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Πόσον δμως απότομος, σκληρά, τραγική ύπήρξεν ή μετάπτωσις άπό 
τήν χαράν ενός θριάμβου είς τό πένθος μιας βασιλοκτονίας. Ό Βασι

λεύς Γεώργιος έδολοφονήθη ! Είς 
τό πνεύμα τού Ελληνικού λαού 
ήτο αδύνατον νά είσχωρήση ή 
ιδέα δτι ό προσφιλής, ό καλός 
Βασιλεύς του. έπαυσε νά ζή.’Εφαί- 
νετο πάντοτε τόσον νέος καί τόσον 
ακμαίος. Έβασίλευσε δέ τόσα έτη, 
ώστε οί "Ελληνες έσυνειθίσαμεν 
νά μή διακρίνωμεν τήν Ιδέαν τής 
Βασιλείας άπό τόν Βασιλέα μας. 
Καί έπειτα έπεσεν εκεί είς τήν Θεσ
σαλονίκην, τήν άνακτηθεϊσαν τής 
Μακεδονίας πρωτεύουσαν, μετά μά- 
χας πολύνεκρους καί αγώνας ηρω ι
κούς, έπεσε καί ’Εκείνος ώς στρα
τιώτης ύπέρ τής Πατρίδος, μέ τόν 
φωτοστέφανον ’Εθνομάρτυρας Βα- 
σιλέως. Τώρα πώς εύρέθη άνθρω
πος, είς τόν όποιον αποδίδονται 
όνομα Ελληνικόν καί καταγωγή 
Ελληνική, διά νά πυροβολήση καί 
νά φονεύση τόν Βασιλέα τών Έλ-

Αλωςις Ίωαννίνων, 
δολοφονίαΓεωργίου 
τοΰ Α', άνάρρησις Κων

σταντίνου τοΰ IB'. Τρι
λογία Εθνική έντός ολί
γων ημερών συγκλονί- 
σασα τήν 'Ελληνικήν 
ψυχήν μέ άγαλλίασινκαί 
παιάνας, μέ πένθος καί 
μέ θρήνους. Τό φαινό- 
μενον ενός λαού, μετα- 
πίπτοντος, τόσον άπροό- 
πτως, από τά συναισθή
ματα εξάλλου χαράς εις 
συγκίνησιν βαθύτατης 
οδύνης, είναι σπάνιον. 
Τήν τοιαύτην μετάπτω- 
σιν ήτο, φαίνεται, πε- 
πρωμένον νά δοκιμάση 
ό Ελληνικός λαός εις 
τά πρώτα θριαμβευτικά 
βήματα Πανελληνίου 
άναγεννήσεως.

Τά πήραμε τά Γιάν
νενα ! Ύψώθη ή 'Ελλη
νική σημαία εις τήν 
πρωτεύουσαν τήν κλει
νήν τής ’Ηπείρου, τής 
θρυλλικής χώρας, τής

Ή σύλληψις καί ή έφαρμογή τοΰ σχεδίου διά τήν ιϊλωσιν τών Ίωαν
νίνων θά αναγραφή εις τήν πολεμικήν ιστορίαν μεταξύ τών σπουδαιό
τερων τής στρατηγικής τέχνης. Διότι ή πείνα βεβαίως δέν έξηνάγκασε 
τόν όμολογουμένως γενναϊον υπερασπιστήν τού Μπιξανίου καί τών 
άλλων φρουρίων περί τά ’Ιωάννινα νά παραδοθή. Δέν ήσαν τά ’Ιωάννινα 
άποκεκλεισμένα όπως ή Άδριανούπολις καί ίίπως ή Σκόδρα. Δέν έξε- 
τείνετο ή πολιορκία και πρός βορράν καί έκείθεν δέν έλειπον πολεμε- 
φόδια καί ζωοτροφίαι. Ή μυστικότης ή άκρα τήν οποίαν έτήρησεν ό 
Έλλην στρατηλάτης Διάδοχος διά τό σχέδιόν του καί την τακτικήν 
του έξησ ,άλισε τήν επιτυχίαν. Ό εχθρός άναμένων τήν έπίθεσιν έκ 
τοΰ δεξιού δέν έπρόφθασε νά λάθη τά δέοντα στρατιωτικά μέτρα κατά 
τής εφόδου έκ τού άριστεροΰ. Καί ήτο κεραυνοβόλος ή έφοδος. Ή έπί- 
Οεσις ή Ελληνική έγινε μέ ορμήν άπίστευτον, κατά τήν ομολογίαν αυτών 
τών Τούρκων αξιωματικών, αί δέ κινήσεις τών διαφόρων σωμάτων μέ 
ακρίβειαν μαθηματικήν έξετελέσθησαν πειθαρχικώτατα. Προσθέσατε 
τήν καταιγίδα είκοσι χιλιάδων οβίδων διά νά εννοήσετε δτι, οί Τούρκοι 
είχον πλέον άποθαρρυνθή τελείως καί δέν είχον άλλην έλπίδα σωτη
ρίας παρά νά υψώσουν λεύκάς σημαίας καί να παραδοθούν.

Ό άριθμός τών αιχμαλώτων μετά τήν πτώσιν τών Ίωαννίνων άνε- 
βίθασε τόν ολικόν αριθμόν είς εκατόν περίπου χιλιάδας. Ή Ελλάς έχει 
υπό τά δπλα σήμερον περί τάς 220,000 άνδρών. "Ωστε έκαστος Τούρ
κος αιχμάλωτος αναλογεί πρός δύο στρατιώτας "Ελληνας. 'Υπάρχει 
δμως καί μία άλλη αναλογία· τής δαπάνης. Μίαν εβδομάδα πού τής 
άλώσεως τών Ίωαννίνων αί πρώται 50,000 τών Τούρκων αιχμαλώτων 
είχον στοιχίσει είς τό 'Ελληνικόν Κράτος πέντε εκατομμύρια τουλάχιστον.

όποιας τήν Ελληνικότητα δέν κατώρθωσε 
νά έξαφανίση. ούτε πρός στιγμήν αιώνων 
δουλεία. Τά «πήραμε τά Γιάννενα· καί 
εις τήν ιστορικήν των λίμνην έσβέσθη- 
σαν διά παντός τής 'Ημισελήνου αί έρυ- 
Οραί άνταύγειαι, καί άνέλαμψε τό φως 
τής Κυανόλευκου. Αλλά πώς τά πήραμε! 
Μέ τί άθλους καί μέ τί ηρωισμούς! Εις 
τό δένδρον τοΰ 'Ελληνισμού άνεθλάστησαν 
δλαι αί άρεταί έκεϊναι, μέ τάς όποιας έδο- 
ξάσθησαν πρόγονοι και πρόπαποι, Μαρα
θωνομάχοι καί Ήρωες τού 21. Ή αντοχή, 
ή καρτερία, ή ανδρεία, ό, ηρωισμός τών 
πολεμιστών οΐτινες είσήλθον νικηταί εις 
τά ’Ιωάννινα, τί άλλο είνε παρά μία νέα 
έκδήλωσις τής άδαμάστου διά τών αιώνων 
'Ελληνικής ακμής.

Παρ’ όλος τάς καιρικός δυσχερείας, 
αϊτινες έθεωροΰντο ανυπέρβλητοι, παρ’ όλα 
τά φρούρια, τά όποια έκρίνοντο απόρ- 
θητα, ό'Έλλην στρατιώτης άνέπτυξεν δλας 
τάς άρετάς τής φυλής καί ένίκησεν.

Οί Ήπειρώται μέ έξαλλον ενθουσιασμόν έχαιρέτισαν τήν νίκην, ή δέ 
άλωσις τών Ίωαννίνων ένέσπειρεν εις δλον τόν Ελληνικόν Κόσμον τήν 
δικαίαν υπερηφάνειαν δι’ ένα μεγαλούργημα, τό όποιον προσέθηκε μίαν 
νέαν μεγάλην δόξαν εις τά'Ελληνικά δπλα καί τήν'Ελληνικήν σημαίαν.

Ή φρενΐτις τοΰ ενθουσιασμού έκ τής πτώσεως τών Ίωαννίνων έχει 
βαθύτερος τάς ρίζας είς τήν ψυχήν τοΰ Έλληνος καί δέν προέρχεται 
μόνον άπό τόν ενθουσιασμόν μιας, έστω καί μεγάλης, πολεμικής επιτυ
χίας. ’Αρκεί νά άναμνησθή τις δτι, καθ’ δλον τόν ΙΗ' αιώνα καί μέχρι 
τής Έπαναστάσεως τού 21, τά Ιωάννινα υπήρξαν μαζή μέ τήν Κωνσταν
τινούπολη· ή πνευματική πρωτεύουσα τού 'Ελληνισμού. Ή Ήπειρος 
έδωκεν εις τό Έθνος διδασκάλους, ποιητάς, μεγάλους εΰεργέτας καί 
πολεμιστάς. Τά Ιωάννινα άπεκλείσθησαν άπό τόν χάρτην τής Ελλά
δος τφ 1829. καί δέν έπαυσαν τούς μεγάλους αγώνας δπως, συμπεριλη- 
η θούν εις τά δρια τά 'Ελληνικά. Έκτοτε πολλάκις ό ’Εθνικός πόθος τών 
Ήπειρωτών εΰρέθη είς τό σημεΐον νά έκπληρωθή καί δμως καί αυτός 
ακόμη ό δρος τής Βερολινείου Συνθήκης, ό άποδίδων αυτούς είς τούς 
μητρικούς κόλπους, έμεινεν ανεφάρμοστος. Ύφίσταντο τό μαρτύριον 
τοΰ Ταντάλου οί Ίωαννϊται, οί όποιοι τφ 1897 ήκουσαν τόν κρότον 
τών,'Ελληνικών τηλεβόλων κατά τήν μάχην τών Πέντε Πηγαδίων. Καί 
εσχάτως ήκουον τάς άπηχήσεις τής Διπλωματίας, ήτις, μετά τήν γέννη- 
σιν υπ’ αυτής τού ’Αλβανικού πλάσματος, διετείνετο δτι είς τό πλάσμα 
εκείνο πρέπει νά προσκολληθοΰν καί τά ’Ιωάννινα! Οί Ήπειρώται, 
δπως καί οί Κρήτες, μέχρι τής ’Εθνικής των άποκαταστάσεως, ύπέστησαν 
όλα τά μαρτύρια τής δουλείας καί έποτίσθησαν μέ δλας τάς πικρίας τής 
Διπλωματίας. Ή Ήπειρος υπήρξε διά τήν Ελλάδα ή Κρήτη τού Βορρά.

λήνων είνβ θέμα, τό όποιον, έάν 
δέν υπάγεται etc τήν φρενολο
γίαν, ας τό έξετάση ή εγκλημα
τολογία διά νά καθαρίση εις 
ποιον είδος τών ανθρωπόμορ
φων τεράτων ανήκει ο πλήξας 
έν τφ προσώπιρ τοΰ Βασιλέως 
τήν καρδίαν ολοκλήρου τοΰ 'Ελ
ληνισμού.

Κατά τήν διάρκειαν τής μάκρος 
Βασιλείας Γεωργίου τοΰ Α' πολ- 
λάς κρίσεις διήλθε τό 'Ελληνικόν 
Βασίλειον, αλλά ή αγάπη τοΰ 
λαού Του έστήριξε πάντοτε τόν 
Βασιλέα εις τόν θρόνον Του. 
Εκείνος είχε κατανοήσει τελείως 
καί έξετίμα ιδιαιτέρως τόν Ελ
ληνικόν χαρακτήρα, ό δέ 'Ελλη
νικός λαός άνεγνώριζε τήν πρός 
τήν θετήν πατρίδα στοργήν καί 
αγάπην τοΰ Βασιλέως του, τοΰ 
έπιδείξαντος πάντοτε θαυμασίαν 
άντίληψιν περί τήν διαχείρησιν 
τών συνταγματικών προνομιών 
τοΰ Στέμματος καί ύπέροχονπερί-

~ΗΤ(.υ ο BAciAeyc kconctantinoc ir'

Βασιληά μεσ' την ψυχή μας σ είχ’ ή Δόξα χαρακώσει, 

πριν τής μοίρας το γραμμένο Βασιληα σε στεφανώσει, 

τώρα δμως, ποϋ μέ δάκρυα έζυμώ&ηκ' ή χαρά μας, 

Βασιληας τοϋ'Έ&νους είσαι κι' Αϋτοκράτωρ οτήν καρδιά μας.

ΓΕΡ. Ν. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

Η A. Β. V. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΤΕΑΕΥΤΑΙΑΙ ΣΤΙΓΜΑΙ. - Τά τηλεβόλα Λ™ «λίον «Ις τάς βέσεις των καί δ ’Αρχωτράτηγος Ετοιμος, ίν μίσφ τών άξιωματικών τον ’Επιτελείου τον, 
icactiaiai αιιιμαι. ι r νά δώοη τδ οννβημα τής γτνικής ίπιβέοεως-

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ.- Ό Διάδοχος ίδωκε τάς δ.αταγάς Του δ,ά τό μιγαλίπήβολον σχίδών του καί παρακολουβτί τά πρώτα άαοττλίσματα

νοιαν είς τά έξωτερικά ζητήματα, περίνοιαν διά τήν οποίαν πολλάκις 
έλέχθη ότι ήτο ό άριστος Έλλην διπλωμάτης.

"Εδωκε δέ μέγα δείγμα τής πρός to Έθνος άγάπης Του μετά τήν 
στρατιωτικήν έπανάστασιν πολιτευθείς ώς έπολιτεύθη, θυσιάσας υπέρ 
αυτού τήν πατρικήν του φιλοτιμίαν καί φιλοστοργίαν καί συντελέσας 
κατά μέγα μέρος είς τήν δοθεΐσαν τότε κατεύθυνση·, ήτις έφερε τήν 
σημερινήν ’Εθνικήν Αναγέννησιν. Ή παραμονή Του είς Θεσσαλονίκην 
καί τό τραγικόν Του τέλος υπήρξαν ή τελευταία καί ή μεγαλειτέρα 
θυσία Του είς τόν βωμόν τής πατρίδος.

Ή σφαίρα τού εθνοκτόνου κακούργου τόν έπληξε, καθ’ ήν ώραν 
προσηνής καί φιλομειδής, όπως πάντοτε, έπέστρεφεν άπό τόν περίπα
τον καί είς τόν κολοφώνα τής ευδαιμονίας του, ώς πατρός Νικητοΰ 
Στρατηλάτου καί ώς Βασιλέως Νέας καί Μεγάλης 'Ελλάδος. Διά τόν 
σκληρόν, τόν τραγικόν του θάνατον, έρρευσαν δάκρυα Πανελλήνια,

θά μείνη αλησμόνητοι· τό μεγαλοπρεπές θέαμα τού λιμένος τού 
Πειραιώς, όταν ή ·’Αμφιτρίτη» είσήλθε μέ τήν τιμητικήν συνοδείαν 
τών ξένων πολεμικών φέρουσα τόν Σεπτόν Νεκρόν. Καί ή εκφορά 
άπό τού σταθμού μέχρι τού 
Ναού τής Μητροπόλεως, με- 
γαλοπρεπεστάτη έν τή άπλό- 
τητί της,ήτο άπό τά συγκινητι
κότερα θεάματα, ίδίρ κ.αθ’ήν 
στιγμήν ό ’Αθηναϊκός λαός 
είδε τόν Βασιλέα Κωνσταντί
νον μέ τέσσαρας αδελφούς 
καί δύο υίούς πρίγκιπας, άκο- 
λουθούντα πεζή τό έπί κιλλί
βαντος καί ύπό ναυτών συρό
μενοι· πατρικόν φέρετρον. Ή 
μεγάλη κηδεία, ή πομπώδης, 
ή Βασιλική, μετά οκτώ ήμέ- 
ραςΓΙαναθηναϊκού προσκυνή
ματος είς τόν ναόν τής Μη
τροπόλεως, ήτο πλέον ή ύψί- 
στη αποθεωτική έκδήλωσις 
’Εθνικού πένθους πρός τόν 
έκλιπόντα Πρώτον τής 'Ελλά
δος Πολίτην, πρός τόν Πρώ
τον τών Ελλήνων Βασιλέα, 
πρός τόν δημοτικώτατον, τόν 
μάλλον άπέριττον τών Βασι
λέων τής Ευρώπης.

Ήτο δέ καί ή πρώτη Βασι
λική κηδεία είς τάς ’Αθήνας 
άπό τής έποχής τού Κάδρου!

ΠΥΡ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ.-Είντ τδ μεγάλο θαύμα, πώς ίφβασαν έκτί έπάνω τά τηλεβόλα 
μας, πριν θαυματουργήσουν, εις τόν γενικόν βομβαρδισμόν κατα τον Μπιζανίου.

Αί Άθήναι άναμένουσαι τήν μεταφοράν τοΰ Μεγάλου νεκρού έκ Θεσ
σαλονίκης συνεπλήρουν τόν πένθιμον διάκοσμόν των διά τήν κηδείαν.

Πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι, ή καλαισθησία διά τόν διάκοσμον όχι 
μόνον δέν έδειξε τά θαύματά της, άλλ’ είς πλεϊστα σημεία άπετέλεσε 
μίαν άρνησιν τού Καλού. 'Υπήρξαν βέβαια μερικά» έξαιρέσεις, άλλά 
έμετροΰντο είς τά δάκτυλα. Τό σύνολον άπέδειξεν ότι, ή διακοσμητική 
τέχνη εδώ εΐνε ένας κλάδος, ό όποιος, πρέπει νά καλλιεργητή.

’Αλλά τήν έλλειψιν τής καλαισθησίας είς τάς λεπτομέρειας τοΰ δια
κόσμου άνεπλήρωσεν ή μεγαλοπρέπεια τής ^αθεΐας συγκινήσεως, τού 
ειλικρινούς πόνου, τού ζωγραφισμένου, είς όλα τά πρόσωπα. Ή. λύπη 
ή όποια τά έσκίαζε ήτο ό ωραιότερος έκ τού φυσικού πένθιμος διάκο
σμος, τόν όποιον άπέδωκε τελείως ή Ελληνική ψυχή. Άπό τά πρόσωπα 
— καί ήσαν χιλιάδες — τά όποια παρήλασαν είς την Μητρόπολιν πρό 
τής σεπτής σοροΰ τοΰ Βασιλέως, ό ζωγράφος θά ήδύνατο ν’ άντλήση 
τήν ίσχυροτέραν έκφρασιν τοΰ άλγους μέ τάς λεπτοτέρας αποχρώσεις, 
εάν ήθελε είς μίαν Ιδανικήν μορφήν τής Οδύνης, συμβολίζουσαν τήν 
Ελλάδα, ν’ απεικόνιση τό ’Εθνικόν πένθος διά τόν θάνατον Γεωρ

γίου τοΰ Α'.
1" έξεδηλώθη

.........
Μητροπολιτών, μέ Διαδόχους 
καί μέ Πρίγκιπας άντιπρο- 
σιόπους Βασιλέων, μέ αντι
προσώπους όλων τών Κρα
τών, μέ αντιπροσωπείας έξ 
όλων τών κέντρων τού Ελ
ληνισμού, μέ απειρίαν στεφά
νων καί μέ συνοδείαν Πανα
θηναϊκήν.

Ύπό θεαματικήν έποψιν ή 
κηδεία τοΰ Βασιλέως ήτο μία 
είκών φαντασμαγορική υπέ
ροχου μεγαλείου.

Οί μικροί ’Αθηναίοι, όταν 
γηράσουν, θά διηγούνται είς 
τά παιδιά των καί τά έγγό- 
νια των, πώς έδολοφονήθη ό 
Βασιλεύς Γεώργιος είς τήν 
Θεσσαλονίκην καί θά περι
γράφουν τήν μεγαλοπρέπειαν 
τής κηδείας Αυτού είς τάς 
Αθήνας. Καί θά δακρύζουν 
καί τότε. ’

©ΗΝΑΙΚΗ ΖΩΗ. Έλειψεν εφέτος ή άποκρηά- 
-» ~Β τικη κίνησις άπό τήν ζωήν τής 

πρωτευούσης. Οϋτε γκαμήλα, 
ούτε γαϊτανάκι. Είς τά ’Αθηναϊκά σαλόνια δέν έχόρευσαν. 

------------J'H κ. Άλφα δέν «έδέχθη μασκέ καί ή κ. Βήτα δέν εδωκε 
«μπάλ τραβεστί». Ούτε «μπάλ ντ’άνφάν. Ούτε παρελάσεις αρμάτων, 
ούτε έξέδραι, ούτε κομιτάτα, ούτε καρνάβαλος, ούτε βραβεία. Είς τάς 
λαϊκός συνοικίας επίσης δέν διεσκέδασαν έν χορδαϊς καί όργάνοις, καί 
ή «πόλκα» καί ή «μαζούρκα» καί τό πά ντέ κάτρ καί ή καντρίλλια» 
δέν έχορεύθησαν εν σπονδαΐς ρετσινάτου. Ή μοδιστροΰλα δέν έκαμε 
τόν γΰρόν της είς τά σπήτια τής γειτονιάς, ούτε τήν έμφάνισίν της 
είς τά κέντρα τά ’Αθηναϊκά καί δέν έσκύρπισε τό γελοίο της, τήν χάριν 
της καί τήν ηιαιδρότητά της είς τούς χορούς καί τά νυκτερινά ξεφαν- 
τωματα τού άποκρηάτικου γλεντιοΰ.

