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Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεϊά μας αναγγέλλεται
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Πάσα εργασία έκτελεΐται δΓ ήλεκτρικών έρ- § Toutes le interventions se font avec une inγαλείων
,-------- τελείως
- άνωόύνως- και κατά τάς- νεω- §. strumentation electrique sans aucune douleur
τάτας μεθόδους τής ύδοντοίατρικής επιστήμης § et d’ apres les toutes nouvelles methodes de la
και τέχνης.
§ specialite.
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ΜΕ ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
Ζητήσατε τιμολόγιου βιβλίων.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΑΡΤΟΠίίΛΕΙΟΝ

Ό θάνατος τοϋ Βασιλέως.—Πρό τοΰ νεκρού Βασιλέως : Ευγενίας Ζωγράφου. — Ό Δοξασμένος θάνατος: δημ. Λ.
Ζωγράφου.—Ό Βασιλεύς Γεώργιος Α'. (Ίσιορικαί σημειώσεις).— Ή πρώτη ιστορική προκήρυξις τοΰ Βασιλέως Γεωρ
γίου.—Ή Βασίλισσα "Όλγα : Ευγενίας Ζωγράφου. — Άπό τήν ζωήν τής Βασιλίσσης Όλγας.—Τέσσαρες ήμέραι Ελληνι
κού ενθουσιασμού : Σοφίας Καραβάνα.—Ή δράσις τοΰ Γαριβαλδινοΰ σώματος.—Ό Τραυματίας (διήγημα έκ τοΰ ’Ιτα
λικού) Δος A. Ν. — Ό Στρατηλάτης Βασιλεύς.—Ή Βασίλισσα Σοφία : Ευγενίας Ζωγράφου. — Άπό τήν ζωήν μ>ϋ μηνός
(ΜΑΡΤΙΟΣ).—Ό νεκρός Βασιλεύς (Ποίημα) Γ. Σουρή- Ή Γυναικεία Μόδα.—’Ολιγόστιχα.—Θεάματα.
ΚΟΣΜΟΣ^ Πρός τόν στρατόν μου.—Συγκινοΰσαι λέξεις,— Ή Άδριανού.τολις. — Ποια πλοία μετέχουν τής
έπιδείξεως.
ΕΙΚΟΝΕΣ: Ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα τήν εποχήν τοΰ γάμου των.—'Όταν έγεννήθη ό νΰν Βασιλεύς.—Ό
Βασιλεύς Κωνσταντίνος καί ό άδελφός του Γεώργιος είς παιδικήν ηλικίαν.—Ή Βασίλισσα Όλγα τήν εποχήν τής μνη
στείας της.— Ή Α. Μ. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος.—Ή Βασίλισσα Σοφία.—Ή δρκομωσία τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου.
—Τό προσκύνημα τών σχολείων.— Ό κιλλίβας έφ’ού ή Βασιλική σωρός.—Ό Βασιλεύς, οί Βασιλόπαιδες καί οί ξένοι
αντιπρόσωποί.

EUGENIE ZOGRAPHOU
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At έγγραφα! άρχονταε από Ιης έκάατυυ μ.ηνός.—Τό τεύχος δρ. *■£

ZZX

CH1RVRGIEN-DENDISTE

ΟΜΗΡΟΥ 5Α (Έναντε Βουλής

’Όμηροε · . · τόμ. 8 Ηρόδοτος . τόμ. 4 Αημ,οσθένης. . τόμ. 3,
» 4 Οεόφραστος. . » 1
Αισχύλος . . » 7 Θουκυδίδης
> 31 Αουκιανός . . » 6
Σοφοκλής .
> 7 Πλάτων
> 4 Πλούταρχος . » 10
Ευριπίδης .
> 19 ’Αριστοτέλης
> 3 Οιόκριτος ...» 1
’Αριστοφάνης » 11 Χενοφών . .
Επίκτητος ... »’ 1

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται

> < ί» < -B- gj-ia- *g > g; > »

JEAN-S-CRANIOTIS

είς 120 τόμους δεμένους, άξίας δραχ. 315 , ι

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83-ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική διεύθυνσις :

§

6eme ΑΝΝΕΕ, No 64·
ATHENES,

MENSUELlaE

ILLUSRTEE

PR1X DV NUM ERO 1:

FRANC

MARS-19-13

xo

)
/

ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑι

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΥΠElΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΤΩΝ ΚΥΡΙΏΝ
Άρι&μύς τηλεφώνου

Α. Γ. ΠΑΛΛΗΣ
Τό άρχαιότερον τών έν 'Ελλάδι Χαπτοττωλείων
ΔΙΑΔΟΧΟΣ:

'Ιδρνθέν τω 1870

Μεγάλα1, άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων, συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητας.
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης
προλεεύσεως.
’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτανίων.
Μόνοι έκδόται έν ‘Ελλάδι Επιστολικών δελταρίων
ΔεκταΙ παραγγελία: έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδόθησαν πλέον τών ειδών μέχρι τοΰδε.
’Ατμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά
μικράς έπιμεμελημένας έργασίας(ΤΓπνπηχ de peville)
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικά; τοιαύτας.
«Ι»ωτογραφικά ε”δη: Μεγάλη παρακαταθήκη
φωτογραφικών πλακών και χάρτου διαφόραν προε
λεύσεων. Μόνοι άντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltp '
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

464

ΜΑΣΣΑΖ - ΧΕΙΡΟΚΟΜΙΑ—ΚΟΜΜΩΣΙΣ
Διάφοροι θεραπεϊαι πρδς άφαίρεσιν ρυτίδων, πιτσι
λάδων κτλ. έπί τή βάσει έπιστημονικών παραγγελμά
των καί έπιμελημένης θεραπευτικής.
Ζητείται άπό τό

‘Ινστιτοΰτον
"Ολα τά καλλυντικά είδη τών κυριών:
Κρέμες, Πούδρες, ‘Αρώματα.
Διά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσερού προ
σώπου καί απαλής έπιδερμίδος. Τό Ήσν.τοΰτον έχει
τδ ρεκόρ τής έπιτυχίας.

Καλαισθησία άπαράμιλλος καί άσύγκριτος
διάτα; κομμώσεις τών κυριών.
7-ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΙ—7
ΚάιωΟι

’Ι'πυνργείον

Δικαιοσύνης

ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Ωραιότατα εΐνε τά νέα μεταξωτά διά φορέ

ματα τής μόδας τών κυριών, τά όποια έκόμισε τά έπι τής όδοϋ

Έρμου 58 γνωστό-

τατον

κατάστημα

τοϋ κ.

ΘΕΟΔ. ΪΙΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
τά Magnolia

veloute.

Rpes

Taffetas

Πρός τους κ. κ. Ύδρολήπτας τής πόλεως ’Αθηνών.
Έκτελούμενον κατ’ αύτάς είς τινα σημεία τοΰ Άδριανείου ύδραγωγίον εργασιών καθαρισμού καϊ έπισζευης αύτοϋ. παρακαλοϋνται οι κ. κ. ύδρολήπται οί
τε έκ τών Δεξαμενών Αυκαοητού καϊ οί άπ’ εύΟείας
έκ τοΰ ύδραγωγε'ου άρδευόμενοι όπως έφιστώσι τήν
προσοχήν αύτών έπϊ τής καταναλώσεως τοΰ ΰδατος,
καθόσον, λόγω τών έργασιών, ή έκ τοΰ υδραγωγείου
παροχή είναι μικροτέρας διάρκειας, έξ ής Θά προκύψη
καϊ μικρά ανωμαλία καϊ ώς προς τάς ιόρας τής δια
νομής.
‘
.
Έν Άθήναις τή 10 Ίανουαρίου 1912

( Εκ τοΰ Γραφείου τοΰ Υδραυλικού Τμήματος)

noussoulin sangant,

ΔΜΛΩΣΙΣ

Taffetas, fleur deu-

Προς τους f. *
. Εμπόρους Αθηνών

phine κλπ. ώς και

Παοακαλοΰμεν υμάς, όπως διά τά έκάστοτε παραλαμβανόμενα εμπορεύματα ιδίως έκ τοΰ τελωνείου
Πειραιώς ζητήτε καϊ τά διπλότυπα πληρωμής τοϋ δη
μοτικού φόρου, καθόσον κατά τήν ένεργουμένην έξέλιςιν τινες τών κ. κ. Εμπόρων φέρονται όφείλοντες
δημοτικούς φόρους ενώ πράγματι έπλήρωσαν αυ
τούς εις τούς αναλαμβάνοντας τον έκτελωνισμόν τών
εμπορευμάτων αύτών.

αί νεώτεραι γαρνιτοΰραιδιά τάς πλέον

sic τουαλέττας κυ
ριών.

Έν Άθήναις τή 15 Ίανουαρίου 1913
Ό δήμαρχος ’Αθηναίων
X. ΜΕΡΚΟΥΡΗΧ

ΑΛΕΥΡΟΝΧ0Ν
*

ΝΕΣΤΛΕ

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΑΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεοταο scs δλα zcl φαρμ-αζεοα, xac φα.ρμ.α,ζε^πορεδα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δοά
Ελλάδα %αχ Κρήτην.

Κοζ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΟΗΝΑΙ

Γ

ΓΕΩΡΓΑΝτΗ

Έάν αί Άθήναι δύνανται 'νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωΟείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή προς τοΰτο εΐνε καί τό μέγα αυτό Κατά
στημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης,
πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία όλων τών- ειδών τής Ζαχαρο
πλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής
εύθηνής διανομής κατ’ οικον αγνού και νωπού Άγγελαδινοϋ Γάλακτος ! ! Τά Για
ούρτια του κατέστησαν όνομαστά, όλα δε τα είδη της Γαλακτοκομίας παρέχονται
άφθονα, εύθυνά, καίμε υλικά εκλεκτά και επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλα
στικής γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπο?.αυστικωτατα. Κατόπιν όλων αυτών δι
καίως θεωρείται τό κέντρον όλου τού εκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν
μόνον οί προνοητικοί πού φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη
δικαιότερον όλοι οί συχνάζοντες είς τά ϋ'έατρα^ δέν θεωρούσι τήν διασκέδασίν των
πλήρη αν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τύ άναψυκτικόν των, ή τό παγωμένον γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των,’είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ

ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - 48
τίων καϊ συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπϊ χρεω
γράφων καϊ εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΗ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΒΙΕΝΟΝ ΑΡ· 60,000,000
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικοΰ έκΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
τελει χρηματιστικάς έντολάς· έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καϊ τηλεγραφικάς έντολάς πλη
ρωμών έν τε τώ έσωτερικώ καϊ έξωτερικώ’ ανοίγει
' Υποκαταστήματα
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις
ΕΝ ΕΛΑ ΑΛΙ : ’Εν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντϊ ελάχιστων δικαιωμά
Τριπίλει, Βόλφ Ααρίσση . Άγρινίφ καί Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, ‘Ηρακλείφ καί ΡεΟύμνφ.
των καϊ ένοικιάζει διαμερίσματα χρημανοκιβωτίων
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν
διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν εύνοίκούς διά
Γαλατά μετά Πρακτορείο» έν Σταμπούλ), Άμισφ, Τρατό
κοινόν.
.
πεζοδντι, Κερασοΰντι, Μπίφρ^, Άδάνοις, Ταρσφ, Μερ
Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλ?, Ξάνθη,
σόν, εις έπιταγάς (cheques) έπϊ τοΰ εξωτερικού καϊ
Ίωαννίνοις καί Χίω.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤ2 : Έν ’Αλέξανδρέ!^ (μετά παραρτήματος έν τή
είς τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.
σσνοικί? Mitan), Katp«, (μετά παραρτήματος έν τή συΑί εϊς χρυσόν καταθέσεις εινε άποδοτέαι εις δ νό
νοικίς: Mousky), Μανσούρ? καί Ζαγαζικίφ, Μίτ-Γκάμ
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques)
Τάντορ καί Μπένι-Σουέφ.
ΕΝ Λ0ΝΔ1Ν2 : (No 22, Fencliurch. Street).
ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής
ΕΝ ΑΜΒ0ΥΡΓ2 (Domhol. Monckcbeberg strase 18).
Τραπέζης έπϊ τών έν τώ έξωτερικώ άνταποκριτών
ΕΝ ΛΕΜΕΣ? (Κύπρου καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμένι Σουδάν
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξα
(Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).
μηνίαν άπό τής πρώτης Ίανουαρίου καϊ άπό τής πρώ
της ’Ιουλίου έκαστου έτους.
Διοικητικόν Συμβούλιον
Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί
Σ. Φοαγκιάόης, ΙΤρόεδρος. Ιωάννης Μπόταόης, Αν
καθ’ έκάστην.
τιπρόεδρος. Κ. Βερονγκ, Ε. Έ^ι^ειρϊκος Εΰότ. I.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ενγενϊόης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ή'.ιόπουλος, Ζ.
Κ Μάτόας, ’Eyy. Μπενάν.ης, Μαρκήδτος δέ Ι’έόερόώ, Ι· Ήλχάόκος, Βαρόνος Δέ Νεόΰ.ίϊ, Μιχ.
Σαλβάγος, Δ. Στεόάνον καί ’Ey. Βοδοκανά^ης.
Γενικός Διευθυντής

Ζαφείρχος Κ. ΜάτιΙας

Δ’.εύθυνσις Τηλεγραφική

Α ΘΙΙΝΑ Ι- ΚΗΝ AT HON EG LES
Ή Τράπεζα Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι' Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα

ΚΙρός τού„·χ. κ. ' νδρολήτττχς τής

πόλεως Αθηνών.
Παρακαλοϋνται οί κ. κ. ύδρολήπται δπως εντός 8
ημερών άπό σήμερον προσέλθωσιν είς τό ταμεΐον τοΰ
Δήμου καϊ καταβάλωσι τό άντίτιμον τοΰ ΰδατος τρέ
χοντος έτους, καθόσον έν έναντία περιπτώσει ή ύδραυλική ύπηρεσία τοΰ Δήμου θά εύρεθή εις τήν άνάγκην
νά ένεργήση τήν άποκοπήν τοΰ ΰδατος.
(Έκ τοΰ ύδραυλικοΰ τμήματος τοΰ Δήμου Αθηναίων).

