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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ c

/Ά ι Έλληνόπαιδες, οί όποιοι είνε μικρά ακόμη 
UtTπαιδάκια, καί όσοι γεννηθούν έπί μίαν είκο- 
1Γ< -■•ΐ-’1 σαετίαν τούλάχιστον άπό σήμερον. Οά μεγαλώσουν
/ χ μέ μίαν στρατιωτικήν, μίαν πολεμικήν παράδοση·,

τήν οποίαν Οά μεταδώσουν έπειτα καί έκεϊνοι εις 
Κβ τήν άλλην γενεάν. Η παράδοσις Οά είνε ή άφήγησις τοΰ πατρός 

ό όποιος έπολέμησεν. άλλος εις τό Σαραντάπορον, άλλος είς τά 
Ρχλλ Γιαννιτσά, άλλος εις τάς μάχας μεταξύ Κοζάνης καί Φλωρίνης, 
ΐ } άλλος είς τήν "Ηπειρον καί άλλος ενρίσκετο επάνω είς τά πλοία 

τά πολεμικά, όταν ή ναυτική τής 'Ελλάδος δόξα άνέλαμψεν είς 
■ τό Αίγαϊον. έκ παραλλήλου μέ τήν στρατιωτικήν είς τήν Μακεδο- 
I νίαν καί τήν "Ηπειρον. Αντί παραμυθιού τό παιδάκι θ’ άκούη 
I άπό τού πατέρα τό στόμα πώς έπερασε τά τρανά, τά αδιάβατα 

I στενά τοΰ Σαρανταπόρου. τά βαπτισμένα: Σιδερένια Πόρτα . 
Η θ’ άκούη τό παιδάκι τόν πατέρα νά τοΰ διηγήται πώς μέ τό 

’Εμπρός! Πάντα έμπρός! τοΰ στρατηλάτου Κωνσταντίνου, τοΰ 
U Κεραυνού, έπέρασε βουνά καί κάμπους καί χαράδρας σίΐν τό πουλί, 
Π άφοβος,, ακούραστος, αδάμαστος άπό τήν βροχήν, άπ’ τό κρύο καί 
η άπ’ αυτήν τήν πείναν, καί πώς έφθασεν εις τά Γιαννιτσά καί έπο

λέμησεν έκεϊ, σαν λεοντάρι, καί είδε τόν Τούρκον νά φεύγη νικη
μένος. Καί έπειτα

• Οά λέγιι πώς έπέ
ρασε λίμνας καί πο
τάμια ώς τό γόνα
το, διά νά φθάση 
καί καταλάβη τήν 
Θεσσαλονίκην. Μία 
πορεία ηρωική, ένα 
κατόρθωμα μεγά
λο, μεγαλείτερο κ.Γ 
άπό μίαν νίκην. Καί 
υστέρα πώς ό Διά
δοχος μέ τόν στρα
τόν του ξαναγύρισε 
καί έ νίκη σε τούς 
Τούρκους πρός τήν 
Φλώριναν καί τούς 
έσκόρπισενέδώ κ’έ
κεϊ, τους Τούρκους, 
ποΰ είχαν φύγει χι
λιάδες άπό τό Μο
ναστήρι. Καί είς 
τήν Ήπειρον, 0ά 
λέγη ό πατέρας είς 
τό παιδί του. πώς 
έφΟασαν ώς τά Γιά
ννενα διά νά τά πά
ρουν. Ό δέ ναύτης 
(ιά διηγήται,πώς τό 
καράβι του μέ τά 
άλλα τά πολεμικά 
έπήραν τά νησιά, 
πώς τριγύριζαν έξω 
άπό τά Δαρδανέλ- 
λια καί έπερίμεναν 
τόν Τουρκικόν στό
λον νά πάρη τήν 
άπόφασιν καί νά 
βγή άπό τά στενά 
είς τό πέλαγος καί 
μέ τί λαχτάρα ήθε
λαν νά μετρηθούν

ΚΑΙ ΤΩΝ V. ΑΔΕΛΦΩΝ
ΑΠΟΘΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!/.αν να μετρηθούν
μαζί των. Καί τό άλλο τό μεγάλο κατόρθωμα τό ναυτικόν, τήν μετα
φοράν άπό τήν Θεσσαλονίκην είς τό Δεδεαγάτς χιλιάδων Βουλγαρικού 
στρατού μέ μεταγωγικά, πού συγκεντρωμένα καί έτοιμα αμέσως έκα
μαν τήν μεταφοράν μέ τάξιν ρυθμισμένην «σαν ρολόι , πράγμα 
τό όποιον έκίνησε τόν θαυμασμόν τού ναυτικού κόσμου καί τής 
’Αγγλίας ακόμη. ’Λπ’ όλα αυτά τα στρατιωτικά καί ναυτικά γεγονότα 
τοΰ πολέμου Οά είνε γεμάτη ή παράδοσις, μέ τήν οποίαν Οά μεγαλώ
σουν οί Έλληνόπαιδες. Καί θά είνε νωπή, ζωντανή, βγαλμένη άπ’ τό 
στόμα τοΰ στρατιώτου καί τοΰ ναύτου τού 1912.

Άλλ’ή έποποιΐα τοΰ 1912, ήτις έσήμανε τής Ελλάδος καί τοΰ Ελλη
νισμού τήν άναγέννησιν, καί τήν όποιαν θά διαιώνιση άπό στόματος 
είς στόμα ή παράδοσις, έχει καί επεισόδια, διά τά όπσϊα ή Ιστορία 
μίαν ημέραν θά εϊπη τήν τελευταίαν λέξιν, δταν Οά τά άνασύρη άπό 
τούς διπλωματικούς καί τούς άλλους λαβυρίνθους, είς τούς όποιους είνε 
περιπεπλεγμένα σήμερον.

Έπεισόδιον ύπήρξεν ή πρώτη δυσμενής δήθεν έντύπωσις τών 
'Εβραίων τής Θεσσαλονίκης έκ τής 'Ελληνικής καταλήψεως. ’Εκ τών 
κέντρων εκείνων, είς τά όποια γίνεται έκμετάλλευσις τών πάντων διά 
συμφέροντα ώρισμένα, έτέθησαν είς ένέργειαν δλα τά μέσα όπως, 
άποδοθή είς τόν καταλαβόντα τήν Θεσσαλονίκην 'Ελληνικόν στρατόν 
καί πνεύμα ’Αντισημιτισμού, νά έξαχθή δέ καί τό συμπέρασμα τού 
άδυνάτου τής συμβιώσεως έν ίσοπολιτεία 'Ελλήνων καί 'Εβραίων! 
’Αλλά τό παράδειγμα τών καθ’ άπαν τό ελεύθερον 'Ελληνικόν Βασί
λειον 'Εβραίων, οϊτινες ζώσιν ώς Έλληνες πολϊται μέ δλα τά άγαθά 
τής ισονομίας καί ίσοπολιτείας. άνέτρεπεν έκ τών προτέρων τά έπιχει- 
ρηματα τών < καλοθελητών , καί άπεδείκνυεν άνααφισβητήτως δτι, καί 
είς τάς άνακτηθείσας υπό τής Ελλάδος χώρας η Ελληνική διοίκησις

θά έφαρμοσθή άνευ ούδεμιάς διακρίσεως φυλής καί θρησκεύματος. 
"Αλλως τε οί Ίσραηλϊται τής Θεσσαλονίκης άς ρίψουν εν βλέμμα είς 

τάς Ίονίους νήσους καί είς τήν Θεσσαλίαν σήμερον καί θά ϊδουν τήν 
διαφοράν, άφ’ ής εποχής έγένετο ή μετά τής Ελλάδος ένωσίς των. Είς 
τάς Ίονίους νήσους οί ’Ενετοί άλλοτε έσπειραν τοιαύτην διχόνοιαν 
μεταξύ'Εβραίων καί Χριστιανών, ώστε κάθε δέκα έτη συνέβαινον Άντι- 
σημιτικαί ταραχαί. Οί Άγγλοι κατόπιν οϋδεμίαν έπέφερον μεταβολήν 
είς τήν τοιαύτην κατάσταση·. "Οτε έπήλθεν ή μετά τής Ελλάδος ένωσις 
τής Επτάνησου, σπανιώτατοι ήσαν έκεϊ οί γράφοντες τήν Ελληνικήν 
'Εβραίοι, οϊτινες ώμίλουν ένα είδος Ίουδαϊκο -’Ισπανικής διαλέκτου. 
Σήμερον είς τήν Κέρκυραν οί πατριωτικώτεροι τών Ελλήνων είνε καί 
οί Εβραίοι. Είς τήν Θεσσαλίαν, κατά τήν ενωσιν, αί αύταί πρός τούς 
'Εβραίους εισηγήσεις μέ τρομακτικός διά τό μέλλον αυτών προβλέψεις. 
Σήμερον καί έκεϊ υπό τήν 'Ελληνικήν διοίκηση· οί Εβραίοι εϋημεροΰν, 
άρκεϊ δέ τό παράδειγμα τού Βασιλέως δστις, έλλείψει άνακτόρου, οσά
κις μετέβαινεν είς Τρίκκαλα. κατέλυεν εις τόν οίκον 'Εβραίου τραπε
ζίτου. διά νά δείξη ότι, είς τήν 'Ελλάδα όλοι είνε Έλληνες υπήκοοι 
υπό τήν αιγίδα τού νόμου, είτε Χριστιανοί είνε, είτε 'Εβραίοι, είτε 
Μουσουλμάνοι.

Εντός ελάχιστου χρόνου θά πεισθοΰν περί τούτου καί οί 'Εβραίοι 
τής Θεσσαλονίκης, ουδόλως δέ (Ιά έπηρεάζωνται τότε άπό τά κηρύγ
ματα τών έκ Βιέννης καί άλλων έξ Εύρώπης «ιεραποστόλων τον χρή
ματος·, οϊτινες μεθοδικώτατα καί συστηματικώτατα έξαγγέλλουν τάς 

φιλάνθρωπους δή
θεν άρχάς των άπό 
τοΰ άμβωνος τών 
διαφόρων χρηματι
στηρίων.

«
Άλλο έπεισόδιον 

σοβαρότερου ήτο ή 
είσοδος τοΰ Βουλ
γαρικού στρατού 
είς τήν Θεσσαλονί
κην. Φαίνεται δτι 
ό Βούλγαρος στρα
τηγός θεοδωρώφ, 
είχε λόγους, τούς 
οποίους αυτός μό
νος γνωρίζει, νά 
διαλαλήση δτι ό 
ύπ’ αυτόν στρατός, 
είσήλθεν είς τήν 
Θεσσαλονίκην, άν 
όχι πριν, άλλά τού- 
λαχιστον ταυτοχρό- 
νως μέ τόν Ελληνι
κόν, καί νά ύποστη- 
ρίζη όποισδήποτε 
δτι. οί Βούλγαροι 
έβοήθησαν τούς 
Έλληνας είς τήν 
κατάληψιν τής πρω- 
τευούσης τής Μα
κεδονίας. Ό συμ
μαχικός άγων κατά 
τού βαρβάρου κα- 
τακτητοΰ υπήρξε 
τόσον υψηλός, τό
σον εύγενής καί 
τόσον (Απελευθερω
τικός, ώστε έξυπη- 
ρετοΰσι μόνον συμ
φέροντα Τουρκικά

οίαιδήποτε διαφωνίαι καί διχογνωμίαι μεταξύ τών συμμάχων. ’Εξυπη
ρετούνται δέ συγχρόνως καί τά συμφέροντα τών < καλοθελητών εκεί
νων, οϊτινες ευθύς έξ άρχής είδον δτι, ό θρίαμβος τών Βαλκανικών 
Κρατών καί ό συμπαγής όγκος τής στερρας καί άδιασπάστου συμμα
χίας των θά ήσαν δι’ αυτούς καί ό βράχος έπί τών οποίων θά συνετρί- 
βοντο τά πολλαπλά έν Ανατολή συμφέροντά των, διά τά όποια άπό 
έτών έχουν στήσει δίκτυα καί παγίδας, άόκνως εργαζόμενοι πρός διά
σπαση· πόσης ομοφωνίας, συμφωνίας ή καί συμ- - - 
μαχίας,δυναμένης νά παραβλάψω τά συμφέροντά 
των. Οί ισχυρισμοί τού στρατηγού θεοδωρώφ 
παρέσχον τό έδαφος πρόσφορον όπως, ύπεισδύ- 
σωσιν οί τοιοΰτοι καλοθεληταί διά νά Οολιό- 
σουν τά νερά μεταξύ τών συμμάχων. Διά δέ 
τήν Τουρκίαν ήτο φυσικόν νά χαρή έκ τής
Ορυλλουμένης διαφωνίας μεταξύ τών δύο κυριω- 
τέρων παραγόντων τής Βαλκανικής συμμαχίας καί 
νά έλπίσουν έξ αυτής πολλά νά ωφεληθούν.

Άλλ’ όσον άφορΰ τούς ισχυρισμούς τοΰ στρα
τηγού θεοδωρώφ, αί έπίσημοι εκθέσεις μέ χρονο
λογίας ακριβείς καί μέ λεπτομέρειας άκριβεστέρας 
κατέδειξαν τό άβάσιμον αυτών. Έξ άλλου έκ τών 
γεγονότων καταφαίνεται δτι, έάν υπάρχουν διχο- 
γνωμίαι, αύται θά κανονισθοΰν μεταξύ τών συμμά
χων, ουδόλως δέ έκλόνισαν τό βόθρον έπί τοΰ 
οποίου ύψώθη ό Βαλκανικός Σύνδεσμος τών Χρι
στιανικών Κρατών κατά τής Τουρκικής δεσποτείας 
καί βαρβαρότητος. Ή υπογραφή τής ανακωχής υπό 
τών τριών συμμάχων μόνον, έδωκεν (Αφορμήν είς 
νέα διαλαλήματα περί άποσπάσεως τής Ελλάδος 

έκ τής συμμαχίας, άλλά καί ταΰτα έκ τών πραγμάτων άπεδείχθησαν 
εύσεβεϊς τών διαλαλητών πόθοι. Ή Ελλάς δέν ύπέγραψεν άνακωχήν, 
άλλ’ ή άποχή της ούδόλως έσήμαινε καί διάσταση·.