Οί ’Αθηναίοι δέν έιόρτασαν εφέτος τάς άπόκρεω. Εΐχον άλλας συγ
κινήσεις, άλλους πόθους, άλλα χαρμόσυνα άγγέλματα. Μετά αγω
νίαν ολοκλήρων έβδομάδων, 
τών τελευταίων άκριβώς τών 
άπόκρεω, έφθασεν ή είδη- 
σις ότι ή γιγαντομαχία έτε- 
λείωσε καί ότι τά ’Ιωάννινα 
έπεσαν. "Οταν ένας λαός συγ
κλονίζεται άπό τοιαύτα άγ- 
γέλματα’Εθνικά,λησμονεί καί 
άπόκρεω καί μάσκες καί άπο- 
κρηάτικους χορούς καί παρα
δίδεται μόνον είς τήν χαράν 
τού θριάμβου καί τής νίκης. 
Είς όλα τά Αθηναϊκά κέν
τρα, είς όλος τάς συνοικίας, ό 
πατριωτικός σπινθήρ μετέδω- 
κεν άμέσως τήν φλόγα τού 
ένθουσιασμοΰ διά τήν άλωσιν 
τής πρωτευούσης τής ’Ηπεί
ρου. Γέροντες καί νέοι, γυναί
κες καί παιδία έρρύθμισαν 
τούς πατριωτικούς των παλ
μούς μέ τήν χαρμόσυνον κω
δωνοκρουσίαν, ήτις εξήγγειλε 
τό μέγα γεγονός καί μία γε
νική τών ’Αθηναίων έξοδος 
ήρχισεν άμέσως πρός τήν 
πλατείαν τού Συντάγματος 
καί πρός τήν όδόν Σταδίου, 
ένας Παναθηναϊκός συναγερ ΣΤΙΓΜΑΙ ΑΓΩΝΙΑΣ. — Ή τελευταία φάσις τής Γιγαντομαχίας άρχίζει.

μός διά τήν μεγάλην ’Εθνικήν πανήγυριν. Φαιδρά όλα τά πρόσωπα καί 
σπινθηρίζοντα άπό χαράν τά βλέμματα. Διελύθη ή μελαγχολική αγω
νία, ή καλύπτουσα τάς φυσιογνωμίας καί όλα τά στήθη άνεκουφίσθησαν 
άπό τόν έφιάλτην τού Μπιζανίου !

Είς τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος είχε στηθή αμέσως ό χορός, τόν 
όποιον έσυρον εύζωνοι. Καί όταν ένας αξιωματικός έπλησίασε διά νά 
συστήση είς τούς χορευτάς ότι καί είς τάς εκδηλώσεις τής χαράς των 
δέν πρέπει νά λησμονούν ότι είνε στρατιώται, εκείνοι είς άπάντησιν 
τόν έσήκωσαν υψηλά έν θριάμβφ. Τότε ό αξιωματικός έβγαλε καί εκεί
νος τό πηλήκιόν του καί ήρχισε νά φωνάζη : Ζήτω!

Είς άλλας οδούς τής πρωτευούσης εύζωνοι έσύροντο θριαμβευτικώς 
έφ’ άμάξης.

Ό πρώτος ένθουσιασμός τοΰ λαοΰ έστράφη πρός τό σώμα εκείνο 
τοΰ στρατοΰ, τό όποιον είς όλα τά Μακεδονικά πεδία καί τελευταίως 
κατά τόν Ηπειρωτικόν αγώνα πρό τών Ίωαννίνων έκίνησε τόν παγκό
σμιον θαυμασμόν, πρός τά εύζωνάκια τά ηρωικά, τά άδαμαστα.

Ή οδός Σταδίου μετά με
σημβρίαν ήτο πλημμυρισμένη 
άπό κόσμον καί όταν πρός τό 
εσπέρας ήναψαν τά τόξα, ό 
πανηγυρισμός τής άλώσεως 
τών ’ίωαννίνων έξηκολούθη- 
σεν είς μίαν φαντασμαγορίαν 
φωτός καί είς μίαν άποθέω- 
σιν ’Εθνικής χαράς.

— Τά πήραμε τάΓιάννενα!
«

Οί ’Αθηναίοι εΐχον καί μίαν 
εξαιρετικήν άπόλαυσιν εφέ
τος μέ τό χιόνι, τό όποιον 
έκάλυψε τήν πρωτεύουσαν έπί 
τινας ώρας καί τά περίχωρα 
καί τά πέριξ βουνά έπί τινας 
ημέρας. Ή Πάρνης καί ή 
Πεντέλη πρό ολίγων ημερών 
έφερον άκομη εδώ κι’ εκεί 
τά ίχνη. Ό Υμηττός χιονι
σμένος ήτο μία είκων άπό 
τάς σπανιωτέρας δι’ ένα ζω
γράφον. Έφαίνετο τυλιγμένος 
είς μίαν κατάλευκην κάπαν 
μέ δλην τήν μεγαλοπρέπειάν 
του, τό μοναδικόν είς γραμ- 
μάς καί άποχρώσεις βουνό, τό
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όποιον,έάν έχασε τήν μυθο
λογικήν του δόξαν, διατηρεί 
δμως πάντοτε τήν απαρά
μιλλου γραφικότητά του,τήν 
αϊγλην του τήν ποιητικήν, 
και έξακολουΟεϊ νά είνε ενα 
άπό τά ωραιότερα φυσικά 
στολίσματα τής ’Αττικής.

"Οπως μέ δλα τά σπάνια 
πράγματα, οί ’Αθηναίοι διε- 
σκέδασαν καί μέ τό χιόνι. 
Ό χιονοπόλεμος είς τό Ζάπ- 
πειόν υπήρξε ζωηρότατος. 
Είς τήν Κηφισσιάν δέν έλει- 
ψάν οί εκδρομείς εις τά 
χιονισμένα τοπία της. Δεν 
υπήρξαν δμως ’Αθηναίοι καί 
ΆτΟίδες διά νά εκδράμουν 
μέχρι τών χιονισμένων κο
ρυφών τής Πάρνηβος, της 
Πεντέλης καί τοϋ Υμηττού. 
Ό άλπινισμός των περιορί
ζεται είς ακτίνα μικροτε- 
ραν. Θαυμάζουν τάς χιονο
σκεπείς κορυφάς τών βου
νών άπό μακράν και ανε
βαίνουν εϊς αΰτάς μέ την 
φαντασίαν των ή καί με την 
άνάγνωσιν βιβλίων, είς τά 
όποια περιγράφονται εκ- 
δρομαί είς τάς "Άλπεις.

Μέ τό έφετεινόν χιόνι 
δέν παρετηρήΟη καί μεγάλη 
τάσις τών μονογραφών 
πρός έξύμνησιν τής νύμφης 
τον Βορρά.
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Μεταξύ τών άλλων έδόθη 
καί ή έξής ερμηνεία διά τήν 
έλλειψιν τών υμνητών της’■

— Μά είνε γιά νά τό πής 
λευκή νύφη τό χιόνι τώρα, _ , ,
άφοϋ χιονίζει καί στό Μπιζάνι. Δεν το λες μαύρο · —

Ή ερμηνεία πιθανόν νά μην εχη ποιητικήν η άλλην αξίαν, είνε 
δμως χαρακτηριστική. *

Καί δμως άλλος ήτο ό μαύρος Χάρος! ’Ησαν έτοιμοι οί ’Αθηναίοι 
νά δεχθούν τόν πορθητήν τών Ίωαννίνων και να τον ράνουν ί'ε γου
διά. ’Ησαν δλο χαρά καί δλο ζωη δια να εορτάσουν και να παν γυρί
σουν τήν μεγάλην νίκην. Αίφνης ως κεραυνός ενεσκηψε το μεγα πέν 
θος! Ό βασιλεύς Γεώργιος έδολοφονηθη εις την ~
εσπέρα τής 5ης Μαρτίου θά μειν]] αλησμόνητος είς οσους εκα ια ενα 
γύρον άνά τάς οδούς τής πρωτευούσης, την ώραν «ατα την οποίαν δ ε- 
δόθη ή φρικτή εϊδησις. Αί Άθήναι ετυλιχθησαν είς ενα πέπλον θλι 

ΕΦΟΔΟΣ!-Αφού διά πυκνού πυρά; τηλεβόλων ^τοπίοδη δ Δχδρδς Από>τήν Άετορράχην. τό πεζικδν Λβμηοεν 
Ε ν ήκΔΟεκτον χαΐ κατέλαβε τον οχυρόν λοφον.

νεως. "Ενα σύννεφο μαύρο πίκρας μελαγχολίας έσκέπασεν δλα^τά πρό
σωπα. Πολλοί έστέκοντο σάν άπολιθωμένοι είς το φοβερόν άκουσμά. 
Τήν χαράν άπό τάς νίκας τάς 'Ελληνικός, απο τους, θριάμβους τους 
Ηπειρωτικούς, διεδέχθη ή οδύνη ή ψυχικέ] από την ανήκουστου βασι- 
λοκτονίαν. Μετά τά νικητήρια, μετά τους παιάνας, η οδύνη απο τον 
απρόοπτον, τόν σκληρόν θάνατον τού Βασιλέως, απηχησεν ως ενα πεν- 
θιμον εμβατήριου· άπό τήν μίαν άκραν των Αθηνών εις την άλλην.

Είς απόκεντρου συνοικίαν, είς ένα χαμόσπητο, ήκούοντο λυγμοί· Μια 
μητέρα έγύρισε καί ανήγγειλε τήν βασιλοκτονιαν εις τας τρεις θυγατέ
ρας της. Ήρχισαν νά κλαίουν καί αί τέσσαρες. Ενας διαβατής εκρουσε 
τήν θύραν καί ήρώτησε: -Τί τρέχει; Τί έχετε;»

Καί έλαβε τήν άπάντησιν: Σκότωσαν τον Βασιληα μας » „
Δέν έμεινε συνοικία, δεν εμεινε 

κέντρον ’Αθηναϊκόν χωρίς σπαραγ
μόν ψυχής. Δέν έμεινε οφθαλμός 
άδάκρυτος. Δέν έμεινε καί στόμα 
χωρίς ανάθεμα διά τόν δολοφόνον.

Οί Αθηναίοι μέσα είς τό βαρύ 
πένθος των εϊχον καί μίαν ημέραν 
’Εθνικής χαράς. Τά δάκρυα έπαυ
σαν πρός στιγμήν καί ή θλίψις 
έξηφανίσθη άπό τά πρόσωπα, δταν 
άνέτειλεν ή ή μέρα, κατά τήν οποίαν 
ό νέος Βασιλεύς μετέβη διά την 
ορκωμοσίαν είς τήν Βουλήν. Ο 
Βασιλεύς άπέθανε, Ζήτω δ Βασι
λεύς! Καί άπό τά πεδία τών μαχών, 
νικητής τών Τούρκων καί πορθη
τής τής Θεσσαλονίκης, καί τών 
Ίωαννίνων έπανήρχετο ό Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος. Όλογάλανος ήτο ο 
ουρανός τής Αττικής τήν ημέραν 
έκείνην καί ολόχρυσος δ Αθηναϊ
κός ήλιος έσκόρπιζε τάς ακτίνας 
του είς τήν μεγάλην Βασιλικήν 
πομπήν. Οί ’Αθηναίοι κατέκλυσαν 
τάς δδούς, άπό τάς οποίας διήλθεν 
Εκείνος, τού δποίου τό Στέμμα 
στολίζουν τόσαι πολεμικοί δάφναι 
Έζητωκραύγαζεν δ λαός καί ένε- 
θουσία είς τήν θέαν Κωνσταντί
νου τοΰ Νικητοΰ, λησμονών πρός 
στιγμήν τδ πένθος εις τό οποίον 
τόν έβύθισε τδ έναγές έγκλημα 
τής Θεσσαλονίκης.

Μετά τήν διέλευσιν τής πομπής 
ήκούσθη εις τήν πλατείαν τών 
’Ανακτόρων ό έξής διάλογος :

— Μέ τί λουλούδια θά τόν ραί

ναμε κι’ ’Εκείνον καί τό στρατό πού θά γυρίζανε άπ’τήν Ήπειρο!
— Καί τί χαρά Οάχαμε καί τί γιορτή καί τί πανηγύρι;
—"Ολα μας τά μαύρισε εκείνο τό τέρας !

«
Ή Βουλή διά τήν μεγάλην τελετήν τής ορκωμοσίας είχε οτο- 

λισθή μέ έορτάσιμα σύμβολα. Ήτο πανοραματική ή άποψις 
δταν έφθασεν ή Βασιλική πομπή καί γενική ήτο ή συγκίνησις 
δταν ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος άνήρχετο τήν κλίμακα τοΰ Μεγά
ρου τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας.Εντός τής αιθούσης τό θέαμα 
κατά τήν στιγμήν τής ορκωμοσίας τού Βασιλέως ήτο μεγαλο
πρεπέστατου. Είς τά θεωρεία διά μίαν θέσιν άνέμενον έκατοντά- 
δες έκτοπισθέντων, συνεπείρ. τής γενομένης άπό πρωίας εφόδου 
τής φιλοθεάμονος γυναικείας στρατιάς. Ή έφοδος έξετελέσθη 
στρατηγικώτατα καί τά θεωρεία κατά τό πλεΐστον εύρέθησαν 
κατηλειμμένα άπό κυρίας καί δεσποινίδας. Πολλοί επίσημοι φρα- 
κοφόροι καί βαθμούχοι μέ στολάς έσεβάσθησαν τήν επισημό
τητα, μέ τήν δποίαν αί γυναίκες κατέλαβον τάς δι’ αυτούς (ορι
σμένος θέσεις καί έφευγον μέ περισσότερον θαυμασμόν διά τήν 
γυναικείαν δράσιν καί είς τά κοινοβουλευτικά πεδία. Τήν εισβο
λήν τών γυναικών είς τήν Βουλήν καί τήν κατάληψιν τών θεω
ρείων τήν ημέραν τής ορκωμοσίας τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου 
άξίζει νά τήν αναγράψουν ιδιαιτέρως τά ’Αθηναϊκά χρονικά.

«
Είς τάς παραμονάς τής Βασιλικής κηδείας ή ’Αθηναϊκή κίνησις 

προσέλαβεν έκτακτον ζωηρότητα. Αί προθήκαι τών καταστημά
των, αί προσόψεις τών Υπουργείων καί τών άλλων δημοσίων καί ιδιω
τικών οικοδομών ήσαν τό αντικείμενου τής περιεργείας τοΰ πλήθους, 
τό όποιον περιειργάζετο καί 
έσχολίαζε τόν πένθιμον διά
κοσμον. Μέγας συνωστισμός 
έπίσης πρό τών ανθοπωλείων, 
τών οποίων αί προθήκαι μέ 
τάς εκτεθειμένος ταινίας τών 
στεφάνων προσείλκυον ιδιαι
τέρως τήν προσοχήν τού κό
σμου. Είς τά μεγάλα καί τά 
μικρά ξενοδοχεία ήτο πρό
βλημα δύσλυτον ή άνεύρεσις 
ελευθέρου δωματίου. Άλλά 
μία θέσις εις τά παράθυρα 
πρό τών δποίων θά διήρχετο 
ή κηδεία, ήτο δώρον τών 
θεών, μέ πληρωμήν δμως 
είκοσι καί τριάκοντα δραχ
μών. Διά μερικά παράθυρα, 
είς τά μεγάλα κέντρα τό δώ
ρον τών θεών έπληρώθη καί 
μέ εκατοντάδας δραχμών.

Ή συρροή τών ξένων πριγ
κίπων καί μεγιστάνων μετά 
τών υπασπιστών των καί τών 
ακολούθων των, ώς καί τών 
επισήμων έν γένει αντιπροσώ
πων τών διαφόρων Κρατών, 
έσκόρπισε, μέ τήν ποικιλίαν 
τών στολών, είς τήν κίνησιν 
τής πρωτευούσης μας ιδιαι
τέραν γραφικότητα. Αί οίκίαι 
τοΰ Κ»ν Σκουλούδη καί τής 
Κας Μάνου έχρησίμευσαν ως 
πρώτη καί ' Λ *·Ζί-------

ΤΑ ΤΟΠΟΜΑΧΙΚΑ.—Ό Διάδοχος παρακολουθεί διά τοϋ βλέμματος μίαν άπό τάς 15,000 
όβίδας μέ τάς όποιας τά 'Ελληνικά τηλεβόλα κατέοπειραν τό Μπιζάνι.

ιυ έχρησίμευσαν ως ξενώνες δια τόν Διάδοχον τής Σερβίας ή 
ί διά τον Διάδοχον τής Βουλγαρίας ή δευτέρα.Άλλοι μεγιστά-

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.— "Επαιξαν σπουδαΐον ρόλον καί τώ φορητά τηλέφωνα.

ΤΟ ΠΕΔΙΝΟΝ, — "Οπισθεν τής Όλΰτσικας οΐ πυροβοληταϊ μας 
έχουν στήσει τό λημέρι των.

νες κατέλυσαν εις τά Ανάκτορα τοΰ Βασιλέως καί τών Πριγκίπων καί 
είς τά ξενοδοχεία τής Μ. Βρεττανίας καί τής Αγγλίας.

«
Ύπήρξεν δμως καί μία άλλη 

συρροή, ή όποια ιδιαιτέρως 
συνεκίνησε τούς ’Αθηναίους. 
Άπό τά ’Ηπειρωτικά πεδία 
έπανήλθονδοξασμένα συντάγ
ματα στρατοΰ, τά δποϊα ό 
λαός τής πρωτευούσης, λη
σμονών πρός στιγμήν τό πέν
θος του, ύπεδέχθη μέ ιεράν 
συγκίνησιν καί μέ ζωηρότο- 
τον ενθουσιασμόν. Οί άνδρες 
μετά τήν πολύμηνου εκστρα
τείαν είς τάς καιρικός κακου
χίας, μετά τάς μάχας τάς Μα
κεδονικός καί τούς αγώνας 
τούς ’Ηπειρωτικούς, φέροντες 
τά ίχνη τών ήρωϊκών κατορ
θωμάτων των, άδάμαστοι 
δμως πάντοτε καί άκμαϊοι, 
έπανήρχοντο νικηταί καί πα- 
ρήλασαν μέ τήν δόξαν τών 
σημαιών των, ύπό τάς πτυχάς 
τών δποίων έμεγαλούργησαν.

« « «
Αελτιον του Πολέμου

1 Φεβρουάριου.— Ή τελευ
ταία παραμένουσα είς τήν 
Κρήτην ’Αγγλική φυλακίς 

Γιάρμουθ» άπεβίβασεν είς τήν πρό τοΰ στομίου τής Σούδας νησίδα 
Ίτζεδίν άγημα ναυτών, δπερ κατεβίβασε τάς σημαίας τών Προστατί- 

δων καί τήν Τουρκικήν. Ή 'Ελληνική σημαία ύψώθη ακολούθως 
είς τήν νησίδα.

— Τό «Χαμηδιέ» κατέφυγεν είς τόν λιμένα τής Μάλτας.
2 Φεβρουάριου. — Ό Βουλγαρικός στρατός, οχυρωθείς πέραν 

τοΰ Μπουλαίρ, ένισχύθη διά δύο Σερβικών μεραρχιών.
— Δεκαεπτά τών Ελληνικών Μονών τού Άθω διεμαρτυρήθη- 

σαν πρός τήν Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν τοΰ Λονδίνου διά τό 
σχεδιαζόμενον νέον πολίτευμα τοΰ Αγίου "Ορους.

— 01 Πρόξενοι τών Προστατίδων Δυνάμεων έν Κρήτη, διά 
πρώτην φοράν έρχόμενοι είς έπικοινωνίαν μετά τοΰ Γενικού Διοι- 
κητοΰ κ. Στεφάνου Δραγούμη, τφ άνεκοίνωσαν δτι τά οικήματα 
τών διεθνών στρατάινων Οά χρησιμοποιήσωσιν ώς παραρτήματα 
τών Προξενείων των.

3 ■ 5 Φεβρουάριου. — Τό Χαμηδιέ άποπλεΰσαν έκ Μάλτας 
έλαβεν άγνωστον διεύθυνσιν.

— Ούδέν άξιοσημείωτον πολεμικόν γεγονός είς τήν Ήπειρον, 
ένθα τά πάντα παρασκευάζονται πρός οριστικήν έφοδον κατά τοΰ 
Μπιζανίου καί τήν άλωσιν τών Ίωαννίνων.

6’ Φεβρουάριου. — Ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος άνεχώρησε 
διά τήν Ήπειρον.