STORES

LIMITED

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ETCS ST'·

EN ACHNAIX, MAPTICS I9l3

I

lEYXOSfcS.

PREMIERE MAISON DE L’ ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ“εΛΛΗΝΙΚΗ2 £Π·®ΕΩΡΗ2ΕΩξ·,

vEtements pour hommes et enfants

ROBES, MANTEAUX ETC. POUR DAMES & FILLETTES
Bonneterie, Chemiserie,

Blanc,

Maxoquinerie,

Varfumeric, Ganterie,
Chaussures,

Mereerie, Lingerie fine, Articles de

Articles de

Yoage,Modes, Fleurs etc.

etc.

Έν Ρωσσία ('Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοκινάκη. Rue Gretsclihesaja, No 30.—■ Έν Αονδίνφ Δνίς Όλγα Πχπαβίχη,
(61 Ileioford, Road Bayswater, W).—Έν Μαίντζεστερ, L κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης.—Έν Kaih-Zayat τής Αίγύπτου 6
κ. Παναγιώτης Ίχτρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγύπτου ό κ. Ζήνων Στράτης, πρόεδρος τοΰ ’Ελληνικού Συλλόγου.- Έν Facous
τής Αίγύπτου δ κ. Νέαρχος Παπας.—Έν Μχνσούρφ τής Αίγυπτου δ κ. Περικλής Κωνσταντόπουλος.—Έν Sinibellawein τήςΑίγύπτρυ δ κ. Μιχαήλ Μπαμίχας, Ιατρός.—Έν Τάντα τής Αίγυπτου δ κ. Περικλής Παπαχριστοδούλου.—Έν Benha τής Αϊγύπτου
ό κ. Κωνσταντ. Δάνισκας. — Έν Πόρτ - Σόϊτ ή Δνίς ’Αγλαΐα Γεωργιοίδου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.—Έν Άμμοσχώτιο ή
Δνίς Έλέ.η Χατζηπέτρου. Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.—Έν Λευκωσίφ ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγω
γείου.—Έν Λάρνακι ή Κα Ελένη Πούρτζη.—Έν Λεμεσσώ δ κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής - Δικηγόρος.—Έν Πάφο» δ κ. Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος.—Έν ’Ιερουσαλήμ δ κ. Ματθίας Παυλίδης.—Έν,Μυτιλήνή δ κ. Ροδόλφος Γ. Ράλλης.— Γενικός
αντιπρόσωπος έν Κύπρο» δ κ. Γ. Πάλμχς.—Έν Κερκύρα ή Δνίς Άγάθη Νικοκίδουρα. ■

LE GAIRE, ALEXANDRIE, ΤΑΝΤΑΗ MANSOURAH, ΜΙΝΙΕΗ, ASSI ·
OUT, SALONIQUE, CONSTATINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΊΕΊΝ LIMHED
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΑΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝ ΦΟΡΙΑ ffl. ΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ
Εϊδη πλεκτικής, υποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών δλα
τά εϊδη έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, είδη δερμάτιναύποδήματα,
εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, αν&η κ. τ. λ. κ. τ. λ.

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, TANTΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΟ AN, ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛ)

ΕΦΗΝΙΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΒΕΕ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Χυ ντετρεμμ.ένον ύπό τής οδύνης τό ' 1·πουργεκον Χομ.όούλεον άγγέλλεε είς τόν
Καόν τον θάνατον τή; /V. Miy χλεεότητας τοΰ δημ-οφελεστάτου Κχσελέως 1Έ1£Ι»ΓΙ<»ν .V'.
■<ακοΰργοε χεε^ες ποραφρόνον’έδολοφόνηβαν σήμ,ερον έν θεσσαλονεκη τόν Ιϊα
*
«.ελέα, [ίυθεσαταε είς βαθύτατον πένθος ολόκληρον τό ’Έθνος, έν ήμ,έραες αγαλλεάβεω; δεά τήν πλήαωτεν τών πανελληνίων πόθων.
Γ1Ι δολοφονεκή έπ’ίθεβες έγένετο περε ώραν ΐ*
ην μ.μ. τής «ήμερον έν περεπατω
<>εά περεστρόψοίί.
.V. Μεγαλεεότης ό ΙΚασελευς έξέπνευβε μ,ετά ήμ,εσεεαν ώραν.
Τό ' 1
πουργεκόν
*
ϊυμδούλεον έσπευσε νά ανακοενεοση αυθωρεί τό οδυνηρόν άγ·
γελμ.α είς τήν ;V. ΜΙεγαλεεότητα, τόν νέον ΙΚασελέα
ΧΤΛΧΤΙΟίΟΛί.
’Κν Άθήναες τή Μαρτίου ΙΟ lit.
Τό ' Υπουργικόν Συμβούλιοτ
ΈλειΌέοιος Κ. ΙΙενιζέλος. Λ. Λ. Κοοοιιιιλας. Έηη. Ρέπονλητ, Ίωάν. ΊΈιοειεώκος,
Άλ. Ν. Αιοιιιιόης, Α. Μτ^αλακόπονλος, Ν. Ετοίίτος.
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ΠΡΟ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Χλωμός, κήρινος, ακίνητος, κοιμάται ήρεμος ό νε
κρός Βασιλεύς τής Μεγάλης Ελλάδος.
'Ο Γεώργιος ό Α'. μέσα εις τό δρύϊνον φέρετρόν
του δέχεται τόν ύστατον χαιρετισμόν άπό τούς πιστούς
υπηκόους Του. Άνδρες, γυναίκες, γέροντες, παιδία
συνωθοΰνται πρός τόν Μητροπολικόν Ναόν καί παρελαύνοντες πρό αύτοΰ, Αποτίουν τόν φόρον τής αιώνιας
εύγνωμοσύνης καί τής αγάπης των πρός τό σεπτόν
σκήνωμα τοΰ μεγάλου Νεκρού.
Χλωμός, κήρινος, Ακίνητος κοιμάται ήρεμος ό Νε
κρός Βασιλεύς τής Αναγεννηθείσης Ελλάδος.
Ια δακρυα τών προσφιλών Του, οί λυγμοί τών οι
κείων Του, τά αναφιλητά τών παιδιών, τά κλάμματα
των γυναικών, ή συγκίνησις τών υπηκόων του, ή εύωοια των αγαπημένων του μενεξέδων ποΰ τοΰ σκορπί
ζουν τριγύρω του χειρες προσφιλείς δέν τόν συγκινούν
πλέον.
Διότι είνε νεκρός άλλοίμονον ! ό Βασιλεύς τής Μεγά
λης Ελλάδος.
Νεκρός: Και πότε;
Εις στιγμας κατα τας Οποίας τό Έθνος τόν έπερίμενε μέ λχχτάρχ: Τόν έπερίμενε διά νά τόν δεξιωθή

ε.ιανερχόμενον από τά μεγαλουργήματα έκείνα τά
όποια έπι αιώνας αιώνων (ονειροπόλησαν οί Έλληνες.
Νά τόν δεξιωθή φέροντα τούς θριάμβους τοΰ παρόντος,
τούς Αγαθούς οιωνούς τοΰ μέλλοντος. Καί δμως. Σκλη
ρά ειμαρμένη. Ό καλός Βασιλεύς, ό ήρως Βασιλεύς,
ο ένδοξος Βασιλεύς, ο μαρτυς Βασιλεύς έρχεται νεκρός,
ερχεται με κλειστούς τούς οφθαλμούς καί ωχρά τά
Χε-λή, ερχεται νεκρός καί φεύγει άπό τάς ’Αθήνας Του
διά νά μή έπιστρέψη πλέον.
Πηγαίνει είς τό άνευ τέλους ταξεΐδι.

Κοιμοΰ Βασιλεύ, κοιμοΰ ήρεμος, ήσυχος, ευχαρι
στημένος τόν τελευταΐόν σου ύπνον. 'Η Ελλάς σου
συμ,.ασα. ΙΙαλαια καί Νεα, ευλαβής προσκυνήτρια κλί
νει τό γόνυ πρό Σοΰ καί άσπάζεται τήν αίματοβαφή
πορφύραν Σου! Καί συντετριμμένη άπό τό άλγος τού
θανάτου Σου καταθέτει πρό τής σορού Σου νωπά τά ία
τής ’Αττικής καί αίματωμένας νικηφόρους δάφνας
καί ύπόσχεται
νά
άνεγείρη
εις
τάς καροιας τών ύπηκόων Σου βωμόν τής λευκής Σου μνήμης
τής όποιας ή άνάμνησις ύπόσχεται νά μή σβύση ποτέ.
^οτε·

ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΣ
Ούδείς θά έτόλμα νά φαντασθή δτι πρίν άκόμη
λήξουν αί πολεμικαί έπιχειρήσεις τής Βαλκανικής
Συμμαχίας ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος θά έκήδευε
τήν 20 λήξαντος μηνόςτόν Βασιλέα Γεώργιον Α'. Καί
όμως ή πρωτεύουσα έν βαθυτάτω πενθεί έκήδευσε
τόν νεκρόν τοΰ Βασιλέως της ό όποιος έπεσε πληγείς
από μιαράν χεϊρα είς ένα δρόμον τής Θεσσαλονίκης.

Εύγενείϊ Ζωγράφου

ΘΑΝΑΤΟΣ

μάς έδωκε τόν Κωνσναντΐνόν ματ. Βασιλέα τών Έλληνών...

Εάν ύπάρ^η φιλοδοξία καί είς τόν θάνατον νομίζω
δτι κανείς έστεμμένος δέν θά έτόλμα νά φιλοδοξήση
τόν ώραΐον θάνατον τοΰ Βασιλέως μας.
Ασχέτως πρός τήν μυσαράν δολοφονίαν ή όποία
ούδέποτε θά συγχωρηθή άπό τόν Ελληνικόν Ααόν και
τής όποιας ή όδύνη είνε Ανεξάλειπτος, ό Βασιλεύς
Γεώργιος
Απέθανεν είς στιγμήν κατά τήν όποιαν ένα
Δέν θά ^κλαύσω διά τόν θάνατόν Του. Έπεσε καί
Αυτός ώς ήρως έν τή έκπληρώσει ένός ύπερτάτου κα Έθνος δύναται νά προσφέρη δτι ένδοξον, δτι τιμητι
θήκοντος τό όποιον άνέλαβε μέ ζήλον νεανικόν καί μέ κόν,^δτι πολύτιμον, είς τήν σορόν ένός νεκροΰ Βασιλέως. Άν ό Γεώργιος Απέθνησκεν ύπό τάς συνήθεις πε
θυσίαν κάθε ανθρώπινης άδυναμίας.
ριστάσεις θά είχε τό Έθνος τήν ύπερήφανον εύκαιρίαν
Δέν θά κλαύσω διότι ό θάνατός Του δέν έκλεισε τήν
νά καλεση είς τήν Πρωτεύουσαν άπό τά πεδία τών
ιστορίαν τής Ελλάδος. Ό θάνατός Του τούναντίον Αμαχών νικηφόρα καί ένδοξα στρατεύματα διά νά τοΰ
νοιγει χρυσάς σελίδας, σελίδας ποΰ δέν θά τάς σβέση
άποδώσωσι τάς τελευταίας τιμάς; Ποιός Βασιλεύς δέν
εύκολα ό χρόνος, ούτε θά τάς άμαυρώση τό μέγα πα
θά φιλοδοξήση νά περιστοιχίζεται άπό τόσον περίδορελθόν τής πατρίδος μας. Δέν θά Τόν κλαύσω διότι
ξον στρατόν, ό όποιος πρό έλαχίστων άκόμη ημερών
ευρέθη χέρι ελληνικό νά θανατώση τόν πλέον άκακον
καπέπληττε τόν κόσμον μέ τόν ήρωισμόν του, μέ τάς
και πλέον άγαθόν άπό τούς έστεμμένους τοΰ Κόσμου.
θυσίας του, μέ τάς νίκας του;
Τούναντίον εύρίσκω δτι ό άδικος θάνατός Του κατέ
Ποιός Βασιλεύς δεν θα το εθεωρη ώς ύπερτάτην τι
στησε τήν Ανάμνησίν του Σέραν εις τήν πατρίδα, καί τό
μήν νά μεταφέρεται ό νεκρός του άνά μέσου τών Ελ
όνομά Του τό συνέδεσεν άναποσπάστως μέ τήν ιστο
ληνικών θαλασσών καί ό ένδοξος Στόλος Του νά έκτερικήν όσον καί ένδοξον Αναγέννησιν τής φυλής μας.
λή και τήν στιγμήν εκείνην τό υπέρτατον πρός τήν
Δέν θά Τόν κλαύσω διότι καί θνήσκων άκόμη προσέπατρίδα καθήκον; Ποια τιμή, ποία στιγμή έθνικής ύφερε τήν μεγαλητέραν ύπηρεσίαν τήν όποιαν κανείς
θνητός δέν ήδύνατο νά δώση είς τήν πατρίδα του. Μάς «ιερηφανειας αντί δλιγων πλοίων τά όποια τυπικώςθά
Τόν συνώδευον νά περιπλέη όλόκληρος ό στόλος τάς
άφήκε τόν μεγαλεπίβολον καί ηρωικόν Υίόν Του, καί
Ελληνικάς θαλάσσας άγρυπνος φρουρός τής έθνικής

τιμής καί υπερήφανος ύπερασπιστής έκατομμυρίων
συμμάχων;
'Ο θάνατος τοΰ Γεωργίου έδημιουργησεν αύτάς τάς
ωραίας στιγμας τάς οποίας ή ιστορία άναποσπάτως θ’
άναφέρη μέ τό όνομά του διότι τοιαΰτα γεγονότα δέν
άπατώνται εύκόλως είς τον βιον τών Εθνών. Διά τοΰ-

το πενθοΰμεν διά τήν άπώλειάν Του, συμμεριζόμεθα
τήν όδύνην τής Β. Οίκογείας, άλλά δέν Τόν κλαίομεν.
Γεραίρομεν τήν μνήμην Του καί μακαρίζομεν τήν Βα
σιλικήν Του τύχην ή όποία Του έπεφύλαξε τόν πλέον
δοξασμένον θάνατον.
Δ1ΙΜ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α .
(12; ΓΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Ό Βασιλεύς Γεώργιος (Χριστιανός. Γουλιέλμος,
Φερδινάνδος, Άδόλφος) έγεννήθη τή 25 Δεκεμβρίου
(ν) 1845. Είνε ό δευτερότοκος υιός τοΰ Χριστιανού θ
τού Αποθανόντος Βασιλέως τής Δανίας ήτο δε δόκιμος
έν τώ Δανικώ ναυτικώ δτε ή Β' έν Άθήναις Εθνική
Συνέλευσις Ανεκήρυξεν Αύτόν τήν 18ην Μαρτίου 1863

Άλλά τοΰτο δέν φαίνεται Ακριβές, Αφού ή μεν παπανηγυρική είσοδος τής μελλονύμφου εγένετο τήν 2ο
Φεβρουάριου έ. π., ό γάμος τήν 28ην, αι δε φήμαι
περί τοΰ πρίγκηπος τής Δανίας Γεωργίου ως εκλεκτού
τών Δυνάμεων έκυκλοφόρησαν, ώς εϊδομεν, εν Αθήναις
από τ ής 15ης.