Άπόδειξις ή συμμετοχή της είς, τάς έν Λονδίνο.) διαπραγματεύ
σεις περί ειρήνης. Οί άντιπροσωπεύοντες τήν 'Ελλάδα πληρεξούσιοι 
είνε όλοι είς τό ΰηιος τής (Αποστολής των, έχοντες ι'ίπαντες καί κύρος 
καί γνώσεις καί πείραν. Ή δέ συμμετοχή τοΰ Έλλη,νος Πρωθυπουργού 
προσδίδει έξαιρετικήν αϊγλην εις τήν 'Ελληνικήν άποστολήν είς Λον- 
δϊνον. Ή προσωπικότης τοΰ κ. Βενιζέλου υπερέχει σήμερον είς τόν 
πολιτικόν ορίζοντα τής Ανατολής καί τήν τοιαύτην υπεροχήν έπεσφρά- 
γισεν ή άποδοθεϊσα είς αυτόν πρωτοβουλία τής Βαλκανικής συμμαχίας 
καί ή άμεσος αυτής καί τελεσφόρος κατά τής Τουρκίας δρασις είς τήν 
Θράκην, τήν Μακεδονίαν καί τήν "Ηπειρον. Τά άποτελέσματα τού ’ 
πολέμου μέχρι σήμερον έξαίρουν τήν ύπέροχον άντίληψιν τοΰ πολιτι
κού ανδρός, όστις ύπήρξεν ό σπουδαιότερος δημιουργός τής νέας κατα- 
στάσεως καί ό μεγαλείτερος συντελεστής είς τήν λύσιν ενός προβλή
ματος, τό όποιον έθεωρεΐτο έκ τών περιπλοκωτέρων. Έάν ή έκβασις 
τών διαπραγματεύσεων περί ειρήνης έπέλθη κατά τούς πόθους τών συμ
μάχων, έάν έξομαλυνθώσιν έπίσης αί μεταξύ των διαφοραί καί κρα- 
ταιωθή ή συμμαχία έπί άσφαλών βάσεων, συσφιγχθούν δέ στενώτερον 
οί δεσμοί τών Βαλκανι
κών Κρατών, εις τόν 
Πρωθυπουργόν τής Ελ
λάδος κ. Έλ. Βενιζέΐ.ον 
ή Πολιτική Ιστορία επι
φυλάσσει ιδιαίτερον φω
τοστέφανον.

Ό Έλλην Πρωθυπουρ
γός μεταβαίνων είς Λον- 
δΐνον κατά τήν έκ Παρι- 
σίων διέλευσίν του έκαμε 
άνακοινώσεις σπουδαιο- 
τάτας πρός τόν Παρισι
νόν «Χρόνον» καί διετύ- 
πωσεν έκ τών προτέρων 
τό πνεύμα, υπό τό όποιοι· 
συμμετείχε τών περί ειρή
νης διαπραγματεύσεων.

• Ή εΐρήιΐ], είπε, διά 
νά έχη πλήρη άξίαν δέον 
νά έπιστέψΐ) πρός όφε
λος τών Βαλκανικών Κρατών τάς άρχάς, 
α'ίτινες δέν έπαυσαν έκτοτε έμπνέουσαι 
τήν πολιτικήν τής Ελλάδος».

Ό κ. Βενιζέλος έξαίρων τά άποτελέ
σματα, τά όποια άπέδωκεν έντός ολίγων 
εβδομάδων ή ένωσις Ελλήνων, Βουλγά- 
ρων, Σέρβων καί Μαυροβουνίων, προσέ- 
θηκεν: «Ή πρώτη μέριμνα έμοΰ θά είνε 
νά παγιώσω έν όλφ τφ μέτρφ) τών δυνά- 
μεών μου τάς συμφωνίας, α'ίτινες άπέ- 
δωκαν είς ή μας τήν Οαυμασίαν ταύτην 
έπιτυχίαν».

Ό κ. Βενιζέλος δέν άπέκςυψεν είς τάς 
δηλώσεις αυτού ότι, μεταξύ τών συμμά
χων ύπάρχουσι προβλήματα πρός λύσιν. 
Αίσιοδοξών δέ πάντοτε έξέφρασε τήν
βεβαιότητα ότι, ή λύσις Οά προέλθη έκ τής καλής 
θελήσεως τόίν συμμάχων διότι, δι’έκαστον εξ αυτών 
χειρότερον τών αμοιβαίων παραχωρήσεων θά ήτο 
ή Ρήξιξ ή ή ψυχρότης είς τήν μεταξύ των ά/ά.η- 
λεγγύην. Συνόψισε δέ τήν περί συμμαχίας γνώ
μην του διά τών εξής: «Ή διαρκής ένότης τής 
συμμαχίας ταύτης είνε δι’απαντας άνάγκη κοινή».

Ειλικρινείς τόσον, όσον καί ■'•■•«•vm. «ί
λόγοι τοΰ Πρωθυπουργού τής 
'Ελλάδος. β

Ή μάχη τών Ελλήνων Γαρι- 
βαλδινών, υπό τόν ευπατρίδην 
ιής Ζακύνθου κ. ’Αλέξανδρον 
Ι’ώμαν, παρά, τήν λίμνην τών 
Ίωαννίνων, έάν υπό εποψιν 
στρατηγικής δέν έχει ίσως με- 
γάλην σημασίαν, παρουσιάζει 
όμως μίαν ύπέροχον εικόνα τής 
'Ελληνικής άνδρείας καί προσ
θέτει μίαν χρυσήν σελίδα είς 
τόν υπέρ τής άπελευθερώσεως 
τής ’Ηπείρου αιματηρόν άγώνα. 
Τό σώμα τών Γσριβαλδινών 
ύπό τόν γενναίος έπί κεφαλής 
αύτοΰ μαχόμενον αρχηγόν του 
έπετέλεσε έπί τριήμερον θαύ
ματα άνδρείας, ύπεχώρησε δέ 
μόνον πρό τού άσυγκρίτως 
ύπερτέρου τόν άριθμόν έπι- 
δραμόντος κατ’ αύτοΰ εχθρού. ____........... ...........
είς τό πεδίον τής μάχης, ήτο καί τό γενναϊον τής Κερκύρας τέκνον, 
ό Λαυρέντιος Μαβίλης. Πεντηκοντούτης τήν ηλικίαν, άλλ’ άκμαιότα 
τος τό σώμα καί νεαρώτατος τήν ψυχήν, ό εμπνευσ,ιένος ποιητής 
ωραίων σοννέτων, ό πρόμαχος πάσης προόδου, ό θαρραλέος τής δημο
τικής γλώσσης συνήγορος άπό τού βήματος τής Βουλής κατά τάς 

βαρυσήμαντοι οί

Η ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ή - Εικονογραφημένη· μέ τόν οτερεώτυπον τίτλον «Ίοχνροί κατά θάλασσαν· 
ΰπεδβίκνυε συνεχώς τήν ναυτικήν τής 'Ελλάδος έξέλιξιν και παρηκολούθει 
μετ’ Ιδιαιτέρας στοργής και ύ.τερηφανίας τήν έπιτελουμένην ένίσχυσιν τοΰ 
'Ελληνικού στόλου. Σήμερον δικαίως συμμερίζεται τόν γενικόν ένϋονσιασμόν 

διά τήν έπελΟοΰσαν είς τό Αίγαϊον Οαλασσοκρατορίαν μας.

Μεταξύ τών γενναίων οϊτινες έπεσαν

άξιομνη μονεύτους συζητή
σεις περί γλωσσικού ζητή
ματος, ό Μαβίλης έπεσε 
μαχόμενος ώς ήρως, συνε
πής πρός τά μεγάλα ιδα
νικά, άπό τά όποια ουδέ
ποτε έξέκλινε καί ιιέ τά 
όποια συνεδύασε πάντοτε 
τήν ίπποτικήν ζωήν του.

«

Εκτός τών πολεμικών 
γεγονότων ό θάνατος τοΰ 
Οικουμενικού Πατριάρ- 
χου Ιωακείμ τοΰ Γ' υπήρ
ξε κατά τόν μήνα τούτον 
γεγονός, τό όποιον έπληξε 
καιρίως σύμπαντα τόν 
'Ελληνισμόν καί τήν Ορ
θοδοξίαν έν γένει. Εκτός 
τών Χριστιανικών αύτοΰ 
αρετών,Ιωακείμ ό 1” ήτο 
μέγας πολιτικός, έπιδείξας 
έκτακτον άντίληψιν καί 
διορατικότητα καί ώς Μη
τροπολίτης Θεσσαλονίκης 
καί ώς Πατριάρχης άπό 
τοΰ 1878. Ή διορατικό- 
της του άνέλαμψεν. δταν, 
μέσφ τόσου ενθουσιασμού 

• διά τήν άνακήρυξιν τοΰ 
Συντάγματος έν Τουρκία, πρώτος ’Ιωακείμ ό Γ' 
προεΐδε τάς πραγματικός τών Νεοτούρκων τά
σεις καί έζήτησεν έγγυήσεις υπέρ τών άρχαίων 
προνομίων τών Χριστιανικών Εθνοτήτων. Ό 

θάνατός του είς τάς σημερινός 
περιστάσεις είνε τραύμα σοβαρόν 
διά τόν 'Ελληνισμόν καί τήν ’Ορ
θοδοξίαν. Καίτοι ήλικίας 82 έτών 
είχεν έν τούτοις τοσοΰτον κύρος 
καί τοιαύτην έπιβολήν ώστε,έθεω- 
?εϊτο ό άπαραίτητος Εθνάρχης, ό 
χων τό άπαιτούμενον ηθικόν ανά

στημα διά ν’άντιμετωπήση τόσος 
δυσχερείας. Καί πρόκεινται σήμε- 
?ον, μέ τό νέον καθεστώς,τό όποιον 
δη μιούργησεν ό πόλεμος, τόσα ζη

τήματα καί προβλήματαάκανθώδη.

« « «

ΔΕΛΤΙΟΝ * * * * *
* . * ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

1 Νοέμβριον. — Ό Ελληνικός 
στόλος τού Αιγαίου κατέλαβε τήν 

Χερσόνησον τοΰ "Αθω δι’ άποβάσεως αγη
μάτων είς τόν όρμον Άμουλιανής καί είς 
τόν λιμένα Δάφνης, έπινείου τών Καρύων, 
έ’δρας δέ τής 'Ιερός Κοινότητος τοΰ Άθω. 

—Ή υπό τόν Διάδοχον στρατιά έστράφη 
έκ Θεσσαλονίκης πρός τό Μοναστήριον.

— Ό δευτερότοκος υίός τοΰ Διαδόχου 
πρίγκιψ ’Αλέξανδρος διά Βασ. Διατάγματος 
κατετάχθη είς τόν στρατόν ώς άνθυπολοχα- 

γός τού πυροβολικού.
— Είς τήν Θεσσαλονίκην έγένετο ή 

παρουσίασις τής Κοινοτικής ('Αντιπρο
σωπείας, μέ τόν Μητροπολίτην Γεννά
διον έπί κεφαλής, ενώπιον τοΰ Βασι- 
λέως καί τής Βασιλίσσης άφιχθείσης 
τήν παραμονήν. Μετά τήν Ελληνικήν 
Κοινότητα παρουσιάσθησαν είς τούς 
Βασιλείς ή Μουσουλμανική Κοινότης 
£έ τόν Μουφτήν έπί κεφαλής,, ή Ίσραη- 

ιτική μέ τόν ’Αρχιρραβϊνον, ή Σέρβική, 
ή ’Αρμένική καί η Ρουμανική.

2 Νοέμβριον. — Οί Πρεσβευταί τών 
Μ. Δυνάμεων, συμφώνως πρός τάς οδη
γίας τών Κυβερνήσεων των, έπεσκεφθη- 
σαν διαδοχικώς τόν έπί τών Εξωτερικών 
Υπουργόν κ. Λ. Κορομηλάν καί προέβη- 
σαν είς άνακοίνωσιν, καθ’ ήν ή Τουρ
κική Κυβέρνησις έζήτησε τήν μεσολάβη
ση· άπό κοινού τών Μεγάλων Δυνάμεων 
πρός έπίτευξιν άνακωχής καί συμφω

νίας περί τών όρων τής ειρήνης. Συνεπείφ τής αίτήσεως ταύτης τής 
Πύλης, οί Πρεσβευταί προσέθηκαν ότι, έλαβον έντολήν νά έρωτήσουν 
υπό τίνας όρους ή Ελλάς ήθελε δεχθή τήν μεσολάβηση·. Παρόμοιον 
διάβημα έκ μέρους τών Μ. Δυνάμεων έγένετο καί πρός τά συμμαχικά 
Κράτη διά τών έν Σοφίφ. Βελιγραδίιο καί Κεττίγνη Πρεσβευτών.

— Είς τό διάβημα τούτο τών Δυνάμεων ό κ. Κορομηλάς άπήντησεν
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οτι ή 'Ελληνική Κνθέρνησις δέν δύναται ν' άπαντήση πριν συνεννοηΟή 
μετά τοΰ Αρχιστρατήγου καί τών Κυβερνήσεων τών συμμαχικών Κρατών.

3 Νοεμβρίου. — Εις τόν Αγγλικόν τύπον δημοσιεύονται μεγάλοι 
έπαινοι διά τήν δράσιν. τήν αντοχήν καί τήν γενναιότητα τοΰ ’Ελληνι
κού στρατού, έξαίρεται δέ ή υπεροχή τού 'Ελληνικού πυροβολικού.

Γκαρνιτσόβου στενά. Τό Μοναστήριον παρεδόθη είς τούς Σέρβους.
— Είς τήν Τσατάλζαν ήρχισε μεγάλη μάχη μεταξύ Βουλγάρων καί 

Τούρκων. Ό Βουλγαρικός στρατός έπιχειρήσας σφοδρόν έφοδον ήναγ- 
κάσθη νά υποχώρηση. Ό παραπλέων τήν άκτήν τής ΓΙροποντίδος Τουρ
κικός στόλος υποστηρίζει τόν στρατόν.

Ή χολέρα επιφέρει φοβερόν όλεθρον εις τά Ί'ουρ 
στρατεύματα. Τά πτώματα τών νεκρών στοιβάζον 

εις σωρούς άταφα εί<
Τσατάλτζα; του.

κικά
ται
τικής γραμμής τή

6 Νοεμβρίου,— 
τήν Φλώριναν.

Είς τήν Τσατάλτζαν ό Τουρκικός στρατός προχω- 
ρήσας έκ τών θέσεων του κατέλαβε τό χωρίον Παπά 
Βουργάς έκκενωθέν ύπό τών Βουλγάρων.

—ΤΙ Κυβέρνησις τού Μαυροβούνιου άνεκοίνωσε τήν 
κατάληψιν τού Άλεσσίου ύπό τοΰ στρατού.

7 Νοεμβρίου. — Ό Διάδοχος μετιί τοΰ στρατοΰ του 
άπέκοψε τόν μή είσέτι ΰποχωρήσαντα Τουρκικόν στρα
τόν, περί τοΰ όποιου έξηκριβώθη ότι, μετά τήν κατάλη- 
ιβιν τοΰ Μοναστηριού δέν παρεδόθη είς τούς Σέρβους,

τα προχώματα τής οχύρωμα-, 
, . παί είς τούς δρόμους.

Ο ύπό τόν Διάδοχον στρατός κατέλαβε

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ.—Ό «’Αβέρωφ», ή ναυαρ- 
χίς τοΰ Στόλου τοΰ Αιγαίου, έ τρομοκρατεί τά 
ΰδατα τοΰ Αίγαίου τηρών τόν άποκλεισμύν.

— Ό Βουλγαρικός στρατός καταλα- 
6ών τό Καδέμκιοϊ καί τήν πόλιν τής 
Τσατάλζας, εύρίσκεται είς επαφήν μετά 
τών Τουρκικών προφυλακών, δυτικώς 
τής λίμνης τού Μπουγιούκ Τσεκμετζέ. 
Μάχη αποφασιστική ούδεμία έδόθη εί- 
σέτι, οί δέ δύο στρατοί μάλλον άπρα- 
κτούσι περιοριζόμενοι είς αψιμαχίας 
άναγνωρίσεως.

