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0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ
m  Ε Κ  E A A A 1 1  Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ

0  έκ Κρήτης» φιλοτάραχος καί πείσμυιν πολιτικός, ό έν 
άνταρσίαις διελθών τόν βίον του. έπεπρωτο ού μόνον νά κυ
ριάρχησή έπί τινα χρόνον της έν Έ λλάδι καταστάσεως, άλλά 
καί νά θέση εκποδών τους έντιμους πολίτικους τους άφιερώ- 
σαντας ολόκληρον τον βίον των εις την έξυπηρέτησιν τών συμ
φερόντων της εαυτών πατρίόος.

Ι ό κίνημα τοΰ βερίσσου δεν έοωκεν εις τόν Ελληνικόν 
Λαόν τήν αληθή εικόνα τοΰ χαρακτήρος τοΰ Βενιζέλου, καθό
σον τοΰτο έχρησίμευσε μόνον ώς μέσον μεταγωγής του είς τήν 
παλαιάν Ελλάδα, δπου ευρών κατάλληλον περίστασιν, καί)’ δ 
άριστος δημεγέρτης κ»! δημαγωγός άνήρπασε τήν εξουσίαν επι- 
βουλευόμενος διαρκώς τό πολίτευμα τής Χ ώρας.

Διαφωνήσας πρός τό Στέμμα, ώ ς πρός τήν τηρητέαν πο
λιτικήν τοΰ Κράτους έν τω  πανευρωπαϊκοί πολεμώ περιεβλήθη 
αύθις τον σκοΰφον τοΰ έπαναστάτου καί αντί τοΰ βερίσσου 
έξέλεξεν ώ ς κατάλληλον έδαφος τήν Θεσσαλονίκην, τεθείς υπό 
τήν αιγίδα τών προστατών του διά νά συσσώρευσή οσο) τό 
δυνατόν περισσοτέρας συμφοράς είς τήν έαυτοΰ πατρίδα.

Ευτυχώς ό Ελληνικός .Λαός κατεΐδε τήν ολεθρίαν πολιτι
κήν τοΰ Βενιζέλου καί ου μόνον άπηρνήθη τόν άνδρα, άλλά 
κ$ί άντιληφθείς τους πονηρούς σκοπούς, ούς έτρεφε διά τε τό 
πολίτευμα καί τήν Δυναστείαν, έδράξατο τά δπλα καί έτεθη 
σύσσωμος εις το πλευρόν τοΰ ενδόξου Βασιλεως του.

’ Αντί νά άκολουθήση τό παράδειγμα τοΰ Ίταλοΰ πολιτικού 
Ι’ζιολίττι, δστις παρεχώρησε τήν θέσιν του είς άλλους, μεταβάς 

είς τόν ιδιωτικόν βίον, έπροτίμησεν ό Βενιζελος νά αίματοκυλίση 
τήν πατρίδα του χάριν ίδιοτελών σκοπών. Τήν τέχνην τοΰ ευ
κόλως έξαπατάν γνωρίζει περισσότερον παντός άλλου, διότι καί έν 
τή ιδιαιτέρα του πατρίδι υπερίσχυσή κατά τον αυτόν τρόπον, 
ταύτην δε καί έν τη λοιπή ' Ελλάδι έφήρμοσεν.

Αί προθέσεις τοΰ Βενιζέλου άνεφάνησαν εύθϋς άμέσιυς άπό 
ττ,ς άπομακρύνσεώς του άπό τής άρχής, διά τε το πολίτευμα 
τής Χ ώ ρας καί τήν βασιλεύουσαν δυναστείαν, καθ’ οσον περιο- 
δεύων άνά τήν Αίγυπτον καί τήν Μυτιλήνην έλεγεν εν δημοσία 
συναθροίσει: «Δεν γνοΓρίζω άν ώρίμασεν είσέτι παρά τω  λαω
ή ιδέα νά κυβερνηθη ή Χ(όρα διά δημοκρατικού πολιτεύματος».

Τ ήν άπάντησιν δμως έ'δωκεν έμπράκ-:ως ό 'Ελληνικός Λαός 
τών ’ Αθηνών και τών άλλων πόλεων τής 'Ελλάδος κατά τήν 
ιστορικήν ήμέραν τής άποβάσεως τών άγγλογαλλικών στρατευ" 
μάτων είς Πειραιά καί ’ Αθήνας.

Υπεύθυνος έκδοτης: Αιμίλιος Γκλάουμπερ Υίός 
Μεταφραστής: Διονύσιος Π· ’ Αγαπητός διαμένων έν Γκέρλιτς. 
Έκτύπωσις καί έκδοσις ύπό τής 'Εταιρίας Γκέρλιτσερ Ναχρί- 
χτεν ουντ Άντσάϊγκερ, πλατεία Ντεμιάνι 23 ,24 ,25 .