— Τό έξοκεΐλαν παρά τήν Μήδειαν Τουρκικόν θωρηκτόν ·Άσ- 
σάρι-Τεφήκ» κατεβυθίσθη έξ δλοκλήρου.

7 Φεβρουάριου.— Παρά τήν Μανωλιάσαν τής ’Ηπείρου διεξή- 
χθη μάχη πεζικού, κατά τήν δποίαν οί ήμέτεροι κατέλαβον σημαν
τικόν ύψωμα. Ό έχθρός ύπεχώρησε μέ μεγάλος άπωλείας.

—Ό κ. Βενιζέλος έφθασεν είς Πρέβεζαν, ένθα τφ έγένετο ένθου- 
σιώδης υποδοχή. Αυθημερόν ανεχώρησεν είς Φιλιππιάδα.

8 Φεβρουάριου.—Ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος έπεσκέφθη 
μετά τοΰ Διαδόχου καί τού Επιτελείου τάς προφυλακάς καί έπε- 
Οεώρησε τό στράτευμα. Κατόπιν έπανήλθεν εις Φιλιππιάδα καί



έκεϊθεν είς Πρέβεζαν, όπόθεν άνεχώρησε 
διά Πατρών είς ’Αθήνας.

—Κανά τήν επίσκεψη· τοΰ Διάδοχον 
Ϊετά τοΰ Πρωθυπουργού είς τάς προφυ- 
ακάς, όβίς εχθρική, πεσοΰσα τυχαίως 

είς αρκετήν άπόστασιν, έξερράγη. Ό επί
δοξος Διάδοχος, δστις μετά τού ’Επιτε
λείου παρακολουθεί τόν Διάδοχον καί 
τόν κ. Βενιζέλον, έτραυματίσθη ελαφρώς.

—Ό Τουρκικός στόλος άπεπειράθη νά 
έξέλθη τών στενών, μόλις όμως έπροχώ- 
ρησε πέραν τοΰ στομίου, διέκρινε μακρό- 
θεν τόν Ελληνικόν στόλον και έπέστρε- 
ψεν ολοταχώς πρός τά στενά.

9 Φεβρουάριου.—Ό Ι’ώσσος ύπολο- 
χαγός αεροναύτης Νικόλαος, υπηρετών 
είς τόν Βουλγαρικόν στρατόν, έπεσε κατά 
τήν διάρκειαν πτήσεως έντός τής Άδρια- 
νουπόλεως καί έκρατήθη αιχμάλωτος.

10 Φεβρουάριου. — Ό κ. Βενιζέλος 
έφθασεν είς ’Αθήνας.

11 Φεβρουάριου. — ΤΙ. 'Ελληνική Κυ· 
βέρνησις διά τών Πρεσβευτών αυτής 
άνεκοίνωσεν είς τάς Δυνάμεις τάς δια- 
πραχθείσας σφαγάς καί καταπιέσεις υπό 
τοΰ Τουρκικού στρατού είς βάρος τών 
'Ελλήνων τής χερσονήσου τής Καλλιπό- 
λεως καί τής όλης ακτής τής Προποντίδας.

12 Φεβρουάριου.— Είς τό υπό Ελλη
νικού στρατού κατεχόμενον Σουμπόσκον 
οί ήμέτεροι στρατιώται συνεκρούσθησαν 
μέ Βουλγάρους άντάρτας. οΐτινες έγκατα- 
σταθέντες έκεϊ προέβαινον είς λεηλασίας.

— "Ενεκα τών χιόνων καί τών μεγά
λων βροχών είς τήν Θράκην οϋδεμία 
αξιοσημείωτος πολεμική κίνησις άνηγ- 
γέλθη. Ό Βουλγαρικός καί ό Τουρκικός 
στρατός παραμένουν έν άπραξίφ.

13 Φεβρουάριου.— Τό < Χαμηδιέ» κατέ- 
πλευσεν είς Βηρυττόν, οπού δέν έμεινε 
πλέον τών δύο ωρών καί άπέπλευσε μέ 
διεύθυνση· πρός τό Πόρτ-Σαΐδ.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ. Τήν παραμονήν τής γενικής έφόδου ό Διά
δοχος άνέμενεν ίξω άπό τό ΆρχηγεΙον -Χάνι Έμιν ’Λγδ· τούς 
άγγελιαφόρονς Του, διά τών δποίων ^πληροφορείτο τήν έκτέλεσιν 
τών διαταγών Τον. (Φωτογρ. Ρωμαΐδον - Τοάίτς)

14 Φεβρουάριου. — Ό λαός τής Χει- 
μάρρας ύ.πέΟαλεν είς τόν Τσάρον καί τήν 
Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψη- ψήφισμα, 
δι’ου έκδηλοΐ τήν άπόφάσίν του, οτι εις 
ούδεμίαν άλλην Οά στέρξη λύσιν, πλήν 
εκείνης, ήτις Οά περιλάβη τήν Χειμάρ- 
ραν έντός τών ορίων τής 'Ελλάδος.

15 Φεβρουάριου. — Ελληνικόν άντι- 
τορπιλλικόν έν περιπολίφ άνά τήν ’Ηπει
ρωτικήν ακτήν έκανονιοβολήθη άνευ απο
τελέσματος έκ Οέσεως ύπερκειμένης τών 
Άγ. Σαράντων. Έτέρα μονάς τού στόλου 
ήρχισε νά κανονιοβολή τήν θέσιν όπου 
υπήρχε Τουρκικόν ορειβατικόν πυροβο
λικόν. Οί Τούρκοι καταληφθέντες υπό 
πανικού έτράπησαν είς φυγήν.

16 Φεβρουάριου. — Ή έκ Μετσόβου 
προέλασις τής μικτής ταξιαρχίας έξακο- 
λουθεΐ πρός τά ’Ιωάννινα, όπως φΟάση 
έγκαίρως διά τήν έφαρμογήν τοΰ σχε
δίου τού Διαδόχου πρός αλωσιν τών 
Ίωαννίνων.

17 Φεβρουάριου. — Άπεφασίσθη υπό 
τοΰ Διαδόχου αίφνηδιαστική έπίθεσις 
κατά τοΰ δυτικού μετώπου τοΰ Μπιζα- 
νίου, διά τής όποιας θά άπεκόπτετο ή 
συγκοινωνία τών Ίωαννίνων μετά τοΰ 
φρουρίου.

18 Φεβρουάριου. — Ό Διάδοχος διέ- 
ταξεν έπίδειξιν άποβάσεως είς 'Αγίους 
Σαράντα, διαδόσας οτι έπρόκειτο περί 
ολοκλήρου μεραρχίας. Διά τούτου κατωρ- 
Οώθη ή άπασχόλησις τών παρά τό Δέλ- 
βινον εχθρικών δυνάμεων καί η άπομά- 
κρυνσις άλλων έξ Ίωαννίνων.

19 Φεβρουάριου.—Ό Διάδοχος συνε- 
κέντρωσεν είς τό αριστερόν του δύναμιν 
έξ 23 ταγμάτων καί β ορειβατικών πυρο
βολαρχιών, τήν όποιαν κατένειμεν είς 
τρεις φάλαγγας υπό τήν διοίκηση· τοΰ 
υποστρατήγου Μοσχοπούλου. Δύο τών 
φαλάγγων συνεκεντρώθησαν είς τό στε-

ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝ.-Άφ’ον διέταξε γενικόν βομβαρδ,ομόν ό Διάδοχος, παρακολονβεϊ τάς κινήοτις τοϋ οτρατοβ μας πρός τήν στενωπόν τή; Μανωλιάοοας.

νόν τής Μανωλιάσας καί ή τρίτη, περικάμψασα τό όρος Όλύισικα, 
συνηθροίσθη είς τήν Πλέσσαν. ’Από πρωίας δ Διάδοχος διέταξε σφο
δρόν βομβαρδισμόν δι'όλων τών πυροβολαρχιών έν συνδυασμοί μετά 
πυρών πεζικού κατά τοΰ νοτίου καί άνατολικοΰ μετώπου. Τό πυροβολι
κόν έρριψε κατά τού Μπιζανίου 15,000 οβίδας, αϊτινες ιπήνεγκον μεγά
λος καταστροφάς είς τόν έχθρόν. Πρός καταπίεση· τού εχθρού τό 
πΰρ τών Ελληνικών τηλεβόλων έξηκολούθησεν άραιότερον καί κατά 
τήν νύκτα.

— Οί έν Άθήναις Πρεσβευταί τών Μεγάλων Δυνάμεων μετέβησαν 
εις τό Ύπουργεΐον τών Εξωτερικών καί άνεκοίνωσαν είς τόν κ. Κορο- 
μηλάν οτι, ή Τουρκική κυβέρνησις έζήτΥ|σε παρά τής έν Λονδίνφ Πρε
σβευτικής Διασκέψεως τήν μεσολάβηση· τών Δυνάμεων πρός συνομολό- 
γησιν τής Ειρήνης καί ότι, επομένως, ζητούν νά μάθουν αν ή Ελληνική 
Κυβέρνησις είνε διατεθειμένη νά δεχθή τήν τοιαύτην μεσολάβηση·. Ό 
'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής 'Ελλάδος ηΰχαρίστησε τοΐ’ς ΙΙρεσβευ- 
τάς καί άπήντησεν ότι, ή Ελληνική Κυβέρνησις θά συνεννοηθή προη
γουμένως μετά τών Κυβερνή
σεων τών Συμμάχων Κρατών, 
όπως, όμοφώνως μετ’ αυτών, 
άπαντηση είς τό διάβηματών 
Δυνάμεων.

20 Φεβρουάριου. Ό Διά
δοχος διέταξε γενικήν έπίθε- 
σιν κατά τών φρουρίων τών 
Ίωαννίνων. Ή αριστερά φά- 
λαγξ κατέλαβεν αίφνηδιαστι- 
κώς τήν Τσούκαν, τά χαρα
κώματα τοΰ Αγίου Νικολάου 
καί έτερον τμήμα αύτής τά 
έρύματα τής Δουρούτης. Ή 
δεξιά φάλαγξ ταυτοχρόνως 
έξετόπισε τόν έχθρόν από τά 
ύψοηιατα τής Μανωλιάσας. 
Πυκνοί εχθρικοί φάλαγγες 
κατερχόμεναι μετά μεσημ
βρίαν έκ τών υψωμάτων τοΰ 
δυτικοΰ μετώπου πρός τήν 
πεδιάδα καταδιώκονται υπό 
τών 'Ελλήνων καί τρέπονται 
είς άτακτον φυγήν πρός τά 
Ιωάννινα. Τό δυτικόν μέρος 
τοΰ φρουρίου μεταξύ Σαδο- 
βίτσης καί 'Αγίου Νικολάου 
διεσπάσθη, είκοσι δέ τηλε
βόλα περιήλθον είς χεϊρας 
τών 'Ελλήνων. ’Ολίγον πρό Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ. — Οί στρατιώταί μας έχουν προχωρήσει είς Τόσκες, 

τό χαριτωμένον χωριουδάκι μέ τά ώραϊα τοπία του.

τής εσπέρας οί εύζωνοι έτασσον προφυλακάς είς άπόστασιν 500 μέτρων 
άπό τής πόλεως τών Ίωαννίνων. άπέκοπτον τήν τηλεφωνικήν συγκοι
νωνίαν τοΰ Μπιζανίου μετά τής πόλεως καί άπέκλειον πάσαν μεταξύ 
των έπικοινωνίαν. Ταυτοχρόνως ή μικτή ταξιαρχία Μετσόβου, ήτις 
προελαύνουσα εΐχεν απωθήσει τόν έχθρόν έκ Χρυσοβίτσης, Δρεστενί- 
κου, Λιάπη καί Δεμάτι, κατελάμβανε τόν Δρίσκον καί τό Κοντοβράκι.

21 Φεβρουάριου. — Ό Διάδοχος διά διαταγής του πρός τά στρατεύ
ματα εΐχεν ορίσει εξακολούθηση· τής έπιθέσεως κατά τών βορειοδυτικών 
κλιτύων τοΰ Μπιζανίου. ’Αλλά μετά τήν μεγάλην επιτυχίαν τής έπιθέ
σεως τών Ελληνικών στρατευμάτων, ό Έσσάτ πασάς βλέπων οτι, ή 
δδός πρός τά ’Ιωάννινα ήτο άνοικτή διά τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον, 
άπεφάσισε τήν 2 πρωινήν ώραν νά στείλη πρός αυτόν πρεσβείαν έκ δύο 
Τούρκων αξιωματικών, Ρεοΰφ πασάν καί Ταλαάτ, έν συνοδείρ. τοΰ 
Πρωτοσυγγέλλου τής Μητροπόλεως Ίωαννίνων, δπως τφ άναγγείλωοι 
δτι παραδίδεται άνευ όρων. Ό Διάδοχος άπεδέχθη τήν παράδοση· καί 
ώρισεν δπως, έκαστον τμήμα Τουρκικού στρατού ΰψώνη λευκήν σημαίαν 

καί παραδίδεται. Τήν πρωίαν 
ύπεγράφη τό πρωτόκολλον, 
περιλαμβάνον τούς δρους, 
καθ’ οΰς τά φρούρια τών 
Ίωαννίνων παραδίδονται εις 
τόν Ελληνικόν στρατόν, ή 
φρουρά έκ 33,000 άνδρών 
παραδίδεται ώς αιχμάλωτος 
πολέμου καί δτι, πολεμεφό- 
δια. σημαΐαι καί ίπποι παρα
δίδονται δπως εύρίσκονται. 
Τήν 9 πρωινήν τρεις ϊλαι ιπ
πικού υπό τόν υποστράτηγον 
κ. Σούτσον έν μέσφ άπερι- 
γράπτου ενθουσιασμού τών 
Ίωαννιτών είσήρχοντο είς τά 
Ιωάννινα.

— Είς τάς ’Αθήνας, είς 
ολας τάς πόλεις τής 'Ελλάδος 
καί είς δλας τάς 'Ελληνικός 
παροικίας τοΰ Εξωτερικού ή 
εϊδησις τής καταλήψεως τών 
Ίωαννίνων πανηγυρίζεται έν 
έξάλλω ένθουσιασμφ.

— Τά είς τούς "Ελληνας 
περιελθόντα Τουρκικά τηλε
βόλα μετά τήν αλωσιν τών 
Ίωαννίνων υπερβαίνουν τά 
έκατόν εΐκοσιν.

— Τμήμα Τουρκικού στρα-01 ΜΥΘΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ.-Σκαοφαλωμένα μέσα στά βράχια «αυματονργονν τά άδάμαστα εύζωνάκ.α μας καί φβάνονν .Ις τά χαρακώματα τον Αγίου Νικολάου.



_ ΤΟΝ .ΩΑΝΝΙΝΩΝ -Χβν SUvo V*F«> ««Ρ^ζττο. xal ή Τονβχ«ή τνραννΓα xal βαρβαρότης, ένφ δ Δ.δδοχο,
ΑΠΟ ΓΗΝ ΑΑΩΖΙΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ^ “^Χόρ^ στρατόν τον xal ξ«σχλαβών« τά Γιάννενα.

01 ΠΡΩΤΟΙ. — Άφοΰ έκλείσΰη ή μεταξύ τού Διαδόχου καί τοΰ Έσσάτ Πασοα συμφωνία περί παραδόσεως τής πόλεως, έδόΰη διαταγή νά καταληφθούν 
τά Ιωάννινα στρατιωτικώς καί πρώτοι είσήλΟον τρεις ΐλαι Ιππικού ύπό τόν κ. Σοΰτσον.

(Φωτογρ. Ρωμαίδου · Τσάΐτς)

_ Λ.Λ .... .. - -- ‘ ■'
01 ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΑΙ. — ΕΙς μίαν βαθείαν φάλαγγα είσήλθε, μετά τό Ιππικόν, τό πεζικόν μέσα είς τήν πόλιν τών Ίωαννίνων. 

(Φωτογρ. Ρωμαΐδου - Τσάΐτς).
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τοΰ ύπό τόν Άλή Ριζά πασάν κατώρθωοε νά φύγη «ί?ός βορράν τών 
Ίωαννίνων. Έλήφθησαν άμέσως μέτρα πρός καταδίωξή· του.

22 Φεβρουάριου.—Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος, ό ’Αρχηγός τοΰ νικη
φόρου στρατού, έφιππος άκολουθούμενος ύπό τών πριγκίπων Άνδρέου, 
Χριστοφόρου, Γεωργίου καί Αλεξάνδρου, τοΰ υποστρατήγου Δαγκλή 
καί τών αξιωματικών τού ’Επιτελείου, είσήλθεν είς τά ’Ιωάννινα. Ό 
λαός τόν έρραινε μέ άνθη καί μέ κλώνους δάφνης. Ό Διάδοχος κατηυ- 
θύνθη εις τήν Μητρόπολιν, όπου έψάλη δοξολογία καί κατόπιν είς 
τό Δικαστικόν Μέγαρον, ένθα έδεξιώθη τούς θρησκευτικούς αρχηγούς 
καί τούς προύχοντας.’Εν γένει ή υποδοχή, ή γενομένη είς τόν Διάδοχον 
καί τόν στρατόν, ύπήρξεν άποθεωτική.

— Αυθημερόν έφθασαν εις ’Ιωάννινα καί αί πριγκίπισσαι Ελένη, 
Μαρία καί Αλίκη.

23 Φεβρουάριου.
— Ό συνταγματάρ
χης τού πυροβολικού 
κ. Ήπίτης είσήλθε 
μετά δύο ταγμάτων 
πεζικού, ενός λόχου 
καί δύο ουλαμών πυ
ροβολικού καί κατέ
λαβε τήν πόλιν τής 
Παραμυθίας.

24 Φεβρουάριου.
— Ό Διάδοχος έδέ- 
χθη είς άκρόασιν τόν 
άρχιστράτηγον Έσ
σάτ πασάν καί τόν 
αδελφόν του Βεχήπ 
βέην, άρχηγόν τών 
οχυρωμάτων τών’Ιω- 
αννίνων. Άμφότεροι 
έξεδήλωσαν τόν θαυ
μασμόν των διά τήν 
γενναιότητα καί τήν 
αντοχήν τού Ελλη
νικού στρατού.

25 Φεβρουάριου.
— Έγνώσθησαν αί 
λεπτομέρειαι επεισο
δίου ένΝιγρίτη, άπο- 
λήξαντος είς συγ
κρούσεις μεταξύ Ελ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΝ,,—Μόλις εΐαψλόεν ό ’Ελευθερωτής «k τά Ιωάννινα, άφίππευοε, καί ήγου- 
μένον τού Μητροπολίτου Γερβαοίον, «σπευσεν είς τήν Μητρόπολιν νά εόχαριοτήορ την Παναγίαν την Οδηγήτριαν.

λήνων καί Βουλγάρων. Οί τελευταίοι έπεζήτησαν νά καταλάβουν τήν 
πόλιν, κατεχομένην ήδη ύπό τού Ελληνικού στρατού. Ισχυρόν σώμα 
Βουλγαρικού στρατού μετ’ αποσπάσματος ιππικού καί πεδινών πυρο
βόλων έπήλθε κατά τής Νιγρίτης. Είς τό πυρ τών Βουλγάρων άντα- 
πήντησαν οί "Ελληνες καί έπήλθον συμπλοκαί, καθ’ ας εκατέρωθεν 
αρκετοί υπήρξαν οί τραυματίαι καί οί νεκροί. Έκ τών Βουλγάρων 
συνελήφθησαν εκατόν είκοσιν αιχμάλωτοι. Ή ευθύνη τού έπεισοδίου 
έπιρρίπτεται καθ’ ολοκληρίαν είς τους Βουλγάρους. Αί Κυβερνήσεις 
τών δύο συμμάχων Κρατών έλαθον αύστηρότατα μέτρα πρός πρόληψιν 
παρομοίων επεισοδίων.

26 Φεβρουάριου. — Ή Κόνιτσα κατελήφθη ύπό τού Ελληνικού 
στρατού. Ενθουσιώδης υποδοχή έγένετο ύπό τών κατοίκων είς τούς 

έλευθερωτάς.
—Τό «Χαμηδιέ.έ- 

νεφανίσβη αίφνιδίως 
πρό τού Δυρραχίου, 
τό όποιον έκανονιο- 
βόλησεν άνευ άποτε- 
λέσματος. Κατόπιν 
έφθασε πρό τού Άγ. 
Ίωάννου τής Με- 
δούης, όπου ύπήρχον 
Ελληνικά μεταγωγι
κά μέ Σερβικόν στρα
τόν καί πολεμεφό- 
δια. Οί πλοίαρχοι 
τριών μεταγωγικών, 
διακρίναντες είς τόν 
ορίζοντα τό «Χαμη- 
διέ», έσπευσαν νά ρί- 
ψιουν τά σκάφη των 
είς ξηρόν κεκαλυμ- 
μένου ορμίσκου καί 
άπεθίβασαν τόν στρα
τόν. Άνά μέσον αυ
τών καί τής ξηρός 
έξωκειλαν άλλα δύο. 
Έτερα δύο όμως δέν 
έπρόφθασαν νό με. 
θθρμισθοΰν καί άνε- 
‘Ρλέγησαν βληθέντα 
°ι, ομοβροντιών. Πεν- 
τήκ.οντα στρατιώται

sasasasasasasasasa

Σέρβοι έπνίγησαν καί έξ έκ 
τού Ελληνικού πληρώματος. 
Τό «Χαμηδιέ έτράπη είς ά
γνωστον διεύθυνση·, διότι δύο 
οβίδες ριφθεϊσαι έκ τής ·Τρι- 
φυλλίας , έπί τής οποίας ύπήρ
χον Σέρβικά τηλεβόλα, έξερ- 
ράγησαν πλησίον του καί τό 
έτρεψαν είς φυγήν.