4 Νοεμβρίου. — Ό Ελληνικός στό-

ΑΙ ΝΗΟΨΙΑΙ.—Ό άποκλεισμός τού Αίγαίου ήτο άγριο; καί αύτό 
ήτο ή μεγαλειτέρα συμβολή είς τόν συμμαχικόν Αγώνα έκ μέρους 
τής 'Ελλάδος. Τά τορπιλλικά μας, τά άντιτορπιλλικά καί τά 
άνιχνευτικά ήσαν είς διαρκή κίνησιν καί συνελάμβανον κάδε 
πλοϊον, είς τρόπον ώστε ούτε Ενα στρατιώτην δέν ήδννήΟη νά 

μεταφέρη έξ ’Ασίας ή Τουρκία είς τά πεδία τού πολέμου.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΙΟΝ. — Άλλά καί τά έπιτα- 
χθέντα έμποριχά σκάφη, προαέφτρον 
μεγάλα; υπηρεσίας ύπό άξιωματιχον; 
μονίμους ή καί έφέδρον; εμποροπλοιάρ
χους Ή - Μακεδονία·, ύπό τόν κ. Λυκ. 
Τσουκαλΰν. μέ τό εδστοχον πϋρ τών 
ταχυβόλων Bethleem έσωσε κυριολεκτι
κοί; τόάποβάν πρός κατάληψιν τής Χίου 

σώμα στρατού.

λος κατέλαβε τήν νήσον Ικαρίαν
— Εις τήν Ήπειρον ό Ταγμα

τάρχης τής Χωροφυλακής κ. Σπυ- 
ρομηλιος μετ’ έθελοντικού σώμα- 
τος κατέλαβε τήν Χειμάρραν.

— Ή δη Μεραρχία μετά πεί- 
σμονα μάχην παρά τό Κομανό 
άπέκρουσε τόν έχθρόν. Ή δεξιά 
πτέρυξ τοΰ στρατοΰ εξακολουθεί 
βαδίζουσα πρός τόΜοναστήριον.'Η 
προέλασις έγένετο διά τριών ταν- 
τοχρόνως σημείων πρός τήν λίμνην 
τοΰ Όστρόβου.Άπό Βοδενών πρός
βορράν, άπό Γραμματικόβου νοτιώτερον καί άπό Κοζάνης νοτίως.

—’Εκτός τής νίκης τοΰ Κομανό ό στρατός μας ένίκησε τόν εχθρόν 
είς τό Όστροβον καί τήν Ιίατρανίτσαν.

5 Νοεμβρίου.—Μετίι. νέαν προέλασιν ό εχθρός κατεπολεμήθη νοτίως
μέν έν Σόροβιτς, πρός βορράν'] δέ είς τά μεταξύ τού Όστρόβου καί

ΑΡΚΑΔΙΑ. — Καί άύτή τή; μοίρα; τών «ύδρόμων, τελείως έξω.τλωμένη μέ Bethleem 
επαιξεν είς τήν Χίον Οαυμάσιον ρόλον.

άλλ’έτράπη πρός Ι’έσναν. 
Προσβληθείς ύπό Σέρβων 
καί άποκοπείς τών συγ
κοινωνιών ό Τουρκικός 
στρατός είχεν υποχωρή
σει άτάκτως διάΦλωρίνης 
άνερχόμενος είς 30,000.

— ’Επικειμένων τών δια
πραγματεύσεων διά τήν 
συμφωνίαν περί άνακωχής 
ό Βουλγαρικός στρατός 
τής Τσατάλτζας διετάχθη 
νά διακόψη τάς έχθρο- 
πραξίας. Ό Βουλγαρικός 
στρατός έξεκένωσεν άπά- 
σας τάς θέσεις, τάς έναντι 
τοΰ φρουρίου Χαμηδιέ. Αί 
θέσεις αύται κατελήφθη- 
σαν ύπό τών Τούρκων.

8 Νοεμβρίου. — Μοίρα 
τοΰ'Ελληνιχοΰ στόλου, τής 
οποίας συμμετέσχε καί ό 
«’Αβέρωφ», κατέλαβε τήν 
Μιτυλήνην έν μέσιρ άπε- 
ριγράπτου ενθουσιασμού. 
Ή φρουρά τής πόλεως, 
μετά τήν ταχΟεΐσαν εις 
αυτήν προθεσμίαν, παρέ- 
δωκε μέν τήν πόλιν, άλλ’

άρνηθεϊσα νά παραδοθή καί ή ιδία έτράπη πρός τό έσωτερικόν τής νήσου.
— Οί "Ελληνες τών Σερρών άπέστειλαν είς τήν Θεσσαλονίκην επι

τροπήν διά νά ύποβάλη τά σέβη των είς τόν Βασιλέα Γεώργιον.
9 Νοεμβρίου.— Διά Β. Διατάγματος προήχθη τιμής ένεκεν διά τάς 

έξοχους πρός τήν Πατρίδα υπηρεσίας Του, τάς προσενεχθείσας ενώπιον

σκομένην ένΘεσσαλονίκη, εις Δεδεαγάτς. Ή 
Ελλάς διέθεσε πρός τούτο ολόκληρον στό
λον μεταγωγικών έκ 26 περίπου σκαφών, 
ι'ίτινα συνεκεντρώθησαν είς τόν λιμένα τής 
Θεσσαλονίκης Ή έπιθίθασις ήρχισεν.

11 Νοεμβρίου. — ’Ανεκαλύφθη είς τήν 
Θεσσαλονίκην συνωμοσία μεταξύ τών Τούρ
κων, αξιωματικών, οΐτινες είχον άφεθή ελεύ
θεροι έπί τφ λόγιο τής στρατιωτικής των 
τιμής. Ή συνωμοσία έτεινεν είς τήν μετα
βολήν τού δημιουργηθέντος νέου καθεστώ
τος. Μετιί τήν άνακάλυψιν τής συνωμοσίας 
άπεφασίσΟη όπως, πάντες οί αιχμάλωτοι 
Τούρκοι άξιωιιατικοί μεταφερθώσιν είς άλ· 
λας πόλεις τής

— Είς τήν 
πραγματεύσείς

12 Νοεμβρίου. — Έπί 
ή 'Ελληνική σημαία. Ή 
τήν παραμονήν διά βιαίας 
θέσιν Κοντάρι, μίαν ώραν μακράν τής 
λεως τής Χίου. Ό Τουρκικός στρατό, 
1800 άνδρών κατέφυγεν είς τά όρη.

— Τό άνελκυσθέν έν Ιίρεθέζη τορπιλλο- 
φόρον ’Αττάλεια* κατέπλευσεν είς τόν Ναύ
σταθμον καί ώς λάφυρον πολέμου αποτελεί 
πλέον μέρος τού 'Ελληνικού στόλου.

— ΊI συγκέντρωσις τόσων μεταγωγικών 
έντός ολίγου χρονικού διαστήματος διά τήν 
μεταφοράν τού Βουλγαρικού στρατοΰ προ- 
καλεϊ τόν θαυμασμόν τών ναυτικών κύκλων 
τής Ευρώπης καί ιδία τών ’Αγγλικών, οΐτι-

Ο ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ. Καί μέ μίαν τάξιν, 
-Οαυμασύεΐσαν ύφ’ ΰλων, Ακόμη καί 
τών Ευρωπαίων, δλος αύτό; ό στό
λο; τών μεταγωγικών κατέπλευσεν εί; 
Δεδεαγάτς καί έντό; 22 ώρών άπεβί- 
βασε τεχνικώτατα τά; IV χιλ. άνδρών.

Ο ΕΚΠΛΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΩΝ. 
Ό έκ Θεσσαλονίκη; άπόπλου; τών 
δπλιταγωγών εί; μίαν άτέρμονα γραμ
μήν παραγωγή;, συνοδευομένων έκα- 
τέρωύεν άπό τορπιλλικά καί άντιτορ- 
πιλλικά τού στόλου μας, ήτο Ενα 
-θέαμα μεγαλοπρεπέστατον, καθώς καί 

όλόκληρος ό πλοΰς των.

κών, οϊτινει 
τφ λόγιο τής

Ή συνωμοσία έτεινεν 
τοΰ δημιουργηθέντος 

Μετιί τήν άνακάλυψιν τή 
οπω;

αξιωματικοί μεταφερθώσιν 
: 'Ελλάδος.
Τσατάλτζαν ήρχισαν αί δια- 
χπερί άνακωχής.

τής Χίου κυματίζει 
νήσος κατελήφθη 

άποβάσεως είς 
πό- 

έκ.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑ
ΡΩΝ — "Οταν οί Βούλγαροι 
άπεφάοισαν νά φύγουν άπο 
τήν Θεσσαλονίκην διάναοπευ- 
οουν νά ένιοχύσουν τον; εί; 
Τσατάλτζαν μαχομενουςάδε'.- 
φού; των, παρεκάλεσαν την 
'Ελληνικήν Κυβέρνηοιν να με- 
ριμνήση περί τή; μεταφοράς 
αύτών εις Δεδεαγάτς. ΕΙκοσιεξ 
Εμπορικά σκάφη έπιτεταγμένα 
διετέθησαν πρό; τούτο και 
έφορτώνοντο άπό την προκυ- 

~μαίαν Θεσσαλονίκης.

τοΰ έχθροϋ είς τόν βαθμόν τοΰ στρατηγού 
ή Α. Β. Υ. ό αντιστράτηγος Διάδοχος.

— ΆπεφασίσΟη νά συναντηθούν είς Τσα
τάλτζαν οί πληρεξούσιοι τών συμμάχων μετιί 
τών Τούρκων πληρεξουσίων διά τήν συνο
μολόγησα· ανακωχής.'Π 'Ελλάς ύπέδειξεν ώς 
πληρεξουσίους της τόν έν Σοφίι,ι Πρεσβευτήν 
κ. ΙΙανάν καί τόν παράτφ Βουλγαρικοί στρα- 
ταρχείφ Έλληνα στρατιωτικόν ακόλουθον 
λοχαγόν κ. Φραντζήν. ΤΙ Σερβία καί τό 
Μαυροβούνιον αντιπροσωπεύονται ύπό τής 
Βουλγαρίας.

10 Νοεμβρίου. Ό αρχηγός τού στόλου 
τού Αίγαίου άγγέλλει, ότι κατέλαβε τό ΙΙλω- 
μάριον τής Λέσβου καταλύσας τάς άρχάς 
καί κρατήσας τούς δημοσίους ύπαλλήλους 
ώς αιχμαλώτους.

—Ό στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονί
κης πρίγκιψ Νικόλαος, κατά τήν γενομένην 
δεξίωσιν πρός τιμήν τοΰ Διαδόχου τής Βουλ
γαρίας. ήγειρε πρόποσιν έν τή οποία, έξαίρων 
τάς νίκας τών συμμάχων, ηύχήθη όπως διά 
τής αδελφικής άγάπης καί τής αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης στερεωθή τό έργον, τό όποιον 
οί σύμμαχοι στρατοί κατώρθωσαν διά τοΰ 
αίματος. Ό πρίγκιψ Βόρις άπαντών έξέ- 
φρασε τήν χαράν του διότι, εύρίσκεται μεταξύ 
Ελλήνων άξιωιιατικών καί προέπιεν ύπέρ 
τής Βασιλικής Οικογένειας τής 'Ελλάδος καί 
τοΰ γενναίου καί ένδοξου 'Ελληνικού στρατού.

—Έξηκριβώθη οτι οί κατασχεθέντες ίπποι 
έν Θεσσαλονίκη ανέρχονται είς β,ΟΟΟ, τά δέ 
όπλα Μάουζερ είς 70,000. ___________

— Ή Βουλγαρία έζή- 
τησε', παρά τής Ελλάδος 
όπως μεταφέρη διά θα
λάσσης τήν 7η* Βουλγα
ρικήν μεραρχίαν, τήν εΰρι-

Ο1 ΟΡΙΑΜΒΟΙ ·
ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ MAS

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΤΡΑΤΟΣ

Ό 'Υπουργός τών Ναυτικών, ό νυχθημερόν άγρυπνος, ό 
τά πάντα ρυΟμΐζων, τά πάντα έπιβλέπων καί ό δρέπων 
μετά τών άξιαιματικών καί τών ναυτών τοΰ 'Ελληνικού 
στόλου τάς οάφνας του. Κατα τήν άπουοίαν τοΰ κ Πρω
θυπουργού καί 'Υπουργού τών Στρατιωτικών είς Λονδΐνον. 
ό κ* Στράτος άνέλαβε προσωρινώς xui τήν διεΰΟυνσιν τοΰ 
'Υπουργείου τών Στρατιωτικών.Ήτο ό ένδεδειγμενος άντι- 

καταοτάτης τυΰ κ. Βενιζέλου.



ΦΛΩΡΙΝΑ. - Είς τήν °1 ‘«’-y0®""? Λ™ ’» Μοναστήρι ύπό τών Σέρβων Τούρκοι άπεπειράθησαν νά άντιτάξουν
άντίστασιν κατα της στρατιάς του Διάδοχου. Καμαρώστε την άποσϋνθεσίν των.

νες εξαιρούν ώς μέγα κατόρθωμα τήν ταχύτητα τής συγκεντρώσεως καί 
τήν τάξιν τής έπιβιβάσεως. Ή Βουλγαρία δμως, άντί ολοκλήρου μεραρ
χίας, ώς άρχικώς άπεφάσισεν, έζήτησε τήν 
μεταφοράν είς Δεδεαγάτς μιας μόνης Βουλ
γαρικής ταξιαρχίας.

12 Νοεμβρίου. — Ό Διάδοχος Κωνσταν
τίνος μετά τοΰ επιτελείου του μετέβη είς 
Μοναστήριον. 'Ολόκληρος ή πόλις ήτο ση
μαιοστόλιστος. Ή γενομένη υποδοχή ΰπήρ- 
ξεν ένθουσιωδεστάτη. θερμοτάτη ήτο καί 
ή συνάντησις τών δύο Διαδόχων 'Ελλάδος 
καί Σερβίας. 'Ο "Ελλην Διάδοχος έπανήλθεν 
είς Φλώριναν, προπεμφθείς ένθουσιωδώς 
ΰπό τών κατοίκων Μοναστηριού.

14 Νοεμβρίου. — Κατελήφ Οη ΰπό τοϋ 
Ελληνικού ίππικοΰ ή Καστόρια, οπού συνε- 
κεντρώθη μία Ελληνική μεραρχία.Ή κατά
ληξης έγένετο μετά σφοδράν μάχην είς τό 
χωρίον Βιλλίτσα.

—Ό Διάδοχος άνεχώρησεν έκ Φλωρίνης 
διιι Θεσσαλονίκην.

15 Νοεμβρίου.—Ή κύκλωσις τών Ίωαν- 
νίνων εξακολουθεί μετά μεθοδικής προελά- 
σεως είς τήν ’Ήπειρον.

— Τά φέροντα τόν Βουλγαρικόν στρατόν
'Ελληνικά άτμόπλοια έφθασαν είς τόν όρμον τοΰ Δεδεαγάτς. Ή άπο- 
ΙίίΟασις ήρξατο ύπό τήν προστασίαν τοϋ Ελληνικού στόλου.