0  'Ελληνικός Λαός μνήμων τών ύποχρεώσεών του πρός 
τε το πολίτευμα τής Χ ώρας καί τον ηρωικόν Βασιλέα του 
συνεκεντρώθη ένοπλος περιξ αυτού έτοιμος νά θυσιασθή μέχρις 
ενός διά τήν ένίσχυσιν τοΰ Βασιλεως του καί τήν έδραίωσιν 
τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος.

Μάτην δε άγωνίζεται δ Βενιζέλος, δπως πείση τάς Δυνά
μεις τής Αντάντ καί λάβωσι καταπιεστικά μέτρα κατά τής Π α
τρίόος του, διότι ταΰτα είς ούδέν Οέλουσιν ίσχύσει, δπως μετα- 
βάλωσι τό"φρόνημα τοΰ ' Ελληνικού Λαού, δστις θά ύποστή 
μετά ψυχικού σθένους τά έκ τού άποκλεισμοΰ δεινά, θά διατη- 
ρήση δέ έν ττ μνήμη του καί θά παραδώση είς τάς μεταγενε- 
στερας γενεάς τόν αίτιον τής τοιαύτης κακοδαιμονίας του.

_______________ Κ Ρ Ο Ν Ο Σ

ANAKOINQBENTA ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
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Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Α  ANAKOINQBENTA
’ Επίσημον Μεγα Στρατηγεϊον 19 Δεκεμβρίου 1916

Δ Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Υ  ΡΟ Υ Π Ρ ΕΧ Τ

’ Επ’ άμφοτέρων τών όχθών τοΰ Σόμ ό άγων πυροβολι
κού καί βομβών υπήρξε παροδικώς ζωηρότερος.

Βορειοδυτικώς καί βορείως τοΰ Ράϊμς άπεκρούσθησαν γαλ
λικά τμήματα, τά όποια έπετέΟησαν κατά τών χαρακο^μάτοιν 
μας κατόπιν ζωηράς προπαρασκευής διά τοΰ πυρός.

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ρ Ο Ν Π Ρ ΙΤ Σ
Μετά μεσημβρίαν ηύξήθη ή έντασις τοΰ πυρός έπί τής 

άνατολικής όχθης τοΰ Μάς. Οί γάλλοι' έπετεθησαν κατά τοΰ 
δάσους τοΰ Φός. ' Η προ τών θέσεων μας κειμένη Σαμπρέτ 
έμεινεν είς χεΐράς των κατόπιν άγώνος έκ τοΰ συστάδην. Είς- 
δλας τάς λοιπάς θέσεις τοΰ μετώπου άπεκρούσθησαν.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Π Ρ ΙΓΚ . Α ΕΟ Π Ο Α Δ Ο Υ  Τ Η Σ  Β Α Υ Α Ρ ΙΑ Σ

Νοτίως τής λίμνης Ναρόξ /α ί νοτίως τής σιδηροδρομικής 
γραμμής /Γαρνοπόλ — Τσλοκτσώβ ηύξήθη παροδικώς ή δρασις 
τοΰ πυροβολικού.

Μ ΕΤΟ ΠΟΝ  Τ Ο Υ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Α Ρ Χ ΙΑ Ο Υ Κ Ο Σ  ΙΟΣΗΦ
Είς Γκούτιν Τομνάτεκ είς τά Βαλντ-καρπάθια άπεκρού

σθησαν ρωσσικαί περίπολοι ώς καί έπιθέσεις ρωσσικοΰ τάγμα
τος παρά τήν δδόν Φαλεπούτνα.



Σ Τ Ρ Α Τ Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ  Μ Α Κ Ε Ν Σ Ε Ν
Κατά μεμονωμένα? έπιθέσεις τών τελευταίων δύο ήμερων 

συνελήφθησαν υπέρ του? 1000 Ρώσσοι και Ρουμα'νοι αιχμά
λωτοι και πολλά δχήματα — κατά τδ πλεΐστον φορτωμένα με 
τρόφιμα.

Εί? την βόρειόν Δοβρουτσάν ό έχθρός ίέξηκολούθησε τήν 
ύποχωρησιν τοι> προ? βορραν. πέραν δύο ετοίμων θέσεων. ' I I 
στρατιά προελαύνει πρδ? τδν κάτω Δούναβιν.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
Ιίαρά τδν Στρυμόνα έπιχειρήσεις περιπόλων, αίτινε; άπε- 

ληξαν εύνοϊκώς διά τά βουλγαρικά καί όθωμανικά στρατεύματα.