27 Φεβρουάριου.—Ό τέως 
Υπουργός τών Εξωτερικών κ. 
Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγρά
φος, διορίζεται Πολιτικός Διοι
κητής Ίωαννίνων.

—Έπανήλθεν έξ ’Ηπείρου ό 
αντιστράτηγος κ. Σαπουντζά- 
κης καταληφθείς πρό μηνός καί 
πλέον ύπό τοΰ ορίου ηλικίας.

28 Φεβρουάριου. — Τμήμα 
τοΰ στρατοΰ μας, κατά τήν 
προέλασιν του μετά τήν κατά
ληψην τής Κονίτσης, κατέλαβε 
τήν Πρεμετήν. Αί Τουρκικά! 
δυνάμεις κατεδιώχθησαν πρός 
τό Βεράτιον.Άλλο τμή μα στρα
τοΰ έκ Παραμυθίας κατέλαβε 
τούς Φιλιάτες καί τά πέριξ χω
ρία, μεταξύ τών οποίων καί 
τήν Πλησιβίτσαν.Όλόκληρος ή 
Τσαμουριά εύρίσκεται ήδη ύπό 
τήν κατοχήν τοΰ Έλλ. στρατοΰ.

‘ΠΙΣΤΕΥΤΟΝ I — Ούτε τών Ανακτόρων μας ίξώοτης είναι, ούτε τής Δεκελείας. Είναι ό ίξώοτης τοΟ Κονακιον Ίωαννίνων. 
άπο τόν όποιον χαιρετ<( ό Ελευθερωτής τά φρενιτιώντα κάτωθεν πλήβη τών άδελφών μας πού ήλευΟίρωσεν.

1 ΜΑΡΤΙΟΥ.—Έπεδόθη πρός τάς Δυνάμεις ή άπάντησις τών Συμ
μάχων, δι’ ής έδήλωσαν ότι δέχονται τήν μεσολάβησιν ύπό τούς εξής 
όρους : Νά παραχωρήση ή Τουρκία είς τούς Συμμάχους τάς χώρας 
πρός δυσμάς τής γραμμής τής άρχομένης άνατολικώς άπό ΡαιδεστοΟ 
καί καταληγούσης είς τόν Είξεινον νότίως τής Μήδειας, εξαιρέσει τής 
Χερσονήσου τής Καλλιπόλεως.Επίσης νά παραχωρήση καί τάς πολιορ- 
κουμένας πόλεις τής Άδριανουπόλεως καί τής Σκόδρας,’ώς καί πάσας 
τάς νήσους τοΰ Αιγαίου. Ή Τουρκία νά δηλώση ότι παύει εντελώς 
ένδιαφερομένη περί τής Κρήτης καί νά δεχθή κατ’ άρχήν τήν κατα
βολήν είς τούς Συμμάχους πολεμικής άποζημιώσεως. Είς τούς ορούς 
τών Συμμάχων περιλαμβάνεται καί ό κανονισμός, έν τή οριστική 
συνθήκη τής Ειρήνης, τοΰ ζητήματος τών υπηκόων καί τοΰ έμπορίου 
αυτών έν τή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία. τοΰ ζητήματος τών άμφισβη- 
τουμένων ύπηκόων ώς καί τών δοθησομένων ύπό τής Πύλης εγγυήσεων 
διά τά προνόμια τών ’Ορθοδόξων Εκκλησιών καί τό δημόσιον δίκαιον 
τών δμαιμόνων αΰτών.Ό τελευταίος όρος άναφέρει ότι κατά τό διάστημα 
τών διαπραγματεύσεων αί πολεμικά! επιχειρήσεις δέν θά διακοπούν.

2 Μαρτίου. — Ελληνικός άποβατικός στρατός ύπό τήν προστασίαν 
τού θωρηκτού - Σπέτσαι> κατέλαβε τήν νήσον Σάμον έν μέσφ απερί
γραπτου ενθουσιασμού τού Σαμιακού λαού.

3 Μαρτίου. — Ή 8’1 μεραρχία έν Ήπείρφ έπροχώρησε άπό Χάνι 
Δελβενάκι μέχρι διασταυρώσεως τής οδού πρός τό Δελβένιον καί Άργυ- 
ρόκαστρον. Ή εμπροσθοφυλακή τοΰ έχθροΰ προσβληθεϊσα περί τήν 
Δρίνιτσαν έτράπη είς φυγήν. Δύο τάγματα εχθρικά έκ 30 αξιωματικών 
καί .570 άνδρών ήχμαλωτίσθησαν.

4 Μαρτίου. — Ή 8η μεραρχία κατέλαβε τό Άργυρόκαστρον. Είς τό 
φρούριον ύψώθη ή 'Ελληνική σημαία.

— Κατελήφθησαν επίσης ύπό τού προελαύνοντος τμήματος τοΰ στρα
τοΰ μας ή Κλεισούρα καί τό Δέλβινον.

5 Μαρτίου.—Μέσω τής Εθνικής χαράς έκ τών έν Ήπείρφ θριάμβων 
τοΰ ελληνικού στρατοΰ ένέσκηψεν ή άπαισία, ή φρικτή εΐδησιξ^τής δο
λοφονίας τοΰ Βασιλέως μας έν Θεσσαλονίκη.

7 Μαρτίου. — Κατελήφθη τό Τεπελένι. Ή Ηπειρωτική εκστρατεία 
περατοΰται καταληφθέντων τών μερών τών καθορισθέντων διά τοΰ 
ύποβληθέντος ύπό τών Ελλήνων πληρεξουσίων σχεδίου είς τήν έν Λον- 
δίνφ Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψην.

14 Μαρτίου. —Ή Άδριανούπολις παρεδόθη μετά σφοδρόν έπίθεσιν 
τοΰ Βουλγαρικού καί τοΰ Σέρβικου στρατοΰ.

15 Μαρτίου. — Ό Βασιλεύς τής Βουλγαρίας Φερδινάνδος είσήλ 
θεν είς τήν Άδριανούπολιν.

Π. ΚΑΡΑΠΑΗΟΣ ο .ΟΧ. -ΕΤΑΣΑΧΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ Ο ΑΟΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ Ο ΙΠΙΤΧΑ. ΔΑΓΚΛΗΣ I. ΚΟΥΤΧΑΛΕλΗΣ ο ΑΝΤΙΧΥΝΤ. δουχμανηχ

ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ. — Αύτή είναι ή τελευταία φωτογραφία ποΰ έποζάριοεν ό Διάδοχος είς τό Έμίν Άνά 
πριν έπιτβλέαη τόν άόλόν τον. 1

« « «
ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ!

“Ζρι· ώρα πού ξεφρένιαομα .Ιαός μεγάλος νοιώθει 

στή νίκη του τήν πειό τρανή κιάπό τή Μαραθώνεια, 
πανάρχαια, σάν μες αστραπή, βλέπει ή ψυχή μου χρόνια 
κιάλλων καιρών χρυσόνειρα μ&στρων αχτίνες κλώθει 
με τά φτερά τής σκέψης μου τά παναρμόνια.

Καί βλέπω μις σ' ονειρευτή, μαγευτική λαμπράδα, 
μες ο' ένα πέρασμα γοργό, 
τή μυθική, τή θρυλική κίστορική μου 'Ελλάδα, 
άπ'τής Μεσσήνης τους καιρούς, και πριν, άπ τήν Τριοάδα 
στήν Τρίπολη, αάν όραμα Οαματουργύ.

"Ο,τι μικρός έλάτρεψα, μπρος μου πετάει αάν θάμα, 
μύρια πετούμενα αοτρα, 
αάν λιτανεία χρυαόφωτη, ξεχωριστά κιάντάμα, 
Πολιορκίες καί Πόλεμοι καί Ναυμαχίες καί Κάστρα 
καί Μάχες, μες σε μιά βουή: θούρια,χαρές καί κλάμα.’ 

Ό βροντερός άντίλαλ.ος λαοΰ που αναγαλλιάζει 
οτ'η οτοιχειωμένη άπό τή Δόξα Αθήνα, 
ποΰ μέ χαράς Διονυσιακής τό νέκταρ άλλαλάζει, 
θαρρείς, φωτίζει μέσα μου, σάν ’Απολλο'ινεια αχτίνα 
κιολα τά Τρόπαια ζωντανά φέρνει μπροστά μου έκεϊνα. 

Κιόμως ώ θεία, πανύψηλα τής Νίκης μεγαλ.εΐα, 
ποΰ ανάβετε τής μνήμης μου τή δζιοα, 
ώ Πάνθεα, Φάροι, Κολοσσοί, Ναοί καί Μαυσωλεία, 
που άπ' τοΰ τυφλού έστηθήκαιε τή φωτεινέ/ Ίλιιίόα 
κιάπό τη γιγαιπόπνευστη τών Τραγικών Τριάδα- 

Ώ σύ, Πηλείδη ημίθεε, ώ σεΐς,Άτρείδη κι'Οδυοοέα, 
καί σύ, Δημήτριε μέ τής'Ελεπόλεις 
καί σύ Πατέρα τοΰ Μωρηά ατά χρόνια τά πειό νέα 
κιάκό/ιη σεις. Εκπορθητές τής Οικουμένης όλης, 
—ξεχνώ τους μήνες τοΰ Φωκά στήν Κρήτη, τούς εννέα,— 

Ρήγηδες, Ναύαρχοι, Αρχηγοί, Στρατάρχες, Καπετάνοι, 
ο> θριαμβευτές μεγάλοι τών Ελλήνων, 
ποΰ τρόμαξαν οί Τύραννοι τοΰ Κόσμου κοί Σουλτάνοι, 
κανένα άπό τά κάστρα σας δέ φτάνει τό Μπιζάνι 
κιδλα θαμπώνουν τάστρα σας στόν "1/λιο-Κωνσταντίνον

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ



ΕΙΣ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ!

Η
 πόλις ή 'Ελληνική, ή πόλις 

ή γραφική, ή κτισμένη εις 
όχυράν θέσιν πεδιάδος ηλιόλου
στου, ή πόλις μέ τούς θρύλλους 
της, μέ τδ Κάστρο της, μέ τήν 
ιστορικήν της λίμνην, τά ’Ιωάν
νινα, κοντΐς ανέκαθεν τοϋ 'Ελλη
νισμού καί πηγή εμπνεύσεων διά 

τήν Ελληνικήν ποίησιν, εϊδεν έπί 
τέλους συντριβομένας τάς άλύσσεις 
τής σκλαβιάς καί διαλυόμενα τά 
φάσματα τών Άλή - Πασάδων, τυ
ράννων αίμοβόρων καί βαρβάρων 
κατακτητών. Νέους θρύλλους τώρα 
πολεμικούς καί νέα ρσματα θά 
τονίση ή 'Ελληνική ΜοΟσα μετά 
τήν Εθνικήν Άνάστασιν.’Έπαυσαν 
περί τό Μπιζάνι τών τηλεβόλων 
οί κρότοι καί τά Ελληνικά κανό
νια στεφανωμένα μέ άνθη άναδί- 
δουν τής Νίκης τ’ αρώματα. "Εξω 
άπό τά Ιωάννινα οί εύζωνοι, οί 
λεβεντόκαρδοι πολεμισταί, μέ τά 
άλλα παλληκάρια τοϋ Ελληνικού 
στρατοΰ έστησαν τόν χορόν. Οί 
Ίωαννΐται τήν νύκτα τής 21 Φε
βρουάριου δέν είδον όνειρον, δέν 
έλικνίσθησαν μόνον καθ’ύπνον μέ 
τής ’Ελευθερίας τόν ύμνον καί δταν 
έξύπνησαν δέν εύρέθησαν πλέον 
είς τήν σκληράν πραγματικότητα, 
είς τήν οποίαν έπί αιώνας διε- 
λύοντο τά ’Εθνικά των όνειρα. 
Έξύπνησαν τήν ή μέραν εκείνην μέ
τήν κλαγγήν τών Ελληνικών όπλων, μέ τά νικητήρια τοϋ στρατοΰ τοϋ 
'Ελληνικού, μέ τό φίλημα τής ’Ελευθερίας.

Ό ύποστράτηγος Σούτσος μετά ιππικού είχε καταλάβει τήν πόλιν 
τήν πρωίαν καί κατόπιν τό 7°ν Σύνταγμα τής 2“5 Μεραρχίας, ήτις 
ηρωικόν διεξήγαγε τόν άγώνα είς Μανωλιάσσαν, είσήρχετο Οριαμβευτι- 
κώς είς τά Ιωάννινα. Εις τά πρώτα σαλπίσματα τοΰ νικηφόρου στρα
τού ή πόλις έδονήθη άπό ζητωκραυγάς. Ή χαρά τών κατοίκων έφθασε 
μέχρι φρενίτιδος είς τήν θέαν τών 'Ελλήνων στρατιωτών ύπό τάς πτυχάς 
τής Κυανολεύκου. Γέροντες καί νέοι, γυναίκες καί νεάνιδες άσπάζονται 
τούς στρατιώτας, τούς ραίνουσιν μέ άνθη φυσικά καί μέ τ’ άνθη τής 
ψυχής των, τής εύγνωμοσύνης τά δάκρυα.

'Γήν επιούσαν 22 Φεβρουάριου έκαμε τήν θριαμβευτικήν του είσοδον 
είς τά ’Ιωάννινα ό δοξασμένος στρατηλάτης Κωνσταντίνος ό Νικητης.

Πρό τής εισόδου του έν χιλιόμετρον νοτίως τών Ίωαννίνων έπεθεώ- 
ρησε τά έκ τμημάτων πασών τών μεραρχιών άποτελούμενα στρατεύ
ματα, τά όποια είχον παραταχθή ύπό τάς διαταγάς τοϋ ύποστρατήγου 
Μοσχοπούλου. Είς τήν έκθεσίν του, τήν διακρινομένην διά τήν λιτό-

Η ΠΕΡΙΠΑΑΝΩΜΕΝΗ. — Μέ τό αίμα τοΰ Βονα.τάρτου είς τάς φλέβας και μέ τήν καρδιά τήν 'Ελληνικήν είς τά στήθη 
γυρίζει μέθα είς τούς βράχους ή πριγκίπισσα Μαρία, παρήγορος άγγελος τών τραυματιών τής Γιγαντομαχίας.

ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ.— Δικαιώματα έπί τής εύγνωμοσύνης τοΰ “Εθνους άπέκτηοαν τά παιδιά τοΰ Βασιλέως. Καί δέν 
ετρεξαν μόνον είς τά πεδία τών μαχών οί Πρίγκιπες, άλλά καί αί Πριγκίπισσαι έταλαιπωρήϋησαν έπάνω είς τά βουνά καί 

τά λαγκάδια. Ίδέτε τόν Πρίγκιπα Άνδρέαν καί τήν Πριγκίπισοαν Άλίκην σνναντηόέντας είς τά Ιωάννινα.

τητα τής φράσεως, ό Αρχιστράτηγος λέγει: «’Αξιοσημείωτου ήτο τό 
εύσταλές τοϋ παραστήματος τών άνδρών κατά τήν γενομένην ύπ’ έμοΰ 
έπιθεώρησιν». Μέ τόν αύτόν ύπέροχον λακωνισμόν αναφέρει δτι, εις 
τήν είσοδον τόν ύπεδέχθησαν ό Μητροπολίτης μετά τοϋ κλήρου καί οί 
λοιποί θρησκευτικοί άρχηγοί, οί πρόξενοι έν,μεγάλη στολή καί οί αντι
πρόσωποι τών διαφόρων σωματείων, δτι είς τήν γενομενην κατόπιν 
δοξολογίαν είς τήν Μητρόπολιν τόν προσεφώνησεν ό Μητροπολίτης 
καί δτι τέλος έγένετο ή έπίσημος δεξίωσις τών θρησκευτικών αρχηγών, 
τών προξένων καί τών δημοτικών αρχών.

Είς τήν έκθεσιν δέν άναφέρονται άλλαι λεπτομέρειαι. Ήτο δμως 
άπερίγραπτον τό θέαμα τής θριαμβευτικής εισόδου τοϋ Έλευθερωτοϋ 
έφιππου, άκολουθουμένου ύπό τών πριγκίπων Άνδρέου, Χριστοφόρου, 
Γεωργίου καί ’Αλεξάνδρου καί ύφ’ δλου τού επιτελείου. Ή συνοδεία 
τοϋ Στρατηλάτου έπί κεφαλής τών εύζωνικών ταγμάτων, έν μέσφ τοϋ 
ένθουσιώντος πλήθους, τοϋ μή δυναμένου νά συγκρατήση τήν συγκίνη- 
σίν του, τοϋ συνοδεύοντος τάς ζητωκραυγάς, όχι πλέον μέ δάκρυα, άλλά 
μέ λυγμούς χαράς, ήτις έξηκολούθησε καί είς τήν έμφάνισιν τών εΰζώ- 

νων, οϊτινες ρυθμικώς παρήλασαν 
ύπό τούς ήχους τών σαλπίγγων.

“Ολοι οί παλμοί τής ‘Ηπειρω
τικής ψυχής τήν ημέραν έκείνην 
είνε κλεισμένοι είς τήν προσφώ
νηση· τοϋ Μητροπολίτου Ίωαννί
νων κατά τήν δοξολογίαν είς τήν 
Μ ητρόπολιν:

• 'Γι/'^λοτατε Στρατηλάτα Λω>·- 

σταντΐνε. Ή Ήπειρος σέ υποδέχεται 

σήμερον, οτε έστησας τό ιερόν τής 
'Ελευθερίας λάβαοον έπί τών επάλξεων 
τής άκροπόλεως τής ενάνδρου Ηπεί
ρου, ής τά όρια θά χαράξη το ξίφος 
σου και ό άκρατος καί ιιεγας ηρωι
σμός τών θαροαλέων πολεμιστών οον.

• Χριστιανοί αδελφοί, ποιαν ένδο
ξον ημέραν πανηγυρίζομε)· σήμερον; 
Οί τέως έν οκιή θανάτου καθήμενοι 
βλέπομεν φώς μύγα. Βλέπομεν μα
κράν τής δουλείας τάς άλύσσεις. 
Μήπως είναι όνειρον απατηλόν; 
Μέγας εί Κύριε καί θαυμαστά τά 
έργα σου. Έπεϊδες τέλος έπί τήν 
κάκωσιν τοϋ οίκου σου.

Έπί σειράν έτών, Υψηλότατε, 
ημείς καί οί πατέρες ημών, Ελληνες 
ΰντες τυράννους έδουλεύαμεν, βασα
νιζόμενοι καί αυτόν άκόμη τόν θεόν 
μας μή δννάμενοι νά λατρεύσιομεν 
ελευθέριος.

» Οί πλούσιοι δεν συναισθάνονται 
τά δεινά τής πείνης, ούτε οί ισχυροί 
τά δεινά τής δονλείας, διότι δέν έδο- 
κίμασαν πάσαν τήν θηριωδίαν καί 
τήν σπάθην τον τυράννου. 'Ημείς _

ίίμαις οί δοκιμάσαντες τό ποτήριον τής 
πικρίας καί κενο'ισαντες αυτό μέχρι τρυ
γάς, ήμεΐς γνωρίζομεν τί άπεκτήσαμεν 
σήμερον. Φαντάζεσαι, Υψηλότατε, τά 
συναισθήματα που κατακλύζουν τήν στιγ
μήν ταίτην τήν καρδιάν μας. Τά οστά 
τών πατέρων μας τρίζουν έξ άγαλλιά- 
σεως καί αί ψνχαί των πτερυγίζουν 
περί Σε καί έπιστέφουοι δι’ άνθέων τήν 
σεπτήν κεφαλήν Σου. Ήμεΐς έκφράζο- 
μεν πρός τήν Ύμετέραν 'Υψηλότητα καί 
ιόν Στρατόν τόν θαυμασμόν καί τήν 
ευγνωμοσύνην μας. ’Ανθόσπαρτος ή οδός 
Σου. Κοπτερόν καί λιγερόν τό φάσγα- 
νόν Σου.