ΤΙ ΕΜΕΙΝΕΝ.— ΕΙς τόν λιμένα τή; θίοσαλονίκης μέθα άπο 
τήν θάλασσαν προβάλλει ενα; loro; πλαγιασμένο;. Είνε δ,τι 
έμεινε άπό τό Ιστορικόν πολεμικόν ·Φετίχ·Μπονλέντ· πον 

έτορπΐλλησεν ό ήρως Ν. Βότσης.

Μηνά, τής Θεσσαλονίκης παρισταμένου ολοκλήρου τοΰ 'Ελληνικού 
Βασιλικού Οίκου καί τών ξενιζόμενων πριγκίπων, έτελέσθη μεγαλοπρε-

ΟΙ ΗΤΓΗΜΕΝΟΙ.—Σάν Άτσίγγανοι πλανώνται άπό χωρίου είς χωρ1ον καί καταφεύγουν είς τήν "Ηπειρον, τά τμήματα τής στρατ.άς τής Μακεδονίας

16 Νοεμβρίου. — Ό Βασιλεύς έδέχθη είς τήν Θεσσαλονίκην άντι- 
προσωπείαν τής Συνάξεως τοΰ Άγ. Όρους. Έξέφρασε πρός τοΰς μονα

χούς τήν επιθυμίαν του όπως, είς πρώτην 
ευκαιρίαν έπισκεφθή τό Άγιον "Ορος.

17 Νοεμβρίου.—Ό 'Ελληνικός άποβατι- 
κός στρατός τής Χίου καταλαθών όχυρωτά- 
τας θέσεις περιέζωσε τούς Τούρκους, τών 
όποιων έπετεύχθη ή έκτόπισις έκ τοΰ άσφα- 
λοΰς καταφυγίου του. τής Μονής τών Αγίων 
Πατέρων. Ή Μονή, δπου εϊχεν όχυρωθή ό 
Τουρκικός στρατός, κατεστράφη διά τών πυ
ροβόλων τοΰ στόλου. Οί Τούρκοι φεύγοντες 
έσφαξαν τόν ηγούμενον καί τοΰς μοναχούς.

—Ό Βασιλεύς τού Μαυροβούνιου διευθύ
νει αυτοπροσώπως τάς ένεργείας τοΰ πολιορ
κητικού στρατού τής Σκόδρας.

—Ό Διάδοχος Άρχηγός τού 'Ελληνικού 
στρατού, κατόπιν τών συνεχών ωμοτήτων. τάς 
οποίας διέπραξεν ό περιβόητος καταστρο- 
φεύς τών Γρεθενών καί δολοφόνος τοϋ Μη
τροπολίτου Αίμιλιανού Μπεκήρ άγας. έπε- 
κήρυξε τοΰτον ώς ληστήν καί ώρισεν αμοι
βήν 10,000 δραχμών διά τήν σύλληψιν ή 
τόν φόνον αΰτοΰ.

18 Νοεμβρίου.—Είς τόν ναόν τού 'Αγίου

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ.- Μετά τάς μάχας δ Διάδοχος, άφιππεύων, περιήρχ.το εΐς τά χωρία πού ήλευΟέρωνε. -Ιδέτε τον συνδ.αλεγόμενον μέ χωρικούς είς τά Σόροβιτς.

πές μνημόσυνου ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τών άπ’ άρχής τών έχθρο- 
πραξιών πεσόντων στρατιωτών καί τών τεσσάρων συμμαχικών στρατών.

19 Νοεμβρίου. — Ό Διάδοχος τής Σερβίας πρίγκηψ Αλέξανδρος 
εφθασεν είς Θεσσαλονίκην πρός άντεπίσκεψιν τού "Ελληνος Διαδόχου. 
Είς τόν σταθμόν παρετάχθη τάγμα Ελληνικού στρατού μέ τήν σημαίαν. 
Ίον Διάδοχον τής Σερβίας ΰπεδέχθησαν ό Διάδοχος Κωνσταντίνος, οί 
"Ελληνες πρίγκιπες καί ό Νομάρχης.

— Έπιθεθαιοΰται ή κατάληξης τοΰ Δυρραχίου ΰπό τών Σέρβων.
20 Νοεμβρίου. — Ή Ελλάς άπέκρουσε τήν ανακωχήν, καθόσον οί

Ο ΑΠΟ TO S < 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
Ύπολοχαγός τού Μηχανικού, πεσών γενναίως 

είς Σόροβιτς.

ΰπό τής Τουρκίας προταθέντες δροι είνε άπαράδεκτοι. Ή ανακωχή 
ύπεγράφη έν Τσατάλτζφ μονομερώς ΰπό τής Βουλγαρίας, τής Σερβίας 
καί τού Μαυροϋουνίου, ώρίσθη δέ δεκαπενθήμερος. Ή άξίωσις τής 
Τουρκίας περί επισιτισμού τών φρουρών Άδριανουπόλεως καί Σκό
δρας άπερρίφθη όριστικώς ύπό τής Βουλγαρίας καί τού Μαυροβούνιου.

21 Νοεμβρίου. — Ή Ελλάς πρό τής ύπογραφής της άνακωχής ΰπό 
τών συμμάχων άπηύθυνεν αξιοπρεπή έκκληση· πρός αυτούς, δι’ ής έν 
τφ κοινφ συμμαχικφ συμφέροντι προσεπάθει νά τοΰς πείση, δπως άπό- 
σχωσι παντός διαβήματος δυναμένου νά έκθεση είς κίνδυνοι· τόν Βαλ

κανικόν Σύνδεσμον. Έν τφ αύτφ έγγράφιρ ή 
OBITS Ο 'Ελλάς, καταδεικνύουσα τάς άρίστας διαθέσεις

ύπέρ τού ολου συμμαχικού άγώνος, προσεφέρετο 
νά διάθεση ύπέρ τοΰ κοινού άγώνος πάσαν αύτής 
τήν ναυτικήν καί στρατιωτικήν δύναμιν. είς περί
πτωση· κατά τήν όποιαν ή Τουρκία Οά έπέμενεν 
άποκρούουσα τοΰς συμμαχικούς όρους.

22 Νοεμβρίου.— Διαπιστοΰται ότι ή αποχή 
τής 'Ελλάδος ουδόλως σημαίνει καί διχογνω
μίαν αύτής πρός τούς συμμάχους.

— "Εδρα τών διαπραγματεύσεων περί ειρή
νης ώρίσθη τό Λονδϊνον. Είς τάς διαπραγμα
τεύσεις Οά συμμετάσχη καί ή Ελλάς.

—Ώρίσθη δπως συγκροτηθή έν Λονδίνφ» καί 
διάσκεξης τών πρεσβευτών τών Μ. Δυνάμεων.

ΑΚΛΟΝΗΤΟΙ. — Το πεζικόν 
τής ύπό τόν κ Ματθαιόπου 
λον μεραρχίας έπολέμησεν 
είς τό Σόροβιτς μέ ύπεράν- 
θρωπον γενναιότητα,καθώς 
καί όλος ό έκεΐ στρατός μας, 
ένφ έβλεπε γύρω του νά 
πίπτουν δοξασμένοι οί κα- 
λήτεροι άξιωματικοί μας.

Ηί

ΕΤΗΡΗΣΑΝ ΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΝ. 
Καί έμειναν είς τάς θέσεις 
των,ένφ έπήρχετο ό έχθρός 
μέ ύπερδιπλαοίας δυνάμεις, 
μέχρις δτου έφθασαν αί ένι· 
σχύσεις καί διασκορπίσαν- 
τες τόν έχθρόν έκαθάρισαν 

τό έδαφος.
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φ ΑΠ© Τ© ΚΑΦΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙΑ. — Καί τά ύπολείαματα αύτά, δφευγον||έπονβιδίστως 
μόλις τούς άντίκρυζον οί Ιδικοί μας.

ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ.—Ίδέτβ καί άλλο τμήμα τής δεξ. πτέρυγος τήςπαρατάξεως τοΰ Σόροβιτς πώς έμάχετο.

ΕΚΕΙΝΟΙ. — Ίδέτβ τώρα πώς έπολέμουν καί οί Τούρκοι. Οί παοοάδες 
των καί οί άρχηγοί έφενγον προτροπάδην, σάν τραγιά

ΗΜΕΙΣ.^— Είς τήν Μακεδονίαν ιιετά τήν κατάληψιν τών κυριωτέρων πόλεων της 
υπο τού'Ελληνικού στρατού, έμειναν άγέλαι Τούρκων, ύπολείμιιατα τής μεγάλης 
στρατιάς, καί οί ήμέτεροι έσπευσαν νά καθαρίσουν τό έδαφος άπό αυτός. 

Ίδέτβ πώς έπολέμησαν είς τό Σόροβιτς οί (δικοί μας.

23 Νοεμβρίου.—Πληρεξούσιον τής Ελλάδος διά τάς έν Λονδίνφ 
διαπραγματεύσεις περί ειρήνης ώρίσθησαν δ κ. Σ. Σκουλούδης, 
δ έν Βιέννη πρεσβευτής κ. Γ. Στρέϊτ, ό έν Λονδίνφ πρεσβευτής 
κ. I. Γεννάδιος, δ "Ελλην καθηγητής τού Διεθνούς Δικαίου έν Παρι- 
σίοις κ. Πολίτης, δ αρχηγός τού Γεν. ’Επιτελείου κ. Δαγκλής καί 
ό λοχαγός τοΰ Μηχανικού κ. I. Μεταξάς.

24 Νοεμβρίου. — Άπεφασίσθη όπως άναχιορήση είς Λονδΐνον 
μετά τών λοιπών Ελλήνων πληρεξουσίων καί δ Πρωθυπουργός τής 
Ελλάδος κ. Βενιζέλος.

— ’Εξ ’Ηπείρου αγγέλλεται δτι. λόχος στρατού υπό τόν λοχαγόν 
Τρυπογεώργον κατέλαβε τό Συρράκον (πατρίδα τού Κωλέττη) καί 
τήν κωμόπολιν "Αγιος Γεώργιος, έναντι τών Καλαρρυτών.

— Μετά γενομένην άπόβασιν είς 'Αγίους Σαράντα τής Ηπείρου 
ύψώθη ή Ελληνική σημαία. Αί τουρκικοί άρχαί, έγκαταλείψασαι

25 Νοεμβρίου.—Έν έκτάκτω φύλλω τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως έδημοσιεύθη Βασ. Διάταγμα καθ’ δ ανατίθε

ται προσωρινώς καί έφ’ δσον διαρκεϊ ή απουσία τοΰ κ. Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως, ή μέν διεύθυνσις τών εργασιών τού 
Υπουργικού Συμβουλίου εις τόν έπί τών ’Εξωτερικών υπουρ
γόν κ. Λάμπρον Κορομηλαν, τοΰ δέ Υπουργείου τών Στρα-

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ.—Δύο 
ή μέρος μετά τήν κατάληψιν τής Θεσ
σαλονίκης ύπό τοΰ 'Ελλην Στρατόν δ 
Βούλγαρος στρατηγός θεοδωρωφ ίςη- 
τηοε παρά τού Διαδόχου τήν άδειαν 
νά οτρατωνιαΟώσι, λογφ τής κακό- 
χαιρία 
τών

έντός τής πόλεως 2 τάγματα 
συμμάχων «αί δ Διάδοχος ίστεο- 

ξεν είς τούτο εύγενώς.

νών ύπό τήν Αρχηγίαν του Α/.ες. I ωμα και του 
ΤΙιπίνου Γαριβάλδη και των Τούρκων προ τη, 
λίιινης τών Ίωαννίνων. Μεταξύ τών τραυματιών 
άναφέρεται ό ταγματάρχης Μπαρδοπουλος.

28 Νοεμβρίου. — Τά σώματα των Γαριβα/.- 
δινών.καταλαβόντα τόν Δρίσκον, έξηκο/.ουθησαν 
νά μάχωνται γενναίως, έπεκτειναντα την Ορα-

>ίου,

τιωτικών είς τόν έπί των 
Ναυτικών υπουργόν κ. Νι
κόλαον Στρατόν.

26 Νοεμβρίου.— Άνε- 
χώρησε δ·ά Πατρών και 
Βρινδησίου εις Λονδΐνον 
δ Πρωθυπουργός κ. Βενι
ζέλος μετά τών λοιπών 
Ελλήνων πληρεξουσίων.

—Ό’ Χρόνος τών 11α-

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ.—’Αγών λυσσα
λέος συνήφθη μεταξύ ή μετε^ω ν και 
Τούρκων διά τήν γέφυραν του Αξιου, 
τήν ό.τοίαν δ 'Ελληνικός στρατός διήλύε 

δεκατιζόμενος άπό το έχάρικον πυρ.

οισίων έδημοσίευσε τήν έκθεσιν 
τοΰ στρατηγού Δαγκλή, αρχηγού 
τού Γενικού Επιτελείου τού Ελ
ληνικού στρατοΰ, διά τήν κατάλη
ψη· τής Θεσσαλονίκης. Έκ τής 
έκθέσεως συνάγεται τό ασφαλές 
συμπέρασμα δτι, οί Ισχυρισμοί του 
Βουλγάρου στρατηγού Θεοδωρωφ, 
ουδόλως στηρίζονται έπί τών πραγ
μάτων καί είνε δλως άβάσιμοι., 
' 27 Νοεμβρίου.-Σφοδρά μάχη 
συνήφθη μεταξύ τών Γαριβαλδι-

οι ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΜΑΣ - Είκοσι καί 
πέντε χιλιάδες Τουρκικού στρατού 
παρεδόδησαν έν Θεσσαλονίκη αιχμά
λωτοι τοϋ 'Ελληνικού στρατού, καί 
προσωρινώς τούς κατηυλισαν ύπο 

σκηνάς έπί τού Καραμπουρνου.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ. —’Όλα τά έπι- 
ταχβέντα 'Ελληνικά άτμοπλοια 
διετέβησαν διά τήν είς διάφο
ρους πόλεις τής Ελλάδος μετα
φοράν τών αιχμαλώτων τής Οεσ- 
σαλονίκης, έπειδή άνεκαλοφΟη 
δτι συνωμοτούν κατα της ι-././.η- 

νικής κατοχής.

σίν των μέχρι τών άχυρων της 
Γαστρίτσας. Έπέσυρον όμως 
διά τής δράσεως των ταύτης 
έχθρικάς δυνάμεις πολύ υπερ- 
τέρας. άνερχομενας εις b.UW 
ανδρσς καί ήναγκασθησαν να 
ΰποχωρήσουν.Έξαίρεται η γεν- 
ναιότης τοΰ αρχηγού των Ελ
λήνων Γαριβαλδινών κ. Αλεξ. 
Ρώμα, δστις έτραυματίσθη ε/.α- 
φρώς-Ό ταγματάρχης Μπαρδο- 
πουλος έτραυματίσθη 
01 έκτος μάχης τεθεντες Γαρι- 
βαλδινοι υπολογίζονται εις 200. 
Μεταξύ τών νεκρών άναφερεται 
καί δ λοχαγός τού σώματος των 
Γαριβαλδινών, δ υπέροχος Κερ- 
κυραΐος ποιητής καί τέως βου
λευτής

έκ νέου.

Τ» ΣΦΑΓΙΑ —'Ολόκληροι άγέλαι άπό άρνία, 
Αώδία «αί Αλλα σφάγια ήκολούδουν τον 
στρατόν μας χάρις είς τήν θαυμαστήν προ- 

βλεψιν τής ’Επιμελητείας μας.