ΛΟΥΝΤΕΝΝΤΟΡΦ

Κ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΛΕΙΑ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
' Η ενταύθα έκδιδομένη έφηφερίς «G orlitzer N achrich- 

ten» λαμβάνουσα αφορμήν έκ τών προσπαθειών τοΰ Άνταν- 
τικού τύπου νά παρηγόρηση τήν κοινήν γνώμην αναγραφών, 
οτι η εκ Ρουμανίας λεία είναι ασήμαντος, γράφει τά έξής:

'Η  έκ Ρουμανίας λεία μέχρι της 10ης Δεκεμβρίου άνήλ- 
θεν είς: 145000 αιχμαλώτους, έξ ών πλείονες τών 1600 αξιω
ματικοί (ό άριθμός ουτος ηύξήθη κατά τά άνακοινωθέντα τής 
12 καί 13 Δεκεμβρίου κατά 14000 άνδρας), 422 πεδινά πυ
ροβόλα (έκ τών 800, άτινα ή Ρουμανία είχε κατά τήν εναρξιν 
τοΰ πολέμου), 24 (έκ τών 60) βαρέα πεδινά πυροβόλα, 364 
(έκ τών 500) πολυβόλα, 200.000 (έκ τών 400.000) δπλα. 
’ Εκτδς τούτων η έν Βουκουρεστίφ εύρεθεΐσα λεία καί τδ πυρο- 
τεχνουργεΐον, τδ όπλοποιεΐον καί τδ μοναδικδν νεώτερον πυρι- 
τιδοποιειον. Ούχί μικροτέρα είναι ή λεία τοΰ τροχαίου υλικού 
άποτελουμένη έξ 137 ατμομηχανών (άπδ τάς 700) καί 4000 
οχημάτων (άπδ τά 18000). Έπίσης κολοσσιαία έναποθηκεύ- 
ματα γεννημάτων, καρπών, πετρελαίου, κλπ., διότι τά γεννή
ματα κατά μεγα μέρος δέν είχον συγκομισθη, άφ’ έτέρου δέ 
ή έσπευσμένη φυγή τών Ρουμάνων δεν εδωσε καιρδν είς συ
στηματικήν ύπ’ αύτών καταστροφήν τών αποθηκών τών γεννη- 
νιατών.

Ίέλος αί βιομηχανικοί έγκαταστάσεις είς τάς πηγάς πε
τρελαίου παρά τήν Καμπίνα Πλέσχι ήσαν σχεδδν αβλαβείς ή 
τόσον δλίγον βεβλαμμέναι, ώστε νά είναι δυνατή μετ’ δλίγον ή 
έκ νέου λειτουργία των.

Η ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΗΤΤΑ
Β ε ρ ο λ ϊ ν ο ν ,  19.12. Κατά τήν «Μπερλίνερ Λοκαλαν- 

τσάϊγκερ» έφημερίς τις τοΰ Ίασίου αναγράφει διά τήν κατα
στροφήν τής Ρουμανίας τά έξής: Ούδείς Ρουμάνος υπάρχει, δ 
όποιος νά μή επραξε παν δ,τι έξηρτάτο έκ τών δυνάμεών του, 
άλλά ό αγών είναι υπέρτερος τών δυνάμεών μας. 'Η  Ρουμανία 
δέν αποθνήσκει άνευ τιμής, άτιμοι είναι έκεΐνοι, οι όποιοι τήν 
ώδήγησαν εις τήν δυστυχίαν.

ΕΚ ΓΑΛΛΙΑΣ
Β έ ρ ν η  18 Δεκεμβρίου. 'H  « Έ κό ντε ΠαρΙ» παρα- 

θέτουσα τάς γνώμας τοΰ Γαλλικού τύπου έπί τής κοινοβουλευ
τικής καταστάσεως έν Γαλλία; καταλήγει μέ τά έξής: Επειδή
ή υπουργική κρίσις δέν εληξεν, ή Βουλή δεικνύεται έντελώς ά-

ί πρόθυμο? νά δώση είς τδ υπουργεϊον τά δικαιώματα, τά όποια
είναι απαραίτητα είς αδτδ πρδς δραστηρίαν ένέργειαν, τήν όποιαν 
άπαιτοΰσιν ήδη παρά τής Κυβερνήσεως, ή δέ Γερουσία παρα
σκευάζει δια τήν Τρίτην είς τδν Μπριάν πολυ δυσκόλους ώρας.

Μπαζελ 18 Δεκεμβρίου. (Τηλεγρ. τοΰ πρακτ. Χαβάς).
Ο στρατηγός Ζόφφρ παρέδωκε τδ άξίωμα τοΰ άρχαστρατήγου 

τών βορείων καί βορειονατολικών στρατιών είς τδν στρατηγόν 
Νιβέλ. Έπί τούτω συνεχάρη αυτόν έπί τω διορισμω του και 
τοΰ παρουσίασε τους διευθυντάς τών διαφόρων υπηρεσιακών 
κλάδων. 'Ο  στρατηγός Χιβέλ άπήντησε διά τιμητικών λόγων 

' πρδς τδν νικητήν τού Μάρνη. Ό  διορισμός τοΰ Ζόφφρ ώ? 
τεχνικού συμβουλου τής Κυβερνήσεως άποτελεϊ προβιβασμόν, ό 
οποίος δεν προεβλέπετο μέχρι τοΰδε ΰπδ τής στρατιωτικής 
ιεραρχίας.