Βασιλέα τών Έλλήνων.
Αί πρώται φήμαι περί τής ύποψηφιοτητος οιά τό^
Ελληνικόν θρόνον τοϋ Βασιλέως Γεωργίου τού Α',
έκυκλοφόρησαν εις τάς ’Αθήνας περί τά μέσα Φεβρου
άριου τού 1863, ακριβώς δ’ ε.πειν τήν 15ην ανεγραφη
τό πρώτον, ότι άπό δύο ήδη ημερών τό πράγμα θρυλλεΐται.
,
Αί διαδόσεις αύται προήλθον έξ ασαφών τινων πλη
ροφοριών, τάς όποιας άφησε νά έξέλθωσι τών χειλέων
τού ό εις ’Αθήνας πρός διευθέτησιν τών εκκρεμών ζητη
μάτων τοΰ θρόνου καί τής Ένώσεως άφιχθε’ς Έκτακτος
τής Μεγάλης Βρεττανίας Απεσταλμένος κ.’Ερρΐκος Έλλιοτ άνεμένοντο δέ άπό ημέρας είς ημέραν τά εύάρεστα
άποτελέσματα τών ενεργειών τών Δυνάμεων.
Τέλος τήν 27 Φεβρουάριου διεδόθη, οτι έφθασαν
τηλεγραφικώς όριστικαί πληροφορία! πρός τόν ν.. Ελλιοτ καί εύθύς κατά τήν έκφρασιν τοΰ συγχρόνου τύπου,
«ή δψις τής πρωτευούσης μετεβλήθη έπι τό εύθυμο-

τερον».
Κατά τάς άμέσως έπομένας ημέρας ούδέν νεώτερον
έλέγετο, άσαφώς δέ μόνον έπαναλαμβάνοντο αι αύται
πληροφορία! μετά τών συνήθων παραλλαγών, συνοδευόμεναι καί δΓ άτελεστάτων γνώσεων περί τής ιδιό
τητας τοΰ νέου Βασιλέως, ον, άλλοι μεν ήθελον υιόν
τοΰ τότε Βασιλέως τής Δανίας Φρεδερίκου τοΰ Ζ' καί

άλλοι έγγονον αύτοΰ.
Μόλις τήν 8ην Μαρτίου έδημοσιεύθη σοβαρά έπιστολή έξ ’Αγγλίας έπιβεβαιοΰσα τό πράγμα, καθορ^ίζουσα
περί τίνος πρόκειται καί πλέκουσα εγκώμια οιά τόν
υποψήφιον Βασιλέα.
’Ολίγον μετά τήν δημοσίευσιν τής επιστολής ταύτης,
νέαι δηλώσεις τοΰ Ελλιοτ προεκάλεσαν νέαν έκδήλωσιν χαράς εις τήν πρωτεύουσαν.
Τότε έκυκλοφόρησαν καί πληροφορία1, τινές τήςπρώτής συναντήσεως τοΰ λόρδου Πάλμεστρον μετά τοΰ
ήμετέρου Άνακτος, κατά τούς γάμουςτής άδελφής αύ
τοΰ μετά τού τότε πρίγκηπος τής Ούαλλιας, ότε, ω,
έλεγον, έδόθη Αφορμή είς τόν Πάλμεστρον νά οιιοη εϊς
τόν νεαρόν πρίγκηπα προτερήματα άξια νά κοσμώσι
μέλλοντα Βασιλέα.

Άλλη πάλιν μερίς τοΰ τύπου, καλλίτερου ίσως πληροφορημένη, ίσχυρίζετο, ότι κατά τόν χορόν τόν οοθέντα έπί τοΐς γάμοις τοΰ Διαδόχου τού Αγγλικού
θρόνου ό πρίγκηψ καί οί συγγενείς αύτοΰ δεν άπεποιοΰντο νά δέχωνται διά τήν υποψηφιότητα επί του Ελ
ληνικού θρόνου συγχαρητήρια.
Κατά τήν ΙΟην Μαρτίου διεφημίσθη, ότι ώρισμένως
τρία τηλεγραφήματα άφίκοντο πρός τόν κ. Ελλιοτ
Διά τοΰ ένός έδηλοΰτο αύτώ, ότι ή ύπόθεσις τής ύποψηφιότητος διά τόν θρόνον τής Ελλάδος τού πρι ^κή
πος τής Δανίας θέλει λάβει αίσιον πέρας· διά τού οευτέρου οτι δ πατήρ καί ή μήτηρ Αύτοΰ εοέχθησαν τήν
ύποψηφιότητα καί ότι Ανεμένετο ή συγκατάθεσις του
Βασιλέως τής Δανίας, καί διά τού τρίτου, δτι ό εν Παρισίοις πρεσβευτής τής ’Αγγλίας κατέστησε γνωστόν ■
είς τόν έπί τών ’Εξωτερικών 'Υπουργόν κομητα 1 ώσσελ, οτι ό Αύτοκράτωρ τής Γαλλίας ύποστηρι,ει εκθύμως τήν ύποψηφιότητα τού πρίγκηπος τής Δανίας.
Τήν 11ην μάλιστα Μαρτίου Ανήγγειλε τοΰτο πρός την
Κυβέρνησιν καί δ κ. Ελλιοτ.
Τότε, πάσας τάς οικίας τής πρωτευούσης έκόσμησαν αί εικόνες τού Γεωργίου, προσελκύουσαι βλέμματα
αγάπης καί προκαλούσαι εκφράσεις ενθουσιασμού· η
δέσοβαρωτέρα μερίς τού τύπου έπροθυμοποιήθη να
παράσχη θετικάς τινας γενεαλογικάς πληροφορίας
κατά τό'μάλλον καί ήττον πλήρεις, ένταύθα λοιπον
όφείλομεν νά Αναγράψωμεν καί ημείς πληροφορίας τινάς θετικάς, συντόμους μέν, Αλλ’ έξ Ασφαλών πηγών
προερχομένας. Τοΰ Βασιλέως δηλ. τής Δανίας Φρεοερίκου ΖΆτέκνου δντος, ώς καί ύπεργήρου τού θείου αυ
τού Φρειδερίκου-Φερδινάνδου, (γεννηθέντος την 22αν
Νοειιβοίου 1792), θ’Απεσβύνετο μετ’ αύτών ή εξ Αρρενογονίαςγραμμή τής Βασιλευούσης εν Δανία Ολδεμβουργείου Δυναστείας.
Τούτο ειχεν Απασχολήσει ήδη άπό τού 18ο0 τας
ένδιαφερομένας Δυνάμεις, πρωτίστως δέ αύτόν τόν Βα

σιλέα Φρειδερίκον.
Μή λαμβανομένου λοιπόν ύπ’ δψιν τοΰ προειρημένου
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"Οταν έγεννή&η ό Διάδοχος
Ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα τήν εποχήν τοϋ γάμου των

γεροντος τιτλοφόρου Διαδόχου πρίγκηπος Φρειδερίκου Φρειδερίκου Β'. καί αρχηγέτου τοΰ οίκου τών ΣονδερΦερδινάνδου, αδελφού τοΰ πρώην Βασιλέως Χριστια
βούργων, καί εξής.
νού Η', πατρος Φρειδερίκου τοΰ Ζ'. ύπελειποντο έν
„ Είς τόν πρίγκηπα λοιπόν τούτον, σύζυγον τής Αουί^ωή οι εξής πλησιέστεροι συγγενείς- ή Αουίζα Καρλόττα, δούκισσα τής Έσσης, αδελφή τού προειρημέ -,ης τής Έσσης, έξαδέλφης πρώτης τοΰ Βασιλέως
νου Φερδινάνδου καί του Βασιλέως Χριστιανού Η', κα Φρειδερίκου τοΰ Ζ'. καί τούς έξ αύτών απογόνους
τά τέκνα αύτής- δηλ. αί τρεις θυγατέρες Μαρία Καρ- άπεφασισθη, όπως περιέλθη ή διαδοχή τοΰ θρόνου.
Τοϋτο έδέχθη πρώτος ό Τσάρος Νικόλαος Α'. άναλόττα, πριγκήπισσα τού 'Ανχαλτ-Δεσσάου, Αουίζα
Βιλελμίνη, πριγκήπισσα τού Γλουκσδούργου και Αύ- γνωρίσας διά τής συνθήκης τής Βαρσοβίας τής 5ης
Ιουνίου 1851 τήν ύπό τοΰ Μεγάλου Δουκός καί κατό
γούστα-Σοφία, καί ό πρίγκηψ υιός τήςΔουκίσσης Καρπιν Αύτοκράτορος ΙΙαύλου γενομένην τώ 1767 κα
λόττας, Φρειοερΐκος-Γουλιέλμος-Γεώργιος-’Αδόλφος.
Εκ των θυγατέρων της όμως, ή πριγκήπισσα Αου- ί 77ο παραίτησιν των τυχόν δικαιωμάτων του έπί τοΰ
ιζά Βιλελμίνη, πλήν τής νοημοσύνης καί τής καθ’ δλα θρόνου τής Δανίας ώς ίσχυράν καί μετά τήν έξάλειψιν
υπέροχης αύτής είχε σύζυγον τόν πρίγκηπα Χριστια τής βασιλευούσης έξ αρρενογονίας γραμμής, έάν δμως
νόν, υιόν τοΰ Δουκός τοΰ Γλουκσβούργου Φρειδερίκου- ο θρονος περιέλθη είς τόν Χριστιανόν, καί μετά, τής
Ιουλιελμου ΙΙαύλου Αεοπόλδου, έλκοντα τό γένος Λουίςης τέκνα του. Η οιαδοχή αύτη άνεγνωρίσθη έπίκαι εκ τού Δουκικού κλάδου τών έν Δανία βασιλευόν σης έπισήμως διά τής συνθήκης τοΰ Λονδίνου τής 8ης
των Όλοεμβούργων, άπό τοϋ δευτέρου υιού τοΰ Βα- Μα-ου 1852, μεταξύ τής Δανίας άφ’ ενός, Αυστρίας,
σιλέως τής Δανίας Χριστιανού Γ'. (1559), Ίωάννου Ιαλλίας, ’Αγγλίας, ΙΙρωσσίας, Ρωσσίας, Σουηδίας καί
τού Νεωτέρου, αδελφού τού Βασιλέως τής Δανίας
Νοροηγιας άφ ετερου, ής συνθήκης τό κύρος άνεγνώ-

ρσαν κατόπιν καί πάντα τά άλλα Κράτη, μηοε τής
Ελλάδος εξαιρούμενης.
Έν τή ανωτέρω συνθήκη τοϋ Λονδίνου τού έτους
1852, ώς καί έν τή μετά τού Τσάρου, εοηλωθη πρός
τούτοις. δτι παραιτούνται τών δικαιωμάτων αύτών υπέρ
τού αυτού ζεύγους οί προρρηθέντες συγγενείς δηλ. η
Δούκισσα τής Έσσης Καρλόττα καί τά λοιπά τέ

κνα της.
,
, , .
'Ωσαύτως πρός οριστικήν διακανονισιν της οιαοοχης
έξεδόθη έν Δανία καί ό σχετικός περί διαδοχής νομος
τού 1853.
Τοϋ Διαδόχου λοιπόν τούτου τού Δανικού Opovou
Χριστιανού, τοΰ κατά τό αύτό έτος 1863—καθ δ και
ό γέρων διάδοχος Φερδινάνδος (17) 29 Ιουνίου) και ο
Βασιλεύς Φρειδερίκος (3)Ιο Νοεμβρίου) άπεθανο?
άνακηρυχθέντος 47 ου Βασιλέως τής Δανίας ώς Χρι
στιανού θ'. δευτερότοκος υιός, ήτο ό ύποψήφιος οιά
τόν Ελληνικόν θρόνον πρίγκηψ τής Δανίας, τούΣλ=.σζικ.— Όλστάϊν—Σονδερβούργου— Γλουκσοούργου.
Γόυλιέλμος—Φερδινάνδος -Άοόλφος- I εωργιος.

