτσάν

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ο ο ο 

Ο ο Ο ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΜΑΣ. — Πιιρακαλ.οϋμεν 

πάντα; έι· ;·έι·ει τούς 0<’ οίοι'όφτοτε λόγον ίν 
τώ Έσωτερικώ καί ’Εξωτερική) καΟυοτε- 
ροΰντας εΐς τάς απέναντι τής Εικονογρα

φημένης υποχρεώσεις των, να έμβάσουν 

τά δικαιώματα της ίϊοον τιιγιον. Καμνομεν 

τήν έκκληοιν ταύτην μέ τήν πεποίΟηοιν οτι, 
οϊ οννδρομηιαί μας αντιλαμβάνονται μόνοι
των ποιας περιστάσεις έχει ν' άντιμειιοπίοιι ή « Εικονογραφημένης καί εϊς 

ποϊιις Ουσίας υποβαλλόμενα διά τήν ανελλιπή έκδοσιν αυτής.

€
ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

Ό Βασιλεύς τής Βουλγαρίας Φερδινάνδος έγεννήθη τφ 1861 καϊ ένυμ- 
φεύθη εϊ; δεύτερον γάμον τήν Βασίλισσαν Έλεονώραν τώ 1908. Έκ τοΰ 
πρώτου γάμου μετά τής Μαρίας 
Λουϊζης, θανούσης τφ 1899, οί βλα
στοί τοΰ βασιλικού οίκου τής Βουλ
γαρίας είν» ο', έξής: Βόρις, Διάδοχος, 
γενντ,θεϊς τφ 1894, Κύριλλος (1895), 
Εύδοξία (1898), Ναδέζδα (1899).

Ό Βασιλεύς τής Σερβίας Πέτρος, 
γεννηθείς τφ 1844, άνήλθεν εις τόν 
θρόνον τώ 1903. Ό Βασιλεύ; Πέτρος 
ένυμφεύθη τφ 1883 τήν πριγκίπισ- 
σαν του Μαυροβούνιου Ζόρκαν, θα- 
νοΰσαν τώ 1890. Τέκνα τών Βασι
λέων τής Σερβίας: Ή πριγκίπισσα 
Ελένη, γεννηθεϊσα τώ 1884, δ πρίγ- 
κιψ Γεώργιος, γεννηθείς τφ 1887, 
δστις παρητήθη τών διαδοχικών του 
δικαιωμάτων, δ πρίγκιψ 'Αλέξαν
δρος, δ Διάδοχος, γεννηθείς τφ 1888. 

Ό Β.ισιλεύς τοΰ Μαυροβούνιου 
Νικήτας έγεννήθη τφ 1841, ένυμ
φεύθη τήν Μιλέναν Βούκοτιτς τφ 
1860. Τέκνα : Μιλίτσα, γεννηθεϊσα 
τφ 1866, σύζυγος τού Μ. Δουκός 
τής Ρωσσίας Πέτρου Νικολάεβιτς, 
'Αναστασία, γεννηθεϊσα τφ 1867, 
σύζυγος τοΰ Μ. Δουκός Λαΰχτεμ- 
βεργ, Δανίλος, Διάδοχος, γεννηθείς 
τφ 1871, νυμφευθείς τήν Μιλίτσαν, 
δούκισσαν τοΰ Μακλεμόούργου,'Ελέ
νη, γεννηθεϊσα τφ 1872, ή νΰν Βασί
λισσα τής Ιταλίας, Άννα, γεννη
θεϊσα τφ 1874, σύζυγος τοΰ πρίγκι- 
πος Βάτεμβεργ, Μίρκος,γεννηθείς τφ 
1879, νυμφευθεϊς τφ 1902 τήν Να- 
θαλίαν Κωνσταντίνοβιτς, Ξενία,γεν
νηθεϊσα τφ 1881, Βέρα, γεννηθεϊσα 
τφ 1887, Πέτρος, γεννηθείς τφ 1889, 
τοΰ δποίου βλέπουν οϊ άναγνώσταί 
μας εϊς τήν έν άλλη σελίδι δημο- 
σιευομένην εικόνα μας ρίπτοντα τήν 
πρώτην βολήν τηλεβόλου ύπό τά 
δμματα τοΰ πατρός του.