Αλλ. αδελφοί μου, άς στρέιμωμεν 
νΰν τήν διάνοιαν ημών καί πρός εκεί
νους, οϊτινες μέ τό τϊμιον αίμά των έβα
ψαν τήν Ηπειρωτικήν γήν. Πρός τούς 
άγωνιστάς, τους πεσόντας ένδόξως έπί 
ιού πεδίου τής μάχης. Αγήρως καί αιώ
νια ή μνήμη των. Ήμεΐς Οά χαράξωμεν 
εις τας καρδιάς μας τά όνόματά των, I 

είς δέ τούς απογόνους ημών θ' άφή- 
οωμεν ίεράν παρακαταθήκην να μνη
μονεύουν αυτών καί νά έχουν αυτούς 
ώς υπόδειγμα, έάν θέλουν νά είνε άξιοι τής 
'Ελευθερίας καί νά όνομάζωνται"Ελληνες.

• Υψηλότατε, ένίκησας ένδόξως καί ήλευ- 
θεοωσας τήν Μακεδονίαν καί τήν Ήπειρον. 
Άλλά δέν έξεπλήρωσες άκόμη τόν προορι
σμόν Σου.
, Εχομεν τήν πόλιν τήν φερώνυ/ιόν Σου, 

είς τά τείχη τής όποιας έπεσε μεν Κων
σταντίνος, άλλά τήν έλευθέρωσιν τής όποιας 

'Εθνικοί μας προφήται έπροφήτενσαν ότι 

Κωνσταντίνος πάλιν θά έπιτύχ//. Καί ό Κων
σταντίνος είσαι Σύί ΙΤλευθέρωσας τήν Ήπει
ρον, κοιτίδα τοΰ 'Ελληνισμόν. Άλλ'εύχομαι 
είς τον Θεόν δπως άναστήση καί πάλιν τόν 
Αωδωναΐον, τόν έθνικόν μας θεόν καί Σέ 
βοηθήση ούτος ϊνα, ώς Άλλος ’Αλέξανδρος 
διαβής τήν Μικρόν ’Ασίαν καί φέρης τήν 
κυανόλευκο)· πλησίον τών Άλλων όμαιμόνων 
αδελφών μας, οϊτινες στένουν ακόμη ύπό τό 
βάρος τής δουλείας.

'■Ζήτω ό Βασιλεύς .’ Ζήτω ό Στρατηλάτης 
Κωνσταντίνος! Ζήτω ό Στρατός .' Ζήτω ή 
'Ελλάς /»

Γήν 22“ν Φεβρουάριου οί Ίωαννΐται 
και οί Ήπειρώται έν γένει, οί τέως έν 
σκιφ καθήμενοι, είδον πράγματι φώς 
μέγα, τδ Φώς τής ’Ελευθερίας.

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ! Μειά τήν νίκην οί πυροβοληταί μας έστεφάνωσαν μέ άγρολούλουδα ιά ένδοξα κανόνια των

GLORIA VICTISI — Είς τούς ήττημένους άπονέμονται ίπίσης 
τιμαι καί είς τόν Εσσάτ Πασσάν, τόν Άρχίοτράτηγον τής 
Ηπείρου έγένετο μία οκανία ΰποδοχή έν Πειραιεϊ κατά τήν 

άκοβιβασίν του (όπισθεν φαίνεται ό άδελφός του Βεχήπ Βέης)

ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΣΤΟΛΟ ΜΑΣ

Από γιαλούς Ελληνικούς Ελληνικά καράβια 

πετοϋν, σκορπούν γνέφια, φωτιά, βρονταίς

[κι αστροπελέκια, 

ποΰ πέφτουν καί βυθίζουνε Τούρκων κορμιά 

[κί άρμάδαις. 
Κορμιά βαρβάρα»· ξεσχισ’ά, κορμιά τεταρτιαομενα 

άναπηδοΰν στά κάοσαρα, καί μέλη στάζουν αίμα, 

κίευρίσκουν Άλλα μνημά των τα βάθη τοΰ πελάγου. 

Κίέκεΐποΰ κάθεται <ί Νηρεύς καί κύματα συντρίβει, 

αρμάδας τά συντρίμματα γύρω θωρεΐ σπαρμένα, 

καί μες τήν λάμψι τοΰ Σταύρον τής Γαλανόλευ- 

[κη μας 
λόγια διαβάζει όλόχρυσα, ποΰ λέν ’Ελλήνων Νίκη.

Ν. Γ. ΜΑΤΡΟΧΗΣ
♦ « ♦

ΕΝΑΣ ©ΡΙΑΜΒΟΣ * « * * *
* * * * * ΓΗΣ ΦΥΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ή έξέλιξις τόσων μεγάλων γεγονότων έδω- 
κεν αφορμήν είς τήν 'Εταιρείαν Ρωμαΐ-

!° °ΝΕΙΡΟΝ του ΗΠΕΙΡΟΤΟΥ.— 
η Ελληνική σημαία. Πόσα χρόνια ’Επάνω είς τό φρούριον τής νησίδος τής λίμνης 

δεν ητο το όνειρον κάβε Ήκειρώτου αύτό ! τών Ίωαννίνων κυματίζει τώρα 
ΙΦωτογρ. Ρωμαίδου-Τσάίτς]

δου-Τσάϊτς νά έπιδείξη τά φωτογραφικά 
της θαύματα. Ίδέτε τάς σελίδας μας.

Πρέπει νά όμολογήσωμεν οτι, ή φω
τογραφικέ) τέχνη είς τήν Ελλάδα διά 
πρώτην φοράν έκδηλοΰται μέ τόσας 
θυσίας, μέ τόσον ζήλον καί μέ τόσην 
καλαισθησίαν.

Αί φωτογραφίαι Ρωμαίδου - Τσάίτς 
άποτελοΰν τήν ώραιοτέραν συλλογήν, τήν 
ποικιλωτέραν πολεμικήν πινακοθήκην, 
τό σπανιώτερον καί τό πολυτιμώτερον 
πανόραμα όλων τών φάσεων τοϋ πολέ
μου. Αί μέ κίνδυνον καί αύτής τής 
ζωής ληφθεϊσαι φωτογραφίαι έκ τών 
Μακεδονικών καί ’Ηπειρωτικών πεδίων, 
πρεπει νά θεωρηθή ώς μία μεγάλη έπι- 
τυχία καί ώς ένας θρίαμβος τής ρηθεί- 
σης 'Εταιρίας.

Περιττόν νά έξάρωμεν πόσον έθνωφε- 
λής είνε μία τοιαύτη έπιτυχία καί πόσον 
πατριωτικόν ύπήρξε τό έργον τών φωτο
γράφων καλλιτεχνών, οϊτινες διά τοϋ φα- 
κοϋ τής μηχανής των διέσπειραν άνά 
τόν κόσμον τούς θριάμβους τών Ελλη
νικών όπλων.

Διά μίαν τοιαύτην επιτυχίαν καί μίαν 
τόσον εύγενή προσπάθειαν πρέπει νο- 
μίζομεν νά έκφρασθή καί ή κυβερνητικέ] 
εύαρέσκεια νά άποδοθή δέ συγχρόνως καί 
η δέουσα ήθική άμοιβή.



Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤΙΟΣ 1913

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ηχ 5 Μαρτίου, ημέραν Τρίτην καί ώραν 5 καί 15 μ.μ. έδο- 
λοφονήθη έν Θεσσαλονίκη ό Βασιλεύς τών Ελλήνων Γεώρ
γιος ό Α'. Ό Άναξ, συνοδευόμενος ύπό τοΰ ΰπασπιστοΰ Του 
κ. Φραγκούδη, έξήλθεν είς περίπατον, ενδιάθετος καί πλή
ρης χαράς διά την αλωσιν τών Ίωαννίνων καί τήν μεγά- 

λην στρατιωτικήν δόξαν τοΰ Υίοϋ Του. Έξήλθεν, όπως έσυνείθιζεν.
άνευ άλλης συνοδείας, έχων μόνην ασπίδα τήν αγάπην τοΰ λαοΰ Του. 
Κατά τήν επάνοδον έκ τοΰ περιπάτου, είς τήν διασταύρωσιν τών οδών 
'Εξοχής καί Αγίας Τριάδος, έπρόβαλεν ό δολοφόνος καί είς άπόστασιν 
δύο βημάτων έπυροβόλησε διά περιστρόφου. Ό Βασιλεύς είς τόν 
πρώτον πυροβολισμόν έπεσε, χωρίς νά προφέρη λέξιν. Μεταφερθείς 
είς τό θεαγένειον Νοσοκομεϊον έξέπνευσεν αμέσως. Ή σφαίρα, κατά 
τήν συνταχθεΐσαν έκθεσιν, είσελθοΰσα κάτωθεν τής δεξιάς γωνίας τής 
ωμοπλάτης, έξήλθε διά μέσου τοΰ στέρνου, τέσσαρας δακτύλους άνω
θεν τής ξιφοειδούς άποφύσεως, διαπεράσασα τήν καρδίαν.

Ο ΝΕΚΡΟΣ.— Μία σφαίρα, ένός άλήτον·Λνιαορρόκον, Ερριψε νεκρόν τόν άγαΰώτερον καί δημοκρατικώτερον Βασιλέα και ό Εστεμμένος νεκρός 
άπετέΟη είς τήν κλίνην ένός εν.τόρον άστοΰ τής Θεσσαλονίκης καί έκαλύφΟη μέ τήν Γαλανόλευκον.

Ό διαπράξας τό έναγές κακούργημα συνελήφθτ} αμέσως καί οδηγηθείς 
είς τό πλησίον άστυνομικόν τμήμα, έδήλωσεν δτι ονομάζεται Σχινάς.

Μετά τήν αυτοψίαν ήρχισεν ή ταρίχευσις καί περί τήν 10 νυκτερι
νήν ώραν τό σκήνος τοΰ Βασιλέως μετεφέρθη είς τήν οικίαν Χατζηλα- 
ζάρου, ήτις, κατά τήν έν Θεσσαλονίκη διαμονήν Του, έχρησίμευσεν ώς 
άνάκτορον. Ή μεταφορά έ-^νετο έπί φορείου, καλυφθέντος μέ Ελληνι
κήν σημαίαν. Τό φορεϊον έβάσταζεν ό πρίγκιψ Νικόλαος, οί ύπασπι- 
σταί Πάλλης, Σκουμπουρδής, Φραγκούδης καί άλλοι ανώτεροι άξιω- 
ματικοί, έναλασσόμενοι. Παρηκολούθουν ο κ. Ρακτιβάν, πλεΐστοι άνώ- 
τεροι αξιωματικοί, δ Ρώσσος πρόξενος, ό Νομάρχης, αί άρχαί καί ό 
κλήρος. Προηγείτο άπόσπασμα Κρητών χωροφυλάκων καί εκατέρωθεν 
ύπήρχον εΰζωνοι τής ανακτορικής φρουράς.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ. — Είς τό άκουσμα τής στυγερός δολοφονίας 
τοΰ Βασιλέως πάπες είς τήν Θεσσαλονίκην έμενον άναυδοι άπό κατά- 
πληξιν, τήν οποίαν διεδέχετο συγκίνησις καί θλίψις απερίγραπτος. Τό 
θέαμα τής μεταφοράς τοΰ νεκρού τήν νύκτα, είς τόν έρημον άπό 
ανθρώπους δρόμον, ήτο μεγαλοπρεπέστατον έν τή σπαρακτική άπλό- 
τητί του.

0 ΠΡΙΓΚΙΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΛΩΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ.-Ό Στρατιω
τικός Διοικητής Θεσσαλονίκης πρίγκιψ Νικόλαος, μόλις ήκουσε τό 
φρικτόν άγγελμα, έτρεξεν είς τό Νοσοκομεϊον, εδρεν δμως νεκρόν τόν 
Σεπτόν Πατέρα του. Ελαίων συνεκάλεσε τούς άξιωματικούς του καί έν 
μέσφ λυγμών είπε :

— Μέ βαθύν πόνον ψυχής σάς αναγγέλλω τόν θάνατον τού πεφιλη- 
μένου Βασιλέως μας καί σάς παρακαλώ νά όρκισθήτε πίστιν είς τόν 
νέον Βασιλέα Κωνσταντίνον.

Η ΕΐΔΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. - Ώς κεραυνός ένέσκηψεν είς τάς 
Αθήνας ή εΐδησις τής δολοφονίας τοΰ λατρευτού Βασιλέως περί τήν 
έκτην καί ήμίσειαν. Τό πρώτον τηλεγράφημα άπέστειλε πρός τόν 

Πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλον ό πρίγκιψ Νικόλαος, συντεταγμένον ώς 
εξής: Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ύπέστη δολοφονικήν έπίθεσιν. Πρό ολί
γων λεπτών έξέπνευσεν». Μετ’ ολίγον τήν τρομερόν εϊδησιν άνήγγειλαν 
τηλεγραφικώς πρός τόν Πρωθυπουργόν καί ό υποστράτηγος Α. ΙΙάλλης 
καί ό κ. Ρακτιβάν.

Ό κ. Βενιζέλος, δστις είς τήν άνάγνωσιν τοϋ πρώτου τηλεγραφήμα
τος τοϋ πρίγκιπος Νικολάου έμεινεν άναυδος άπό τήν ταραχήν καί 
άπό τήν συγκίνησιν, μετέβη είς τά ’Ανάκτορα καί άνεκοίνωσε τήν βασι- 
λοκτονίαν είς τόν πρίγκιπα Άνδρέαν, δστις τήν μετέδωκε είς τόν πρίγ
κιπα Γεώργιον. Ούτος άνήλθεν είς τό ιδιαίτερα διαμερίσματα τής 
Βασιλίσσης καί μέ πολλάς προφυλάξεις άνήγγειλεν είς Αυτήν τήν 
έπίθεσιν κατά τοΰ Βασιλέως έν Θεσσαλονίκη, προσθέσας δτι ό Άναξ 
έτραυματίσθη. Ή Βασίλισσα, μαντεύσασα δτι άπέκρυπτε τήν αλήθειαν 
έλιποθύμησε, μόλις δέ συνήλθεν, έζήτησε ν’ άναχωρήση άμέσως είς 
Θεσσαλονίκην. Ό πρίγκιψ Γεώργιος μετά τοϋ πρίγκιπος Άνδρέου 

κατόπιν άνεκοίνωσαν είς τήν Μητέρα των δτι ό Βασιλεύς Γειόργιος 
άπεβίωσε. Μέ θρήνους ύπεδέχθη τό σκληρόν άγγελμα ή Βασίλισσα καί 
έζήτησε νά τήν στηρίξουν μέχρι τού εικονοστασίου, δπου έκλινε τό 
γόνυ καί ήρχισε νά δέεται, κλαίουσα.

ΙΙερί τήν 9 τής νυκτός έκυκλοφόρησεν είς τά ’Αθηναϊκά κέντρα ή 
εΐδησις τής δολοφονίας τοΰ Βασιλέως. Όλοι οί ’Αθηναίοι τήν νύκτα 
τής 5 Μαρτίου έφαίνοντο ώς κεραυνόπληκτοι.

ΤΟ ΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ· IB'. —Τό πρώτον τηλεγρά
φημα άγγέλλον τήν βασιλοκτονίαν διεβιβάσθη ύπό τού Τηλεγραφείου
’Αθηνών είς τόν διευθύ- 
νοντα τό Τηλεγραφείου 
Ίωαννίνων, δστις έσπευσε 
νά τό άνακοινιόση είς τόν 
άρχηγόν τοΰ ’Επιτελείου. 
Ό τελευταίος ούτος, μό
λις έπεβεβαιώθη ή εϊδη- 
σις, τήν άνεκοίνωσεν είς 
τόν άρχιστράτηγον Κων
σταντίνον τόν καί νέον 
Βασιλέα, δστις ήσθάνθη 
τοιοΰτον κλονισμόν, ώστε 
πρός στιγμήν δέν άντελή- 
φθη άκριβώς τί Τφ έλε- 
γον. Τό συλληπητήριον 
τηλεγράφημα τής Κυβερ- 
νήσεως διέλυσε καί τήν 
ύστάτην έλπίδατήνδποίαν 
έτρεφεν ό νέος Βασιλεύς 
περί διαψεύσεως τοΰ άνε- 
πισήμως κατ’άρχάς άγγελ

ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ!

Οέντος στυγερού έγκλήματος.Ό Βα
σιλεύς Κωνσταντίνος έγνωστοποίησε 
τήν βασιλοκτονίαν είς τό στράτευμα, 
έδωκε διαταγάς διά τήν έξακολού- 
θησιν τών πολεμικών έπιχειρήσεων 
καί άνεχώρησεν άμέσως δι'Άθήνας.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ.—Άλγεινο- 
τάτην έντύπωσιν έπροξένησε καθ' 
άπαντα τόν Ελληνισμόν ή δολοφο
νία τοΰ Βασιλέως Γεωργίου. ’Εξ 
όλων τών κέντρων τοΰ απανταχού 
Ελληνισμού άπεστάλησαν συλλυπη
τήρια πρός τήν Βασίλισσαν Όλγαν 
καί τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον. Ό 
Οικουμενικός Πατριάρχης άπηύθυνε 
θερμότατοι· συλλυπητήριον τηλε
γράφημα, τό όποιον δμως διεβι- 
βάσθη ταχυδρομικώς. διότι ή Τουρ
κική λογοκρισία άπηγόρευσε τήν 
μεταβίβασιν.

Καί καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην ή 
έκ τοΰ σκληροΰ θανάτου τοΰ Βασι- 
λέως έντύπωσις ύπήρξεν δδυνηρά. 
’Ιδιαιτέρως δέ άλγεινήν έντύπωσιν 
ένεποίησεν ή δολοφονία τοΰ "Ελ- 
ληνος Μονάρχου είς τά σύμμαχα 
Κράτη. Άπασαι σχεδόν αί Ευρω
παϊκοί Αύλαί πενθούν. Έξ όλων τών

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
είς ήλικίαν 16 έτών, μέ στολήν Δανού 
Δοκίμου, δταν Ακόμη ήτο άπλοϋς υΐύς 

τοϋ Δανού Πρίγκιπος Χριστιανού.

πρωτευουσών τής Ευρώπης άπεστάλησαν συλλυπητήρια τηλεγραφήματα 
Βασιλέων, Βασιλισσών, μεγιστάνων, έξεχουσών προσωπικοτήτων, ώς 
καί έκ μέρους τών Κυβερνήσεων, τών Νομοθετικών Σωμάτων καί δια
φόρων Αρχών, πρός τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, τήν Βασίλισσαν Όλγαν

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΟΥ 

καί πρός τήν Ελληνικήν Κυβέρνηση·. Πανταχόθεν έξεδηλώθησαν ζωη- 
ραί πρός τήν Ελλάδα συμπάθειαι έπί τή άπωλείφ δημοφιλεστάτου καί 
προσιριλεστάτου Βασιλέως.

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. - Έν μέσφ τών τόσων συγ
κινήσεων καί τοΰ γενικού πένθους έκ τής δολοφονίας τού Βασιλέως, ή 
7’1 Μαρτίου ήτο ημέρα Εθνικής χαράς, διότι κατ’αυτήν ό νέος Βασιλεύς, 
δ νικητής στρατηλάτης, ό Κωνσταντίνος ό IB’, έδωκε πρό τής Εθνικής 
’Αντιπροσωπείας τόν όρκον πίστεως πρός τό Σύνταγμα καί τήν Πατρίδα.
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Ή τελετή διεξήχθη μεγαλοπρεπέστατα είς τήν Βουλήν, ήτις διεκο- 
σμήθη πρός τούτο Οαυμασίως. Ή παρέλασις τοΰ νέου βασιλικού ζεύ
γους διά τοΰ άσφυκτικώς συγκεντρωθέντος πλήθους προεκάλει ενθου
σιώδεις ζητωκραυγάς. Είς όλους τούς δρόμους, έκ τών όποιων διήλθον 
ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος καί ή Βασίλισσα Σοφία, ό λαός μέ μεγάλην 
συγκίνησιν καί ειλικρινή στοργήν έξεδήλου τά αισθήματα του.

Τό θέαμα τής Βουλής κατά τήν άφιξιν τού Βασιλέως Κωνσταντίνου 
ήτο γραφικώτατον.

Έντός τής αιθούσης όλοι οί βουλευταί έν έπισήμω περιβολή καί τά 
θεωρεία πλήρη. Τήν 10ην καί 20' π. μ. ή φωνή τοΰ κλητήρος Ανήγγειλε:

— Κύριοι Βουλευταί. Ό Βασιλεύς έρχεται!
Τά κυανά παραπετάσματα τής κεντρικής Ουράς άπεσύρθησαν καί 

ένεφανίσθησαν δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ή Βασίλισσα Σοφία, οί Πρίγ
κιπες, τό Προεδρεϊον καί τό Υπουργικόν Συμβούλων.

— Ζήτω ό Κωνσταντίνος Δωδέκατος!
Ήτο ή γενική κραυγή, ήτις ύπεδέχθη τούς νέους Βασιλείς, οΐτινες 

έλαβον Οέσιν είς τούς 
δύο χρυσούς θρόνους.

Ό Πρόεδρος τής Βου
λής κ. Ζαβιτσάνος είπε 
πρός τόν Βασιλέα:

— Βασιλεύ! Σκοπός 
τής σημερινής Συνέδριά- 
σεως εϊνε δπως, ή Μεγα- 
λειότης Σου διόση τόν 
όρκον τού Συνταγματι
κού Βασιλέως.