<>ί τέτΧοε tu'J υ-κσολέως.
Ό Γεώργιος Α'. ήτο Ναύαρχος τής Δανίας, Διοι

κητής τοΰ Α'. Ρωσσικοΰ πεζικού συντάγματος τοΰ
Νεύα, συνταγματάρχης τοΰ ύπ’ άριθ. 99 Αύστρτακοΰ
πεζικού συντάγματος, επίτιμος Ναύαρχος τοΰ Βρεττανικοϋ στόλου, επίτιμος τιτλούχος τοΰ Γερμανικού ναυ
τικού, ιππότης τοΰ Τάγματος τοΰ Ελέφαντος, τού
Τάγματος τού αγίου Άνδρέου, τοΰ Τάγματος τού Ευ
αγγελισμού,τοΰ Τάγματος τής περικνημιοος,τοΰ ΙΙρωσσικοΰ Τάγματος τοΰ Μέλανος ’Αετού, τών Σεραφείμ,
τού Τάγματος τού αγίου Ούμβέρτου, τοΰ Ισπανικού
Τάγματος τοΰ Χρυσοΰ Δέρατος κλπ.
Οί γάμοι Του έτελέσθησαν εν ΙΙετρουπόλει τή 1·>
’Οκτωβρίου μετά τής Βασιλίσσης ’’Ολγας Κωνσταντινόβνας, Μεγάλης Δουκίσσης τής Ρωσσίας. ή όποια
έγεννήθητή22 Αύγούστου 1851.
Έκ τοΰ γάμου τούτου ώς γνωστόν, εγεννήθησαν.
1) 'Ο βασιλόπαις Διάδοχος Κωνσταντίνος, Δους της
Σπάρτης, ό διαδεχόμενος ήοη τόν σεπτόν πατέρα 1 -<υ
ώς Κωνσταντίνος Βασιλεύς τών 'Ελλήνων.
'Ο βασιλόπαις Γεώργιος, ό βασιλόπαις Νικόλαος,
ή προαποθανοΰσα βασιλόπαις Αλεξάνδρα,ή βασιλοπαι,
Μαρία, ό βασιλόπαις ’Ανδρέας, ό ρασιλόπαις Χριστό

φορος.
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ΤΑ ΣΜΓΑΑ10ΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Α’-

Καθ’ δλον τό διάστημα τής Βασιλείας τοΰ αει
μνήστου Βασίλειος έλαβον χώραν τά έξης σοβαρά
πολικικά γεγονότα 1) ή τριετής έπανάστασις τής
Κρήτης (1866—1869), 2) τά Ααυρεωτικά (1871)
3) ό Ρωσσοτουρκικός πόλεμος (1877), 4) ή έπανάστασι; τή; Θεσσαλίας (1878), 5) ή είς τό ελληνικόν
Βασίλειον προσάρτησις τής Θεσσαλίας και τής Άρτης (1881), 6) ό ύπό τών στόλων τών -Δυνάμεων α
ποκλεισμός τής Ελλάδος κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1886,
7) ή νέα έπανάστασις τής Κρήτης (1896), 8) δ
'Ελληνοτουρκικός πόλεμος τοΰ (1897), 9) ή πρώτη
απόπειρα δολοφονίας κατά τοΰ Βασιλέως ύπό τοΰ Καρδίτση (1898), 10) ή άπελευθέρωσις τής Κρήτης καί
δ διορισμός τοΰ Γ. ’Αρμοστοΰ αύτής τοΰ Πρίγκηπος
Γεωργίου (1899), 11) ή άπονομή ύπό τών Δυνάμεων
εις τόν Βασιλέα Γεώργιον τοΰ δικαιώματος νά διωρίζη τόν Ύπατον 'Αρμοστήν έν Κρήτη (1906), 12)
ή τελευταία έν Έλλάδι έπανάστασις (1909). 13) ή
’Αναθεώρησις τοΰ Συντάγματος (1911) καί 14) δ
τελευταίος μετά τών Συμμάχων πρός τήν Τουρκίαν
πόλεμος, δστις έφερε τόν άείμνηστον Βασιλέα νικη
τήν είς τήν Θεσσαλονίκην, είς τήν δποίαν έπέπρωτο νά
πέση ώς δ μεγαλείτερος "Ηρως.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ

Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος καί ό άδελγός του Γεώργιος είς παιδικήν ήλικίαν

Η ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

σμούς υμών, τά ήθη σας, τήν γλώσσαν ύμών, πάν δ.τι ύμεϊς
αυτοί λατρεύετε ώς ήδη αγαπώ υμάς αύτούς.
» Παρακαλέσω δέ τού; άρίστους καί δεξιωτάτους τών
παρ’ ύμϊν άνδρών, ϊνα συνταχθώσι περί έμέ χωρίς νά έμβλέψωσιν είς προγενεστέρας πολιτικός διαφοράς· τή νοήμονι
δέ καί πεφωτισμένη σαναρωγή αύτών θέλω προσπαθήσει,»
δπως αναπτύξω τά παντοειδή αγαθά σπέρματα καί τούς
υλικούς πόρους οΰς περιέχει ή ωραία πατρίς ύμών, πατρίς
καί έμοΰ γενομένη έφεξής.

El-νε Ιστορική ή πρός τόν λαόν πρώτη προκήουξις τοΰ
Βασίλειος Γεωργίου άναβάντος εις τόν Θρόνον έχουσα
ώς εξής:
« Έλληνες! Άναβαίνων τόν θρόνον, έφ’ όν μέ έκάλεσεν ή ψήφος υμών αισθάνομαι τήν ανάγκην, δπως απευ
θύνω ύμϊν λόγους τινάς.
» Σκοπός τής φιλοδοξίας μου έσεται ούτος, νά κατα
» Οΰτε δεξιότητα, οϋτε νοΰν δεδοκιμασμένον φέρω είς
στήσω τήν ‘Ελλάδα, έφ’ δσον άπ’ έμοΰ έξαρτάται, πρότυπον
υμάς — προσόντα τοιαΰτα ούδέ νά προσδοκάτε έδύνασθε
Βασιλείου έν τή ’Ανατολή.
άπό τής ήλικίας μου. Άλλ’ δμως φέρω ύμϊν πεποίΰησιν καί
» Ό Παντοδύναμος, Ισχυρός έν τή άσθενείρ άποδειάφοσίωσιν ειλικρινή, μετά βαθείας πίστεως είς τήν έν τφ
κνύμενος, χειραγωγήσαί με έν ταϊς προσπαθείαις μου- είθε
μέλλοντι ταυτότητα τής τύχης έμοΰ τε καί υμών.
δέ μηδέποτε έπιτρέψη, δ.τως λησμονήσω τάς πανδήμους
» ‘Υπόσχομαι ΰμϊν νά άφιερώσω τήν ζωήν μου σύμΰποσχέσεις, α; σήμερον έδωκα ύμϊν.
πασαν ύπέρ τής ευτυχίας υμών.
» ‘Επί τούτοις Ικετεύω τόν Θεόν ημών ϊνα σκέπη ύμάς
» Ού μόνον θέλω σεβασθή καί τηρήσει εύσυνειδήτως
ύπό τήν αγίαν καί σωτήριον σκέπην Αύτού.
τούς νόμους υμών καί πρό πάντων τό Σύνταγμα, τόν άκρο» Μηνί Όκτωβρίφ τοΰ σωτηρίου έτους 1863.
γωνιαϊον λίθον τοΰ νέου Ελληνικού πολιτεύματος, άλλά
θέλω σε'ΙασΟή καί θέλω άσκηθχή δπως αγαπώ τούς θε
» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ν

Ή δειλή κοράσι; τοϋ Βορρά, ή νεαρωτάτη Με
γάλη Δούκισσα τή; Ρωσσίας, ή πάγκαλλος κόρη ποΰ
άνετράφη μέ τά αγνότερα νάματα τής Χριστιανικής
πίστεως, έκλήθη ύπό τής Μοίρας ώς σύντροφος τοΰ,
έκ Βορρά έπίσης, ξανθού Βασιλόπαιδος, τόν όποιον αί
περιστάσεις έφεραν είς τόν πανένδοξον Ελληνικόν
Θρόνον.
Πέρασαν χρόνια έκτοτε. Χρόνια κατά τά όποια έλαμψεν εις καλλονήν, εις χάριν, εις νεότητα, είς αϊγλην ή νεαρά Βασίλισσα τής 'Ελλάδος παρά τό πλευ
ράν Βασιλέως, ό ότοΐο; ήτο’πάντοτε εύστροφος, νοήμων, προβλεπτικός, φαιδρός, εϋθυμος καί άνοικτόκαρδος. Πέρασαν χρόνια έκτοτε καί ενώ ό Βασιλικός
σύζυγος έχρησίμευεν ώ; ασφαλιστική δικλείς κατά'τών
επικίνδυνων περιπετειών τής 'Ελλάδος, ή Α. Μ. ή
Βασίλισσα "Ολγα, χριστιανή αληθινή, περιέθαλπε τους
πάσχοντας, εύηργέτει τούς πένητας καί εύρίσκετο δι
αρκώς παρά τό πλευράν τοΰ ασθενούς καί τοϋ αποκλή
ρου τής τύχης.
Πέρασαν χρόνια έκτοτε καί μέσα εις ένα περιβάλλον
οικογενειακής ευτυχίας, μέσα είς ένα οίκογενεικόν πε
ριβάλλον αγαθότητας καί καλωσύνης καί δημοκρατικής
άπλότητο; έγιγαντοϋτο τό οικογενειακόν δένδρον, τό
όποιον σήμερον χρησιμεύει διά νά σκέπη κάθε πατρι
ωτικόν δνειρον καί κάθε πόθον τής 'Ελληνικής ψυχής.
Πέρασαν πολλά χρόνια καί κατά τό διάστημα αύτό
ή Βασιλική Οικογένεια τής 'Ελλάδος έποτίσθη μέ
δάκρυα, έδοκίμασε πένθη καί θλίψεις, διήλθε στιγμάς

Ή Βασίλισσα "Ολγα τήν έποχήν τής μνηστείας της

πικριών, καί παρηκολούθησε τής Ειμαρμένης τά κελεύσματα.
Πέρασαν χρόνια καί χρόνια καί δ Θρόνος είδε στιγμάς ευτυχίας καί έδοκίμασε τά συναισθήματα τών ευ
τυχών τοϋ κόσμου τούτου.
Πέρασαν δμως καί χρόνια διά νά σβύσουν. κάθε
λάμψιν προσωρινήν καί νά στερεώσουν μέ βαθείας
ρίζας τό λουλούδι τοΰ πόνου ποΰ βρίσκει κατάλληλον
χώμα είς τά μητρικά στήθη δταν τοϋ θανάτου τό δρέπανον άφαιρέση τήν ζωήν αγαπημένου μητρικού
σπλάγχνου. Καί δταν ή Βασίλισσά μας έχασεν εις ένα
άπό τά ’Ανάκτορα τής παγετώδους πατρίδος της τό
λουλούδι ποΰ έγεννήθη καί άνετράφη μέσα εις τήν
ευωδίαν τών 'Ελληνικών άνθέων καί τό άρωμα τών
'Ελληνικών λουλουδιών καί τό θάλπος τούΈλληνικού
ήλιου, τότε καί μόνον τότε κατενικήθη άπό τοϋ χρόνου
τήν δύναμιν καί κατεβλήθη άπό τοΰ πόνου τήν πνοήν.
’Α πό τότε έσβησε κάθε τι πού έλαμπενείς τά μάτια τής
Βασιλίσση; ’Όλγας, κάθε τι ποΰ έκαμνε νά σκιρτά
τήν καρδίαν της, ποΰ έζωντάνευε τούς πόθους της,
ποΰ έβαυκάλιζε τά δνειρά της. Άπό τότε άπέθεσε τό
μεγαλεϊον τοΰ Θρόνου, τοΰ Στέμματος τήν α’ίγλην,
τής Βασιλική; άλουργίδος τήν μαρμαρυγήν. Άπό
τότε άπέθεσε κάθε τι ποΰ ήγλαΐζετο άπό τόν εξωτερι
κόν κόσμον καί έλαμπρύνετο άπό τοΰ μεγαλείου τήν
λαμπηδόνα. Άπέθεσε τά πάντα καί έκράτησε τόν ώ-
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ραιότερον, τόν περισσότερον λαμπρόν αδάμαντα τοΰ
Στέμματός της. ‘Έκράτησε τό άτίμητον στολίδι τής
ψυχής, τόν Ανεξάντλητον θησαυρόν τής καρδίας, τήν’
Καλοσύνην.
Μέ τήν καλοσύνην αύτήν έτρεξεν εϊς τά νοσοκομεία.
Μέ τήν καλοσύνην αύτήν έγλύκανε τούς πόνους πτω
χών Αδικημένων, μέ τήν καλοσύνην αύτήν εφρόντισε
διά τούς φυλακισμένους, μέ τήν καλοσύνην αύτήν έσφογγισε δάκρυα,μέ τήν καλοσύνην αύτήν έκυψε πρός
τό ψιθυρισμό θνησκόντων χειλέων καί έθώ.τευσε ώχρά καϊ αφανισμένα μέτωπα και παρεστάθη εις τό
προσκεφαλον ενδόξων τραυματιών.
,, Και δμως. Ή καλοσύνη αύτή ή όντως βασιλική,
εμελλε νά πληγή άπό τήν ανθρωπίνην κακίαν. Τήν
στιγμήν κατά τήν οποίαν ή μητρική της καρδία υπε
ρήφανος ητένιζε πρός τόν Μ ε γ ά λ ο ν Υιόν Της,
ή ειμαρμένη ύπό τήν ειδεχθή μορφήν έτος ανθρωπί
νου όντος, τής άφήρει τόν βασιλικόν Της σύζυγον.
Πτωχή Βασίλισσα.
Τίποτε πλέον δέν θά γλυκάνη τόν πόνον Σου. Τί
ποτε πλέον δέ θά σέ κόμη νά λησμονήσης τήν τραγικήν
αύτήν στιγμήν τής ζωής Σου.
Μόνον ο Θεός εις τον όποιον τόσον συχνά κατα
φεύγεις άπό τής τραγικής έκείνης ημέρας άςενδυναιιώση τήν καλοσύνην Σου και άς σταλάξη όλίγην παρη
γοριάν είς τήν πληγωμένην ψυχήν Σου.
'Η Βασιλομήτωρ θά ζήση πάντοτε εϊς τό βάθος τής
καρδίας τοϋ Ελληνικού Λαού.
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>,ω?οι εστεροΰντο
τησε :