Η ΑΚΡΟΠΟΛ1Σ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΪΠΟΠ. ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διδάκτορος αρχαιολόγου τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Μονάχου.

Λί τελεγραφικαϊ είδήσεις πιστοποιοΰσιν δη ή Άντάντ έ- 
ςελεςεν ως μέσον απειλής κατά τής 'Ελλάδοςτδν βομβαρδισμόν 
τών ’Αθηνών καί μάλιστα τής Άκροπόλεως, άν ή ελληνική Κυ- 
βερνησις δέν ητο οιατεθειμένη νά παραδώση δλίγας πυροβο
λαρχίας, τά? όποιας αυτή άπήτει νά της δοθοΰν. 'Όλο? ό κό
σμος έφιστα την προσοχήν του νά σώσΐβ ·εϊ δυνατόν πάν δτι έ
χει πολύτιμον, έάν τοΰτο άπειλήται υπό τοΰ έχθροΰ. ’ Αλλά τι 
πολυτιμοτερον θά είχεν ό 'Ελληνικός λαός νά διασώση, ή έκεΐ- 
νο τό όποιον άπδ αίώνος είς αιώνα βλέπει μετά θαυμασμού και 
σέβεται, άναπολών είς τήν μνήμην του τήν έποχήν τής ,ιδρύ- 
σεως πρδ παντός έκείνων τών άνεκτιμήτων μνημείων, άτινα τό
σον μεγάλα ύπερηφάνως κεϊνται έπί τής Άκροπόλεως τών ’ Α 
θηνών. Ταΰτα περιέχουν έν αύτοϊς ιστορίαν, λατρείαν πρδ? τδ 
θειον καί καλήν τέχνην είς τους έπισκέπτας των. παρέχουν κα- 
θαράν εικόνα τής πρδς τούς θεούς άφοσιώσεως τού λαού έκεί- 
νου τών ’ Αθηναίων δτε ούτος μάλλον μετά τούς Περσικούς πο
λέμους έπεΟαξε οια τή? άφιερώσεως τών ιδρυμάτων τούτων τή? 
άκμή? πολιτισμού καί τέχνης. 'Ο  Θρησκευτικός χώρος τής Ά- 
κροπόλεως, ή πρότερον εδρα τών Βασιλέων, έδέχετο λατρευτάς 
καί έπισκέπτας τής ’Αθήνας Νίκης, τή? Βραυρωνίας ’ Αρτέμιδο?, 
τού Έρεχθεως τοΰ μυθικού τούτου βασιλέως, τής παρθένου 
’ Αθήνα? κλπ. καί έν τούτω έλάμβανον χώραν θρησκευτικαί τε- 
λεταί, τών όποιων σπουδαιοτάτη ήτο ή εορτή τών Παναθηναίων. 
Αυτη είσήχθη υπό τού Πεισιστράτου καί έλάμβανε χώραν άνά 
παν τέταρτον ετος, προσεφέροντο δέ κατά ταυτην είς τήν προσ- 
τάτιδα. ’ Αθήναν αφιερώματα τών ύπηκόων της.

Δεξιά τής πρός δυσμά? κειμένη? Πύλης κεΐται έπί τοΰ 
λεγομένου Πύργου της Νίκης ό ναός τής Άπτέρου Νίκης ά- 
φιέρωμα τών ’ Αθηναίων πρός τήν ’ Αθήναν Νίκην μετά τούς 
Περσικούς πολέμους διά τήν ύπεράσπισιν τών ’ Αθηναίων έκ μέ
ρους τής θεάς έν τω άγώνι κατά τών βαρβάρων. ' Ο ναός ού
τος ίωνικοΰ ρυθμού εφερεν έπί τής ζωφόρου σκηνάς έκ τής έν 
Πλαταιαΐς μάχης καί σήμερον σώζεται έλλιπούσης μόνον τής 
δροφήςν ·

Έπί τής θέσεως έπί τής όποιας είχεν ό Κίμων ιδρύσει 
τήν πύλην τής Άκροπόλεως, ίδρύθησαν έπί τής έποχής τοΰ Πε- 
ρικλέους τά περίφημα Προπύλαια. Άπετελοΰντο έκ τριών τμη
μάτων, εξ ών πρδς βορραν ή Πινακοθήκη περιείχε διαφόρους 
ζωγραφιάς άφιερωμένας είς τήν Άθηνάν. Τό μεσαΐον άπετελεΐ- 
το έκ πέντε πυλ υν, διά τής μεσαίας δέ .τούτων είσήρχοντο τά 
όχηματα, 01 ιππεΐς και τά θύματα. Τούτων ή οικοδομή ήρχι- 
σε τδ ετος 437 π. Χρ. ύπδ τδν άρχιτέκτονα Μνησικλή δτε τά 
οικονομικά τών Αθηνών εύρίσκοντο έν ύψιστη άκμγ. Τό εργον 
έτελείωσε πέντε ετη ύστερον καί λέγεται δτι διά τοΰτο έδαπα- 
νήθησαν 2,000 τάλαντα.