Λαυρέντιος Μαβίλλης, 
δστις έπεσε μαχόμε- 
νος ώς ήρως. Εις την 
μάχην τοΰ Δρίσκου, 
είς τήν πρώτην γραμ
μήν τοΰ πυράς, εύρι- 
σκετο έκτελούσαχρέη 
νοσοκόμου ή κυρία 
ΆσπασίαΙ.Ράλλη, τό 
γένος Μαυρομιχάλη.

— Ό πρωθυπουρ
γός κ. Έλ. Βενιζέ
λος μετά τών λοιπών 
πληρεξουσίων άφ_ί- 
χθησαν τήν νύκτα εις 
Παρισίους, δπου έγέ- 
νοντο δεκτοί ύπό τοΰ 
πρεσβευτού κ. Ρω
μανού καί πλείστων 
μελών τής Ελληνι
κής παροικίας.

29 Νοεμβρίου — 
Ό ύπό τόν αρχιστρά
τηγον Σαπουντζάκην 
στρατός ήνοιξε γενι
κήν έπίθεσιν κατά 
τοΰ εχθρού, τοΰ (οχυ
ρωμένου έν Ίωαννί- 

. νοις.ΔΓ ηρωικής έπι- 
θέσεως τών εύζωνι- 
κών ταγμάτων διά 
τής λόγχης κατελα- 
βον τά υψώματα Αη- 
τορράχης. Οί Τοΰρ-
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κοι φεύγοντες έγκατέλειψαν 7 τηλεβόλα. Ό έχθρός ΰποχωρήσας έκ Με
στών, καθ’ δλην τήν γραμμήν, κατέφυγεν είς τά παράτά ’Ιωάννινα οχυρά 
αύτών. Ό 'Ελλην. στρατός κατέλαβε θέσεις έναντίον τών οχυρών τούτων.

—Ό Γάλλος Πρωθυπουργός κ. ΙΙοανκαρέ. έδέχθη τόν έπισκεφθέντα 
αυτόν Έλληνα Πρωθυπουργόν μέ έξαιρετικάς 
τιμάς. Έπηκολούθησε πρόγευμα, εΐς τό όποιον 
παρεκάθησαν οί πρεσβευταί κ.κ. Ρωμανός καί 
Στρέϊτ καί τινες Γάλλοι διαπρεπείς πολιτευταί. 
Ό κ. Βενιζέλος συνωμίλησε προηγουμένως διά 
μακρών καϊ ιδιαιτέρως μετά τοΰ κ. Ποανκαρέ. 
Ό Πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος έπεσκέφθη καί 
τόν πρώην Πρωθυπουργόν τής Γαλλίας κ. Κλε- 
μανσώ. Περί τήν 3 μ. μ. ό κ. Έλευθ. Βενιζέλος 
άνεχώρησε διά Λονδϊνον, δπου έφθασε περί 
τήν 10 τής έσπέρας. Ό κ. Στ. Σκσυλούδης 
μετά τινων άλλων μελών τής Ελληνικής απο
στολής εϊχον φ-θάσει προηγουμένως. Είς τόν 
σταθμόν οί "Ελληνες τοΰ Λονδίνου ύπεδέχθη-

Η ΜΠΑΝΙΤΣΑ. — Ενφ ό Διάδοχος μέ τήν στρατιάν του έσπευδεν είς 
Θεσσαλονίκην, μια μεραρχία ύπό τον κ Δ. Ματθαιόπουλον, ήλθεν είς 
συρροξιν παρα τήν Μπανίτσαν μέ έχθρικάς δυνάμεις πολυαριβμοτέρας.

Η ΣΥΡΡΑΞΙΖ. — Ή σνγκρουσις ύ.τήυξε τρομερά χαϊ αί άπώλειαϊ 
μας ήσαν μεγάλοι. Έκεΐ έπεσαν οί άξ,ωματ.κοί Δελλαπόρτας, 

Δούκας, Κοσκινάς. Καθήκουρης καϊ Κατσονλης.

δ 
e

ΣΠ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΓΑΣ
Λοχαγός τοϋ Πυροβολικού, πεσών 

εΐς την μάχην τοϋ Σόροβιτς.

ΥΠΟ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ.— Καί όμως οϊ γενναίοι 
στρατιώται μας δεκατιξόμενοι άπό τό ίχβρικόν πΰρ παρί- 
μενον εϊς τας θέσεις των καϊ έμάχοντο Απεγνωσμένοι; ■ 

σαν ένθουσιωδώς τόν Έλληνα Πρωθυπουργόν.
— Μετά τοΰ κ. Βενιζέλου συνεταξείδευσαν έκ 

Παρισίων μέχρι Λονδίνου οί Σέρθοι καί οί Μαυ- 
ροβούνιοι πληρεξούσιοι.

30 Νοεμβρίου. — Ό έπί τών ’Εξωτερικών 
Υπουργός τής ’Αγγλίας κ. Γκρέϋ έδέχθη είς 
άκρόασιν τόν κ. Βενιζέλον καί τούς λοιπούς "Ελ
ληνας πληρεξουσίους.

—’Εν Χίφ, ό καταφυγών εΐς τά όρη Τουρκικός 
στρατός, έπετέθη κατά τοϋ χωρίου Καρριές άλλ’ 
άπεκρούσθη. Έτέρα έπίΟεσις τών Τούρκων κατά 
τών ήμετέρων έγένετο καί έν Άγίφ Γεωργίφ» 
άποκοουσθεϊσα καί αύτή. Είς Λήθι σώμα Κρητών 
έξεδίωξε τόν εχθρόν καί κατέλαβε τά ΰψώματα.

ί ετλ τόν Όλυμπον ό Άθως πανηγυρίζει. Τό Άγιον Όρος, 
ή Άκρόπολις τής Χριστιανοσύνης. έφωτίσθη μέ τά χρώ- 
ματα τής 'Ελληνικής σημαίας, τήν όποιαν έφερον οί ναΰται 

θωρηκτοΰ ·Άθέρωφ καί τών άνιχνευτικών, ΙΙάν- 
θηρος», Ίέρακος» καί Θυέλλης, τών άποτελούντων τήν 

μοίραν, ήτις κατέλαβε κατά τάς πρώτος ήμέρας τοΰ Νοεμβρίου τόν 
ιστορικόν Άθω.

Ή μοίρα κατέπλευσεν είς τόν λιμένα Δάφνης, ένθα ύψώθη ή πρώτη 
Ελληνική σημαία ύπό τοΰ άποβιβασθέντος άγήματος. Έκεΐθεν τό 
άγημα κατηυθύνθη είς Καρυάς, τήν πρωτεύουσαν τής Ίεράς Κοινότητος, 
καί ύψωσε τήν σημαίαν έπί τοΰ Διοικητηρίου, ΰπό τούς ήχους χαρμόσυ
νων κωδωνοκρουσιών τών Μονών. Οί μοναχοί μετά λαβάρων καί έξα- 
πτερύγων έξήλθον πανταχοΰ πρός υποδοχήν τών 'Ελλήνων. "Ετερον 
άγημα άπεθιβάσθη ύπό τής μοίρας είς τόν λιμένα Άμουλιαγής, παρά 
τό Λαυρεωτικόν Μετόχιον.

Τό καταληφθέν Άγιον Όρος περιλαμβάνει 21 μονός, 
έκ τών όποιων 17 Έλληνικαί, μία Ρωσική, μία Βουλγα
ρική, μία Σέρβική καί μία Ρουμανική. Κατά τάς τελευ
ταίας στατιστικός ό αριθμός τών μοναχών άνέρχεται είς 
7.132 έκ τών όποιων 3,496 Ρώσοι, 3.276 "Ελληνες. 307 
Βούλγαροι, 286 Ρουμάνοι, 31 Γεωργιανοί καί 16 Σέρ- 
6οι. Ή διοίκησις εϊνε συγκεντρωμένη εις χεϊρας τών 
'Ελλήνων μοναχών, διότι, ή μικτή επιτροπή άποτελεϊται 
έξ ένός αντιπροσώπου έκάστης μονής. ΊΙ έπιτροπή 
εδρεύει είς Καρυάς, ή δέ διοίκησις φέρει μάλλον δημο
κρατικόν χαρακτήρα, διότι δυνάμει τών χρυσοΟούλων 
τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων, ό "Αθως έχει μεγάλας 
ελευθερίας καί άτελείας, ή δέ έκ τοΰ Πατριαρχείου έξάρ-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ.— Μ κανόνια ίγκατέ-, 
λειψαν οϊ Τοϋρκοι εϊς χεϊρας τών 
ήμετέρων μετά τήν φοβερόν μάχην 

τοϋ Σαρανταπόρου.

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΥ 14 Κ. Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αλλο τόλμημα αϋτό. Μέσα εΐς τόν δυσπρόσιτον όρμον τών Κυδωνιών ήτο κρυμμένη μία Τουρκική κανον.οφορος. 
Αλλο τόλμημα^ >υ χυβΕ'νών τί> Μ, είσέπλευσε νύκτα, την άνευρε καϊ τήν έβυθισεν.

ΤΑ ΣΤΕΝΑ.—Ίδέτε και τήν φοβερόν καί άπόρθητον χαράδραν τού Χαρανιαπόρον, 
δπου ώς γίγαντες {πολέμησαν οϊ "Ελληνες.

κατά πάσης Τουρκικής αυθαιρεσίας.
τοΰ 'Αγίου Όρους σήμερον είναι τά εξής· 

καί Λϋτοκρατορικόν Μονα
στήριον, ίδρυθεϊσα δαπά- ι 
ναις τών αύτοκρατόρων Νι- 1 
κηφόρου Φωκά καί ’Ιωάν- I 
νου Τσιμικτσή.

Ή μονή τών Ίβήρων 
ίδρυθεϊσα ύπό τής αϋτοκρα- | 
τείρας Θεοφανοΰς κατά τόν ν 
10°ν αιώνα.

ΤΙ μονή τοΰ Φιλοθέου 
I άπό τής έποχής ’Αθανασίου 
' τοΰ ’Αθωνίτου τφ 992.

Τό μοναστήριον τοΰ Καστα- 
μονίτου ( Κώνσταντος μονή ).

ΖΑΦ. ΜΑΤΣΑΣ. — Άπό τοΰς ήρωικώς 
χεοόντας εΐς τήν μάχην τοϋ Χαραντα- 
πόρου. Νέος άπό τούς έκλεκτους, λεβέν
της τήν ψυχήν καϊ τό σώμα καϊ μέ έξαι- 
ρετικά πνευματικά χαρίσματα.Αριστού
χος τής έν Γάνδη τοϋ Βελγίου Σχολής 
τών Πολιτικών Μηχανικών, πρώτος τής 
τάξεώς του. Μετέβη είς τήν Ανατολικήν 
ΓερμανικήνΆφρικήν. ώς μηχανικός, καϊ 
έξετελεοε διάφορα έργα είς τούς έκεΐ 
Γερμανικούς σιδηροδρόμους. Έχων άρ
τιον έ.τιστημονικήν μορφωσιν έτρεφε καί 
μεγάλην άγάπην πρός τήν φιλολογίαν, 
δέν άπέκρυπτε δέ οτι, άνήκεν εΐς τήν 
φάλαγγα τών οπαδών τής δημοτικής 
γλώσσης. Έπανήλθεν εϊς τήν 'Ελλάδα 
διό τήν θητείαν του καί κατόπιν παρέ- 
μεινεν ώς μηχανικός τοϋ ΧΠΑΙ1. Κατά 
τήν έπιστράτευσιν ήδύνατο νά μή προσ- 
έλθη ώς έξαιρούμενος καί αύτός σιδηρο
δρομικός ή ώς μηχανικός ήδύνατο νά 
καταταχϋή ώς άνθυπολοχαγος τοΰ Μη
χανικόν. Έν τούτοις έσπευσε πρώτος εϊς 
τήν φωνήν τής Πατρίδος καϊ έπεσε με
ταξύ τών πρώτων είς Χαραντάπορον.

τησις εϊνε μάλλον ηθική παρά 
διοικητική.

Ή ιστορία τών μοναστηρίων 
τοΰ ’Αγίου Όρους άρχεται κυ
ρίως άπό τοΰ Θ' αίώνος. Ώς 
πρώτον μοναστήριον άναφέρε
ται τό τοΰ 'Αγίου ’Ιωάννου τοΰ 
Κολοβού. Μετ’ όλίγα έτη τφ 
924 ό Αΰτοκράτωρ Ρωμανός ό 
Λεκαπηνός ίδρυσε τό μοναστή
ριον τού Χειμάρρου. Άλλ’ ό 
μοναχός’Αθανάσιος εϊνε ό εϊσα-

τοΰ Άγ. Διονυσίου, τοΰ Γρηγορίου, τοΰ Άγ. Παύλου, τοΰ Σταυρονικήτα. 
Τό τελευταϊον ώνομάσθη οΰτω πρός τιμήν τοΰ νικητοΰ Σταυρού καί 

ίδρύθη τό 1550 ΰπό τοΰ Πατριάρχου Ίερεμίου.
Τώρα τό Άγιον Όρος είναι Έλληνικόν.Ώς 

καί άλλαχοΰ γράφομεν άντιπρόσωποι τής 
Ίεράς Συνάξεως παρουσιάσθησαν ενώπιον 
τής Λ. Μ. τοΰ Βασιλέως έν Θεσσαλονίκη καί 
καθυπέβαλον τά σέβη των Αύτφ. Ή Λ. Μ. 
έξέφρασε»’ αύτοϊς τήν άπόφασιν Του δπως 

■>'yE7*-.-5 έπισκεφθή τό Άγιον Όρος.
: "’C’Tu ’Επίσης θά έπισκεφθή τό "Αγιον "Ορος καί

Ki ?ιf “' ■ η θεοσεβής Βασίλισσα μας καί ή έπίσκι ψις
Ι”? ' '"■k αύτη θα είναι διά τό Άγιον Όρος γεγονός

p/SSEt κανονισμούς τής I. Συνάξεως δέν έπιτρέ-
πεται ή μετάβασις έκεΐ γυναικών.

~ Άφοΰ καί είς τήν Αύτοκράτειραν Έλισά-
- -7 ' θετ τής Αυστρίας, μεταβάσαν διά τής θαλα-

__ ____ μηγοΰ της πρός έπίσκεψιν τών Τερών Μονών, 
J δέν επετράπη ή άποθίβασις.

Πρέπει δέ νά προσθέσωμεν, χάριν περιέρ
γειας, δτι, οί αυτοί κανονισμοί τοΰ Άγιου 
"Ορους δέν επιτρέπουν ούδέ ξφου, άνήκον- 
τος είς τό θήλυ γένος, τήν παρουσίαν.

Ή μονή τοΰ Βατοπεδίου, ήτις, κατά τήν παράδοσιν, ίδρύθη ΰπό Κων
σταντίνου τοΰ Μεγάλου.

Τό μοναστήριον τοΰ Ξηροποτάμου, φέρον τό όνομα έκ τοΰ πλησίον 
μικρού χειμάρρου.

ΊΙ μονή τοΰ Έσφιγμένου κειμένη μετάξι· τριών λόφων, ίδρυθεϊσα 
τφ 101β.