ευπροσώπου

εξωτερικού, απήν'
1

Πολύ καλά. Άμα φθάσω στάς Αθήνας θα σά;
φροντίσω έγώ.
Καί στάς Αθήνας έφθασε. Καϊ ή πρώτη Της σκέψις
αμα εισήλθεν είς τά Ανάκτορα ήτο νά διόση εντολήν
οπω, άποστειλουν εις τούς δύο εύζώνους τών όποιων
είχε κρατήσει τά ονόματα, άπό μίαν καινουργή ενδυ
μασίαν. Μετά μίαν ώραν όμως έφθανε τό άπαίσιον άγ
γελμα τής δολοφονίας τοΰ Βασίλειος. Τήν έπομένην
φέρουσα τήν συντριβήν τής εύτυχίας της έντός τής ψυΖήί τήΐ άνεχωρησε διά τήν Θεσσαλονίκην. Τήν στιγ
μήν ποΰ έπρόκειτο νά ε’σέλθη είς τό αμάξι ένεθυμήθη
και πάλιν τούς εύζώνους τής «Αλβανίας.» καϊ μέσω τή;
φρικτης J ης λύπης, επαναλαμβάνει τήν διαταγήν:
Νά μή τούς ξεχάσετε, νά τούς ντύσετε τό γρηγο
ρότερο.
* *
Επίσης όταν περικυκλουμένη άπό τά τέκνα της
εμανθανε τήν τραγικήν ειδησιν έζήτησε νά άποσυρθή
εις τό Προσευχητήριόν της. Έκεϊ γονυπετής έκλαιε
τόν μεγάλον Νεκρόν καϊ προσηύχετο ύπ'έρ αύτοΰ. Ήτο
ή ώρα δεκάτη τής νυκτός όταν ή ε’δησις έφθασε καϊ
μέχρι τήςΚας θεοχάρη. Ή Μεγάλη Κυρία τής Βα
σιλίσσης έχει άποσυρθή τής υπηρεσίας ώς έκ τής ήλικιας της άλλά διαμένει πάντοτε είς τά ’Ανάκτορα.
Δια τούτο ή ε’δησις τής δολοφονίας έφθασε πολύ
αργα μέχρις αύτής, καϊ δταν τό έμαθε δέν τήν συνΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
εκρατησε τίποτε, άλλά παρά τήν ηλικίαν της έσπευσεν άπό τό διαμέρισμά της εις τά δωμάτια τής ΒασιίΠΟ ΤΗΝ ZQHN ΤΗΣ βίΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ
λισσης.^ Εκεί έγένετο μία σκηνή πολύ, συγκινητική
κατά
τήν οποίαν ή Βασίλισσα ’Ολγα έρρίφθη κλαίΑπειρα είνε τά επεισόδια τά όποια φανερώνουν τήν
ουσα εις τάς άγκάλας τής παλαιας της φίλης.
ευγενειαν τής ψυχής καϊ τήν αγαθότητα τής καρδίας
Μέσω όμως τών δακρύων της κατενόησεν ότι ή
τής Βασιλίσσης ’Ολγας. Άπ’ δλα αύτά οέν θά διηγτσυγκίνησις
είμποροΰσε νά βλάψη τήν Καν Θεοχάρη.
θώμεν παρά δύο μόνον.
' '
Κατωρθωσε λοιπόν καϊ συνεκρατήθη καϊ θωπεύουσα
Οταν επέστρεφε άπό τό τελευταίο? ταξεϊδι τής ’Η
τήν Μεγάλην Κυρίαν τής είπε :
πείρου όταν ητο άκόμη εύχαριστημένη, εύτυχής. εις
Πηγαίνετε νά ησυχάσετε Κυρία Θεοχάρη. Πγγαίτην « Αλβανίαν», τό βαπόρι μέ τό όποιον έταξείδευε’
νετε. Αλλως ελπίζω νά μή μας συμβή κακό, γιατϊ τά
παρετήρησε δύο εύζώνους είς κακήν κατάστασιν, εντε
λώς ρακενδύτους, Εύθύς τούς έπλησίασε καί τούς ήΡώ- τηλ&γραφήματα αναγγέλλουν οτι ό Βασιλεύς μόνον πλη
γωμένος εινε.
τησε οιά ποιον λόγον εύρισκονται είς αύτά τά χάλια
Αυτάτάουο επεισόδια εινε Αρκετά χαρακτηριστικά
Οταν δέ ε’μαθεν ότι λόγω έλλείψεως μέσων, οί δύο εύτής μεγάλης καλοσύνης τής Βασιλίσσης Όλγας.'

ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΗΜΕΡΑΙ ΕΑΑΗΝΙΚΟΥ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ
(Μέ πολλήν ε&χαρίσιησιν δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω
περιγραφήν. ΊΙ χαρά τήν όποιαν ήσΰάνθημεν όλοι διά
την πτώσιν τών Ίωαννίνων περιγράφεται έν έξάλλφ ένΟουσιασμω από τήν Κερκυραίαν κόρην καϊ δίδει άφελώ- τήν
εντυπωοιν τοΰ πραγματικού ενθουσιασμού, δστις έπλήρωσεν
ολας τας Ελληνικός ψυχάς καί καρδίας κατά τήν μεγάλην
ημέραν τής πτώσεως τών Ίωαννίνων).

Ειμεθα πλέον Απηλπισμένοι διά τά ’Ιωάννινα, ούδεμια ειδησις ήρχετο και φοβερά αμηχανία μά; έβασανιζεν. Άπό καιρού ό Διάδοχος ήτο έκεϊ και δέν εΐ-

χεν επέλθει κανέν οριστικόν αποτέλεσμα. Τό Μπιζάν
δέν έπιπτε· ματαίω; λοιπόν οί στρατιώταί μας έφονευοντο ;...Διήλθομεν ήμερα; φοβερά;. Μίαν όμως ή
μερα ν τοϋ Φεβρουάριου, τήν 21ην, μίαν άπό
εκείνα; τάς ημέρας τάς οποίας τόσον σπανίω; χαρίζει
ο μήν ούτος, κατά τήν όποιαν έλαμπε ζωηρότατο; ό
ήλιος καϊ ή θάλασσα ήκτινοβόλει έκ τών αχτίνων του
και ο ουρανό; έχρωμάτιζε τά δρη διά τοϋ ϊδικοϋ του
<ρι ιματο, καϊ τα πολεμικά μας εΰρίσκοντο υπεοήφανα
ει; τον λιμένα μα; ω; ατρόμητοι υπερασπισταϊ'καΐ οί

χαλινός ε’ις κάθε τι τό όποιον ήκουον έσηκωνόμην νά
ϊδω, νά συμμετάσχω, ν’ απολαύσω.

μαθηταί μας ήσαν ζωηρότεροι του συνήθους και ημείς
εϊχομεν Ασυνήθη τινά ευθυμίαν κατά τήν ημέραν
* **
ταύτην, έν μέσω τοϋ μαθήματος προ; τας J 1)2 π. μ.
Όλη ή ήιιέρα μας διήλθε μέ φωνές, τραγούδια,
Ακούομεν πυροβολισμούς, άλλά πυροβολισμού; ,ισχυρού;, πυκνούς, συ.Έχεις, πυροβολισμούς μετά πάθους, ιιουσικέ;, χορού;. Τά καταστήματα έσηιιαιοστολισθηοϊτινες έφαίνοντο δμιλοΰντες και οίπνες μας εφωνα- σαν έφωταγωγήθησαν. Μυρμυκιαι κοσμου ετρεχον
ζον · «’Αφήσατε τήν εργασίαν σας, εγκαταλειψ ζτε τα τάς οδούς, οί περίπατοι έπληρώθησαν, τά, πρόσωπα
μαθήματα σας και έλθετε μαζί μας νά έορτάσωμεν δεν εφαιδρύνθησαν. Καϊ ή ανησυχία αυτή, ο ενθουσια
δύνασθε σήμερον νά έργασθήτε, Ακούσατε την ειδησιν σμός, ο πηγαινοερχομός, οί Ακράτητοι γελωτες, αι ςηήτις θά σάς καταστήση έξάλλους, πίπτουν τα Ποαν- τωκοαυγαϊ έξηκολούθησαν μέχρι τής Κυριακή; καθ ην
νινα, |πεσαν παοεδόθησαν, παρεδοθη ο γενναίο; Εσ- θά έγένετο ή έπίσημο; δοξολογία. Ο δήμαρχος εκριν3
σάτ κι» τήν θέσιν του κατέλαβεν ό γενναιόψυχό; Διά καλόν νά ψαλή αϋτη έπϊ τής έξέδρας της άνω πλατείας
δοχος. Έιιπρός, παιδιά, έξηκολούθουν οί πυροβολι δπως ευχαριστηθή όλος ό λαός. Και ούτως εγινεν.
σμοί, ή έπιθυμία τών Ελλήνων έξεπληρώθη , και το Καθ’ δλας τάς ημέρας τάς μέχρι τής Κυριακής η πόλις
αιώνιον όνειρον έπραγματοποιήθη». 'Ημείς όμως εις τής Κεοκύοας εύρίσκετο έν αναβρασμώ. Εκατοντάδες
χειρών εϊργαζοντο διά τήν κατασκευήν σημαιών και
τό ’Αρσάκειον δέν έγνωρίζομεν τίποτε θετικόν, αλλ
όλων αί καρδίαι έπαλλον διότι έμάντευον τα συμβαι- στεφάνων. Τά άνθη έγιναν περιζήτητα, τά ρόδα της
νοντα και έγνωρίζομεν άλλως τε οτι_ τήν αγίαν ημέ Βεγγάλης, τά γιούλια, τά φραίζια εναγωνιώς εζητήση*
ή δάφνη, αί μύρτοι,
ραν τή; πτώσεως τών Ίωαννίνων έμελλε ν αναστα σαν, έπληοώθησαν, διηοπάγησαν
τωθώ ή 'Ελλά; σύμπασα. Τά παιδιά ήρχισαν να φω οί κλάδοι πεύκη; έπληρώθησαν δσον ουδέποτε άλλοτε.
Αί εικόνες τοϋ Διαδόχου, τοΰ Βενιζελουδεν ευρινάζουν: «τά Γιάννενα, τά Γιάννενα», άλλα ποιος ηδυνατο νά τά ήσυχάση και ποιος είχε τήν σκληρότητα να σκοντο πλέον ε’ις πώλησιν, εστόλιζον τάς οικίας και τα
καταστήματα έν μέσοι άνθέων καί στεφανοιν, εν,μεσω
τό πράξη;
, ,
, , e
Εύφυχώς κατά τήν στιγμήν αυτήν ερχεται και εις η σημαιών καϊ κηρίων. 'Απανταχού της /ολεως ανεγιμάς ή ειδησις τής πτώσεως τής πολυθρυλλητου πο- νωσκέ τις έπϊ τοιχοκολλημάτων «Ζητώ ο Διάδοχος, ςηλεως. Τά Γιάννενα έπεσαν !»
τω ό Βενιζέλος».
_
*
Ήλθε τέλος ή πνλυποθητος ήμερα της Κυριακής
*
* *
κατά τΐιν οποίαν θά έγένετο ή δοξολογία κατά τας 11
’Ενόμισα ότι ή καρδία μου είχε φθάσει εις τον λαι π ιι Άπό ενωρίς αί οίκίαι τής άνω πλατείας ηρχισαν
μόν μου. δέν έκρατοΰμην πλέον, έκάλυψα με τας δυο νά γεμίζουν κόσμον, πλήθος δέ αμέτρητον είχε συναχεΐράς μου τό πρόσωπόν μου διά νά συγκεντρωθισ και θροισθή πέριξτής έξέδρας, τό όποιον μετά, κοπου οι
έψιθυριζον μέ δλην τήν θέρμην τή; καρδίας μου. χωροφύλακες έκράτουν εϊς αρκετήν απ αυτής απο«Μέγάζ θ Θεός, δόξα σοι, δόξα σοι!»
στασιν. Άπό τάς 10 1)2 ήρχισαν να ερχωνται ω
Κατά διαταγήν τής διευθυντρίας κατηλθομεν εις προσκεκλημένοι. Τό θέαμα ήτο λαμπρόν Σχολεία
τήν αυλήν και έκεϊ αί ’Αρσακειάδες έτρεξαν, ^ζητω προέβαλλον δεξιά, σχολνά άριστε_ρα, μαθηται μικραύγασαν, έψαλαν. Έγώ δέν εκρατούμην εις του; κοοσκοπικοί, μικροί, μεγάλοι κρατούντες έκαστος ση
πόδας μου, τίποτε δέν μοϋ ήτο αρκετόνζ ετρεχον, δε- μαίας τών τεσσάρων Βαλκανικών, υψουντες έμπρο
ξιά-άριστερά, έπρόσεχα τάς μαθήτριας, αλλά και ετρε- σθεν τής φάλαγγός των τήν κυανόλϊυκον, παλχον μετ’ αύτών. Τίποτε δέν μοϋ ήρκει και αυτός ο αηρ λοντε; έξ εύτυχίας διηυθύνοντο προς την έξετής αυλής δέν 'ικανοποιεί τήν Αναπνοήν μου,_ ηθελον δραν. Ποώτον έφθασεν έκεϊ τό αρτισυστατον Ηπει
νά έξέλθω εις τόν δρόμον, νά ϊδω τό ένθουσιων πλή ρωτικόν σχολεΐον τών προσφύγων καϊ οί μι^οι 1^θος, νά φο>νάξω μετ’ αύτοΰ και χιλιάκις ευρεθην _ εις θηταί του έφωδιασμένοι καϊ αύτοϊ ω; και τα αλλα ελτό σημεϊον νά ζητήσω άδειαν νά φύγω, αλλα πω; , ληνόπαιδα μέτά σύμβολα τών συμμάχων εχαιρετησαν,
Τό κοήθήκόν μου ποΰ τό άφινον ; Ω ! το καθήκον σείοντεςαύτά, τούς αδελφούς των, τά τέκνα των ελευθε
πόσον είναι σκ).ηοόν εις έξαιρετικάς τινας του βίου ρωτών των. Καϊ αί μικραϊ γλυκεϊαί των φωναι, ειχον τι
στιγμάς ! Καϊ έμεινα εις τό σχολεΐον, ,και υπεφερον τό παθητικόν, τό αφελές, τό θειον, σάς έφερονεις τους
αύτότό μαρτύρων μέχρι τών 12 καϊ ή κεφαλή μου με- οφθαλμούς δάκρυα, σάς έπλήρουν συμπάθειας. Και τα
τεβλήθη είς πραγματικόν σιδηρουργεϊον εις το οποίον άλλα παιδία ανταπέδοσαν τόν χαιρετισμόν σειοντες τας
τό αίιιά μου έκαιε καί έκτύπα άσπλάγχνως;
σημαίας των.Έξηκολούθησαν μουσικαι, σύλλογοι, αρ
Έν τώ μεταξύ τά περισσότερα παιδια εφυγον και ωματικοί τοΰ ναυτικού, αρχαϊ άλλαι και τέλος ο κλήρος
έμειναν αί διδασκάλ.ισσαι μετά τινων μονον μαθη έν λιτανεία φέοων έμπρός τόν σταυρόν του λυτρωτου
τριών, δτε μανθάνομεν ότι ετοιμάζεται μεγάλη διαδη- Ανήλθεν έλϊ τής έξέδρας. Ό ούρανος είχε μερικά νέφη
λωσις μέ μουσικά; καϊ σημαία;, μέ μαθητας, με στρα- αλλα φαίνεται δτι καϊ ταΰτα δεν ηθελον ουδέ το παρα
τιώτας, μέ πλήθο; έκτο; εαυτού καϊ ή διαδηλωσι; ευ- μικρόν νά λείπη εις τό ώραΐον εκείνο θέαμα και παοίσκεται ήδη πλησίον τοϋ Αρσάκειου. Ίρεχομεν εις ρεμέρισαν διά ^ά φ «νή ό ήλιος. Μια θαλασσα_ αργυτό προαύλιον νά ’ίδωμεν. Έξαλλο; εξ ενθουσιασμού ρίζουσα, τά απέναντι τή; Ηπείρου ορη σκιρτωντα εκ
κύπτιο περισσότερον τοϋ δέοντο; και δεν γνωρίζω τι τή; συγκινήσεω;, μία πλατεία καταπρασινος αντη
ήτο (σφαίρα πιστολιού βέβαια δχι διότι αλλώ; τώρα θα χούσα έκ τών παλμών τόσων καρδιών, είς κλήρος γο
ήσην νεκρά), πάντως δμως ύλη τις των οπλών δω νυκλινής καϊ μεγάλη συγκίνησις έζωγραφισμενη εις
τών οποίων έπυροβόλουν καϊ μέ κτυπά σφοδρως εις δλων τά πρόσωπα, ιδού τό θέαμα τής στιγμή; εκείνης.
τήν κεφαλήν άνωθεν τοϋ μετώπου. Έπονεσα πολύ,
Μέ τάς συνήθης εύχάς ηύχαριστήθη ο δίκαιος Θεός,
άλλ’ ούτε έσυλλογίσθην τόν πόνον, έβλεπον τα; ση δστις ήθέλησε νά προστατευση τα _ Ελληνικά δίκαια,
μαίας, τόν ένθουσιασμόν τοΰ λαοΰ, ήκουον σκιρτωσα άλλά τήν φοοάν ταύτην αί εύχαϊ έκεϊναι ειχον τι το έκ
τάς φωνάς του, τά θούρια τών μουσικών, εχειροκρο- τακτον. τό ποιητικόν, τό ιδεώδες. Ένεθουσιωτ και
τουν πρό τή; ε’ικόνος τοΰ Διαδόχου, έδακρυον προ συνεκίνουν, καθίστων έξάλλους τάς ψυχας και ευλατής εΐκόνο; τοΰ Βενιζέλου' ήμην τρελλη τελο; πάν
,
r
των. Μετ’ ολίγον έσχολάσαμεν καϊ ενόμισα οτι ανηλ- βεπχίΐΐίχζ.
Έτελείωσεν ή προσευχή και ο Αρχιεπισκοποςεφωναθον εϊς τόνούρανόν. Ήλθον εις τόν οικον μου και ξε «ζήτω τό Έθνος».Τρειςμουσικαι έτόνισαν τον εθνι
καθώς ήμην άρρωστη έπρεπε να ^ατακλιθω. Δεν κόν ύμνον καϊ πλήθος σημαιών έκυμάτισαν εις τον αέρα
κατώρθωσα δμως νά κοιμηθώ, δι εμε δεν υπήρχε
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καί χιλιάδες στομάτων έζητωκραΰγασαν. Καί αύται δέ
αί μεγάλαι σημαϊαι, αί στολίζουσαι τήν εξέδραν καί οί
στέφανοι καί αί δάφναι καί τά άνθη, τά πάντα έσείοντο
ύπο τοϋ πνέοντος ελαφρού ανέμου ώς τόσαι άλλαι φωναι ζητωκραυγάζουσαι τά γενναία τής Ελλάδος τέκνα,
τούς έλευθερωτάς τής Ηπείρου, τόν ’Αρχηγόν των,
τό στρατηγικόν του τάλαντου, τήν μεγάλην του καρδίαν
καί τόν σημερινόν νοΰν τής ’Ελλάδος τόν μέγαν Βενιζέλον, τήν πολιτικήν μεγαλοφυΐαν του καί τήν σπά
νιάν του δικαιοσύνην. Καί κατ’ αύτήν τήν συγκινητι