Πεντήκοντα βήματα μακράν εκειτο τό 9 μέτρων υψους ά
γαλμα εκ χαλκού τής προμάχου Άθηνας, τιμητικόν όώρον είς 
τήν Άθηνάν έκ τής λείας τών Περσών. 'Η  προστάτις τών Ά- 
ί)ηνών καί τής Άκροπόλεως Γστατο έν πλήρει έξοπλισμω. Ώς 
γνωστόν έγίνετο διακριτή ύπό τόν Θαλασσοπόρων ή έπίχρυσος 
αιχμή τού δόρατος άπό τό άκρωτήριον Σούνιον.

Βορείως τής ’ Ακροπόλεως κεΐται τό ’ Ερέχθειον, δπου άπό 
άρχαίας έποχής έλατρεύοντο ύπό τήν αύτήν οροφήν ■ ή Πολιάς 
’ Αθηνά καί ό Ποσειόών ’ Ερεχθεύς. ’ Εν τούτω Γστατο τό έκ 
ξύλου έλαίας ξόανον τής Άθηνας, διά τό όποιον άνά πάν τέ
ταρτον · ετος παρεσκευάζετο νέον λαμπρόν ένδυμα ύπό τών 
Αθηναίων παρθένων. ’ Ενταύθα έδεικνύετο ή ιερά έλαία τής 
Άθηνας καί ή πηγή Θαλασσίου υδατος τοΰ Ποσειδώνος. 'Ό 
πως καί τά άλλα κτίρια ουτω καί τδ ’ Ερέχθειον έπεσκ.-.υάσθη 
μετά τούς Περσικούς πολέμους.

Περίπου είς τό μέσον σημεΐον τής Άκροπόλεως ίόρύθη 
ό Παρθένων, ναός δωρικού ρυθμού, ύπό τούς άρχιτέκτονας 
’ Ικτίνον και Καλλίκράτην καί τόν καλλιτέχνην Φειδίαν. Ούτος 
έπερατώθη τό 438 π. X . καί περιείχε τό 12 μέτρων υψους 
άγαλμα τής παρθένου Άθηνας, εργον τοΰ Φειδίου, τό όποΐον 
είχε κοσμηθη διά χρυσού καί έλέφαντος. Τούτου άντίγραφον 
εύρίσκεται έν τιΰ ’ ΕΘνικω Μουσείω τών ’ Αθηνών, εύρεθεν έν 
τω Βαρβακείο) έν Άθήναις. Έπί τοΰ ανατολικού αετώματος 
παρίστατο ή γέννησις τής Άθηνας έκ τής κεφαλής τοΰ Διός, 
έπί δέ τοΰ δυτικοΰ ή ερις τής Άθηνας καί τοΰ Ποσειδώνος 
περί τής άρχής τών Αθηνών. Είς τάς μετώπας ήσαν γεγλυμ- 
μέναι σκηναί έκ τοΰ τρωικού πολέμου, ή άπόκρουσις τών ’ Α
μαζόνων, πρό παντός δμως ό άγων τών Λαπίθων κατά τών 
Γιγάντων, είς δέ τήν ζωοφόρον σκηναί έκ τής εορτής τών Πα
ναθηναίων.

Ό  ναός ουτος μετεμορφώθη κατά πρώτον είς έκκλησίαν
τής παρθένου Μαρίας. Μετά τήν άλωσιν τών Αθηνών ύπό
τών Τούρκων τιΰ 1460 μετεβλήθη «ή μεγάλη έκκλησία τών
Αθηνών» είς Τζαμίον. Θλιβεράς δμως μοίρας ετυχε τό κτί-
ριον δτε οί Τούρκοι έχρησιμοποίησαν αύτό ώς πυριτιδαποθή
κην. Τήν 26 Σεπτεμβρίου 1687, δτε οί Ενετοί ύπό τόν Μο- 
ροζίνην έβομβάρδιζον αύτό, έπέτυχε μία δβίς τόσον καιρίως 
ώστε έκ τής έκρήξεως τής πυρίτιδος άνετινάχθη ολόκληρον τό 
μέσον μέρος τού ναοΰ. Λείπει ολόκληρος ή οροφή, πολλοί 
κίονες καί πλεΐστα άνάγλυφα κατεσυνετρίβησαν ή μετεφέρθησαν 
έξω τής χώρας.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή περιγραφή τών σπουδαιοτέρων μνη
μείων τής Άκροπόλεως.

’Ήδη καί πάλιν έδέησε νά ταραχθη ή ησυχία, ητις έπί 
μακράν σειράν έτών έπικρατεΐ έπί τοΰ ιερού τής ’ Ακροπόλεως 
βράχου, δλίγον ελειψε νέον πλήγμα κατά τών ιερών οίκοδομη. 
μάτων νά έγείρη τόν άποτροπιασμόν ολοκλήρου τοΰ κόσμου, 
δστις γνωρίζει τί σημαίνει άρχαία Ελληνική τέχνη καί φιλο
λογία.