Τό μοναστήριον τοΰ Δοχιαρείου ίδρυθέν τφ 1016.
Τίι μοναστήριον τοΰ Ξενόφου, ίδρυθέν τφ 1071, κατοικεϊται ΰπό Σέρ

βων καί Βουλγάρων μοναχών.
Τό Ρωσικόν μοναστήριον τοϋ Άγιου Παντελεήμονος.
Τίι μοναστήριον τοΰ Καρακάλα, περί του όποιοι· ύπάρχουν οί διατει- 

νόμενοι οτι, εϊναι τό άρχαιότερον τών μοναστηρίων τοΰ Άθω, διότι 
ισχυρίζονται δτι, 
ίδρύθη ύπό τοΰ 
α ύτοκράτορος 
Καρ ακάλα.

Τό μοναστήριον 
τοϋ Χιλανδαρίου.

Τό μοναστήριον 
τοΰ Ζωγράφου, 
ίδρυθέν κατά τόν 
Ιθάν αιώνα.
Τό μοναστήριον 

τοΰ Σιμοπέτρα, 
ίδρυθέν ύπό τοΰ 
έρημίτου Σίμω- 
νος έπί βράχου.

Τό μοναστή
ριον τοΰ Κουτ- 
λουμούση.

Ή μονή τοΰ 
Παντοκράτορος, 

ίδρυθεϊσα έν ετει 
1180 ΰπό’Αλεξίου 
τοΰ Κομνηνοΰ.

Τά μοναστήρια

γαγων τούς μοναχικούς κανόνας 
είς τόν Άθω. Έλθιίιν έκ Τραπε- 
ζοΰντος. ίδρυσε τώ 963, άδεια τοΰ 
Αύτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά, 
τό μοναστήριον τής Λαύρας. Ή 
άνακήρυξις τών μονών ώς ανεξαρ
τήτων άπό τοΰ Πατριαρχείου έγέ
νετο τφ 1060 ΰπό τοΰ Αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Δούκα. Τό 
πρώτον Σλαυικόν μοναστήριον, τό τοΰ Χιλιανδαρίου, ίδρύθη τφ 1150. 
Ύπό τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν τά δικαιώματα τών μονών τοΰ 
Αγίου Όρους διετηρήθησαν παρ’ δλον τόν βαρύν ζυγόν. Οί πρώτοι 
Σουλτάνοι έπροστάτευσαν τάς μονός, κατόπιν δέ τά δικαιώματά 
των διετηρήθησαν ΰπό τήν σκεπήν τής Διπλωματίας καί έπροστα- 
τεύθησαν ' ' '—

Τά μοναστήρια τοΰ Άγιου Όρου:
ΤΙ μονή τής Λαύρας, όνομαζομένη
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και

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΣΑΜΟΝ

αμέσως αξιωματικός ει.

'αίου. Έκ τών

Η ΕΠΙΒΙΒΑΣΙΣ.—Σημαιοστόλιστος ή πόλις Βαθύ έπανηγύριζβ τήν έκδίωξιν 
τού Τουρκικού στρατοΰ.

Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ. - ΑΙ 
ορδαί έπεβιβάσϋησαν είς καΐκια, 
τα όποια έρρυμούλκησεν ή .Flo

rida. ένα μικρόν άτμόκλοιον.

λόν Κατελούζον έξεδίωξεν 
έκεΐθεν τφ 1462 Μωάμεθ ό 
Β'. Μετά δύο έτη οί Λέσβιοι 
έπανεστάτησαν έναντίον τής 
Τουρκικής κυριαρχίας, χω
ρίς όμως ν’ άπαλλαγώσιν 
αυτής. Ματαία έπίσης άπέθη

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ. - Πριν 
Ακόμη φύγουν αί όρδαί, ot 
έπαναστάται είσήλθον βΐς τήν 
πόλιν καί δλος ό κόσμος ouvp.q- 
οβυσβν βΐς τήν Μητρόπολιν, 
οπού ΑνεπέμφΟησαν βύχαρι- 
στίαι βΐς τόν θβόν έπί τή 

Απολυτρώσει των.

ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥΣ. — Δεξιά 
καί Αριστερά είχαν σκορπι
σμένα οί Τούρκοι καράβια. 
"Αλλα τούς έβύ&ισαν oL 
‘Ιταλοί καί ΑλλαήμεΙς. Ε(ς 
τήν Σάμον οΐ Ιταλοί τούς 
έβύΟισαν ένα Ακταιωρόν.

και η συμμετοχή των κατά 
τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. 
Ή ωραία νήσος έμεινεν ύπό 
τήν Τουρκικήν δεσποτείαν.

Ή Μιτυλήνη, νήσος πλού
σια, έχει έμπόριον άκμαΐον.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΑ. 
"Οταν Απ’ Ακρου είς Ακρον 
έξηγέρύη ή Σάμος διά νά 
Αποδιώξρ τόν Τούρκον, αί 
Μ. Δυνάμεις Απεβΐβασαν 
Αγήματα καί ύπεχρέωσαν 
τόν Τουρκικόν στρατόν νά 
φύγη είς τήν Μ. ’Ασίαν. 
Καί τότε οί Σάμιοι καφή- 
ρεσαν τόν ήγεμόνα Βεγλε- 
ρήν καί ύψωσαν τήν 'Ελ
ληνικήν σημαίαν εις τό 

ήγεμονικόν μέγαρον.

Εξάγει έλαιον, δέρματα, σάπωνας, 
βαλανίδια, είδη αγγειοπλαστικής, 
μέταξαν, καρπούς καί οΐνόυς. Τό 
κρασί τής Μυθύμνης ήτο όνομαστόν 
άπό τήν άρχαίαν εποχήν. Ή Μιτυ- 
λήνη έμπορεύεται κυρίως μέ τήν 
Μασσαλίαν, τήν Τεργέστην, τό Λον
δίνου, τήν Κωνσταντινούπολη· καί 
τήν Σμύρνην.

τοΰ στολου, όπως 
πόλεω;

τής πρωτευουσης τής νήσου παρεκα/.εσαν τον αρχηγόν 
δώση προθεσμίαν, κατά τήν διάρκειαν τής όποιας ή 

φρουρά τής πΟΛεως, έάν δέν ήθελε νά παραδοθή, ν’ άποσυρθή είς τό εσω
τερικόν. Ή προθεσμία παρεχωρήθη καί ή φρουρά άρνηθεϊσα νά παρα
δοθή, ήρχισεν αποχωρούσα είς τό εσωτερικόν. Μετά τήν λήξιν τής προθε
σμίας άπε6ι6άσθησαν τά αγήματα καί ύψώθη πανταχοΰ ή Ελλη
νική σημαία. Ό ενθουσιασμός τών κατοίκων ήτο απερίγραπτος.

Οίίτω έτέθη τέρμα είς τήν δουλείαν τής ωραίας νήσου, ήτις 
διετέλεσεν ύπό τούς Πέρσας κατά τήν αρχαιότητα, έσχε κατόπιν 
άλλους κυριάρχους, τόν Μιθριδάτην καί τούς Ρωμαίους, καί 
έπειτα διετέλεσε διαρκώς Βυζαντινή μέχρι τοΰ 1355 οτε ό Αύτο- 
κράτωρ Ιωάννης Παλαιολόγος τήν παρεχώρησεν είς τόν Γε- 
νουΐνσιον Φραγκίσκον Κατελοΰζον, τοΰ όποιου οί απόγονοι έφερον 
τόν τίτλον τοΰ δουκός τής Λέσβου. Τόν τελευταίου δούκα Νικο-

«
 Μιτυλήνη, όπως ονομάζεται σήμερον ή Έλληνικωτάτη νήσος
Λέσβος, κατελήφθη ύπό τοΰ 'Ελληνικού στόλου τήν πρωίαν τής 
8ί> Νοεμβρίου. Ναυτική μοίρα, άποτελουμένη έκ του «’Λθέρωφ . 
τών τριών άλλων θωρηκτών καί πέντε άντιτορπιλλικών, ήγκυ- 
ροβόλησε πρό τοΰ λιμένος αριστερόθεν τοΰ αρχαίου Ένετικού 

φρουρίου. Άπεστάλη αμέσως αξιωματικός είς τόν Βολήν καί έζήτησε τήν 
παράδοσιν τής πόλεως. Οί Πρόξενοι καί ό Βαλής πρός πρόληψιν αιμα
τοχυσίας έντό>

Τ- Τ' κατάληψις τής νήσου Χίου 
Π έγινε τήν 11ην Νοεμβρίου διά 
βιαίας άποβάσεως είς τήν θέσιν 
Κοντάρι. Τήν έπιοΰσαν ό συνταγ
ματάρχης Ν. Δελαγραμμάτικας έπί 
κεφαλής τοΰ άποβατικού σιόματος 
κατέλαβε τήν πρωτεύουσαν Χίον. 
Ό Τουρκικός στρατός έκ δισχιλίων 
περίπου άνδρών άπεσύρθη είς τά 
όρη, καταδιωκόμενος ύπό τών ήμε- 
τέρων. Κατά τήν κατάληψιν καί τάς 
έπομένας ημέρας έγένοντο μάχαι, 
κατά τάς οποίας αρκετοί ήσαν οί'Έλ
ληνες τραυματίαι καί τινες νεκροί. 

Ή κατάληψις τής Χίου καί ή 
άνύψωσις τής Ελληνικής σημαίας 
έθηκαν τέρμα είς τήν Τουρκικήν 

κυριαρχίαν τοΰ Αίγαίου. Έκ τών 25 νήσων τοΰ ανατολικού άρχι- 
πελάγους ούδεμία εύρίσκεται ύπό τήν δουλείαν τών Τούρκων.

Ή Χίος δέν άμιλλαται βεβαίως σήμερον διά τά πλούτη καί 
τόν πληθυσμόν μέ τήν Μιτυλήνην, άλλ’ εΐνε έν τούτοις ή δευ- 
τέρα νήσος τού αρχιπελάγους, υπάρχουν δέ αί μεγαλείτεραι 
πιθανότητες ότι, λίαν ταχέως, έλευθέρα τώρα, θ’ άναπτυχθή καί 
θ’ άκμάση, διότι ή σημερινέ] της κατάστασις άποτελεΐ παρά
δειγμα όχι σύνηθες είς τήν Ιστορίαν.

Ή Χίος πριν τής φοβερά; καταστροφής τοϋ 1822 είχε 120,000 
κατοίκων περίπου. Μετά τήν τρομεράν σφαγήν εΐνε γνωστόν 
ότι, έμειναν είς τήν νήσον δύο χιλιάδες μόνον! Είκοσι πέντε 
χιλιάδες έσφάγησαν, 47,000 έπωλήθησαν ώς δοΰλοι καί οί λοι-

ποί διεσπάρησαν. Καί όμως ή πολυπαθής νήσος άνέζησεν έκτοτε. καί 
αν δέν έφθασεν είς τήν προτεραν αυτής ακμήν, άνεπτύχθη όμως αρ
κούντως καί ή έρημωθεΐσα νήσος έχει 
τώρα 73,000 κατοίκους. Ευτυχώς διά τήν <g> η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ

Χίον, οί είς τό έξωτερικόν καί ίδια έν Λονδίνω, Μασσαλία, Ίνδίαις καί 
ΑΙγύπτφ έγκαταστημένοι Χΐοι εΐνε οί πλουσιώτεροι τών Ελλήνων. Καί- 

τοι δέ έκπατρισθέντες άπό τοΰ 1822, οί 
ΤΗΣ ΜΙΤΥΛΗΝΗΣ Ο Χΐοι έξηκολούθησαν πάντοτε νά εΐνε οί

Μ ο

Η ΑΠΟΒΑΣΙΣ-—ΟΙ "Ελληνες ζητωκραυγάζοντες κατέκλυααν τήν 
Αποβάθραν, δπου είχε προσπελάσει ή άτμάκατος τοΰ .’Αβέ- 
οωφ>, καί ή ήμίρα ΓκεΙνη τής 8 Νοεμβρίου κατέλαβε τήν έπι- 
φανεστέραν Οεσιν είς τάς σελίδας τής ωραίας τοΰ Αίγαίου νήσου.

ΕΝ ΟΨΕΙ ΛΕΣΒΟΥ.—Τό πρωί τής 
8 Νοεμβρίου 6 'Ελληνικός στόλος 
ένεφανίσΰη προ τής Μιτυλήνης.

ένθερμότεροι πατριώται και 
οί τρέφοντες τήν μεγαλειτέ- 
ραν στοργήν καί αγάπην πρός 
τήν ιδιαιτέραν των πατρίδα, 
είς τής οποίας τήν άναγέν- 
νησιν συνετέλεσαν, ύπάρχει 
δέ έλπίς ότι καί τώρα θά 
συντελέσουν είς τήν οικονο
μικήν αυτής ακμήν καί ευη
μερίαν. Είς τήν πρωτεύου
σαν τής Χίου λειτουργούν 
σήμερον εξ σχολεία άρρενων 
καί τρία θηλέων. Τό Γυμνά- 
σιον περιλαμβάνει καί έμπο- 
ρικόν τμήμα. Είς τά σχολεία 
ταύτα φοιτούν μαθηται περί 
τούς 1300 καί μαθήτριαιπερί 
τάς 800. Καθ’ δλην τήν νή
σον λειτουργούν 99 σχολεία 
δημοτικά, έξ ών 68 άρρένων 
καί 31 θηλέων, είς τά όποια 
φοιτούν περί τούς 4500 μαθη- 
ταί, 1600 μαθήτριαι μέ διδα
σκάλους 82 καί διδασκαλίσ- 
σας 34. Τίς δαπανφ υπέρ τών 
σχολείων καί τών φιλανθρω
πικών καί φιλεκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων; Τίς άλλος άπό 
τούς φιλοπάτριδας Χίους τού 
έξωτερικού- οί ζώντες μέ τάς 
εισφοράς των, οί τεθνεώτες 
μέ τά κληροδοτήματά των.

Η ΦΡΕΝ.Τ.Σ.-Ή πόλις έσημαισστολϊσΟη καί πανδαιμόνιο. άληδινόν έπηκολσΰδηστν.
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ Ο ο ο 
ο ο Ο ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

Ο ΑΠΟΘΑΝΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Ο Γ'ΙΩΑΚΕΙΜ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ. Άπευθΰνομεν άπας 
ετι πρός τούς απανταχού σννδρομητά; 
τή; · Είκονογραφ ημένης·, τους πονοΰν- 
τας καί εκτιμώντας τό έργον της καί 
τας Ουσίας τη; είς αυτας τα; περιστά
σεις, νά έμβάσουν ήμϊν τό ταχύτερου τά 
δικαιώμιιτιί μας, με τήν πεποίθηοιν άτι 
συμβάλλουν σημαντικοί; είς τίμ· διευκό- 
λυνσιν περί τήν αποστολήν τη;.