«
ΟΙ ΣΟΦΟΙ

'Όλοι οί άνθρωποι τοΰ πνεύματος 
εϊς τήν Εύρώπην, οϊ σοφοί, οί επι
στήμονες, ο', καλλιτέχναι έκηρύχθησαν ύπέρ τοΰ Ιερού καί έκπολιτιστικοΰ 
άγώνος τών Βαλκανικών κρατών κατά τή; Τουρκικής βαρβαρότητος.’Ολοι 
έξέφρασαν τόν θαυμασμόν των διά τάς νίκα; των καί έξεδήλωσαν τόν 
θαυμασμόν των. Οϊ σοφοί τή; Εύρώπης έξ όλων τών μεγάλων πνευματικών 
κέντρων έξεδήλωσαν ιδιαιτέρως τήν συμπάθειάν των καϊ τήν στοργήν των

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. — Ό κλήρος μέ τόν 11. Μητροπολίτην ίκΐ κεφαλής 
καί μηομνκιά όμογενών «ο.τευσαν νΑ προϋπαντήσουν τον Διάδοχον.

ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ - Καί eitol τό έδειξαν οί καϋμένοι. Καί πρώτοι είσήλΟον εΐς τήν θεοααλονίκην.

πρός τήν Ελλάδα καϊ μέ ένθουσιασμόν έχαιρέτισαν τάς πολεμικά; της 
δάφνας. Καί τήν φοράν ταύτην ή πνοή τοΰ φιλελληνισμού των δέν έχει 
τήν πηγήν του εϊς τόν ενθουσιασμόν τοϋ αρχαίου πνεύματος καϊ τοΰ 
αρχαίου κάλλους, άλλά εϊς τήν σημερινήν Ελλάδα, τήν άναγεννηθεϊσαν, 
τήν νικήτριαν, εϊς τήν έκτίμησιν τού φρονήματος καϊ τών αρετών τοΰ 
Ελληνος τοΰ σημερινού. Άπό τήν συναυλίαν τών φιλελλήνων έλειψεν δ 
Πιέρ Λοτϊ καϊ άπέμεινεν δ μόνον θαυμαστής τών Τούρκων καί τών εύνού- 

χων, οϊ όποϊοι έξεστράτευσαν και 
αύτοϊ έκ τών χαρεμίων τής Κων
σταντινουπόλεως είς τήν Τσαλτά- 
τζαν διά νά αποκρούσουν τόν έχθρόν. 
Καί δ ύμνητής τών χαρεμίων συνεκι- 
νήθη άπό τήν ανδρικήν αύτήν στάσιν 
τών ευνούχων.

«
Ο ΒΟΤΣΗΣ

Ή «Εικονογραφημένη» σεμνύνεται 
καί τό θεωρεί ιδιαιτέραν καϊ μεγά
λην αύτής τιμήν διότι δ ήρως τής 
άνατινάξεως τοΰ τουρκικού θωρη- 
κτοΰ εϊς τόν λιμένα τής Θεσσαλονί
κης, δ υποπλοίαρχος κ. Ν. Βότσης, 
ύπήρξε πολυτιμώτατος αύτής συνερ
γάτης. Οί άναγνώσταί μας πολλάκις 
άνέγνωσαν εμβριθέστατα άρθρα του 
περί ύποβρυχίων καϊ άλλων ναυτι
κών θεμάτων, εΐς τά δποΐα έχειρίζετο 
δεξιώτατα τόν κάλαμον, ’ϋς χειρι
στήν δμως τής τορπίλλης ύπέροχον 
καί ώς ήρωα τόν έστεφάνωσε τώρα 
ή Δόξα. Έάν εϊς τόν συνεργάτην 
άπηυθύναμεν άλλοτε θερμάς ευχα
ριστίας διά τήν πολύτιμον συμβο
λήν του εϊς τό έργον τής «Εικονο
γραφημένης», μετά παλμών σήμε
ρον ιδιαιτέρας άγαλλιάσεως σφίγγο- 
μεν τήν χεΐρα τοΰ ήρωος διά τήν 
ύψίστην υπηρεσίαν πρός τήν Πα
τρίδα, τήν όποιαν έδόξασε μέ τόν 
ναυτικόν του άθλον.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΜ

Ή Διεύθυνσις τής 'Εταιρίας τών 
Τράμ έξήγγειλε διά πομπώδους έγ- 
κυκλίου δτι, καθ' δλην τήν διάρκειαν 
τοΰ πολέμου θά έπλήρωνεν εϊς τά; 
οικογένειας τών επιστράτων ύπαλ- 
λήλων της δλόκληρον τόν μισθόν 
των. Φαίνεται δμως δτι έπρόκειτο 
περίάπλής διαφημίσεως, ούχί δέ καί 
περί πραγματικής συνδρομής καί 
άνακουφίσεως τών οικογενειών τών