Είναι πεπεισμένος πας δστις έπεσκέφθη τόν ιερόν τοΰτον 
χώρον δτι προ όλίγου ήδη έλάμβανε χώραν ή κίνησις τοΰ λαοΰ 
τών Αθηναίων καί τής Αττικής, έπί τοΰ κέντρου τούτου καί 
τής αφετηρίας τής πολιτικής ζωής του. Ένέπνεε ποιητάς, συγγρα
φείς καί φιλοσόφους διά μέσου τών αιώνων, διέχυνεν άπειρον έ- 
πιστημονικόν φώς άνά τήν οικουμένην, έκίνησε τό ένδιαφέρον 
αύτής. Καί οί μακράν τής Ελλάδος διατρίβοντες λόγιοι όρμώ- 
μ:νοι έκ τής ιστορίας τής τέχνης, τής θρησκείας κλπ. προσε- 
πάθησαν καί καταγίνονται νά έξιχνιάσωσι πάν o,xt μέχρι τοΰδε 
αί περιπέτειαί τών αιώνων έτήρησαν εις το σκότος. ' Η αρχαιο
λογία διερευνώσα έξηκρίβωσε διά τής άνακαλύψεως άργιλλωδών

άντικειμένων, άγαλματίων, συντριμμάτων άγγείων κλπ. δτι καί 
έπί τής ’ Ακροπόλεως έπεκράτεί ό μυκηναϊκός πολιτισμός καί διά 
τών εύρεθέντων ιχνών ανακτόρων άγόμεθα νά παραδεχθώμεν δ^ 
καί ή Άκρόπολις τών Αθηνών δεν παρεγνωρίζετο άπό τάς τή? 
Τίρυνθος καί τών Μυκηνών. ' Η φιλολογία καί αρχαιολογία βα- 
δίζουσιν έκ παραλλήλου καί συνεργάζονται πρός καθορισμόν τής 
τελείας μορφής τών κτιρίων κατά τήν έποχήν τοΰ Πεισιστράτου 
καί τού Περικλέους καί έκ τοΰ μνημείου τούτου τοΰ μεγάλου 
παρελθόντος άρυονται πολλά πρός μετάδοσιν φωτός εις τόν δη
μόσιον καί ιδιωτικόν βίον τών άρχαίων Ελλήνων.

Άξιοσέβαστος είναι ή πρόοδος τών γερμανών φιλολόγων καί 
άρχαιολόγων οίτινες έπί τού ζητήματος τής Άκροπόλεως έπι- 
σταμένως καί μετά μεγάλης άκριβείας έξετάζοντες τάς έπανει- 
λημμένως λαβούσας χώραν άνασκαφάς ήχθησαν είς Θαυμάσια 
άποτελέσματα. Έ ργα  τής πνευματικής δράστηριότητός των κα
τέχουν τήν κορωνίδα τής έπιστημονικής άξίας καί λαμβάνονται 
ώς γνήσια καί στερέώς εδραιωμένα βοηθητικά μέσα πρό? περαι 
τέρω έρευναν τών δσων είναι άξιερεύνητα πρός πρόοδον τή; 
έπιστήμης.

Ά ς  δοξάσωμεν τόν "Υψιστον, δτι τό άνεκτίμητον τούτο 
Μνημεΐον τής άρχαιότητος διεφυγε καί πάλιν ενα νέον σοβαρόν 
κίνδυνον καί οΰτω θά έξακολουθή νά πάραμένη ώς τό ιερόν 
σύμβολον τού άρχαίου ελληνικού πολιτισμού καί τής άρχαίας 
ελληνικής δόξης, ή δέ ιστορία άς χαρακτηρίσω ώς έμπρέπει 
μετά τών τόσων άλλων ύπό τών δήθεν ύποστηρικτών τού πολι
τισμού καί τών δικαίων τών λαών κατά τόν πόλεμον τοΰτον δια- 
πραχθεισών βαρβαροτήτων— καί τήν νέαν των ταύτην ασέβειαν 
πρός δ,τι ίερώτερον έκ τής άρχαίας του ιστορίας έχει νά έπι- 
δείξττ| τό ελληνικόν έθνος.

ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β έ ρ ν η  18 12, ' Η «Κορριέρε ντελασερα» άναγγέλλει 

έξ ’ Αθηνών τά έξής: Κατ’ είδήσεις μή έξακριβωθείσας άκόμη
βενιζελικός στρατός κατέλαβε τάς νήσους Ζάκυνθον καί Κεφαλ
λήνιαν. ' Η είδησις αυτη παρήγαγε ζωηράν έντύπωσιν έν ’ Α- 
θήναις, διότι υποτίθεται δτι ή κατάληψις έγένετο κατόπιν σονεν. 
νοήσεως τοΰ Βενιζέλου μετά τών γαλλικών καί αγγλικών άρχών.