«
ΔΙΑ ΙΟΥΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,· _ (j; 

εν Αμερική αυνδρομηταΐ μα;, ίίοοι επι
θυμούν νά ανανεώσουν τάς σύνδρομά; 
των, παρακαλοΰνται >■« έμβάσουν ά.τ' ευ
θεία; τό έκ 4.50 δολλαρίων ισότιμον, 
είτε διά ταχυδρομικής επιταγής, είτε διά 
τραπεζικής, πρό; τόν ‘Ιδιοκτήτην τήν 
‘Εικονογραφημένης ° κ. J. Βρατσάνου, 
Βουλευτήν Ψαρών, όδιίς Καρύτοη ·!,’Αθή
νας, είς ούδένα δε άλλον νά έμπιστει·- 
θώσι χρήματα προωρισμένα διά τό Περιο
δικόν μας, μή υπάρχοντας εν Αμερική 
ούδενός εξουσιοδοτημένου νά έγγραφη 
συνδρομητής ή είσπράττ,η διά λογαρια
σμόν μας χρήματα. Τά τυχόν είς χεΐρα; 
τρίτων διαπιστευτήρια με εξουσιοδότησα· 
εισπράξεων κλ. δεν έχουν οϋδεμίαν ίσχΰν.

«
Η ΔΙΑΦΟΡΑ

Οί Τούρκο·, λεηλατούν, σφάζουν γυ
ναικόπαιδα, ύποβάλλουν εις μαρτύρια 
γέροντας καί οί "Ελληνες νικούν, συλ- 
λαμβάνουσι Τούρκους αιχμαλώτους καί 
τούς περιποιούνται. Αϋτή είναι ή δια
φορά, ή όποια χωρίζει τούς πολιτισμέ
νους λαούς καί τούς μόνους βαρβάρους, 
οί όποιοι είχον μείνει εις τήν Ευρώπην 
καί τών όποιων τώρα έσήμανεν ή ώρα 
νά λάβουν τήν άγουσαν εις τήν ’Ασίαν.
Οί Τούρκοι αιχμάλωτοι μένουν κατάπληκτοι μέ τάς περιποιήσεις τών 
νικητών των καί δέν δύνανται νά εννοήσουν ένα πράγμα άπλούστατον διά 
κάβε πολιτισμένο·/ άνθρωπον, αυτοί οί όποιοι έζησαν ύπό τήν τυραννίαν καί

Έγεννήθη έν Βαφεοχωρί» τού Βοσπόρον, τήν 18 ’Ιανουάριου 1834, έκ γονέων 
Δη μητριού Δεβετζή καί θεοδώρας καί ώνομάσθη Χρηστός. "Εχων μεγάλην 
κλισιν είς τό Ιερατικόν οτάδιον, μετέβη δώδεκα έτών είς Ρύσιον, άκολουθήσας 
τόν προϊστάμενον τού χωρίου Χρύσανθον, μεθ* οί» μετέβη βραδύτερου είς 
"Αγιον "Ορος. Μετά δύο έτη προσεκολλήθη είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Μητρο
πολίτου Σάμου καί κατόπιν, τή συστάσει τοΰ τότε "Αγίου Κυζίκου καί έπειτα 
Πατριάρχου 'Ιωακείμ Β', άνεχωρησεν είς Ρουμανίαν, χειροτονηθείς διάκονος. 
Τώ 1853 μετέβη είς Ρωσίαν, ό'πόΟεν έπανελΟων είς Κωνσταντινούπολιν διω- 
ρίσΟη ίεροδιάκονος τής έν Βιέννη Ελληνικής ’Εκκλησίας, ένθα παρεμεινεν 
έπί τριετίαν. Τώ I860 προσελήφίΐη είς τά Πατριαρχεία ώς δευτερεύων. Τή 11 
Δεκεμβρίου 1884 έξελέγη Μητροπολίτης Βάρνης. Τή 9 Ίανουαρίου 1874 έξε- 
λέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Άποβιώσαντος Ιωακείμ του Β' έξελέγη 
οικουμενικός Ιίατριάρχης τή 4 'Οκτωβρίου 1878. Συνεπείρ τού Προνομιακού 
ζητήματος άπεχώρησε τοΰ Πατριαρχικού Θρόνου τώ 1883. Μετά πολυετή 
διαμονήν έν Άγ'ΛΟρει έξελέγη καί πάλιν τό δεύτερον Οικουμενικός Πατριάρ
χης τή S8 Μαΐου 1901 καί έκτοτε παρεμεινεν έπί τοΰ Πατριαρχικού θρόνου, 

τόν όποιον ήγλάϊσε μέ τάς ΰπερόχου; άρετάς αύτοΰ.

Η ΕΝ χιαι ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ [Φωτ. Κεντάνα)

ΝΙΚ. ΡΙΤΣΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΗΣ

Ή πρωτεύουσα άπέκτη 
σεν ένα αληθινόν έργα

στήριον άριστοτεχνικόν, ένα τέ
λειον Ατελιέ - Άρτιστίκ, τού 
όποιου ή τέχνη πολύ γρήγωρα 
θά έκτιμηθή καί θά διακριθή. Τό 
νέον έργαστήριον έστόλισε τήν 
βδόν Κοραή, άρ. 5, μέ τάς καλ- 
λιτεχνικωτάτας προθήκας του, 
γεμάτας άπό φωτογραφίας, με
γεθύνσεις, τοποθεσίας, προσωπο
γραφίας, σπουδάς, έφφέ ντέ νουί, 
ρέμπραντ κλπ.

‘Αληθώς ή τέχνη τοΰ καλ
λιτέχνου κ. Δ. Ζιγκριλάρκ, είς 
Ευρώπην τελειοποιηθέντος και 
έν Αίγύπτφ έπί πολλά έτη θαυ- 
μασθέντος, είναι κάτι τι ύπέρο
χον, καί τό θαυμάσιου φωτογρα
φικόν έργαστήριον αύτοΰ έλκύει 
τήν προσοχήν τών καλλιτεχνών 
μας καί τής έκλεκτής τάξεως.

σιγγίου μου, τόν Πολιτι
σμόν είς τά οπίσθια πόδια 
τοΰ αλόγου μου. θά κάνω 
τόν εχθρόν μου νά μή 
έλπίζη είς τόν οίκτον, 
άλλ' είς τόν θάνατον, καί 
τό Δίκαιον εις τόν μόλυ
βδον. Τά πλάγια τών βου
νών, τά ισκιώματα τών 
δασών, ή ρεματιές καί ή 
πένθιμες εικόνες τών έρει- 
πίων θά φωνάζουν είς τήν 
Αιωνιότητα: Λα, ό Τούρ
κος πέρασε άπ’ εδώ.'·.

Είχε καί τό Ναυτικόν δάφνας είς 
νεκρούς. Ό Ανθυποπλοίαρχος Νικό
λαος Ρίτοος έπεσε δοξασμένος είς 
τήν Χίον άπό τό άποβατικόν άγημα 

ποΰ κατέλαβε την νήσον.

τήν βαρβαρότητα. "Οταν 
μετά μερικά χρόνια ύπό 
τήν 'Ελληνικήν διοίκησιν 
θά γνωρίσουν τά άγαθά 
τοΰ πολιτισμού, τής ευνο
μίας καί τής ίι.πιΔιτεί'. ς. 
τότε θά έννοήσουν διατί 
οί Έλληνες ήσαν πρός 
τούς Τούρκους αιχμαλώ
τους περιποιητικοί. Τότε 
πλέον δέν θά άποροΰν καί 
δέν θά καταπλήσσωνται 
διότι, θ’ άρχίσουν καί οί 
ίδιο·, νά είνε πολιτισμέ
νοι άνθρωποι.

ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΧΙΟΥ

if ί ν'

.μ

1 ·
·.

ί Λ 1

• Λ

ft

ΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

"Εν ειδικόν 'Αγγλικόν περιοδικόν 6 
«Οικονομολόγος» τού Λονδίνου κάμνει 
διαφόρους ύπολογισμούς διά τάς δαπά- 
νας, εις τάς όποίας ύπεβλήθη έκαστον 
τών εμπολέμων κρατών κατά τόν Βαλ
κανικόν πόλεμον έπί δύο μήνας. Καί 
τό συμπέρασμα τού Αγγλικού περιοδι
κού είνε ότι, κατά τό δίμηνον αύτό 
διάστημα ό πόλεμος έστοίχισεν είς τά 
πέντε εμπόλεμα κράτη 33,825,000 λίρας 
στερλίνας, ήτοι φράγκα 815,625,000.

«
Η ΜΑΥΡΗ ΨΥΧΗ

"Ολη ή μαυρίλα τής Τουρκικής ψυ
χής είνε χυμένη είς τό ποίημα, τό όποιον 
κατά μετάφρασιν έλευβέραν, άλλά πι
στήν παραθέτομεν. Έδημοσιεύθη όλί- 
γας ήμέρας πρό τού πολέμου είς τήν 
«Τανίν», τό έπΐσημον δργανον τών Νεο- 
τούρκων. Ό ποιητής απευθύνει πρός 
τόν Μωάμεθ τόν Β- τούς απαίσιους 
στίχους του:

«θέλω πριν φύγω γιά τόν πόλεμο, νά 
πώ σέ σένα δ,τι θά κάνω : Σέ κάθε σπι
θαμή γής, τήν όποιαν θ’ άνασκάπτω, 
θ’ άναβλύζη αίμα. Ύπό τούς δνυχάς μου 
ή Άνοιξις θά μεταβληθή εις Φθινόπω
ρου καί τούτο είς Χειμώνα. Έάν άφήσω 
πέτραν έπί πέτρας, τότε ή έστία τήν 
όποιαν άφίνω άς καταστραφή. Ή μπα
γιονέτα μου θά μεταόάλη εις νεκροτα
φεία τούς κήπους, οί όποιοι είνε γεμά
τοι άπό τριαντάφυλλα, θά κληροδοτήσω 
είς τήν 'Ιστορίαν έρείπια, πού έπί δέκα 
αιώνας κανένας πολιτισμός νά μή δυ- 
νηθή νά έπανορθώση. Έάν άφήσω καί 
ένα φύλλον έπί τών οχυρωμάτων, άς 
μέ καταρααθή ή πίστις μου ή άγία.Άπό 
τό σφύριγμά μου θά άναπηδάη ή φωτιά. 
’Από τό ξίφος μου δ θάνατος' άπό τά 
βήματά μου ή τρομάρα. Όλας τάς λευ

κότητας Οά τάς ρυπάνω μέ κηλίδας μπαρουτιού, άναμεμιγμένας μέ 
αίμα, θά κρεμάσω τόν Οίκτον - - -
Δίκαιον είς τό καψούλι τού φυ-

τήν αιχμήν τής σπάθης μόνον, τόείς

Η ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ

ΑΔΑΜ ΔΟΥΚΑΣ
Ύπολοχαγός τοΰ πυροβολικού, υίός ύποστρατή- 
γου καί έγγονος τοΰ πρώτου 'Υπουργού τών 
Στρατιωτικών τής Ελλάδος, πιστός τών οίκο- 
Ϊενειακών παραδόσεων τηρητής καί ύπόδειγμα 
νθέου πατριωτισμού, {δόξασε τό όνομά του 

μέ τόν ήρωϊκόν του θάνατον είς τήν αίματη- 
ρονάτην μάχην τής Μπανίτσης. Τόν ώραιότε- 
ρον έπιτάφιον διά τόν ηρώα Αποτελούν οί λόγοι 
τοΰ Μεράρχου του κ. Δ. Ματθαιοπούλου, δστις 
έρωτηθείς πώς έφονεύθη ό Δούκας άπήντησεν : 
«'Επάνω είς τό πυροβόλον τον καθ’δν χρόνον 
έβαλλεν έξ άποστάσεως 50 μόλις μέτρων κοτά 
τοΰ έπερχομένου έχθροΰ». Ό Δούκας έπεσε γεν
ναίως ρίπτων τάς τελευταίας βολάς διά τήν τιμήν 
τών πυροβόλων, ρίπτων τά coups d'honncur.

στρατεύματος άνάγκας. Καθ’ δλας τάς προε
λάσεις καί τάς μάχας αύτοΰ εις τά Μακεδονικά 
καί τά ’Ηπειρωτικά πεδία τίποτε δέν έλειψεν 
άπό τόν Έλληνα στρατιώτην. Είνε δέ άναμφι-

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝζ ΙΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΑΣ. Μέ τήν έξ 100,<10(1 φρ. δωρεάν τοΰ έν Αίγύπτω όμογενοΰς κ. Δ. Θεοδω- 
ράκη, έψέδρου Αξιωματικού τού Β. Ν. ήδη δέ Στρατιωτικού Διοικητοΰ Χίου, τό Ύπουργεϊον τών Ναυτικών 
έπρομηθεύθη δέκα τελειότατα ύδροπλάνα, πολύτιμα διά τόν Στόλον μας, άτινα έβαπτίσθησαν είς τό Παλαιόν 
Φάληρον μίαν ήμέραν τοΰ Νοεμβρίου καί έδοκιμάσθησαν έπιτυχώς. Τό παρατιθέμενον είναι ό -Ναυτίλλος».

Ή Ιστορία τοΰ πολέμου 
θ’ άφιερώση ιδιαιτέρας σελί
δας καί εις τήν επιμελητείαν 
τοΰ στρατού μας καί δέν 
ύπάρχει άμφιβολία ότι, θά 
έξάρη τήν τελειότητα μέ τήν 
όποιαν έξυπηρέτησε τάς τοΰ

σπουδαίον σταθμόν προόδου διά τήν ’Ιατρικήν Επιστήμην έν Έλλάδι 
καί ιδιαιτέρως διά τήν Γυναικολογίαν καί τήν Μαιευτικήν.

ΕΜΠΡΟΣ-ΜΑΡΣ!

Μέ αύτόν τόν ώραίον καί έπικαιρότατον τίτλον δ γνωστός μουσικοδιδά
σκαλος καί συνθέτης κ. Τ. Ξανθόπουλος έξέδωκε διά κλειδοκύμβαλο·/ 
έμβατήριον, τό όποιον αφιερώνει εις τήν Α. Γ. τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον, 
τόν ένδοξον αρχηγόν τού έν Μακεδονίφ νικηφόρου στρατού. Τό νέον μου-

σβήτητον δτι, καλή έπιμελητεία καί τελεία λει
τουργία αύτής συντελούν κατά μέγα μέρος εις 
τάς νικάς ένός στρατού. Τραυματία·, έπανελ- 
θόντες έκ τοΰ πολέμου, άφηγούνται μεταξύ 

Η "ΑΤΑΛΕΙΑ,,—Μέσα είς τόν Άμβρακικόν κόλπον, δταν είσέπλευσαν αί κανονιοφόροι μας, άπεκλείοθη 
ή Τουρκική κανονιοφόρος «Άτάλεια·, τήν όποιαν οί Τούρκοι {βύθισαν, δταν ίπεσεν ή Πρέβεζα. ΟΙ 
ήμίτεροι τήν άνειλκυσαν καί τήν {ρυμούλκησαν είς τόν Ναύσταθμον, δπου ίπεσκευάσθη τελείως 

Αποτελούσα ήδη μέρος τού 'Ελληνικού στόλου.

σικόν έργον τοΰ Έλληνος συνθέτου είνε άντάξιον τών 
περιστάσεων, αποδίδει δέ μέ τήν έντονωτέραν έμπνευσιν 
τήν πατριωτικήν πνοήν, ήτις έδόνησε τήν ψυχήν τοΰ 
Έλληνος στρατιώτου κατά τήν άκάθεκτον αύτοΰ προέ- 
λασιν άνά τά Μακεδονικά πεδία.