υπαλλήλων τής Εταιρίας, οΐτινες πολεμούν καϊ διακινδυνεύουν τήν ζωήν 
των ύπέρ Πατρίδος. Διότι γίνεται μέν κάποια διανομή χρημάτων εϊς τάς 
ρηθείσας οικογένειας, άλλά τόσον δυσανάλογος πρός τούς μισθούς καί 
τόσον άσυνεπής πρός τήν πομπώδη εγκύκλιον ώστε, άπορεΐ κανείς πώς ή 
Διεύθυνσις τής Εταιρίας συμβιβάζει τήν αριθμητικήν μέ τάς ύποχρεώσεις 

της. Τπεσχέθη δλόκληρον τό 
ήμερομισθιον καί διανέμει εύ- 
τελέστατα ποσά. Διεφήμησε 
δέ έξ άλλου δτι, διά τήν μετα
φοράν τών τραυματιών τήν 
νύκτα πληρώνει ιδιαιτέρως 
έπιμίσθιον εϊς τούς δδηγούς 
τών τράμ, ένφ ούτοι πατριω- 
τικώτατα έδήλωσαν δτι διά 
τήν ύπηρεσιαν αύτήν προσε- 
φέροντο άμισθεί. Τί είναι δέ 
έκείνη ή διαταγή τής Διευθύν- 
σεως, διά τής δποίας οϊ ύπάλ- 
ληλοι πληρώνουν εισιτήρια 
δταν φέρουν στολήν στρατιώ
του. Δέν πληρώνουν μέ τήν 
στολήν τοΰ ύπαλλήλου καί 
υποβάλλονται εΐς πληρωμήν 
μέ τήν στολήν στρατιώτου.
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ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγονμενον τεΰχοςΐ·

ΕΠΑΝΩ είς τήν ώραίαν λεωφόρον τό Προξενεΐόν 
μας. Μέγαρα δεξιά καί αριστερά τοΰ εύρέως 

λιθοστρώτου. 'Επειτα είς μίαν καμπήν, αριστερά, 
τό μέγαρον τής στρατιωτικής λέσχης, κομψόν καί έπιθάλλον. 
Χοροί καί κοντσερτάκια τακτικά καί μουσική δίς τής έβδομάδος 
καί ακόμη κοιτώνες διά τούς έξ άλλων φρουρών διερχομένους.

Κατόπιν ύ κήπος τής πόλεως. Ένα πελώριον πάρκον, μέ δεν- 
δροστοιχίας, λίιινας τεχνητός, μεγάλας, καί ανθώνας. Καί κοσμο- 
πλημμύρα μέσα. Κοσμοπλημμύρα καί είς τόν δρόμον αυτόν τόν 
κεντρικόν, ό όποιος είναι ή κυρίως αρτηρία τής πόλεως. Κορίτσια, 
παιδιά, μαθηταί καί μαθήτριαι. σπουδασταί πρακτικών σχολών, 
παπάδες, αξιωματικοί. μοδιστράκια. Ευρωπαίοι σπανίζουν, άφθο- 
νοΰν όμως οί 'Εβραίοι. Καί άπατάσαι είς κάθε σου βήμα. Βλέπεις 
άπό μακράν τόν Σλαΰον, άλλά καί δίπλα ένα τελειότατοι· Ρωμηόν. 
Ετοιμάζεσαι νάτού όμιλήσης καί μόλις φθάνεις κοντά του ακούεις 
πού όμιλεϊ Βουλγαρικά. Πόσες φορές τήν έπαθα. Καί είναι αύτοί 
πού σέ άπατοΰν πράγματι Έλληνες, άρνησιπάτριδες, διά πινάκιον 
φακής πωλήσαντες τόν ’Εθνισμόν των καί μή καταδεχόμενοι σήμε

ρον νά λέγωνται "Ελληνες, άλλ’ ούδέ καν νά ομιλούν τήν γλώσσαν τής 
μητρός των. Τί είχε κάμει όμως δΓ αυτούς τόσον καιρόν καί ή Ελλη
νική Πολιτεία; Τούς έγκατέλειψεν είς τήν τύχην των.