' ί>ς αναγράφουν αί έφημερίδες, δύο έλληνικά πλοία μέ 
φορτιον αλεύρων, άτινα έπεχείρησαν νά διασπάσουν τόν απο
κλεισμόν, κατεβυθίσθησαν, ’ Εν Πάτραις ήλλαξαν τό όνομα οδού, 
ή όποία ώνομάζετο όδός Βενιζέλου. 'Ομοίως έν Βόλιμ ό Δή
μος καθήρεσε τόν Βενιζέλον άπό έπίτιμον πολίτην του. Πρεσβευ
τής τής Άντάντ έξεφράσθη, δτι ή κατάστασις είναι πάν άλλο 
ή καθησυχαστική.

Λ ο ν δ ΐ ν ο ν  19  Δεκεμβρίου. Τό Ιΐρακτορεΐον 
“ Ρό·υ·τερ„ αναγγέλλει ές Αθηνών, δτι ή Κυβέρ- 
νησις τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου έςέδιοκεν έν
ταλμα συλλήψεως κατά τοΰ Βενιζέλου έπι εσχάττ 
προδοσία.

Η η Ρ Ο Τ Α ΣΪΣΤ Η Σ ΕΙΡΗΝΗΣ
' Η έφηρερίς «Γκουάρντιαν» τοΰ Μάγχεστερ μανθάνει, οτι 

μέχρι τού Σαββάτου μετά μεσημβρίαν ούδεμία είσετι συνεννόη- 
σις τών συμμάχων έπί τής γερμανικής προτάσεως τής ειρήνης 
όπήρχε καί δτι αύξάνει ή πιθανότης, δτι οί σύμμαχοι θά διό- 
σωσιν έκτενή άπάντησιν είς τήν πρότασιν τής ειρήνης, ή όποία 
φαίνεται, δτι δέν θά είναι ανευ ορών άπόρριψις τής προτάσεως.



Η « Ημερήσιος Ταχυδρόμος της Ζυρίχης» αναγγέλλει έχ 
Ρώμης, οτι εν Ρώμη αναμένεται ή χοινοποίησις της άπαντή 
σεως της Άντάντ εις τήν γερμανικήν νόταν της ειρήνης ούχί 
βραδύτερον τής I Ιέμπτης.

I ««μη,  18 Δεκεμβρίου. Άπαντών εις διαφόρους ρήτορας 
ο -ονίνο έν τη Ιταλική Βουλή, εΤπεν οτι δεν ύπα'ρχουν ώρι- 
σμενοι opot ειρήνης, πλήν τής γενικής προτάσεως. "Οταν τε&οΰν 
τοιοΰτοι  ̂όροι, θά συζητηθη τί πρέπει νά γίνη. ' Η άπάντησις 
.ής Ανταντ είς τό διάβημα τής είρήνης θά γίνη δημοσία, ευ 
Θυς ως περατώνουν αί μεταξύ αυτής συνεννοήσεις. Άπαντες, 
λέγει, έπιθυμοϋμεν τήν ειρήνην, ής ή διάρκεια έξαρτάται έκ τής 
ισορροπίας μεταςυ τών Κρατών, έκ του σεβασμού τής αρχής 
τών έθνικοτήτων καί τών νόμων τοΰ ανθρωπισμού καί τοΰ πο
λιτισμού. Μέχρι τοΰδε ομως δεν φαίνεται ούτε έκ τοΰ μακράν 
να εκπληροΰνται οί όροι ούτοι. Ειτα έξώρκισε τήν Βουλήν νά 
μή περατώση τήν συζήτησιν δί έπιψηφίσεως προτάσεώς τίνος, 
ινα μη νομισ^ή, οτι ή ’ Ιταλία δύναται νά λάβη στάσιν διάφορον 
τών συμμάχων της απέναντι τοΰ διαβήματος τής Γερμανίας.
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ΟΥΓΓΩ ΤΣ1ΤΣ
•Ιρομη&ευτής τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως τής Σαξωνίας

 ..

’ Ε ζήτησε δε μόνον ή Βουλή νά έκφράση πλήρη έμπιστοσύνην 
προς τήν Κυβερνησιν, ήν καί έξέφρασε πρός αυτήν δί Ονομα
στικής ψηφοφορίας.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ

Εκ του φύλλου τής 16ης τρ.μ. τής ένταΰθα έκδιδομένης έ- 
φημερίδος «G orlitzer  N achrichten» παραλαμβάνομεντά εξής : 