κήν στιγμήν καθ’ ήν πας τις ήτο τεταραγμένος, ό κλή
ρος, σύσσωμος ώς δέσμη άνΟέων είς τό μέσον τοϋ πλή
θους έξηκολούδει τήν προσευχήν, του καί τά πολεμικά
μας κανονιοβολσήντα συνεχώς συνεπλή.ρωνον τήν εορ
τήν εκείνην, ήιις άπετέλει τό ό'νειρον τόσων αιώνων
καί ήτις θέλει μείνει άνεξάλειωτος είς τμς καρδίας όλων
τών Ελλήνων.

Έν Κέρκυρα τή 27]2]913
Σοφία Καοαβάνα
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ό κ. Μπαρδόπουλος έξακολουθεϊ :
Μετά τήν διαβεβαίωσιν τοΰ Επιτελάρχου κ. Μπαρδοπούλου πρός τόν κ. Ρώμαν ότι ή νίκη εΐνε υπέρ τών Ελληνι
κών όπλων έξηκολούθησεν ή μάχη μέχρις έσπέρας ένισχυθείσης τής γραμμής μεσημβρινής κλιτύος Τουφεκήθρας ένθα
έμάχετο ό λόχος Ματζουράνης καί ό 5ος καί 3ος λόχος
μετά τοΰ 4ου, υπό τοΰ λόχου Φιλαρέτου. Έπήλθεν ή νύξ
τής 27ης Νοεμβρίου καί οί Τούρκοι σχόντες πολλάς απώ
λειας πλέον τών (1000) ύπεχώρησαν εις τήν γραμμήν Χάνι
Λεύκας καί Δυτικώς ταύτης μέχρι τής Λίμνητ, γραμμή τήν
οποίαν είχον όχυρώση. Μετά τήν κατάπαυσιν τής μάχης
έλάβομεν καί τήν πληροφορίαν ότι τό αριστερόν τής παρατάξεώς μας, τό είς τήν Μονήν Τσούρας τό διοικούμενον
άπό τόν Μαβίλην καί Τζοβάνην λοχαγούς καί άπό τούς άξιωματικούς Μαρτινίγκον, Σαμούιην καί Νοταράν άπέκρουον τούς Τούρκους ήρωϊκώς καί πολλούς εκτός μάχης
έθεσαν. Μετά τήν έπέλευσιν τοϋ σκότους — εσπέρα τής 2728—οί μέν Τούρκοι ήρχισαν τάς ετοιμασίας των βοηθούμενοι ύπό τοΰ ηλεκτρικού προβολέως καί ύ.τό φαιών διά
τήν μάχην τής επομένης 28ης, ημείς δέ τάς ίδικάς μας συ
νεννοήσεις καί σκέψεις καί άτοφ ίσεις. “Εχοντε; ύ.τ
* δψιν
ότι οί Γαριβαλδινοί μας μετά τήν κατάληψιν τοΰ Δρίσκου,
καθ’ήν έδειξαν ηρωισμόν άφάνταστον καί τήν γενναίο ή
τα καί έπιδεξιότητα ποΰ έδειξαν καθ’ ολόκληρον τήν ημέ
ραν τής μάχης τής 27 ης καί κατόπιν τοΰ θαυμασμού μας
διά τό άτρόμητον αύτών καί τόν θαυμασμόν τοΰ πεπειρα
μένου καί μεγαλόψυχου ήρωος Ριτσιώτη Γαριβάλδη λέγοντος ότι μεγαλειτέραν μάχην δέν είδε ταύτης ένεκεν τοΰ ά
ν ίσου τών δυνάμεων Ελλήνων καί Τούρκων καί άνευ πυ
ροβολικού καί δι’ όπλων γκρα τών Ελλήνων μετά έρυθροΰ χιτώνος κατά τών Μάουζερ τών Τούρκων τών μυδρα
λιοβόλων καί πολυβόλων Γαστρίτσης πεδιάδας καί πολυαριθμοτέρων άουγκρίτω; πεζών Τούρκω”,
Κατόπιν τούτου έσκέφθηιιεν διά νυκτερί'ής έ.τιθέσεως νά καταλάβωμεν τήν Καστρίτσαν ή Καστρίτσαν
έξ ής προσεβάλλοντο τά νώτα τοΰ Μτιζανίου καί
έκόπτετο ή ύποχώρησις αυτών δι' ’Ιωάννινα. Άλλ’ έχοντες προφανή τήν άπόδειξιν ότι θά έχάνομεν τήν συνο
χήν έκ τής τοποθεσίας τοΰ Δρίσκου ένθα δέν εϊχομεν ένίσχυσιν οΰτε έκ τών σνρατευμάτων τοΰ κ. Ματθαιοπούλου,
οΰτε ύπό τοΰ κ. Ή.τίτου, ήοκέσθημεν είς τήν άπόφασιν
τής διατηρήρεως τής τοποθεσίας καί νά δεχθώμεν μάχην
τήν 28ην όπως άπασχολήσωμεν πολλάς δυνάμεις τών Τούρ
κων καί δοθή καιρός είς τά στρατεύματα Σαπουντζάκη νά
έπιτεθώσι. Σημειωτέον ότι τήν 26,27 καί 28 οΰτε ένπυροβόλον έρρίφθη κατά τοΰ Μτιζανίου έκ τών έλλην. στρατευ
μάτων Φιλιππιάδος—Μτιζανίου. Καί τοϋ μέν δεξιοΰ στενω
πού Λουγκιάδων καί τοϋ χωρίου Λουγκιάδων άνέλαβεν ό
στρατηγός Πιπΐνος Γαριβάλδης, καί τοΰ κέντρου καί άριστερού κυρίως άνελάβομεν τήν διεύθυνσ:νμετά τοϋ κ.Ρώμα,
Ό κ. Ρώμας μάς είπεν ότι άναμένομεν καί 2 πυροβόλα
μεθ’ ένός λόχου πεζικοϋ ώς παρήγγειλεν ό κ. Ματθαιόπουλος διά τοΰ άνθυπολοχαγοϋ τών Γαρ'βαλδινών Βυζίου
’Αντωνίου. Τόν λόχον αύτόν προωρίσαμεν ΐνα ένισχύση τήν
Μονήν Τζούρας (Μαβίλην καί Τζοβάτην λοχαγούς) καί τά
πυροβόλα παρά τάς σκηνάς μεταξύ Βίγλας,Δρίσκου καί Προ
φήτην Ήλίαν.
Εδόθησαν τροφαί καί δλίγιστα πυρομαχικά. ^Ανεμένα-

μεν δέ καί ίθ χιλ. φυσίγγια γκρα έκ ,Γρεβειών ένθα πρό
πολλών ήμερών είχεν άποσταλή έκ Μετσόβου ό Γαριβαλδινός άνθυπολοχαγός Δοξογιάννης,
Διενυκτερεύσαμεν τήν νύκτα τής (27ηφ^πρός τήν 28ην
Νοεμβρίου παρασκευασθέντες διά τήν μάχην τής 23ης καί
λίαν πρωί έχοντες ιόν 3ον καί 5ον λόχον ώς τμήματα ένισχύσεως πλησίον μας έχωρήσαμεν πρός διεύθυνσιν τής έξελίξεως. τής μάχης άρξαμένης δι’ έπιθέσεως τών Τούρκων.
Τήν στιγμήν τής έκ τής θέσεως τών σκηνών έκκινήσειός
μας μετά τοΰ κ. Ρώμα καί τών επιτελών Αξιωματικών Δομενεγίνη, Άλεξάχη Τάκη πρώην βουλευτοΰ Τρικκάλων,
Τυπάλδου καί Γερακάρη παρουσιάσΰη άνθυπασπιστής τις
δνόματι Πολιουδάκη; μετά 45 στρατιωτών ώπλισμένων διά
μάνλιχερ καί μεθ’ ένός πυροβόλου δρειβατικοΰ μετά τών
άναλόγων βαθμοφόρων.
Καίτοΐ άνεμένομεν λόχον καί δύο πυροβόλα, έν τούτοις
διέταξα τόν άνθυπασπιστήν μέ τούς άνδρας του νά σπεύση
νά καταλάβη τό δυτικόν τής Μονής Τζούρας ΰψωμα'συμπράττων μετά τών Γιοβάνη καί Μαβίλη, άλλ’ οΰτος μοί
άταντά ότι έχει διαναγήν άπό τόν κ. Ματθαιόπουλον νά
νά εΐνε στήριγμα τοΰ πυροβόλου. Τοΰ κατέδειξα ότι τεθείς
ύπό τάς διαταγάς μας οφείλει νά ύ τακούση καί κατέδειξα
ότι ή θέσις του εΐνε έκεϊ πληρούσα τούς όρους τοΰστηρίγ
ματος πυροβολικού, άλλά δέν συνεμορφώθη. “Ηθελε νά μεταβή έμπροσθεν εις τήν κλιτύν τοΰ ύψώματος Τουφεκήθρας. Τοΰ έδόθη παρ’ ήμών ή οδηγία νά ταχθή είς τήν
έπέκτασιν τοΰ Λόχου Ματζουράνη καί διετάχθη ό ύπολοχαγός τοΰ ’Επιτελείου Τοπάλης όπως παραλαβή ένα ουλαμόν
τοΰ 3ου λόχου καί τόν άνθυπολοχαγόν Κωνσταντινίδην κα.
μεταβή ταχέως πρός τήν θέσιν Μονής Τζούρας.
1
Έσ.τευσεν ό κ. Τοπάλης νά έκτελέση τήν δια
ταγήν, δ δέ Πολιουδάκης έτάχθη όπισθεν τοΰ λό^ςον
Ματζουράνη καί όχι εις τήν έπέκτασιν τής γραμμής τοΰ
πυρός. Τοΰco μά; ήνάγκασε νά διατάξωμεν τόν 5ον λόχόν
ύτό τόν ύ.τολοχαγόν Χατζηκυριάκου καί ΧρήσιΟν Λάδαν
καί Πατρινέλην δ.τω; ταχέως καταλάβω τήν θέσιν ποΰ δέν
κατέλαβε δΠολυουδάκης.Τοΰτο έξετέλεσαν ο'ι έρυθροχίτωνες
μέ τόσην ευχέρειαν καί ταχύτητα δπλϊται καί βαθμοφόροι
ποΰ έπροξένει τόν ενθουσιασμόν μας διότι μετέβαινον είς
σοβαρόν θέσιν ύτότό πΰρ τοΰ έχθροΰ μέ ζητωκραυγάς καί
χαράν.Καί ένφ ταΰτα έξελίσσοντο ύπό τήν έπήρειαν βροχής
σφαιρών όπλων καί μυδραλιοβόλων καί τό πύρ ήτόέν τήάκμή
του έκατέρωθεντών αντιπάλων καί καθ’ όλην τήν γραμμήν
άτό Μονή; Τζούρας (Μαβίλη—Τζοτ-βάνη καί Ματζουράνη
λοχαγού 2 ου λόχ.μετά τοΰ λόχου Χατζηκυριάκου—Λαδά καί
Δαπόντη Ιου λόχου παρά τό Μάζι, δυτικώς τής Λεκύθρας
τραυματίζεται δ κ. Μπαρδόπουλος, περί τήν 9ην ώραν
πρωίας είς τό δεξιόν γόνυ διαμπερώς ύπό σφαίρας Μάοτζερ, ταύτοχρόνως τραυματίζεται βαρέως καί δ κ. Ρώμας,
προσπαθούν νά παραμείνουν δτως διευθύνουν τήν μάχην
καί τήν βεβαίαν Νίκην τής 28ης άλλ’ άδύνατον ένεκα τής
σοβαρότητος τών τραυμάτων, άμέσως διατάσσουν νά δοθή
συνδρομή είς τό πυροβόλον τό πλησίον των καί δίδουν ο
δηγίας ΐνα μεταφέρωσι τοϋτο πλησίον τών σκηνών κάί άπό
έκεϊ νά βάλη κατά τών ύψωμάτων Μονής Τζούρας άν έκεϊ
άναφανοΰν οί Τούρκοι.
’Αμέσως δέ μετεφέρθησαν ύπό άνδρών είς τό χειρουργεϊον Αγίας Σωτήρος. Καθ’ οδόν όταν διήρχοντο πλησίον