Άμέσως ήρχισεν ή 
τελετή, τοΰ Σεβ. Μητρο
πολίτου περιστοιχιζομέ- 
νου ύπό τών άλλων με
λών τής I. Συνόδου καί 
άπαγγείλαντος τόν όρ
κον, τοΰ όποιου έκά- 
στην φράσιν έπανελάμ- 
βανεν ό Βασιλεύς στη- 
ρίζων τήν χεϊρα έπί τού 
Ευαγγελίου, άρχαιοτά- 
του ηπειρωτικού Ευαγ
γελίου, δωρηθέντος πρό 
70 περίπου έτών είς τήν 
Μητρόπολιν ’Αθηνών 
καί έπί τοΰ όποιου ώς 
έκ τής Ηπείρου προερ
χόμενου, έδωκε τόν όρ
κον ό Πορθητής τών 
Ίωαννίνων.

Μετά τήν ορκωμο
σίαν δ Μητροπολίτης 
άνεφώνησε:

— Ζήτω ό Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος!

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΙΠΠΟΣ
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Άπό τήν αίθουσαν ολόκληρον άντή- ρ 
χησε μία γενική κραυγή ένθουσιασμοΰ: g 

— Ζήτω Κωνσταντίνος ό Δωδέκατος! ? 
Ό Βασιλεύς ήσπάσθη τήν χεϊρα τοΰ " 

Μητροπολίτου, έλαβεν άπό τήν χεϊρα ί 
τοΰ Προέδρου τήν έκ πτερού χηνός J 
γραφίδα καί υπέγραψε τό πρωτόκολ
λου τής ορκωμοσίας. Μεθ’ δ έτεινε τήν 
χεϊρα πρός τόν Πρόεδρον τής Βουλής, 
πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 
καί άπεχώρησε μετά τής Βασιλίσσης 
καί τών Πριγκίπων έν μέσφ ατελεύτη
των ζητωκραυγών.'Π έκ τής Βουλής έξοδος τών Βασι
λέων καί ή επάνοδος είς τά ’Ανάκτορα 
έδωκαν αφορμήν είς νέας ζωηροτάτας 
καί ενθουσιώδεις λαϊκός έκδηλιόσεις.

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. — Τήν Δευτέραν 10 
Μαρτίου, ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
συνοδευόμενος καί ύπό τοΰ Πρωθυ
πουργού έφθασεν εις Θεσσαλονίκην. 
'Άμα τφ κατάπλφ τής ■ Αμφιτρίτης , ό 
Γερμανός ναύαρχος καί οί κυβερνήται 
τών όρμούντων εις τόν λιμένα ξένων 
πολεμικών άνήλθον έπί τής Βασιλικής 
θαλαμηγού καί έχαιρέτισαν τόν Βασι
λέα. Οί Πρίγκιπες Νικόλαος, Γεώρ
γιος καί Άνδρέας εΐχον ήδη άνέλθει 
πρό όλίγου.Πλήθος άπειρον άνέμενε νά Ιδη τόν 
νέον Βασιλέα, δστις άπεβιβάσθη είς τήν 
αποβάθραν τού Ανα
κτόρου. Συγκινητικό- / 
ταται ήσαν αί στιγμαί I 
τής εισόδου Του είς τά 
Ανάκτορα, ίδίφκαθ’ήν I 
ώραν εύρέθη πρό τής | 
Βασιλίσσης "Ολγας, ή 
οποία, μόλις είδε τόν 
Βασιλέα υιόν Της, έρ- 
ρίφθη είς τάς άγκάλας 
Του κλαίουσα. Κατό
πιν ή Βασιλική Οΐκο- 

. γένεια είσήλθεν είς τήν 
αίθουσαν, δπου εύρί- 
σκετο τό Σεπτόν Σκή- 
νος καί έκλείσθη μόνη 
εντός αυτής.

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
ΚΑΙ Η ΕΚΦΟΡΑ ΕΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. - Ό 
νεκρός τού Βασιλέως 
άπό τής πρωίας τής 
11ηί Μαρτίου έξετέθη

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ςτεμματοζ. —Άπό τήν ΈΟνοσυνέλευσιν οί Κανάρης, Ζαίμης, Γρίβας, Βρατσάνος,Φιλήμων, Σκουζές, Μολ- 
λΔς, Σταύρου, παρουσιασΟέντες ένώ.τιον τοΰ Βασιλέως τής Δανίας Φρειδερίκου Ζ , κροσέφεραν τό στέμμα είς τόν άνεψιόν 
του Χριστιανόν, Γουλιέλμον, Φρειδερίκον,Άδόλφον, Γεώργιον, δευτερότοκον υιόν τοΰ Διαδόχου τής Δανίας Χριστιανόν.

I, είς τήν ίσόγαιον αίθου
σαν τοΰ άνακτόρου. Οί 
Πρίγκιπες έτοποθέτη- 
σαν ίδιοχείρως άνθη 
πέριξ τής Σοροΰ καί 
διεκόσμησαν μέΕλλη
νικός σημαίας τήν αί
θουσαν, ή οποία έλαβεν 
ουτω δψιν στρατιωτι
κής σκηνής. Καθ’ δλον 

< τό προσκύνημα φυλα
κή έκ Πριγκίπων καί 
άξιωματικών,έναλλασ- 
σομένων καθ' ώρισμέ- 

, νας ωρας,'ίσταντο παρά 
τό φέρετρου μέ γυμνά 
τά ξίφη. Πλήθος λαού, 
γυναίκες, άνδρες, πλού
σιοι καί πτωχοί, παρή- 
λασαν έν τάξει πρό τού 
νεκρού Βασιλέως. Με
ταξύ τοΰ παρελαύνον- 
τος πλήθους πλεϊστοι 

ήσαν ΈΟραϊοι καί Τούρ
κοι. Τό λαϊκόν προσκύνημα 
έξηκολούθησε καθ’ δλην τήν 
ημέραν.

Τήν έπιοΰσαν, 12ην Μαρτίου, 
έγινεν ή εκφορά. Ή έκκίνησις 
τής νεκρικής πομπής έγένετο 
μέσφ μεγάλου συνωστισμού. 
Άπό τού μεγάρου Χατξηλαζά- 
ρου μέχρι τοΰ Τελωνείου, οπού 
είχε προσορμισθή ή «Αμφι
τρίτη», ή διέλευσις τής νεκρι
κής πομπής παρουσιάζει μεγα
λοπρεπές θέαμα-Όλαι αί οίκίαι 
καί τά καταστήματα φέρουσι 
πένθιμον διάκοσμον. Ή μετα
φορά τού νεκρού έγένετο έπί 
κιλλίβαντος καί έν μεγάλη στρα
τιωτική παρατάξει, έφ’ άμάξης 
άκολουθούντων τής Α. Μ. τού 
Βασιλέως, τής Βασιλίσσης "Ολ
γας καί τής Βασιλικής οικογέ
νειας. Ό κλήρος άντεπροσω- 
πεύετο ύπό αρχιερέων, ιερέων, 

| χοτζάδων, ραββίνων. Ήρχοντο 
I κατόπιν πεζή ό κ. Ρακτιβάν, ό 
I Βούλγαρος στρατηγός Χασά- 
I πτσεφ, ό ΣέρΒος αντισυνταγ- 
|ί ματάρχης Βάσιτς, τό Προξενι- 
|| -κόν Σώμα, οί Μέραρχοι καί οί 
f άρχηγοί τών επιτελείων, ό Νο- 
g μάρχης καί οί αντιπρόσωποι 
£ τών λοιπών άρχών. Αγήματα 
Ε τών ξένων πολεμικών πλοίων 

έλαβον μέρος είς τήν στρατιω- 
το ΒΑΣ. γραφειον.—Έ.τιπλωμένον χολυτελώ; και μέ τήν γνωστήν καλαισθησίαν τον Βασιλέως ήτο Αληθινόν Βασιλικόν γραφσϊον. τικήν παράταξιν.
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το ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ τοτχ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ.—Τακτικά, κάθε χρόνον, 
ό Βασιλεύς Γεώργιος έχεσκέπτετο τούς στρατώνας καί 
έτσουγκρούσε αΐ-γά μι τούς άνόρας καί ή έμφάνισίς τον 
διά τούς'Έλληνας τον Εξωτερικού ήτο άληθινόν δραμα.

Τήν 121/, ή C Αμφιτρίτη , έφ’ής έπεβιβά- 
σθ>] καί ό κιλλίβας, ό φέρων τόν νεκρόν τοΰ 
Βασιλέως καί άφ’ οΰ οί πρίγκιπες έσήκωσαν 
μόνοι τό φέρετρον, άπέπλευσεν έκ τοΰ λιμένος 
τής Θεσσαλονίκης μέ τιμητικήν συνοδείαν 
τών ξένων πολεμικών, τοΰ Αγγλικού Γιάρ- 
μουθ», τοΰ Γαλλικού «Μπρουΐξ-. τοΰ Ρωσικού 
• Οΰράλιτς», τοΰ ’Ιταλικού Σάν Τζόρτζιο», 
τοΰ Γερμανικού Γκαΐτε» καί τοΰ Αυστριακού 
«Μαρία Θηρεσία».

0 ΜΕΓΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.—
Συνεπείφ καθυστερήσεως ένεκα πυκνοτάτης 
ομίχλης, ή Αμφιτρίτη» μετά τών ξένων πο
λεμικών είσέπλευσαν είς τόν λιμένα τού Πει
ραιώς κερί τήν 11Ίν π. μ. τής Πέμπτης 14 
Μαρτίου. Είς τόν λιμένα τοΰ Πειραιώς τά 
πάντα εΐχον διασκευασθή πενθίμως, ό δέ εϊσ- 
πλους τής Αμφιτρίτης» παρουσίαζε μεγα
λοπρεπέστατου θέαμα.

Τήν 12 1 , ή Βασιλική θαλαμηγός παρέλα- 
βεν είς τήν προβλήτα τής Τρούμπας, άνήλ- 
Οον δ’ έπ’ αυτής ό Μητροπολίτης μέ τήν 
1. Σύνοδον καί τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον. 
Μετά τήν άνάγνωσιν δεήσεως ύπό τού Μητρο
πολίτου, έξήχθη τό φέρετρον, άνεχόντων τών 
Πριγκίπων καί άκολουθοΰντος τού Βασιλέως, 
δστις ύπεβάσταζε τήν κλονιζομένην καί συντε- 
τριμμένην άπό τήν θλίψιν Βασίλισσαν Όλγαν.

Ή νεκρική πομπή μεθ’ όλης τής παρατά- 
ξεως διά τής παραλιακής οδού τής άκτής 
Μιαούλη έκαμψε πρός τήν πλατείαν Λουδοβίκου καί έφθασεν εις τόν βαθεϊαν θλίψιν του διά 
Σταθμόν έν μέσφ τοΰ έκατέρωθεν πλήθους. Ή άποψις έν γένει κατά 
τήν πομπήν ήτο γραφικω- 
τάτη. Ό φέρων τήν Βασιλι
κήν Σορόν κιλλίβας σύρεται 
ύπό άγήματος 25 άνδρών 
τοΰ πολεμικού ναυτικού. Ή 
Σορός ήτο κεκαλυμμένη μέ 
'Ελληνικήν καί Δανικήν ση
μαίαν. Προηγείτο ή μουσική 
τής Φρουράς καί ήκολού- 
θουν κατά σειράν τά ναυ
τικά άγήματα, τό 'Ελληνι
κόν καί τά ξένα.

Είς τόν σιδηροδρομικόν 
Σταθμόν οί Πρίγκιπες μετέ- 
φερον τό φέρετρον έπί τής 
πενθίμως διασκευασθείσης 
νεκροφόρου αμαξοστοιχίας, 
άκολουθούντων τοΰ Βασί
λειος Κωνσταντίνου, τής Βα
σιλίσσης Όλγας καί τών 
Πριγκιπισσών ’Αλίκης 
'Ελένης.

Είς τόν Σταθμόν 
Όμονοίας έν ΆΟήναις ή 
ωέρουσα τόν Σεπτόν Ν εκράν 
αμαξοστοιχία έφθασε τήν 
2 μ. μ. Έκεΐ άνέμενον ή 
Βασίλισσα Σοφία μετά τών 
τοΰ μικροΰ Βασιλόπαιδος Παύλου.

Οί Πρίγκιπες, μόλις έσταμάτησεν ή αμαξοστοιχία, έσήκωσαν τό φέρε
τρον τό άνεβίβασαν άπό τήν κλίμακα τοΰ Σταθμού καί τό έτοποθέτη- 
σαν έπί τοΰ κιλλίβαντος. Καί ήρχισεν ή έκκίνησις τής παρατάξεως

μεγαλοπρεπής, έπιβλητικωτάτη. Έπροπορεύ- 
οντο οί φέροντες δύο μεγάλα χρυσά λάβαρα, 
τά έξαπτέρυγα καί τά κηροπήγια, ήρχοντο 
δέ κατόπιν είς άπόστασιν ό Μητροπολίτης, 
τά μέλη τής 'Ιερός Συνόδου, μέ τά χρυσά των 
άμφια. Τόν κιλλίβαντα έσυρον έξηκοντάς ύπα- 
ξιωματικών καί ναυτών τοΰ πολεμικού ναυτι
κού. "Ενθεν καί ένθεν ήκολούθουν οί Εύέλπι- 
δες, οί Εύζωνοι τής Βασιλικής σωματοφυλακής 
καί οί μαθηταί τής Σχολής τών Δοκίμων. Ό 
Βασιλεύς Κωνσταντίνος έβάδιζε μόνος είς 
μικρόν κατόπιν άπόστασιν καί μετ’ αύτόν είς 
μίαν σειράν ο! Πρίγκιπες.Ή Βασίλισσα Όλγα, 
ή Βασίλισσα Σοφία καί αί Πριγκίπισσαι ήρ
χοντο κατόπιν είς ιδιαιτέρας βασιλικός άμά- 
ξας. Είς όλίγων βημάτων άπόστασιν πεζή 
ήκολούθουν ό Πρωθυπουργός μετά τού Προέ
δρου τής Βουλής καί τών λοιπών μελών τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου, άκολουθούμενοι άπό 
τούς έν τέλει μεταξύ τών όποιων διεκρίνοντο 
οί άρχηγοί τών ξένων άποστολών. Ή πομπή 
άπό τήν πλατείαν τής Όμονοίας έκαμψε τήν 

οδόν Σταδίου καί διά τής όδοΰ Αιόλου, ύπό 
τούς πένθιμους ήχους τής μουσικής, τών τυμ
πανιστών εναλλάξ καί τών σαλπιγκτών, έφθα
σεν είς τήν Μητρόπολιν, πλαισιουμέη) ύπό 
τοΰ Αθηναϊκού λαού, δστις είχε συγκεντρωθή 
είς δλους τούς δρόμους έπί τών πεζοδρομίων 
όπισθεν τών παρατεταγμένων στρατιωτών καί 
είχε κατακλύσει όλα τά παράθυρα καί τούς 
έξώστας, έκδηλών εύλαβώς καί είλικρινώς τήν 
τό μέγα ’Εθνικόν πένθος.

Είς τήν Μητρόπολιν πάλιν οί Πρίγικπες ασκεπείς, άνεσήκωσαν τό
φέρετρον καί τό άπέθεσαν 
έπί τού ίκρίου, ξιφουλκή- 
σαντες δέ άμέσως έτάχθη- 
σαν ώς τιμητική φρουρά. 
Οί πρό τού ναού λόχοι τοΰ 
πεζικού, οί Εύέλπιδες καί 
τά άλλα σώματα είς σιά- 
σιν προσοχής ώς άγάλματα 
όταν ή συνοδεία είσήρχετο 
είς τόν ναόν. Ή Βασίλισσα 
"Ολγα έπροχώρησεν είς τό 
ίκρίον καί έγονάτισε. Δε

ξιά έλαβον θέσιν δ Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος καί μετά τόν 
Βασιλέα ή Βασίλισσα Σοφία 
καί αί λοιπαί Πριγκίπισσαι. 
Ό Μητροπολίτης έψαλε 
σύντομον Τρισάγιου καί κα
τόπιν δέησιν, μεθ’ δ ή Βασι
λική Οικογένεια άπεχώρησε, 
προπορευομένης τής Βασι
λίσσης "Ολγας, ήτις έστηρί- 
ζετο είς τόν βραχίονα τού 
Βασιλέως.

Η ΠΡΟΣΦΙΛΗΣ τον ΕΠΑΤΑΙΣ.— Τό ΤατόΧ έγοήτίυοε τόν Βασιλέα Γεώργιον καί ή έκβΐ έπανλις 
ήτο ή προσφιλής Αύτον κατοικία διά τό θέρος.

και

τής

ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ.—Τήν 
έπιοΰσαν Παρασκευήν άπό 

πρωίας ήρχισε τό λαϊκόν προσκύνημα. Ό πένθιμος διάκοσμος τής 
Μητροπόλεως μεγαλοπρεπής έν τή άπλότητι του. Ή κεντρική καί αί 
δύο εκατέρωθεν πύλαι έκαλύφθησαν μέ βαρέα ίόχροα παραπετάσματα. 
Ύπεράνω τής κεντρικής έτοποθετήθη άργυρούν στέμμα. Τό έσωτε- 
ρικόν τοΰ ναοΰ έπεστριόθη μέ τάπητα βυσσινόχρουν. Εις τό κέντρον

Πριγκιπισσών Ελένης καί Ειρήνης καί

ΕΙΣ το ais ΑΕ μπαιν.— Ε(ς τήν Εύρώπην ό Βασιλεύς Γεώργιος έλατρεύετο καί είς τάς κοσμικός συναθροίσεις προΐστατο πόσης κινήσεως. 
Είς τό Αϊξ Λέ ΜπαΙν προήόρευε τής Επιτροπής τών βραβείων τοΰ άνΦοηολέμου.
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• · ηβ· «ν ,1 A Μ μ* φωνήν ένθνμιζονααν νά ανβατιω11κά χαραγγέΣμανα, Απήγγειλε τόν 6βχον τοΰ Χυνταγματωον-Βαοιλέως
"0ΡΚΙΖ0ΜΑΙ.............- Η °τ1γμη’ Λ“ ή ή έ^ζίιον τών ’-Αντοτροαώπων τοΰ Έθνους, ήτο ίξόχως συγκινητική.

ύπήρχε τό ίκρίον μέ τέσσαρα κηροπήγια είς τάς γωνίας. Οι κατατεθεν- 
τες βαρύτιμοι στέφανοι συνεπληρουν τον εσωτερικόν ίδιακοσμον.

Τό λαϊκόν προσκύνημα έξηκολούθησε μέχρι της Τρίτη,. Ο' 
παρελαύνων πρό τής άποκαλυφθείσης μορφής του τ°?’
σφραγισβέντος πρός τούτο τοΰ φέρετρου, εκ/.ινε ευ/.αβως το 
άντιπαρήρχετο. Προσήλθον κατά χιλιάδάς οι προσκυνηται απο ολα τα 
άκρα τών Αθηνών καί τών περίχωρων. Ιο προσκύνημα .δ,^ΊΖθ’) ί 
μεγάλην τάξιν ύπό τούς ρυθμικούς ήχους των κωδωνων και τόν κροτον 
τοϋ τηλεβόλου, επαναλαμβανόμενον ανά ημισειαν ωραν..„

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ. - Τήν Τετάρτην 20 Μαρτίου εχινεν 
ή μεγάλη Βασιλική κηδεία, τής οποίας η αναμνησις θα μεινη α'ε'»“λει 
πτοςΎΆπό τά χαράγματα οί -Αθηναίοι ηρχισαν να συγκεντρώνονται εις 
δλα τά σημεία, άπό τά όποια 
Θά διήρχετό ή Βασιλική κηδεία. 
Όλα τά δημόσια κτίρια, αί οίκίαι, 
τά καταστή ματα καί αί πλατεϊαι 
πεοιεβλήθησαν πένθιμον δψιν. 
Τό' σύνολον ήτο γραφικώτατον. 
Ή 4η μεραρχία παρετάχθη κατά 
μήκος τών πεζοδρομίων εκατέ
ρωθεν μέ τάς σημαίας της, τάς 
δοξασμένος είς τά πεδία τών 
μαχών τής Μακεδονίας καί τής 
Ηπείρου. Ήτο έξόχως συγκινη
τικόν τό θέαμα τών άνδρών με 
τήν ιδίαν στολήν, τήν δποίαν έφε- 
ρον κατά τούς πολεμικούς των 
θριάμβους.