Οι αντιπρόσωποι τών εφημερίδων τής περιοχής του 5ου 
Σώματος κατόπιν μιας συνεδριάσεώς των ειχον τήν ευκαιρίαν 
νά έπισκεφθώσι τό ένταΰθα έλληνικόν στρατόπεδον. Τήν καθο- 
δήγησιν τών ξένων άνελαβε λίαν εύγενώς ό Ιλλην ταγματάρχης 
κ. Σκυρός. Δύο πράγματα αντιλαμβάνεται ό έπισκέπτης τού 
στρατοπέδου αμέσως άμα τη είσόδω του : τό έξαιρετικόν μέ
γεθος τοΰ στρατοπέδου έπί τοΰ λίαν έκτεταμένου πεδίου καί τήν 
σκόπιμον διάταξιν, ήτις άνταποκρίνεται τελείως πρός ολας τάς 
απαιτήσεις. Δεν λείπει τίποτε άφ’ ο,τι χρειάζετα διά -τήν λει
τουργίαν ενός στρατοπέδου, ‘ ϊπάρχουν συνεργεία ραπτών καί υ
ποδηματοποιών, φώτα, μεγάλοι χώροι μετά πολυαρίθμων μη
χανών, επαρκών διά τήν έξυπηρέτησιν μεγάλων άναγκών υ
πάρχουν πλυντήρια καί μαγειρεία, είς τά όποια κατά τόν χρό
νον της έπισκέψεως έβράζοντο έντός πελωρίων χυτρών λαχανι
κά καί γεώμηλα. ·Η έπίσκεψι- τών Θαλάμων τών άνορών, τών 
όποιων φυσικά ό άρι&μός είναι άρκετά μεγάλος, ώ στε ' νά άρ- 
κεσ&η τις είς τήν έπίσ/εψιν τινών μόνον έ- αυτών, ένθυμίζου' 
κατα πολυ τον πρωσσικόν βίον τών στρατώνων με τήν έλευθε- 
ρίαν του καί τήν φαιδρότητά του, <ός καί τήν τάξιν του καί τήν 
καθαριότητά του.

Ούχί όλιγώτερον ευχάριστος είναι ή έπίσκεψις τών όια- 
μερισμάτων, είς α διαμένουν αί οΐκογένειαι τών έγγαμων Ε λ 
λήνων υπαςιωματικών. [Ιαντοΰ τά πατώματα έλαμπο'ν καί τά 
άπλά οίκιακά σκεύη ήσαν καθαρά καί οίκοκυρικά τοποθετημένα. 
Είς τά διαμερίσματα ταΰτα ευρίσκεται καί ό νεώτερος " Ελλην, 
παιδίον ηλικίας 6 μηνών, ώς ή μήτηρ του γελώσα είπε, τό ό
ποιον ό κ. Σκυρός κρατών είς τάς χεΓράς του παρουσίασε·, είς 
τους επισχεπτας. Οί επισκεπται όμως είχον μεί)’ εαυτών μόνον 
σιγάρα καί οΰτω ό μικρός καί τά άλλα ελληνόπουλα δεν έδέ- 
χθησαν κανέν δώρον. Τέλος έπεσκέφΟησαν τήν έκκλησίαν τοΰ 
στρατοπέδου, έμπνέουσαν τόν σεβασμόν μέ τήν ιδιόρρυθμον δια- 
κόσμησίν της. ’ Εάν συγκεντρώση τις όλας τάς έκ τής έπισκέ- 
ψεως τοΰ Ελληνικού στρατοπεοου εντυπώσεις του, δύναται νά 
είπη οτι κατεβλή&η πάσα προσπάθεια, οπως καταστη ή ένταΰ- 
ι>α διαμονή τών Ελλήνων, οί όποιοι ένεπιστεύί}ησαν εαυτοΰς 
είς τήν γερμανικήν φιλοξενίαν, όσον επιτρέπουν αί περιστάσεις 
υφ’ άς διατελοΰμεν σήμερον ευχάριστος. Σεβόμεθα τους λόγους 
οί όποιοι παρεκίνησαν έν καιρω τόν στρατηγόν κ. Χατζόπουλον 
μετά τού Σώματός του νά καταφύγη υπό τήν γερμανικήν 
προστασίαν και είμείΐα πεπεισμενοι, οτι έκ τής έν Γκέρλιτς δια
μονής τοΰ Σώματός του έπηλήθευσε τελείως ή έμπιστοσύνη 
του πρός τήν γερμανικήν φιλοξενίαν.

Ενοικιάζεται αμέσως καλώς έ- 
πιπλωμένον καί θερμόν δωμάτ. 

’Ελίζαμπετ-στράσσε 3 U (Μπάρ)

’ Ενοικιάζονται 1 ή 2 καλώς έ- 
πιπλ. δωμάτια. 1 Ομιλεΐται ή 
Γαλλική. Γκρύνερ - γκράμπεν 
στράσσε 11 II. άριστ.

Καινουργής φωνογράφος πωλείται 
ευθηνά. Μίττελ-στράσσε 18 III.

Ενοικιάζονται δύο δωμάτια, ύ- 
παρχούσης καί τής ευκολίας τοΰ 
μαγειρεύματος. Χάρρερ, Μπερ- 
λίνερ-στράσσε 36.