δέ Τούρκων πλέον τών 1500 καί κατά νεωτέραν μου πλη
τ ών .σκηνών ό κ. Ρώμας καί ό κ. Μπαρδόπουλος ΐστατο ό ίροφορίαν ήδη ότε σάς ομιλώ πλέον τών 2300 άνέρχονται
κ. Κριάρης μετά ολίγων Κρητών, παραποιούμενος δτι δέν ι
αί άπώλειαι τών Τούρκων.
Κατά τήν διάβασίν μας κάτωθεν Κουρσοβίτσης πρός τό
έχει φυσίγγια.
,
>
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Τόν παρ^κάλεσεν ό^κ.,Μπαρδόπουλος νά σπεύση άν δύ·
Μέτσοβονώςτραυματίαι μάςέπληροφόρησαν ότι δ κ.Ήπίτης
να$ρι πρός τήν. Μονήν Τζούρας πρός ένίσχυσιν Μαβίλη —
μετά 3 1)2 χιλ περίπου στρατού διέμενεν είς Κουρσοβίτσαν κειμένην εις τό μέσον τής όδοΰ άπό Μετσόβου είς
ΓιΟβάνη καί Τοπάλη νά μεταβή δέ διά τής κορυφογραμμής Προφήτου Ήλιοΰ— Μονής Τζούρας, προσθέσας αύτφ
Δρίσκον, 5 ώρας Απέχουσαν άπό Δρίσκον. Μάλιστα δέ έρωδτι μεγάλην υπηρεσίαν ήθελε προσφέρει είς τήν πατρίδα.
τηθείς διατί δέν έσπευσεν εις Δρίσκον ώς ή διαταγή καί
Προθύμως έξεκίνησε. Φθάσαντες ε ΐς τό χειρουργεϊον ή ύποχρέωσίς του, άπήντηαεν ότι άνέμενεν έκεϊ ΐνα ΐδη τί
μάς έπέδεσαν τά τραύμφιτα, έδέχθημεν τά συγχαρητήρια καί
είς Δρίσκον.
φιλιά: τού σεβαστοΰ Στρατηγού Γαριβάλδη καί άμέσως διε- θά άπογίιΐ]
Τήνεσπέραν τή; 29ης Νοεμβρίου έφθάσαμεν είςΜέτσο
τάχθη ή μεταφορά μας διά Χάνι Καμπέςαγα είς Μέτσοβον.
βον μετά τοΰ κ. Ρώμα καί τών λοιπών τραυματιών τοΰ
- Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ κ.Ρώμα καί τοΰ κ.Μταρδοπού·
Σώματος τών 'Ελλήνων Γαριβαλδινών κλπ.
λου άνέλαβε τήν διοίκησιν δ κ.Πιπΐνος Γαριβάλδη; (υιός).
Μετά έπίδεσμον τών τραυμάτων τήν Ιην Δεκεμβρίου
Έφθάσαμεν είς Χάνι Καμπέραγα έκεϊ δέ έμαθον δτι έγκαμετεφερόμην έπί φορείου έκ Μετσόβου διά Ζυγοΰ (Λάκμωτελείφθη.τό Δρίσκον μετά μεσημβρίαν καί τά τελευταία
νος) καί Μαλακασίου είτ Καλαμπάκαν καί έκεϊθεν σιδηροτμήμαΐα ήσαν τού Πιπίνου Γαριβάλδη καί τοΰ κ. Ματζιυδρομικώς είς Αθήνας μετά τών άλλων τραυματιών Χατζη
ρά’δη’τά'όποια έμάχοντο καί μετά τόν τραυματισμόν τοΰ
κυριάκου, Βέργη καί Σκορδαρά ένθα καί μέ βλέπετε. Είς
Χατζηκυριάκου ύπό τόν κ, Λαδάν Πατρινέλην καί άλλους,
Μέτσοβον έμειναν οί έναπομείναντες τοΰ Σώματος τών 'Ελ
άξιοι θαυμασμού πολϊταιυ'βαθμοφόροι νά μάχωνται μέ τά
λήνων έρυθροχιτοηων ύπό τόν κ. Ρώμαν, Άλεξάκην. Τάτμήματά των συντεταγμένα7 Έφονεύθη είς Μονήν Τζούρας
κην, Δομενεγίνην, Ματζουράνην κοί ύπολοχαγόν Καρακίκαί δ λ,οχαγός Μοβ ίλης καί έ τραυματία θη δ λοχαγός Τζιοβάνης. Ό άνΟυ.πασ,τίστής Πολυουδάκης ύ.τεχώρησβ πρό τσον καί τινας άλλους.
Καί ούτως έληξεν πλέον τών Έρυθρόχιτόνων ή πολεμική
τοΰ κ. Μάτζουράνήόιάί Λαδά τά δέ τμήματα του Ματθαίοπούλου δέν έλαβον μέρος είς ΐήν μάχην τή; 28ης.
, δράσις.
Αί άπώλειαι τών ήμετέρων ύτερέβησαν τούς 400, τών
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ΔΙΗΓΗΜΑ
προκαλήτε άντιπερισπασμόν εις τό πνεΰμά του, τό ό τοϊ»
καί φωτεινήν αίθουσαν, όπου ήσαν τοΕίς τήν ύψηλήν
---- άς κατά σειράν αί κλίναι μέ τά
ποθετημέναμ
είς
δ,όο
γραμμάς
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σειράν μέ -------,
φαιά κλινοσκεπάσματα
ή άδελφή
τήν λευκήν
ποδιάν τη; πηγαινοήρχετο. Ό μαΰρός της πέπλος έξογκούμενος εις τούς ώμους της καθίστα περισσότερον φανερόν
τήν ωχρότητα τοΰ προσώπου της. Καί όλοι οί δυστυχείς
τραυματίαι τών όποιων τά καταβεβλημένα έκ τοΰ πυρετού
πρόσωπά έξήρχόντο έκ τών κλινοσκεπασμάτων παρηγορούμενοι άπό τήν παρουσίαν της τήν παρηκολούθουν μέ

κατέχεται άπό παντοειδείς μαύρας σκέψεις.
Προσεπάθησεν όσον ήδύνατο καλύτερον.
■—-’Εμπρός, Κέργελ, ολίγον θάρρος. Ή πληγή σας έκλεισεν ήδη· ιδού σχεδόν άπηλλάγητε άπό τήν βρογχίτιδά σας
Διαδίδεται ότι θά γείνη άνακωχή, πολύ γρήγορα θά φύ
ι

γετε.Ό Κέργελ μέ ΰφος άφηρημένον, ώς έάν είχεν ϊδει δνειρον, ΰψωνε τούς ύγρούς οφθαλμούς του, έπειτα έκίνει τήν
κεφαλήν. Κάιι τοΰ έλεγεν πώς δέν θά έβλεπε πλέον τήν
Βρεττανικήν γήν, όπου έπνιεν ό ορμητικός βορράς έπί φών
άγριων άνθέων, οΰτε τό χωρίον του μέ τάς πρασινισμένος
τρυφερόν
Μόλις βλέμμα.
ήτο εΐκοσιν έττύν. Είς τήν αρχήν τού πολέμου
στέγας, οΰτε τόν μεγάλον πέτρινον σταυρόν8 κάτωθεν τοΰ
εΐχε σταλή είς τόν Άγιον Ρωμανόν μέ δύο τρεϊς άλλας
όποιου ή ‘Υβόνη, ή μνηστή του, ώραία καί θελκτική
συναδέλφους της, ΐνα βοηθήσωσι τό προσωπικόν τοΰ νοσο
τοΰ έδωσε τό φυλακτόν καί τόν τελευταϊον άποχαιρετισμόν ...
κομείου. Άπό τήν πρώιην ημέραν διά τού θερμού ζήλου
Ή άδελφή Όδίλη μέ έκτακτον λεπτότητα τοΰ άπέσπατης, διά τής γλυκύτητος τής φωνής της, ή δποία κατηύναζε
σε τό μυστικόν του. Καί ύπό τήν λευκήν της σκουφίτσα ή
τήν δξύτητα τών χειροτέρων άλγηδόνων, διά τοΰ αγγελικού
οποία έσκέποζε τό μέτωπόν της είχεν ολίγον έρυθριάσει.
θελγήτρου τοΰ μειδιάματος της, εΐχε καταστή δ αγαθός
δταν μετά πολλούς δισταγμούς ό Κέργελ τής έξωμολογήθη
άγγελος όλων έκείνων τών δυστυχών τραυματιών οί όποιοι
τήν πρό; τήν Ύβόνην άγάπην του—τό αφελές καί σεμιόν
διετήρουν άκόμη ώς έπί τόπλεΐστον ’είς τάς κόρας τόν δφθαλμών τόν τρόμον τής πάλης καί τής αγωνίας. Τώρα μα είδύλλιον τής ζωή; του. Ή λευκή ψυχή της είχεν άνασκιρτήσει. Αιφνίδια συγκίνησις έκαμε τήν καρδίαν της νά πάλκράν τής ταραχής καί εις λιμένα ασφαλή ή νεότης των έπαλη. Καί καταληφθεϊσα ύπό οίκτου διά τήν άγάπην έκείνην
νήρχετο
είς τήν.Όδίλη
ζωήν. παρηκολούθει μέ χαράν τάς Αφυπνί τήν όποιαν αύτή δέν έγνώριζε,— τήν όποιαν δέν θά
Ή άδελφή
έγνώριζε ποτέ,—ύπεσχέθη είς τόν Κέργελ, νά γράψη είς
σεις έκείνας τής ζωής, αί όποϊαι παρά τά συνεσπασμένα
μέλη'τού προσώπου καί τούς καταβεβλημένους ύτό τοΰ πυ
τήν νέαν.
ρετού οφθαλμούς' τής έδιδον τήν έλπίδα ότι όλοι εκείνοι

οί τραυματίαι θά διέφευγον τόν θάνατον.
Εις μόνος, τοΰ οποίου ή κλίνη εύρίσκετο είς τό βάθος
τής αιθούσης είς τήν γωνίαν τού τοίχου τής παρεϊχεν άκό
μη μερικας ανησυχίας. Ήτο <-ΰ ος νέος έκ τής Βρετάνης,
τοΰ όποιου ή ίσχνότης ύ.τό τήν ξανθήν κόμην έφανέρωνε
άδρωτέρας τάς γραμμάς τοΰ άγενείου προσώπου. Μέ τόν
άγκώνα έπί τοΰ προσκεφαλαίου πάντοτε σκεπτικός, είς δι
αρκή καά παντελή άπομόνωσιν τών περιστοιχούντων αύτόν
δέν έμειοία1 ποτέ εις τούς Αστεϊσμούς τών συντρόφων του.
Ή λύπη τών γαλανών οφθαλμών του άπησχολει πολύ
τήν —
αδελφήν
Πρέπει Όδίλην.
νά τόν διασκεδάζετε, είχεν εϊπη ό ιατρός· νά

’Εκείνην τήν νύκτα τόν άφήκεν μέ τήν χαράν τής σκέψεως ότι μετ’ ολίγον θά έλάμβανεν έπιστολήν ή δποία θά
τοΰ έφερε μαζύ μέ τάς ειδήσεις τής μνηστής του καί τών
δύο γερόντων γονέων, οί όποιοι μέ αγωνίαν έπερίμενον τήν
έπιστροφήν του, τήν ευωδίαν τής ανθισμένη; πατρίδος του,
τήν ευωδίαν τής αγαπητής του Βρετάνης.
Ή έλπίς αΰ η τόν ουνεκράτησε πλέον τής έβδομάδος.
Ήγείρετο ένίοτε καί άνεμιγνύετο μέ τούς συντρόφους του,
οί όποιοι έκάθηντο κυκλικώς γύρω τής θερμάστας καί τών
οποίων ή μεγάλη εύθυμία διεσκέδαζε τήν μελαγχολίαν του.
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Καθ’ έκάσιην ήοιότα τήν αδελφήν Όδίλην. Καί έκείνη
μέ τό βλέμμα χομηλοψίνον τοΰ σπεκρίνετο.
—Δέν έλόβομεν άκόμη επιστολήν φίλε μον, άλλά δέν
πρέπει νά έκπλήττεσθε, ή συγκοινωνία δέν είναι εύκολος
αΰτάς τάς ήμέρας... Σήμερα δμως ίσως λάβετε τήν άπάντησιν.
'Ο Κέργελ άφηνε τήν κεφαλήν του νάπέση έκ τοϋπροσκεφαλαίου. ’Έχανε τήνδρεξιν. Διά νά τόν άναγκάσρ νά
λόβη τροφήν ή Όδίλη, ή οποία έμενε σχεδόν πάντοτε πλη
σίον τής κλίνης του, ήτο υποχρεωμένη νά μεταχειρίζεται
ύλην της τήν έ τιβσλήν άλλά έάν άπεμακρύνετο μίαν στιγ
μήν εις άλλην υπηρεσία'·, ό Κέργελ άτώθει τό πινάκιόν
του καί δπως πριν μέ το πρόσωπον εντός τών χειρών έπιπτεν είς ρεμβασμούς άπό τούς οποίους κανείς δέν ήμποροΰσε νά τόν άποστάση.