Είς τήν Μητρόπολιν ή συγκέν
τρωσή τών επισήμων ήρχισεν 
άπό τής 8η?. Περί τήν 9 1 , 
προσήλθε τό 'Υπουργικόν Συμ
βούλων καί όλίγον πρό τής 10ns 
ό Βασιλεύς καί ή Βασιλική Οι
κογένεια. Έν τφ μεταξύ ε’ιχον 
φθάσει καί οί έπίσημοι αντιπρό
σωποι τών ξένων Κρατών.Ήσαν 
δέ ούτοι, τής ’Αγγλίας ό Πρίγκιψ 
τοΰ Τέκ, δ λόρδος Κάνυον, ο 
ναύαρχος Μπερκέλεϋ Μίλν, ό σέρ 
Φράνσϊς Έλλιοτ, τής Γερμανίας 
ό Πρίγκιψ Ερρίκος τής Πρωσ- 
σίας, ό βαρώνος Σεκεντέφ, ο 
φόν Οδγω, ό βαρώνος Μάλτσαν, 
ο υποναύαρχος Τροΰνλερ, δ πλοί
αρχος Φίλιψ, δ υποπλοίαρχος 
Κλίτσιγγ, τής Σερβίας δ Διάδο
χος’Αλέξανδρος, τής Βουλγαρίας 
δ Διάδοχος. Βόρις, τής Γαλλίας δ

ΚΩΝΣΤ. ΣΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ

Πρόεδρος τής Βουλής τών Ελλήνων.

τέως Υπουργός τών Εξωτερικών κ. Ζοννάρ, δ πληρεξούσιος Υπουργός 
κ Έϋνάρ καί δ ύπασπιστής τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας συνταγ- 
οατάρ/ης Μπουλανξέ, τής 'Ισπανίας ο Δον ΚαρΛος, ° μαρκ.ησιο, δε 
Όγηςκαί δ ιπποκόμος Γκρέτσια, τής Ρωσίας ο Μεγας δουξ Δηιιητριος 
Κωνσταντίνοβιτς, ό Πρίγκιψ Μεστέρσκυ, υπασπιστής του Ισαρου, ο 
στρατηγός Ι’καντόν καί ό λοχαγόςΚοροτσεντσεφ, ^ςΔανιαςδΠρ^καρ 
Βάλδεμαρ, δ Πρίγκιψ "Λακ και ο ναύαρχος Σχελλερ, της Ιταλίας 
ό κόμης τοΰ Τουρίνου, τής Αυστροουγγαρίας ο βαρωνος Μπουριαν, ο 
συνταγματάρχης Κράζελ, ό λοχαγός Μπόμ, τού Βελγίου δ Ρώμη 
πρεσβευτής Βάν δέν Στέεν, τής Ρουμανίας ο έν Αθηναις πρεσβευτής 
κ.'φλορέσκο, τής Σαξωνίας ό κόμης τοΰ Ρετς, της Κουμβερλάνδης ο 
Πρίγκιψ ’Ερρίκος Αύγουστος, τής Νορβηγίας ο συνταγματάρχης Σπερκ 
άρχηγός τοΰ στρατιωτικού οίκου του Βασιλέως, της Κούβας ο εν Ρώμη 
αρχηγό, ν πρεσβευτής Δ<θ6 Δε-Τσεπεντες.^

’Ολίγον πρό τής άφίξεως τών 
Βασιλέων έξήχθη άπό τό Ιερόν 
τό Λάβαρον τής Αγίας Λαύρας; 
Τό ιερόν τοΰτο κειμήλιου τοϋ 
21 έκομίσθη έπίτηδες είς ’Αθή
νας διά τήν κηδείαν τοΰ Βασι- 
λέως. ’Αμέσως μετά τήν άφιξιν 
τής Βασιλικής Οικογένειας ήρχι- 
σενή νεκρώσιμος ακολουθία τοΰ 
χοροΰ ψάλλοντος μελωδικώτατα 
τούς πρώτους ψαλμούς. Η ποι
κιλία τών στολών τών άνωτέρων 
αξιωματικών καί τών ξένων υψη
λών αντιπροσώπων, καί ή παρου
σία τών εξήκοντα Μητροπολιτών 
καί ’Επισκόπων, μέ τά άπαστρά- 
πτοντα χρυσοποίκιλτα άμφια, 
προσέδιδε είς τήν δλην εικόνα 
άπερίγρατον μεγαλεΐον.

Είς τό τέλος τής νεκρώσιμου 
άκολουθίας τό Αίωνίαή μνήμη» 
έπανελήφθη παρ’ όλων.

"Έξωθεν τοΰ Ναοΰ ήρχισε νά 
σχηματίζεται ή σειρά τής παρε- 
λάσεως συμφώνως πρός τό κανο- 
νισθέν επίσημον πρόγραμμα.

Ή Σορός, έπί ολοκλήρου τη
λεβόλου, έκ τών λαφύρων τοΰ 
Ελληνικού στρατοΰ, ήτο κεκα- 
λυμμένη μέ τήν Ελληνικήν ση
μαίαν πρός τήν κεφαλήν καί με 
τήν Δανικήν πρός τούς πόδας. 
Άνωθεν τών σημαιών άπέκειντο 
τό Βασ. Στέμμα, τό ξίφος μέ τήν 
θήκην χιαστί καί τό εκ χακί πη
λίκων στρατηγού τοΰ Βασιλέως.

Τήν πορείαν τής πομπής 
ήνοιγον δύο συντάγματα, ηγου
μένου τοΰ Φρουράρχου. Ήκο- 
λούβουν σαλπιγκταί καί τυμπα- 
νισταί, ή μουσική τής Φρουράς, 
ή Φιλαρμονική τής Κερκύρας. 
Τήν στρατιωτικήν πρωτοπο- 
ρείαν έκλειεν έφιππος όΜέραρ 
χος Μοσχόπουλος, περιστοιχού- 
μενος ύπό τού έπιτελείου του. 
Ήρχοντο κατόπιν μεγάλαι λαμ
πάδες είς χρυσούς κηροστάτας, 
τά έξαπτέρυγα καί οί εξήκοντα 
Μητροπολϊται είς διπλούς έκα- 
τέρωθεν στοίχους. Τό θέαμα 
τών χρυσών άμφιων καί τών 
ποιμαντορικών ράβδων τών Μη
τροπολιτών ήτο έκθαμβωτικόν, 

Ό Μητροπολίτης ’Αθηνών 
μετά τών Συνοδικών καί λοι
πών άρχιερέων, συνεπλήρουν 
τήν Εκκλησιαστικήν πομπήν 
όπισθεν τής δποίας εις άρχι- 
μανδρίτης τής Μονής τής Αγίας 
Λαύρας έφερε τό Λάβαρον μέ 
δλην τήν αϊγλην τής ιστορικής 
του δόξης.

Ήκολούθουν έπειτα ό άρχη
γός του πολιτικού οίκου τού 
Βασιλέως Γεωργίου μετ’ άλλων 
υπαλλήλων τής Β. Αύλής. Έξ 
αξιωματικοί βαστάζοντες είς 
έξ χρυσοκέντητα μαξιλαράκια 
τά παράσημα τού έκλιπόντος 
Βασιλέως, αξιωματικοί κρα
τούντες τάς δοξασμένος ση
μαίας τών συνταγμάτων τοΰ 
στρατοΰ, οί μαθηταί τής Σχο
λής τών Εύελπίδων καί τό 
σΰρον τόν κιλλίβαντα ναυτι
κόν άγημα έπιβλητικώτατον είς 
παράστημα καί ρυθμικώτατον 
είς βηματισμόν.Ό άρχηγός τοΰ 
στρατιωτικού οϊκου τοΰ Βασι- 
λέως ήκολούθει καί μετ’αύτόν 
δ^ άρχισταυλίτης πεζός δδη- 
γών τόν πολεμικόν ίππον τοΰ 
Βασιλέως.

Ο Βασιλεΐ'ς Κωνσταντίνος 
μέ στολήν στρατηγού μόνος 
προυχώρει είς κενόν διάστημα 
καί όπισθεν αύτοΰ έκατέρωθεν 
έβάδιζον δ Διάδοχος Γεώργιος 
καί δ Πρίγκιψ ’Αλέξανδρος, οί 
Πρίγκιπες Γεώργιος, μέ στο
λήν αντιναυάρχου, Νικόλαος,

Μέτά^ ™l£.Cl<n0<P0?°i’ μέ °Γθλ,'|ν ^τασ^στοβ τοΰ Βασιλέως.

Μενά?υ \ο^ζ,ί5“Μλΐκ“ς “μοξας W’-oMouv ή Βασίλισσα Όλγα, ή 
Sf.® j -

γόν ε^τΓκέίτοον Ύο Ύπ“υ?Υ!κόϊ Συμβούλιου μέ τόν κ. Πρωθυπουρ- 
ϊίρωθυπουργοί κ.’κ. θεο- Πρυεδ^ον li'? Βουλ,Ί?’ οί
τόκης καί Ζαΐμης, μέ τόν 
'Ελληνικόν Μεγαλόσταυρον, 
Ράλλης καί Μαυρομιχάλης, 
μέ τόν άνώτερον Ταξιάρ
χην, τό Διπλωματικόν Σώ
μα, αί ξέναι ναυτικοί καί 
στρατιωτικοί άποστολαί, οί 
ακόλουθοι τών ξένων 'Ηγε
μόνων, οί άντιπρόσωποι τών 
ξένων Βουλών καί Δήμων, 
οί Βουλευταί, οί άντιπρό- 
σωποι τοΰ ξένου Κλήρου, 
αί άντιπροσωπεΐαι τών ξέ
νων πολεμικών, οί Άρεο- 
παγϊταη οί ανώτεροι ύπάλ- 
ληλοι, ό Πρύτανις καί οί 
καθηγηταί τοΰ Πανεπιστη
μίου, _ol καθηγηταί τών 
Σχολών, δ Νομάρχης καί 
« Λήμαρχος, οί αντιπρόσω
ποι ■ τοϋ Τύπου καί δλοι 
κατά σειράν τοΰ προγράμ
ματος οί κεκλημμένοι.

Ή"μουσική τοΰ Ναυτι
κού, εν πεζικόν σύνταγμα

■JITOMTOKOAAOU OfNODNOCJAC
THC Α. ΜβΓΛΛβΚΧΓΗΤΌΟ ΤΟΥ ΟΛαίΛβΟΧ: TtUM ΟΛΛΙΗΚΜΙ

-Αώ'ζ>ν'’ζώ’
....<■/

,νίν/ω....·,;,. λ,><«»■/>;.

...ι ; ,
'i'!"’' :

,7ΐ...νγ/ΐ.7·,νώύννννεζ 
ν/Λ<<<^νό> ,,ζνΐ.'λ ι..,ιΙ„„.ι,

-.‘.Ιζ/ζλι ' ■
ΖΛΙ"*z/*‘ώ'''”·' >'.ζ'

.ο',.ζζζν;.»· Ζ.ν,ζ’,6. ,1, ,/,.,..,,,,·»,. ,,,','Λ,Τ,,,.
,,'Ζ'"'··.'· •■ν'-//Λ' ■··"

γ’’ ζ\·*Ι*·' /νίζ^,ΐζ Λ.Ζ. Z.,yw,.„yZ,. ,
rlJt/zZ/z’zZ/V^Z,·. '/Ζν>Ζ?η.<Ζ,',Ζ,/.·Ζ«Ζ/.νο.'«Ζ ; Ζ^ΖΖΖ/»ζζ'. / ’ ' '

ΣΛ '.· ntvi.ifrh, . ·»>■ zwjf»z|>n
«·/ ·*ν/|γ.ν,>»/ζ... >>>»νί>.π·. ώι
κί· „.n' ΛνΙνώτ

^zz.luzuz ...j,* VI.-v.yA.’z/.· 'Ζ^.,ζϊ.*»,

I

Α.L

Ζ^νϊϊέλοο ot 'V»L.^“ ” Μητβοπολίχης ’Αθηνών κ Θεόκλητος, ό Πρωθυπουργός

Βουλής κ. κ. Κογββίνας, Βρατσάνος καί Γρηγορίου.

69
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Τ

καί άγημα ναυτικού άπετέλουν 
τό τέλος τής νεκρικής πομπής 
ητις, διά τής όδοΰ Έρμοΰ, τής 
τής πλατείας τοΰ Συντάγματος, 
τής δδοΰ Σταδίου, τής πλα
τείας τής Όμονοίας καί διά 
τών δδών 'Αγίου Κωνσταντί
νου καί Δηλιγιάννη έφθασε 
μέχρι τοΰ Σταθμού.

Ή άποψις τών δύο πλα
τειών καί τών οδών μέ τούς 
εξώστας, τά παράθυρα καί τά 
πεζοδρόμια τά κοσμοβριθή ήτο 
πανοραματική, ή δέ έπικρατή- 
σασα τάξις παραδειγματική.

Η ΤΑΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑΝ. 
Τήν 12 1 έφΟασεν ή νεκρική 

πομπή είς τόν Σταθμόν. 'Ελλη
νικόν καί ξένα αγήματα άπε- 
οωκαν τας τιμάς. Τό φέρετρον 
μετεφέρθη ύπό τών Πριγκί
πων είς τήν βασιλικήν αμαξο
στοιχίαν, τής δποίας έπέβησαν 
ο Βασιλεύς, ή Βασίλισσα Όλγα 
μετά τών Πριγκίπων καί τών 
ΙΙριγκιπισσών, οί Διάδοχοι τής 
Βουλγαρίας καί Σερβίας, οί 
λοιποί ξένοι Πρίγκιπες καί οί 
ύπασπισταί τοΰ Βασιλέως. Ή 
αμαξοστοιχία έφθασεν είς τήν 
Δεκέλειαν περί τήν 2 μ. μ.

Νεκροφόρον αυτοκίνητου 
μετέφερε τήν Σεπτήν Σορόν 
από τοϋ σταθμού τής Δεκελείας 
μέχρι τής εισόδου τοΰ Βασιλι
κού Πάρκου, άκολουθουμένην 
ύπό τριάκοντα άλλων αυτοκι
νήτων, τών δποίων έπέβησαν δ 
Βασιλεύς, ή Βασιλική Οικογέ
νεια καί οί ξένοι Πρίγκιπες. 
Ό Νεκρός άπετέθη έπί δρύι
νου φορείου, τό όποιον έφερον 
δέκα Πρίγκιπες άπό τής εισό
δου τοΰ βασιλικού κτήματος 
μέχρι τού Μαυσωλείου.

Πρό τοΰ, νεοσκαφοΰς τάφου, 
διαμαρτυρόμενος ίερεύς άπήγ- 
γειλεν εύχάς καί χορός γυναι
κών έψαλεν ύμνους. Τό φέρε
τρου κατεβιβάσθη είς τόν τάφον 
διά τροχαλίας ύπό τοΰ Πρίγ- 
κιπος Γεωργίου, βοηθουμένου 
ύπό εύζώνων τής Φρουράς. Ή 
Βασίλισσα,Όλγα, ήτις, καθ’ δ
λην τήνδιάρκειαν έδέετο γονυ
κλινής, έλαβεν, έκ δίσκου άργύ-

ρου, χώμα οπερ είχε κομισθρ άπό τόν τάφον τοΰ ’Αθανασίου Διάκου 
εκ Λαμίας καί τό ερριψεν έπι τοΰ φερέτρου. Τό αύτό έπραξεν ό Βασι
λεύς καί οί Πρίγκιπες. Όταν έληξεν ή ταφή, ή Βασίλισσα Όλγα μή 
αντεχουσα πλέον είς τούς τόσους κλονισμούς, μόλις ήγέρθη, έπεσε 
λιπόθυμος εις τας αγκάλας τού Υίοΰ της — Βασιλέως.
. ενταφιασμός Γεωργίου τοΰ Α' Βασιλέως τών 'Ελλήνων έγένετο 
ακριβώς την 3 μ. μ.

ΚΑΙ ΟΛΙΓΑΙ Β10ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. - Ό Βασιλεύς Γεώργιος
Α δευτερότοκος υιός τοΰ Βασιλέως τής Δανίας Χριστιανού τοΰ θ', 

έγεννήθη είς τήν Κοπεγχά
γην τήν 12/25 Δεκεμβρίου 
1845. ’Αδελφούς είχε τόν 
πρό δύο περίπου έτών άπο- 
βιώσαντα Βασιλέα τής Δα
νίας Φρειδερίκον καί τόν 
Πρίγκιπα Βαλδεμάρ, άδελ- 
φάς δέ τήν χήραν Βασίλισ
σαν τής ’Αγγλίας Αλεξάν
δραν, τήν χήραν Αύτοκρά- 
τειραν τής Ρωσίας Μαρίαν 
καί τήν χήραν Ί5ούκισσαν 
τής Κουμβερλάνδης.

Τφ 1863 ή έν ΆΟήναις 
Εθνοσυνέλευσις κατήρτισεν 

επιτροπήν άπό τόν Κανά- 
ρην ώς Πρόεδρον, τόν Ζαΐ- 
μην καί τόν Γρίβαν, μέ 
γραμματέα τόν Δ. Βρατσά- 
νον ,καί μέ ύπασπιστάς, ή 
οποία έφθασεν είς Κοπεγ
χάγην, όπως προσφέρη τό 
Ελληνικόν Στέμμα είς τόν 
Πρίγκιπα Γουλιέλμον-Γεώρ- 
γιον, τόν παμψηφεί άνακη- 
ρυχθέντα ύπό τής Έθνο-
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συνελεύσεως Βασιλέα τών Ελλή
νων ύπό τά άνομα Γεώργιος Λ’.

Γενομένης δεκτής τής προσ
φοράς,λαμπρά τελετή έγένετο είς 
τά 'Ανάκτορα τής Κοπεγχάγης.

Κατά την άπάντησιν τότε είς 
τήν προσφιδνησιν τοΰ ναυάρχου 
Κανάρη ό νεαριότατος Πρίγκιψ 
καί μέλλων τής Ελλάδος Βασι
λεύς εϊπε τό: «‘Ισχύς μου ή 
αγάπη τοΰ λαοΰ».

Γεώργιος ό Α' κατήλΟε τή 18 
‘Οκτωβρίου 18G3 είς ‘Αθήνας, 
ένθα μετά πανηγυρικήν καί εν
θουσιώδη δεξίωσιν άνέλαβε τήν 
Βασιλείαν, κηρυχθείς ένήλιξ.

Τήν 15 ‘Οκτωβρίου 1867 ένυμ- 
φεύθη έν Πετρουπόλει τήν μεγά
λην Δούκισσαν "Ολγαν Κωνσταν- 
τινόθναν. Τήν 21 ’Ιουλίου 1S68 
έγεννήθη έν ΆΟήναις τά πρώ
τον τέκνον Των, <’> νΰν Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος.

Κατά τήν πεντηκονταετή βα
σιλείαν του, έκτος τών πικριών 
κατά τόν άτυχή πόλεμον τοΰ 
1897, Γεώργιος ό Α' ύπήρξεν 
ευτυχής Βασιλεύς, άγαπών τόν 
λαόν του καί λατρευόμενος παρ’ 
αΰτοΰ. Υπήρξε πάντοτε μονάρ
χης συνετός καί όξύνους, πολλών 
αγαθών γενόμενος πρόξενος καί 
πολλούς άποσοβήσας διά τής 
συνέσεως καί τής όξυνοίας του 
κινδύνους, άπειλήσαντας κατά 
καιρούς τήν 'Ελλάδα. Είς τόν 
κολοφώνα τιάρα τής δόξης του
καί τής ευδαιμονίας του ώς Βασιλέως καί Πατρός, μετά τάς ένδοξους 
'Ελληνικός νίκας, διέκοψε τό νήμα τής ζωής του καί τής ευτυχίας 
του ή σφαίρα τοΰ απαίσιου δολοφόνου είς τήν Θεσσαλονίκην.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Όλίγας ήμέρας μετά τήν κηδείαν τοΰ 
Βασιλέως Γεωργίου ήνοίχθη είς τά ’Ανάκτορα ή διαθήκη του, τής 
οποίας τό κείμενον δέν ανεκοινώθη έπισήμως μέχρι τής ήμέρας καθ’ 
ήν γράφονται^αί γραμμαΐ αΰται.

ΈγνωσΟη όμως οτι, τό μεγαλείτερον μέρος τής διαθήκης τοΰ αει
μνήστου Βασιλέως είνε πολιτικόν, περιέχον σύμβουλός πρός τόν Διά
δοχόν του καί εκφράσεις στοργής καί άφοσιώσεως πρός τήν Ελλάδα.

Περί τής περιουσίας τοΰ Βασιλέως Γεωργίου υπάρχουν πληροφο- 
ρίαι δτι, είς τό ιδιαίτερόν του ταμεΐον εύρέθησαν μόνον 400,000 δραχ- 
Ε·. καί δτι ή είς τήν Δανίαν χρηματικέ) του περιουσία άνέρχεται είς 

καί ήμισυ εκατομμύρια περίπου, ή δέ κτηματική είς τρία περίπου 
εκατομμύρια. ’Εκτός τής ανωτέρω περιουσίας ό Βαλιλεύς Γεώργιος 
είχε καί τά έν Έλλάδι κτήματα, τά άποτελούμενα έκ τής Δεκελείας,

ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ—"Otav οί Βασιλείς ίφΟασαν έπευφημούμενοι ε(ς γήν 
Βουλήν, ύ Πρό,δρος τής Έ<Η. Άνππροσωπ,ίας κ Κ. Ζαβ.τζεάνος ζατηλβε μιαν 

βαθμίδα και έδεξιώΟη τόν Βασιλέα μετά τής Βασιλίσσης καί τών ΒασιλοπαΙδων.