Πρώτης τάξεως ξενοδοχεία είς τήν Φιλιππούπολιν καί τήν Βουλγα
ρίαν έν γένει — πλήν τού Πύργου — μέ όλας 
τάς ανέσεις καί σχετικώς εύθηνά. Τό Μετρο- 
πόλ έξαφνα συγκρίνεται, όχι βέβαια μέ τήν 

Μπρετάνια άλλά μέ τά άλλα τής οδού Στα
δίου, χωρίς νά ώχρια ή... έστω καί νά ερυθροί.. 
Άλλά σέ πιάνουν τά νεΰρά σου πού άκοΰς τόν 
Ρωμηόν διευθυντήν του καί τά γκαρσόνια του 
καί τής καμαριέρες του νά ομιλούν μόνον Βουλ
γαρικά. Καί νά βλέπηςτήν επιγραφήν του Βουλ- 
γαριστί Σίξτη Αύγκούστ», Δημητρώφ.'Η «Έκτη 
Αύγουστου είναι ή ημερομηνία τοΰ ανθελληνι
κού κινήματος.Όλαι δέ αί έπιγραφαί τών κατα
στημάτων Βουλγαριστί. Δέν επιτρέπεται άλλη 
γλώσσα. Όποιος θέλει νά έχη τήν επιγραφήν 
του είς άλλην γλώσσαν πληρώνει έτησίως ό λίρας.

Βλέπετε μέ τί σύστημα αφομοιωτικόν εργά
ζονται οί Βούλγαροι; ’Ακόμη καί είς τήν θεώ- 
ρησιν τών διαβατηρίων, καί είς τήν μετά τών 
προξένων αλληλογραφίαν των αί επιτόπιοι άρχαί 
κολλούν είς κάθε άναφερόμενον όνομα ένα «ώφ». 
"Αν οί πρόξενοι κάμουν 
παρατήρησιν, λέγουν ότι, 
ή γλώσσά των τό απαιτεί, 
καί όπου κολλήσει έκόλ- 
λησεν. ’Ιδίως οί μεταβαί- 
νοντες διά νά εγκαταστα
θούν έκεϊ, άπό τήν στιγμήν 
πού θά δώσουν είς τήν 
άστυνομίαν τό διαβατή- 
ριον αυτών έχουν είς τό 
όνομά των και αύτήν τήν 
βεντούζαν «ώφ», ή οποία 
σιγά-σιγά τούς απορροφά 
τόν εθνισμόν. Δέν θέλω νά 
τούς κατακρίνω δι’αύτό 
τούς ανδρείους συμμάχους 
μας. Άλλως τε τώρα αυτά 
ελησμονήθησαν. Θέλω ό
μως, άδιάφορον πώς τά 
εκλαμβάνει αύτά δ άλλος

ΟΡΘΟΥΤΑΙ ΠΕΡΙΚΟΜΨΟΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΕΟΧ 
Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΠΕΔΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

κόσμος, νά παραστήσω μέ τί σύστημα, μέ τί πρακτικώς απορροφητικόν 
πνεύμα εργάζονται. Και μέ αυτά, και μέ άλλα ποΰ θά μάθετε—διότι μοΰ 
έκαμαν μεγάλην έντύπωσιν—έκαμαν εθνικήν ψυχήν, εθνικήν συνείδησιν.

«
Εύρωπάίκόίτατα ανεπτυγμένη ή κοινωνία τής Φιλιππουπόλεως. Κινη

ματογραφικά θέατρα κομψότατα, ζαχαροπλαστεία ωραιότατα. Καί θέα 

θαυμιισία. ’Εκείνοι οί τεπέδες, οί λόφοι της, είναι πανόραμα. Κατάφυ
τοι δέ. Φυτεύουν διαρκώς οί Βούλγαροι. ’Επάνω είς τούς τεπέδες θά 
ίδήτε υδραυλικά έργα διά τό πότισμα τών λόφων. Καί τί θέαμα άπό 
τόν Σαάτ-Τεπέ, τόν λόφον τού ωρολογίου! Ή Μαρίτσα μέ τά νερά της, 
ποΰ κυλίονται νυσταλέα, αύλακώνει τήν πεδιάδα τής Φιλιππουπόλεως, 
καί νομίζει κανείς ότι ένας πελώριος σαλίγκαρος έπέρασε καί έχει αφή
σει τό γλοιώδες ίχνος του είς τό χώμα. Καί άπό τό άλλο μέρος ή

Ο ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΤΑΤΟΣ

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΤΑΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΣ ΛΙΜΝΑΧ ΤΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΙ ΕΚΤΑΚΤΟΝ

Ροδόπη, τεφρόχρους, μέ 
τά λευκάζοντα χωριουδά- 
κια είς τήν ράχιν, τήν 
Στενή μαχον, τήν Έλληνι- 
κωτάτην, καί παρέκει τό 
γραφικόν μοναστήρι τοΰ 
Ρασμπόθου.