«
ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ

’Από τό Ροστόβ τής Ι’ωσίας δ κ. Κ. Γ. Κωνσταντινί- 
δης μάς γνωστοποιεί δι’ έπιστολής του ότι τό έρχόμενον 
έτος 1913, δηλαδή άπό τής 1Ί5 Νοεμβρίου 1912, παύει 
νά είνε συνδρομητής τής «Εικονογραφημένης , διότι, 
λέγει, δέν έχει έργασίας «διά νά έχη περιττά έξοδα». Δέν 
διαμφισβητοΰμεν τό δικαίωμα, τό όποιον πάς τις έχει νά 
είνε ή νά μή είνε συνδρομητής μας.

Άλλά δΓ ένα περιοδικόν Ελληνικόν, έκδιδόμενον μέ 
τόσας θυσίας πρός έξυπηρέτησιν ’Εθνικών συμφερόντων 
καί πρός άνάπτυξιν τής Ελληνικής καλαισθησίας, δέν 
έπετρέπετο, νομίζομεν, νά χαρακτηρισθή ή συνδρομή, 
άπό μέρους "Ελληνος μάλιστα, ώς έξοδον περιττόν. 
Μόνον διά τον τοιούτον χαρακτηρισμόν κάμνομεν αύτήν 
τήν άπλήν παρατήρησιν.

τών άλλων λεπτομερειών ότι, μόλις έπαυε μία μάχη, δ "Ελλην στρα
τιώτης εΰρισκεν άμέσως σχεδόν δπισθέν του καί τροφήν, ήτις τφ έδιβεν 
άμέσως δύναμιν διά νά έξακολουθήση τόν 'Ιερόν Αγώνα, ύπέρ τοΰ 
όποιου μετά τόσης καρτερίας καί γενναιότητος έμάχετο.

Οί ξένοι ειδικοί άνταποκριταί, οί όποιοι έγραψαν τάς πρώτας έκ 
τοΰ πολέμου έντυπώσεις, έπλεξαν Ιδιαιτέρως τό έγκώμιον καί έτόνισαν 
τήν τελειότητα τής επιμελητείας τού Ελληνικού στρατού.

«
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Ό πρό τίνος χρόνου έπελθών θάνατος τού ιατρού ΙΙαναγιώτου Αργυ
ρίου έστέρησε τήν χορείαν τών Άσκληπιαδών ένός πολυτίμου συναδέλ
φου καί τήν κοινωνίαν μιας συμπαθεστάτης φυσιογνωμίας. Ή «Εικο
νογραφημένη» ιδιαιτέρως εκφράζει τήν λύπην της διά τήν στέρησιν 
άγαπητοΰ καί πολυτίμου φίλου της.

«
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΩΗΝ Κ. ΛΟΥΡΟΥ

Ή Γυναικολογική Κλινική πρώην Κ. Λούρου έν Άθήναις είνε άπό 
τά Ιδρύματα έκεΐνα, τά όποια έκτελοΰσι τελείως τόν προορισμόν των, 
καί είνε εφάμιλλα πρός τά τελειότερα Ευρωπαϊκά. Ή έφαρμογή τών 
νεωτέρων έπιστημονικών μεθόδων, ή Λαρεχομένη περίθαλψις καθ’όλους 
τούς νέους όρους τής ύγιεινής, καθιστώσι τό ίδρυμα τούτο πρότυπον 
Γυναικολογικής Κλινικής είς τήν Ελλάδα ώς καί όλης τής Ανατολής 
έν γένει. Ή λειτουργία τοιούτου Ιδρύματος αποτελεί άναμφισόητήτως

ΣΠΑΝΙΟΝ ΘΕΑΜΑ.—ΑΙ μεγάλοι Δυνάμεις, φοβηθεϊσαι σφαγάς έν Κων/πόλει. ήξίωσαν 
δ.τως ίπιτρα.τή νά κατοκλεύσουν πολεμικά των, τά όποια άπεβίβασαν καί άγήματα. 
Τό θέαμα αύτό τών ξένων πολεμικών σκαφών πρό τής Βασιλίδος είναι άπό τά σπα- 
νιώτατα καί ό όχλος έπίστευσε πρός στιγμήν τό έπιτηδείως ύπό τών Νεοτούρκων διαδο- 
θι'ν δτι, τά πολεμικά αύτά ήσαν 'Ελληνικά, τά όποια ή ’Αρμάδα συνέλαβεν αίχμάλωτα.



ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΙΣ ο ο ο ο ο 
ο -® <ε> ο ο ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

j Συνέχεια άπό τό προηγούμενου τεύχος]

ΟΚάίζερ, ό πολυπράγμων, εύρήκε μίαν μεγάλην Γερμανίαν, 
καί ό Φερδινάνδος εύρήκε μίαν μικράν Βουλγαρίαν καί τήν 

μεγαλώνει. Μέσα του έχει θύω αίματα· τών Βουρβωνιδών καί 
τών Γκότα. Είναι μόλις 50 ετών καί φαίνεται 60. άπότήν υπερ
βολικήν εργασίαν. Δέν κοιμάται διά νά έργασθή καί τρωγων, 
κοιμώμενος. περίπατων, εργαζόμενος, ένα ονειρον έχει: Μεγάλην 
τήν Βουλγαρίαν.

Καί καμαρώνει διά τό σημερινόν έργον του. Κάποτε ό έν Σοφίφ 
Πρέσβυς τής Αύστρίας κ. Μύλλερ, ήδη Διευθυντής τών 'Ανατο
λικών Υποθέσεων έν τφ Ύπουργείφ τών ’Εξωτερικών, έξήρε 
τάς προόδους τής Βουλγαρίας καί τό έργον τοΰ Τσάρου.

— Βλέπετε λοιπόν πώς τήν έκαμα τήν Βουλγαρίαν, κύριε 
Πρεσβευτώ; Τί ήτο πρό δέκα ετών; Φαντα- 
σθήτε έάν είχα είς τά χέρια μου τήν Ελλάδα, 
μέ τόν έξυπνον λαόν της!

Άγαπρ υπερβολικά τήν Ελλάδα. Μέχρι 
πρό τίνος ολη ή ιδιαιτέρα υπηρεσία του άπηρ- 
τίζετι» άπό "Ελληνας. Σήμερον ακόμη ό κου- 
ρεύς τοΰ ανακτόρου Εΰξεινογράδ είναι Έλλην. 
Όμιλεϊ καϊ γράφει άπταίστως τά Ελληνικά, 
όπως έπίσης καί ή Βασίλισσα Έλεονώρα, ή 
οποία έζήτησε βιβλία διά νά μάθη τήν γλώσ- 
σάν μας άπό τόν έν Βάρνη Πρόξενον κ. Σουΐ- 
δαν. Άλλά καί ό Διάδοχος Βόρις όμιλεϊ καί 
γράφει τά Ελληνικά άπταίστως.

Τό βέβαιον είναι ότι εύρήκε καί ζύμην 
καλήν. Εύρήκε λαόν οχι έξυπνον καί έπιπό- 
λαιον, άλλά πρακτικόν, όχι πολυπραγμονούντο 
καί άξιοΰντα νά συγκυβερνφ μετά τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου καί νά διορθώνη τό κείμε
νον τής πρός τάς Δυνάμεις νότας, καί τά 
σχέδια τοΰ ’Επιτελείου, καί τάς κινήσεις τοΰ 
Στόλου, άλλά λαόν πειθαρχοΰντα, λαόν κινού
μενου καί εργαζόμενον έν θαυμαστή άρμονίιι, 
μέ ακρίβειαν μηχανής.

«
Κάποτε έτυχεν άκροάσεως παρά τφ Φερδι- 

νάνδφ ό άλλοτε έν Σόφιρ. Διπλωματικός Αντι
πρόσωπος τής Ελλάδος κ. Ζαλοκώστας. Είδε 
τόν Ηγεμόνα περιχαρή καί άκτινοβολούντα 
άπό κάποιαν συγκίνησιν μαζή.

—Έχω ευχάριστα νέα σήμερον- τφ είπεν 
ό Φερδινάνδος. Έλάβομεν μίαν έκθεσιν τοΰ 
έν Παρισίοις Πρεσθειποΰ μας, άναφέροντος 
δτι, είς τά αρχεία τοΰ Υπουργείου τών ’Εξω
τερικών έκεϊ ευρέθη πολύτιμον έγγραφον. 
Είναι μία έκθεσις τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
αντιπροσώπου τοΰ Βασιλέως Φραγκίσκου Α', 
έν ί) αναφέρει πρός τόν Βασιλέα του δτι, 
γενομένης άνασκαφής είς τά υπόγεια τοΰ 
τεμένους τής 'Αγίας Ειρήνης άνεκαλύφθησαν 
οί τάφοι σειράς Βασιλέων τοΰ Βυζαντίου. Καί 
προσθέτει δ Πρεσβευτής δτι, επέτυχε τήν 
έκδοσιν ΣουλτανικοΟ φιρμανίου διατάσσοντος 
νά καταχωσθούν έπιμελώς οί τάφοι αύτοί, 
εις τρόπον ώστε νά μή ανακαλυφθούν ποτέ. 
Φαντασθήτε, προσέθηκεν δ Φερδινάνδος. τήν

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΥ ΦΕΡΛΙΝΑΝΛΟΥ. — ΕΙς τήν Βουλγαρίαν 
κυκλοφορούν τά δελτάρια αύτά, παριστώντα τον Τσάρον 
Φερδινάνδον μέ στολήν Βυζαντινού Αύτοκςάτορος έπάνω 

είς τόν θρόνον . . . Κωνσταντίνου τού ΓΙαλαιολόγου !

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ. —"Οταν έλύη ή εποχή τής συγκομιδής μαζεύονται οΐ χωρικοί μέσα είς τούς 
άτέρμονας φοδώνας καί πριν Αρχίσουν νά μαζεύουν στήνουν τόν χορόν

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.—"Εχουν μεγαλοπρεπή καί έπιβάλλουααν τήν παράσταοιν 
τοΰ Κράτους. Τά δημόσια κτίριά των είναι έπιβλητικώτατα. ’Ακόμη καί οί φάροι των 
και ot φανοί τών λιμένων των, δ-τως αύτός τής Βάρνης, είναι κομψοί καί μεγαλοπρεπείς.

χαράν τοΰ Χριστιανού εκείνου Βασιλέως, ό 
όποιος, εισερχόμενος είς Κωνσταντινούπολη·, 
θά άποκαλύψη μέ τό χέρι του τους τάφους 
αύτούς, άλλά φαντασθήτε άκόμη Λν ή θεία 
Πρόνοια έπεφύλασσεν αυτήν τήν τιμήν είς έμέ!

Καί μοΰ παρίστανε ό αφηγηθείς ταΰτα είς 
έμέ τιτλούχος οτι, ό Φερδινάνδος έχειρονόμει 
καί ήτο τόσον συγκεκινη μένος, ώστε έφαίνετο 
σαν εμπνευσμένος άπό κάποιαν υπερφυσικήν 
πνοήν. «

’Επάνω είς τόν Σαάτ-Τεπέ, μέσα είς μίαν 
συστάδα δένδρων, ένα είδος καφενείου μέ 
έπιγραφήν: Οίκος του 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- 
κινον λαιμοδέτην, παιδιά τών Λυκείων, κορί
τσια μέ κόκκινον λαιμοδέτην έπίσης, καί 
νομίζετε οτι είναι φιλόλογοι, λόγιοι, ποιηταί, 
μαλλιαροί. Τίποτε· είναι σοσιαλισταί.Ό σάραξ 
αύτός έχει είσδύσει παντού. Είς τά σχολεία 
οί διδάσκαλοι καί οί καΟηγηταί κατά τά δυω 
τρίτα είναι σοσιαλισταί. —·-

Καί όμως, αν έπισκεφθήτε τά σχολειά των, 
θά θαυμάσητε. Ή έκπαίδευσις είναι υποχρεω
τική. Άλλά δέν τό λέγει απλώς τό Σύνταγμα· 
τό έφαρμόζουν. Αί συλλογαί τής Πραγματο
γνωσίας είναι τέλεια πράγματα. Τά κτίρια 
πρώτης γραμμής. Οί όροι τής υγιεινής μέχρι 
κεραίας.Κλασσικών σπουδών σχολεϊαέλάχιστα. 
Άφθονοΰν τά Πρακτικά. Καί οί απόφοιτοι 
αυτών είναι κατηρτισμένοι σάν τούς διδάκτο- 
ράς μας. Τάς χημικός εξισώσεις, τά δυώνυμα 
τοΰ Νεύτωνος, τούς λογαρίθμους καί τοκα
ρίθμους, τήν καταστιχογραφίαν, τά διπλογρα
φικά, τήν έμπορικήν γεωγραφίαν, τήν τυρο
κομίαν, έλαιουργίαν, δλα αύτά τά παίζουν είς 
τά δάκτυλα.Ό,τι νέον, θά είσαχθή άμέσως είς 
τά σχολεία. Ήμουν έκεΐ ποΰ έκαμαν σχεδόν 
απεργίαν οί διδάσκαλοι διότι καί εφέτος άφέθη 
πρός διδασκαλίαν ή ιδία Χημεία, ή οποία ήτο 
έν χρήσει πρό τριών έτών, ένφ άπό τότε νέα 
πράγματα έφερεν είς φώς ή Επιστήμη αύτή. 

’Αρκετοί οί 'Έλληνες μέ άκμαΐον τό φρό
νημα, άλλ’ όχι δπως άλλοτε πολλοί. Πρό 
τοΰ διωγμού ή Φιλιππούπολις ήτο 'Ελληνική. 
Δεξιά και αριστερά ήκούετο μόνον ή Έλη- 
νική. Τώρα.. .

Έγνώρισα τούς πρώτους άπό τούς ίδικούς 
μας: Τόν εμπνευσμένου πνευματικόν αρχη
γόν, τόν αρχιμανδρίτην κ. Φώτιον, αρχιερα
τικόν ’Επίτροπον, κληρικόν εύρυτάτης μορ- 
φώσεως καί άκόμη εύρυτέρας άντιλήψεως, 
ακαταπόνητου δέ είς τό έργον του, διά τήν 
γνωριμίαν τοΰ οποίου, τό ομολογώ, σεμνύ
νομαι, τόν κ. Ν· Σουίδαν, τόν σεμνόν τής 
'Ελλάδος πρόξενον, τόν έγλυκλοπαιδικώτα- 
τον καί κυριολεκτικώς είς τό ύψος τής απο
στολής του, τόν κ. Σ. Άντωνιάδην, τόν εμ
βριθή επιστήμονα, ιατρόν, Πρόεδρον τής 
έκεϊ ομογενούς κοινότητος, τόν κ. Γρ. Καρα- 
γιαννίδην, τόν μεγάλον έργοστασιάρχην, τόν 
κ. Δ. Μπάρρον, δικηγόρον καί άναπληρω- 
τήν του προξένου μας, τούς έπίσης διακεκρι
μένους δικηγόρους κ.κ. Γ. Κόρου καί Δ. Βα- 
ρουσιάδην,τόλ· κ. I. Σεκιούρογλου,τόν ρέκτην 
διευθυντήν τών μεγάλων καπνεργοστασίων 
Γεωργιάδου καί τόν συμπαθέστατον μεγαλέμ- 
πορον κ- Θ. Κοτσόπουλον. |"Εκετάι συνέχεια |
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