τής έν Κερκ.ύρφ έπαύλεως Μόν - 
Ρεπό, τής νησίδος τών Πετα
λίων παρά τόν Εύβοϊκόν, τής 
άκτής Ξαβερίου μετά τοΰ Βασι
λικού περιπτέρου είς τόν Πει
ραιά. τοΰ Βασιλικού Θεάτρου 
καί τών δωρηβέντων οικοπέδων 
ύπό τών δήμων ΙΙατρών καί 
Λαρίσσης πρός άνέγερσιν ανα
κτόρου. Διά τήν Δεκέλειαν, ήτις 
έχρησίμευεν ώς πρότυπος γεωρ
γική έπαυλις. ό Βασιλεύς έδα- 
πάνα εκατόν χιλιάδας δραχμών. 
Έν τή διαθήκη ορίζεται δπως 
ή Δεκέλεια διατηρηθή ώς κτήμα 
τού έκάστοτε Βασιλέως.

Τό κτήμα τών ΙΙεταλιών 
φαίνεται δτι περιέρχεται είς τόν 
Πρίγκιπα Γεώργιον καί τό Βασι
λικόν θέατρον είς τόν Πρίγκιπα 
Νικόλαον. Περί τής Βασιλίσσης 
Όλγας έκφράζεται έν τή διαθήκη 
ή πεποίθησις δτι θά μεριμνήση 
τό "Εθνος. Τό ιιεγαλείτερον δμως 
τής βασιλικής περιουσίας κατα- 
λείπεται είς τούς Πρίγκιπας Άν
δρέαν καί Χριστόφορον.

Αλλά τό πολιτικόν μέρος τής 
διαθήκης τού αειμνήστου Βασί
λειο; άποτελεϊ πολυτι μώτατον καί 
ιστορικόν έγγραφον.

Τήν έκ τής Δανικής μετάφρα- 
σιν έπεμελήΟη αυτός ό Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος.

Είς τό πολιτικόν μέρος τής 
διαθήκης διαγράφεται δλος ό 
χαρακτήρ τοΰ αειμνήστου Βασι-

λέως μας καί ή άπλυτης τού ύφους τόν παρουσιάζει, οιος υπήρξε, 
δηλαδη Βασιλεύς καί Πατήρ τοΰ λαοΰ του.

ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ. — ’Ιδού τό κείμενον τής συγκινητικωτά- 
της καί ποιητικής διαθήκης τοΰ Βασιλέως :

. . . Τώρα μοΰ φαίνεται οτι είπα κάθε τι, ποΰ έβίελα ΐ'ά είπώ, και οτι 

έλαβα όσας Αποφάσεις έπεθύμουν έν σχίσει με τήν περιουσίαν μον. Μοΰ 

ύπολείπεται μόνον νά παρακαλεστό, νά Ικετεύσω τά αγαπημένα μον παιδιά 

νά είνε πάντοτε ηνωμένα έν παντΐ, ν' άγαπώνται μεταξύ των, νά είνε στή

ριγμα καί ν’ άγαπώσι τήν λατρευτήν καί ευλογημένης των μητέρα.

Είς τον προσφιλή μον Ντΐνον λέγω :
’Αγάπα τήν αγαπητήν μικρόν πατρίδα Σου έξ όλης καρδίας· 

υπηρέτησε την καί τον αγαπητόν Σον λαόν μέ αγαπην ειλικρινή καί πίστιν

Ασάλευτου· τό αυτό δέ άς κά

μουν καί όλοι οί αγαπητοί σον 

Αδελφοί.

•“Εχε θάρρος, άλλ’ έχε καί 

υπομονήν· μέ/ σπεύδεις ποτέ υπέρ 

τό μέτρον. “Αφησε καλλίτερα νά 

πέραση ή νύκτα πριν πάρης τήν 

άπόφασίν σον μήν όργίζεοαι καί 

μην άφήσης τόν ήλιον νά δύση 

έπί τής οργής Σου.

•Έσο ήρεμος τήν σκέψιν καί 

τόν νουν καί μι/ λησμονείς ποτέ 

ΟΤΙ βασιλεύεις λαοΰ μεσημβρινόν, 

τον όποιον ή Αργή καί τό ευέ

ξαπτου στιγμιαίως αναφλέγονται, 

καί είς μίαν τοιαύτην στιγμήν 

ήμπορεϊ νά είπη καί νά πράξη 

ποέ,λα, τα όποια μετά μίαν στιγ

μήν ίσως τά λησμονεί πάλιν, Αιά 

τοντο μή θυμώνεις ποτέ, καί μή 

λησμονείς ότι, συχνά είνε προτι

μότερου νά νποφίρη ό Βασιλεύς 

ό ίδιος, έστω καί ηθικώς, παρά 

νά υποφέρη ό λαός καί ό τόπος.

•’Επίσης, τά συμφέροντα τοΰ 

λαοΰ καί τοΰ τόπου πρέπει νά 

προηγούνται παντός άλλοι· συμ

φέροντος. ’ Ενθυμον τοΰτο πάν-

Η ΒΑΣ. ΣΥΝΟΔΕΙΑ. Προηγείτο ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος 1Β', εϊποντο αύτον 
οί υιοί Του Πρίγκιπες Γεώργιος καί Αλέξανδρος, όπισθεν αύτών οί Αδελφοί τής Α. Μ. 
Πρίγκιπες Γεώργιος, Νικόλαος, Άνδρεας καί Χριστόφορος, καί κατόπιν οί ξένοι Διάδοχοι, 

Πρίγκιπες και οι ’Αντιπρόσωποι τών ξένων Κρατών.

’Απ’ τήν μιάν άκρη τής στερηάς ώς τ’ άλλο τ’ Ακρογιάλι 
Αράδα Αράδα ’οτά βουνά οί Αντίλαλοι βαστούνε. 
Λάμπουν Αδιάκοπα άστραπαίς ’στή μιά κορφή ’στήν 
κάδε στιγμή κ’όμοβροντιαίς μιά.νίκη μάς μηνούνε. (Αλλη* 
ΚαΑ'εύζωνας ίγειν' αητός· κάδε παιδί λιοντάρι. 
Βόλια καί χιόνια καί βροχαΐς κι’ Αρρώστιαις Αψηφάνε. 
’Χτή μέοη ό ’Αρχιστράτηγος, τό πρώτο Σου βλαστάρι, 
Ζήτω ή Πατρίδα ! Ό ΒασιληΑς.’·-— κι’δλοι μαζί όρμάνε...

ΙΙώς κόβεται ό Αντίλαλος; Κι* ή Αστραπαίς πώς σβΰνουν; 
Πώς Ανδρες κι* Αρχιστράτηγος μαρμαρωμένοι μένουν; 
Μάτια ’στά μάτια μπαίνουνε· μάτια τά μάτια πίνουν... 
Ποιος Οά μιληση ;... Τί Οά είπή;... Γη κι’ούρανός σιω- 

(παίνουν...

ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ Β ΑΣΙΛΗ Α
...Μιά κανονιά λυπητερή.—Λέχ καί πονεί τό Ατσάλι* 
λές καί τό σίδερο καρδια πώς έχει καί βογγάει. 
πού στέλνει τέτοιο μήνυμα.- Νά δεύτερη... νά κι’άλλη... 
Κάποιον μεγάλο χάνουμε... Ποιος νάηναι αύτος πονπάει; 
Ό Βασιληάς έπέθανεί —Ό ΒασίληΑςί—Τό ψέμμα 
το Ανήκουστο, το Αφάνταστο, γίνεται μαύρη Αλήθεια. 
Σέ ιιια στιγμή έστάΟηκε ’στής φλέβαις μας τό αίμα 
κι’ ό ίδιος σφάχτη; πέρασε ’σ εκατομμύρια οτήΟια. 
Πέφτει τό μέτωπο βαρύ καί κρύο μές ’στήν παλάμη, 
τό βόγγο τής καρδιάς ζητάει νά σβύση τ’άλλο χέρι, 
λυώνει σφιγμένο τό κορμί ’στον πόνου τό πλοκάμι 
κι* ή μνήμη σφάζει τήν ψυχή μέ κοφτερό μαχαίρι.

τότε, αγαπητέ μου Χτΐνο, καί ό 

Θεός έν τή άπεράντω Τον χάριτι 

καί άγαθότητι 0ά ο’ εύλογήση καί 

0ά οέ βοηθήση είς τό βαρύ σον 

εργον καί τό πλήρες ευθυνών 

αξίωμά σον.

•‘Αγάπα καί προστάτευε τήν 

εί'λογημένην οου μητέρα, να είσαι 

δι’ αυτήν πάντοτε τρυφερός καί 

άφωσιωμένος υιός.

.Ιώσε είς τά παιδιά σου κα

λήν, ύγιιΐ καί ’Ελληνικήν άυα- 

τροφτ/ι·. ‘Οφείλουν νά είνε 

Έλληνες καί τίποτε άλλο.

• Αγάπα τ' αδέλφια σον νά 

είσαι πάντοτε δι' αύτα καλός 

αδελφός.

•’Εάν ποτέ ήδϊκησα κανένα 

άπό σας, τ’ αγαπημένα μου παι

διά, συγχωρήσατε με.

• Τήν προσφιλή μου “Ολγαν 

Αγαπώ μέχρι τελευταίας μον 

πνοής.

• Καί τώρα σας ευλογώ όλους. 

Ό θεός ΐ'ά σας εύλογή καί νά 

σάς φυλάττη μαξή μέ τήν Αγα

πητήν μον μικρόν ’Ελλάδα.

Μή μέ λησμονήσετε. ’Αμήν·.

Πενήντα χρόνια ζήσαμε μαζί !—’Σταίς μαύραις ώραις 
σέ είχαμε παρηγοριά* ’σταίς δόξαις σύντροφό μας.
Γιά τής Πατρίδας άδελφαίς καί σκλαβωμέναις χώραις 
καί Σένα πάει τό αίμά Σου μαζί μέ τό δικό μας.
Τής δάφναις, πού έκόψανε, τής δένουν οέ στεφάνια, 
άρματα, λάφυρα σωρούς* δεμάτια τής σημαιαις 
σωριάζουν μπρος ’στο λείψανο τού I ένους τά καπλάνια. 
’Στής δόξαις τής προγονικαίς προσθέτουν δόξαις νέαις. 

’Απ’τήν μιάν άκρη τής στερηάς ώς τ’Αλλο τ’Ακρογιάλι 
Αράδα Αράδα ’οτά βουνά οί Αντίλαλοι βροντάνε 
καί λάμπουν πάλι ή Αστραπές ’στή μιά κορφή,’στήν Αλλη, 
Τό λείψανο τού Βασιληά περνάει—Τό χαιρετάνε !...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖΚΑΟΣ

Η ΜΕ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ. - Μόλις άπ,βιβάσβη δ νεκρός είς τήν Τροΰμκαν έτέόη έ.τί κεφαλής όλόκληρος ή 'Ιερά Σύνοδος καί ή πομπή ώδβνσε
πρός τόν οιδηρ. σταθμόν. (Φωτ. Γρ. Γρηγοροπουλου).



ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ

Οί παλαιοί συνδρομηταί μας γνωρίζουν δτι τήν S'iv έκαστου μηνάς έξεδί- 
δετο τό τεύχος τοΰ προηγουμένου. Άπό τής έκκρήςεως όμως τοΰ πολέμου ή 
ένεκα τής έπιστρατενοεως ελλειψις επαρκούς προσωπικού είς ολα έν γένει τα 

τυπογραφεία καί ή έκ τ<ϋ>· πεδίων τών μαχών συλλογή εικόνων, έ'σχεν ως 
άναπόφευκτον αποτέλεσμα τήν αναγκαστικήν καθυστέρηοιν τών πολεμικών 
τευχών τής ‘Εικονογραφημένης μέχρι τής 20'19 έκαστον μηνάς. Τήν 20'ΐν 
Μάρτιον λοιπόν έπρόκειτο νά έκδοθή τό τεύχος τοΰ Φεβρουάριον, δτε έν τώ 
μεταξύ έπήλθε τό θλιβερόν γεγονός τής δολοφονίας τοΰ Βασιλέως Γεωργίου. 
Άνεσιείλαμεν τήν έ'κδοσιν διότι δέν υπήρχε παρά μία καί μόνη λϋσις διά νά 
μην έχουν οί άναγνώσται τά άφορώντα τήν δολοφονίαν καί τήν κηδείαν τον 
Βασιλέως μετά ενα καί ή/uor μήνα. Χάριν τοΰ εξαιρετικού γεγονότος καί 
χάριν τής ενημερότητας τής όφειλομένης πρός τους άναγνώστας μας προέβη- 
μει· είς τήν μόνην δυνατήν λύοιν, νά οι·γχωνεΰσωμε>· δηλαδή τόν Φεβρουά

ριον καί τό»· Μάρτιον είς εν τεύχος, αυξάνοντες τόν αριθμόν τών σελίδων καί 
διπλασιάζοντες τάς εικόνας. Καί οΒτω παρέχομεν πλήρες καλλιτεχνικόν 
πανόραμα τών γεγονότων τών δύο μηνών είς τό παρόν τεύχος, άφίνομεν δέ 
είς τους ιιναγνώστας νά Εκτιμήσουν μόνοι των είς ποιους μόχθους καί θυσίας 
ΰπεβλήθημεν πρός τούτο.

ΔΙΚΑΙΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ό πένθιμος διάκοσμος τής ΙΙρωτεοούαης μας έπί τή κηδείφ τού Βααι- 
λέως Γεωργίου καθυστέρησε είς πλείστα σημεία ύπό έποψιν καλαισθησίας. 
'Γπήρξαν όμως καί άρκεταί Εξαιρέσεις αϊτινες ικανοποίησαν τήν αισθητι
κήν πληρέστατα. Μεταξύ τών έξαιρέσεων τούτων δύο είνε άξια·, ιδιαιτέρας 
μνείας. Πάντες (ομολόγησαν δτι, δ διάκοσμος τής Βουλής καί έν τφ συνόλφ

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ TOV ΝΕΚΡΟΤ.—Άπό τόν κιλλίβαντα τού πυροβόλου είς τόν σιδη
ροδρομικόν συρμόν καί άπό τό βαγόνι είς τόν κιλλίβαντα καί πάλιν έπειτα είς τόν 
ναόν τόν νεκρόν πατέρα καί πώππον μετέφεραν τά παιδιά του καί τά έγγόνια του. 
Τό -θέαμα ήτο άπείρως συγκινητικόν. (Φωτ. Γ. Γρηγοροπουλου).

καί έν ταΐς λε- 
πτομερείαις του, 
ήτο καί καλλιτε
χνικός καί μεγα
λοπρεπής. Όλοι 
ο'. ’Αθηναίοι καί 
οί ξένοι δικαίως 
τόν έθαύμαζον, 
καί δ θαυμασμός 
των ήτο τά καλ
λίτερα συγχαρη
τήρια διά τόν 
ζωγράφον μας κ. 
Μποκάτσιάμπην 
δστις δχι μόνον 
είχε τήν έμπνευ- 
σιν, άλλ’ αύτο- 
προσώπως είχε 
καί τήν έπίβλε- 
ψιν είς τήν έκτέ- 
λεσιν τής ώραίας 
πράγματι εμ- 
πνεύσεώς του.

Δευτέραν έξαί- 
ρεσιν μεταξύ τών 
έξαιρέσεων άπε- 
τέλεσε καί τό 
Έθν.Πανεπιστή- 
μιον μέ τόν έπί-

Η ΚΗΔΕΙΑ.—’Αληθινή κηδεία "Ελληνος Αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως ϋπήρξεν ή κηδεία τοϋ Βασιλέως Γεωργίου 
καί κατ’αύτήν, δπως είς κάθε μεγάλο γεγονός φαίνεται ή δύναμις τοΰ 'Ελληνισμού, έφάνη τής 'Ελληνικής ’Εκκλησίας ό όγκος, 
βθ Μητροπολίται,'Αρχιεπίσκοποι καί ‘Επίσκοποι έκ περάτων συναθροισθέντες ένθάδε έκήδευσαν τόν Βασιλέα τών 'Ελλήνων-

σης ώραίον καί 
άρμονικώτατον 
διάκοσμον τόν 
δφειλόμενον εις 
τόν άρχινέκτονα 
κ. Ζερβόν, άξιον 
επίσης θερμών 
συγχαρητηρίων

«
"ΤΡΟΠΑΙΑ,,

Έξεδόθη περί- 
κομψος τόμος, 
έκτυπωθείς εις 
τό Αριστοτεχνι
κόν Τυπογρα- 
φείον Μάϊσνερ- 
Καργαδούρη,πε- 
ριλαμβάνων δέ 
110 έν δλψ εμ
πνευσμένα ποιή
ματα, είς σελίδας 
240, έξυμνούντα 
τόν ’Αγώνα άπ’ 
αρχής κ°ά Αφιε
ρωμένα είς τήν 
Α. Μ. τόν Βασι
λέα Κωνσταντί
νον,εύδοκήσαντα

νά άποδεχθή τήν άφιέρωσιν τού ποιητοΰ Γ. Στρατήγη. Τά ποιήματα ταύτα γραμμένα 
μέ τήν δλόθερμην πνοήν ποΰ δ πατριώτης ποιητής ήσθάνθη πάντοτε νά τοϋ φου- 
σκώνη τά στήθη, κατανέμονται ύπό τούς έξής ύποτίτλους: Ό Πόλεμος, Κρήτη, Τά 
τρία νησιά, 'Ελληνικοί θρΰλλοι, Του Αιγαίου τά νησιά, Σκόρπια. Τιμή δρ. Β.'Επί άρί- 
στου χάρτου δρ. 4. Διά τούς συνδρομητάς τής «Εικονογραφημένης» έκπτωσις 25“/0.

ΜΕΤΣΟΒΟ
"Ολα τ’ ίίνθια, που φύτρωσαν 
στήν άνάλαφρή σου γή, 
σοϋ τά πότισεν ή νύχτα, 
σοΰ τά δροσιά ή αυγή.

Όλα σούν αγαπημένα 
ώ Παρθένα Αεφτεριά- 
όμως ένα πιο στολίζει 
τά ώραίά σου μαλλιά.

• Τό ΙΙοεντεχνεΙην.

Τοΰ Άβέρωφ λατρεμμένο 
τό μυρώσανε μ' ευχές 
τοΰ Τοοίτοα, τοΰ Στουρνάρα, 
ή αθάνατες ψυχές.

Δέν τοΰ πάγωσε τή ρίζα 
τό σκοτάδι τό παχύ 
καί στο καρπερό κλαδί του * 
κάν’ ή Τέχνη προσευχή.

ΓΕΡ. Ν. OEPENTINOt

ΤΟ ΤΕΛΕΤΤΑΙΟΝ του ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ.-Ό Βασιλεύς Γεώργιος ή θέλησε ν 
ώς ιελευταίαν του κατοικίαν, τήν γοητευτικήν τοποθεσίαν τοΰ Τατοϊου 
και έκεΐ, κοντά είς τόν τάφοι· τής βασιλόπαιδος Όλγας, άνήγειρε 

κομψόν μανσωλεϊον, δπου άπετέθη ό Νεκρός.

ΑΛΛΟΙΔΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ

Λυπούμεθα διότι άναγκαζόμεθα καί πάλιν νά άναγράψωμεν ονόματα καί ν’ άνα- 
φέρωμεν δτι οί κ.κ. Άγ. Συμεωνίδης καί Γ. Μεϊλαμίδης έκ Δαμασκού καθυστερούν 
τεσσάρων έτών συνδρομάς καί δ κ. Γ. ΙΙανόπουλος έκ Νέας Ί'όρκης τριών έτών. 
Όταν περιοδικόν δπως ή «Εικονογραφημένη» ύποβάλλεται εις τόσας θυσίας διά νά 
άνταποκρίνεται εις τάς βικαίας τοΰ ΙΙανελληνίου απαιτήσεις νομίζομεν δτι δέν πρέ
πει τά ύπάρχουν καί Έλληνες λαμβάνοντες έπί τρία καί τέσσαρα έτη τά τεύχη της 
καί άρνούμενοι έπειτα νά πληρώσουν τάς συνδρομάς των.

Όταν ύπάρχουν τοιούτοι νομίζομεν ότι επιβάλλεται καί εις ήμάς ή ύποχρέωσις 
ν’ άναγράψωμεν τά όνόματά των. Είνε καί αύτό μία διαφήμισις τήν δποίαν τοίς 
παρέχομεν δωρεάν, καί πρός γνώσιν έκείνων οϊτινες συναλάσσονται μετ' αύτών.

Έν Άθήναις, Τυπογραφεϊον «'Εστία· Κ. Μάίσνερ καί Ν- Καργαδονρη— 93ίΜΐ.