Θαυμάσατε άλλην μίαν 
φοράν τό πρακτικόν πνεΰ- 
μά των. Κατέλαβον μέ τάς 
εκκλησίας μας τό μονα
στήρι μας αύτό, μέ τήν 
έκ δέκα χιλιάδων λιρών 
έτησίαν πρόσοδόν του, καί 
τό έκαμαν σεμινάριον, μέ 
σχολήν μουσικής καί σχο
λήν ζωγραφικής. Καί έχο- 
μεν ημείς τά κηφηναριά 
τής Πεντέλης, Πετράκη, 
Άσωμάτων,Όσιου Λουκά,

Μεγάλου Σπηλαίου κ.λ. κ.λ., μέ κολοσσιαίας προ
σόδους επίσης, χρησιμευούσας διά νά παχύνωνται 
αί καλογηρικαί γαστέρες καί τά καμαρώνομεν.

«
Ή Έκκλησσία είναι κάτι τι ανεξάρτητον άπό 

τήν Πολιτείαν. Μισθοδοτείται όμως δ κλήρος. 
Τών πόλεων οί ιερείς έχουν μισθόν δραχ. 90-100, 
πλήν τών άλλων δικαιωμάτων των έξ αγιασμών 
καί μυστηρίων, τών δέ χωρίων δραχμάς 60.

Άλλά αίσθημα θρησκευτικόν χαλαρωμένον 
πολύ. 'Ένα απόγευμα μιας Κυριακής άπό τό 
μπαλκόνι του ξενοδοχείου μου έβλεπα τόν κο- 
σμοχείιιαρρον ποΰ έκυλίετο κάτω είς τόν δρό
μον. "Εξαφνα βλέπω ένα αμάξι μέ ένα σταυρόν 
εμπρός καί ένα παπάν. Έπερνοΰσε κηδεία. Ήρ- 
χισα νά κάνω τόν σταυρόν μου καί έσταμάτησα 
τό χέρι μου είς τό μετώπου. Κανείς δέν έκαμε 
τόν σταυρόν του κάτω είς τόν δρόμον, άλλά 
ούδέ καν άπεκαλύφθη.

Είς τάς πόλεις γίνονται τακτικά αί λειτουργίαι καί πηγαίνει ό κόσμος 
είς τάς εκκλησίας. Άλλ’ είς τά χωρία άνοίγει ή εκκλησία μόνον, όταν 
πρόκειται νά γίνη κανένα μυστήριον- Μοΰ διηγούντο ακόμη ότι, εις τάς 
κηδείας τών χωρικών ενίοτε δέν παρακολουθεί παπάς, άλλά πρό τής 
ταφής ή καί μετ’ αυτήν τού πηγαίνουν ολίγον χώμα άπό τόν τάφον είς 
τό σπήτι του, τό ευλογεί καί τό ρίπτουν επάνω άπό τό μνήμα. "Εχουν 
απλοποιήσει καθώς βλέπετε τά πράγματα.

«
Διαβάζετε είς τάς έπιγραφάς: Παντοπωλείου Τσάριγραδ , Άπτέκα 

Τσάριγραδ , Ρεστωράν Τσάριγραδ», Ξενοδοχεϊον, Ζαχαροπλαστεϊον, 
Καφενείου Τσάριγραδ». Τσάριγραδ δ’έστί: ΙΙολις τών Βασι
λέων, δηλ. ή Κωνσταντίνούπολις. Είς ίίλας τάς πόλεις αύτό. 
Είίρετέ μου σεις Μεγαλοϊδεάται, μέσα είς τό κλεινόν τής Παλ- 
λάδος Άστυ, ένα κατάστημα ΤΊ Κωνσταντινούπολις . Πρό 
ετών ύπήρχεν ένα καί μόνον γαλακτοπωλεϊον, απέναντι τοΰ 
Ταχυδρομείου, ενός κάποιου Ζωτιάδου, τό όποιον έλέγετο Ή 
Κωνσταντινούπολις», ασφαλώς όχι άπό μεγαλοϊδεατισμόν, άλλά 
διότι κατήγετο ούτος άπό τήν Πόλιν καί ήτο όνομαστός διά 
τήν μπουγάτσα του. Τώρα δέν υπάρχει πλέον καί αύτό '

Πνεύμα, ψυχή, εθνισμός, συνείδησις, πρακτικότης, μεγαλοϊ
δεατισμός, μιλιταρισμός, διοϊκησις, πνοή έμψυχοϋσα, κινητή
ριος μοχλός δαιδαλωδώς κινών τά πάντα, Κυβέρνησες, Βουλή, 
αϋτή αυτή ή Βουλγαρία τής σήμερον είναι δ Φερδινάνδος Α’. 
«Τό Κράτος εΐνε αυτός», κατά κυριολεξίαν.Όχι ή Βουλγαρία, 
άλλά ή Ιστορία θά γράψη μέ μεγάλα γράμματα τό όνομά του.

(Έπεται συνέχεια).
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