λυπηρόν, ώστε ή αδελφή Όδίλη ήσθάνθη έαυτήν καταληφθεϊσαν ύπό αιφνίδιας αγωνίας. Έχρειάσθη νά καίαβάλη
μεγάλην δύναμιν διά νά έξακολουθήση:
— Όταν είναι κανείς γενναίος στρατιώτης δπως σείς,
δταν έχη τήν τιμήν νά προταθή διά τό στρατιωτικόν με
τάλλων δέν αφήνει τόν έαυτόν του νά κατοβληθή σαν
παιδί, γιά λίγες μέρες αργοπορίας....
Είς τήν λέξιν μετάλλων ή Όδίλη τόν είδε νά ανασκιρ
τά καί προσέθηκε :
— Ναι, θά τό έχετε τό μετάλλων γιατί κανείς δέν τό
αξίζει περισσότερον άπό σάς. Πόσον ή Ύβόννη θά είναι
εύτυχής κοντά σας.
’Αστραπή υπερήφανε ίας έπέρασε άπό τά μάτια τοϋ
στρατιώτου

* *

Τήν πρωίαν τής άλλης ήμέρας ή Όδίλη έξήλθε τοΰ
κελλίου της καί καιέβη τήν πλατείαν λιθίνην κλίμακα.
Έσ/έπτετο τέν Κέργελ, >αί ιβιάζετο νά βεβαιωθή έάν έξακολουΰή ή βελτίωσις τής προηγουμένης ήμέρας. Είς τήν
τελευταίαν δμως βαθμίδα είδε νά χάνωντσι είς τό βάθος
τά άμφια τοΰ Ιερέως τοΰ νοσοκομείου.
Τρέχουσα είσήλθεν είς τό φαρμακεϊον.
— ’Αδελφή μου, είπεν είς τήν καλογραίαν, ή όποια ιΰ·
ρίσ/ετο έκεί, γνωρίζετε ποιον τραυματίαν μειέλοβον, τώρα,
πρό ολίγου ;
— "Εναν τοϋ ΰαΖάμου σος, έναν Βρεττανόν, ό όποιος
κατά τόν ιατρόν αποθνήσκει άπό νοσταλγίαν.
Ή άδελφή Όδίλη έφερε τάς χεϊρας είς τό στήθος.
Χωρίς νά προσθέση τι διηυθύνθη πρός τόν θάλαμόν της.
Ένας νοσοκόμος έστέκετο πρό τής κλίνης τοΰ Κέργελ.
Έπροχώρησε πρός τήν Όδίλην καί μέ τήν αδιαφορίαν τήν
όποιαν δίδει ό καθημερινός συγχρωτισμός μέ τόν θάνατον,
είπε χαμηλοφώνως:
— ’Αποθνήσκει.
Ό Κέργελ τήν στιγμήν έκείνην ήνοιξε τούς οφθαλμούς.
Ά'εγνώρωε τήν Όδίλην καί ώς διά νά τήν εύχαριστήση
δώιι ήτο έκεϊ πλησίον του κατά τήν ΰστάτην στιγμήν,
προσεπάθησε νά μειδιάορ. Έπειτα έψιθύρισε μερικάς λέ
ξεις: Μετάλλων,... Γράμμα,. . ΎβόννηΙ έταμάτησ?. Ένα
έλαφρόν τίναγμα άκόμη καί ήσυχος μέ παράπονον μόλις
καταληπτόν έμεινε νεκρός.
Μέ τρέμοντα δάκτυλα ή Όδίλη τοΰ έκλεισε τά βλέφαρα,
έγονάτισε κοντά του, μέ σκυμμένην τήν κεφαλήν—ίσως διά
νά κρύψη τά δάκρυά της— καί προσηυχηθη έκ βάθους
ψυχής.
*
* *
"Οταν μετ’ ολίγον έβγήκεν άπό τόν θάλαμον . τοΰ Κέρ
γελ, ή Όδίλη ήτο ώχροτέρα τοΰ συνήθους. Έβάδιζε συν
τετριμμένη, άφηρημένη. Ή προίσταμένη τήν είδε, τήν έσταμάτησε καί τής έτεινεν ένα γράμμα. Ήτο τής Ύβόννης. Έφερε πολύ αργά είς τόν δυστυχή Κέργελ τό μΰρον
τής άγάπης της, καί τό άρωμα τής Βρεττανικής γής!...
(Μετάφρασις)
Δ)δο<; Α· Ν.

Παρά τάς παρηγοριάς καί όλας τάς Ιδιαιτέρας φροντί
δας, διά τών οποίων ή Όδίλη περιέβαλε τόν τραυματίαν, ό
Κέργελ τώρα πλέον δέν ήμποροϋσε νά ΰπερνικήση τήν
άπογοήτευσιν, ή οποία τόν κατέτρωγε.
Ή κατάστασίς του έχειροτέρευε. Δέν είχε πλέον τήν
δύναμιν νά κατσβή άπό τήν κλίνην. Έφαίνετο αδιάφορος
πρός όλα μέ τούς απλανείς του οφθαλμούς, οί όποιοι έβλεπον ίσως έκεί κάτω πολύ μακράν .. Καί τό μάλλον ανησυ
χητικόν, δέν είχε πλέον διόλου είς τόν νοΰν του τήν επι
στολήν, τήν οποίαν έπερίμενε μέχρι πρό τινων ημερών μέ
τόσην ανυπομονησίαν καί αγωνίαν.

Ό ιατρός έκινοϋοε τήν κεφαλήν. Ένώ έγραφε τήν συν
ταγήν του εις τό μικρόν διαμέρισμα, τό όποιον έχρησίμευεν ώς φαρμακεϊον, έλεγεν εις τήν Αδελφήν Όδίλην.
— ’Αδελφή μου, δέν εΐμπορώ πλέον νά κάμω τίποτε.
Τό ηθικόν περισσότερον έχει προσβληθή είς αύτόν τόν νέον
παρά τό σώμα. Διά νά τόν σώσωμεν θά έπρεπε νά τόν
στείλωμεν τό ταχύτερον εις τήν πατρίδα του. Νά, τό φάρμακον.
Τότε ή Όδίλη έγραψε καί διά δευτέραν φοράν είς τήν
Βρετάνην καί παρεκάλει τήν Ύβόννην ν’ άπαντήση τό
ταχύτερον.
ΊΙ νέα αύτή απόπειρα τήν έφαίδρυνε καί πλήρης πεποιθήσεως περί τής έπιτυχίας διήρχετο πλησίον τοϋ τραυματίου κάθε στιγμήν τήν οποίαν είμποροΰσε νά δια θέση.
Διά νά τόν διασκεδάζη μάλιστα τοΰ διηγείτο εύθύμους Ι
στορίας διά τάς οποίας πρώτη αύτή έμειδία. Μίαν πρωίαν
έπλησίασε πρός τήν κλίνην του λέγουσα μέ εύθυμον τόνον:
— Δέν θά έμαντεύετε ποτέ τί σκέπτομαι αύτή τή στιγμή.
Θά σάς τό εϊπω δμως αμέσως... Σκέπτομαι τήν χαράν, ποΰ
θά δοκιμάσετε μετ’ ολίγον δταν θά ξαναϊδήτε τήν Βρετάνην σας—διότι ή άδειά σας τής άναρρώσεως δέν θά
άργήση — καί Οά έπανεύρητε τήν μνηστήν σας, ή οποία
θά σάς περιμένη είς τήν είσοδον τοΰ χωριοΰ, είς τήν βά·
σιν τοΰ μεγάλου οταυροΰ, δπου σας άπεχαιρέτησε τήν ή
μέραν τής άναχωρήσεώς σας.
Είς τάς φράσεις αύτάς εκείνος έμειδίασε μέ ϋφος τόσον
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’Από τής 8ης Μαρτίου τό Ελληνικόν Στέμμα ανή πλέον αί πολεμικοί διαμάχαι. Δέν μάχονται μετ αξύ
κει λόγιο διαδοχής είς τόν τέως Διάδοχον Κωνσταντί των, διότι δέν ύφίστανται—δέν επιτρέπεται νά ύφί
νον. Άλλ’ έάν δ Βασιλόπαις Κωνσταντίνος θά διεδέ- στανται—κατακτητικοί σκοποί. Είνε άλτ,θές δφι παρα
χετο πάντοτε τόν Υψηλόν πατέρα Του έπι τοϋ Ελ σκευάζονται πάντοτε, άλλά μόνον δια τήν άμοιβαίαν
ληνικού Θρόνου, ό Στρατηλάτης Διάδοχος γίνεται Βα απειλήν. Διά τοΰτο δταν ένας Διάδοχος, έρχεται νικη
σιλεύς τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν κατέκτησε μέ τό τής άπό τά πεδία τών μαχών δπως άνέλθη έπί τοϋ πα
ξίφος του καί αύτόν τόν πατρικόν Βασιλικόν Θρόνον. τρικού Βασιλικού θρόνου, θά θεωρήται πάντοτε ώς ή
Άπό χρόνους πολλούς οί Βασιλείς δέν έσυνήθισαν λαμπροτέρα έθνική σελίς τού λαοΰ εκείνου, ό όποιος
τούς ύπηκόους των είς πολεμικούς θριάμβους. Δέν υ ηύτύχησε νά τήν άναγράψη εις τήν ιστορίαν του.
πάρχουν πλέον Ναπολέοντες, δέν ύπάρχουν Καρολοι
···
···
τής Σουηδίας, ούτε Πέτροι Μεγάλοι τής Ρωσσίας. Οί
Καί όποιος νικητής !
Διάδοχοι διαδέχονται τούς θνήσκοντας Βασιλείς είς
Πραγματικώς Στρατηλάτης. Πραγματικώς Μέγας.
τούς Θρόνους χωρίς νά βάφουν τήν πορφύραν των εις ΙΙραγματικώς "Ηρως ! "Ηρως τον όποιον άνέδειξε τό
τό αίμα εχθρών προαιώνιων ή εχθρών άλλοθρήσκων. Σαραντάπορον, τόν όποιον άνύψωσεν ή Φλώρινα, τόν
Διά τά μεγάλα Εύρωπαίκά ’Εθνη παρήλΟον σχεδόν όποιον έθεοποίησεν ή Θεσσαλονίκη. Ήρως τόν όποιον

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος

έδόξασαν τά ’Ιωάννινα. Μέγας τόν όποιον άνέδειξε τό
Μπιζάνι. Στρατηλάτης ό όποιος έγεννήθη διά ν’ άποδώση τήν έλευθερίαν είς τούς προαιώνιους δούλους ά-

δελφούς.
Πόία ωραιότερα κοσμήματα άπ’ αυτά έφιλοδόξησεν
ποτέ ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος ό IB’ ; Καί ποιαν ύπερηφάνειαν αισθάνεται σήμερον δι’ Αύτόν ό Λαός του
ό δποίος νικητήν τόν έστεφάνωσε Βασιλέα του καί ό
Στρατός του, δ όποιος έκεί εις τής’Ηπείρου τούς βρά
χους καί τής Μακεδονίας τάς πεδιάδας διήλθε μαζύ
του τόν δύσβατον δρόμον τοΰ θριάμβου, συνηγωνίσθη
μετ’ Αύτοϋ καί έπολέμησε καί έπεσεν— δσοι άπέθανον

—άποδίδοντες είς τό Έθνος Μεγάλον Νικητήν καί
Στρατηλάτην τόν Βασιλέα των! Ναι! Τό Έθνος σή
μερον είνε ύπερήφανον διά τον Βασιλέα του, άλλά καί
δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος είνε υπερήφανος διά τόν
Στρατόν Του.
Αύτός είνε δ υπέρλαμπρος συνδυασμός τής χθές καί
αύτός θά μείνη δ συνδυασμός τής αϋριον, δστις μέλλει
πλέον νά διατηρηθή είς τήν όδόν τής ειρήνης, άφοΰ
έγεννήθη, ήνδρώθη καί έστερεοποιήθη είς τά πεδία

ένδοξων Ελληνικών μαχών.

ζυγος τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου, ό όποιος εύτυχήζ
Άπό χώρες βορεινές, ψυχρές, χιονισμένες, άπό τούς καί υπερήφανος άναβιβάζει σήμερον τήν 'Γψηλήν Σύ
Γερμανικούς δρυμούς καί τάς σκοτεινάς δχθας τοΰ ζυγόν Του έφ’ ενός άπό τούς πλέον ένδοξους θρόνους
Ρήνου, έφέραμεν μίαν ώραίαν ήλιόλουστον ήμέραν πρό τής γής, τοΰ θρόνου τοΰ 'Ελληνικοΰ.
*
είκοσιπενταετίας, έδώ, τήν Πριγκήπισσαν Σοφίαν τήν
/ * συζύγου,
*
νέαν μας Βασίλισσαν. Κόρη τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου,
Είς τό πλευρόν ένδοξου
καλείται σήμερον
τοΰ υπέροχου έκείνου αύτοκράτορος, ό όποιος έχασε νά βασιλεύση ή Νέα μας Βασίλισσα.'Η Τευτωνίς δ
τόσον νέος τήν ζωήν, ή Πριγκήπισσα Σοφία, προω- μως Βασιλόπαις δέν είναι ή πρώτη Γερμανίς Πριγρίσθη παρ’ αύτοΰ ώς σύζυγος τοΰ "Ελληνος Διαδόχου. κήπισσα ή οποία άνέρχεται εις Ελληνικόν θρόνον.
Μόλις ειχεν είσέλθει είς τόν δρόμον τής νεανικής ζωής, Είς τά μέσα τοΰ Δωδεκάτου αίώνος ή Βέρθα άδελφή
νέα, ώραία, υπερήφανος καί μεγαλόφρων, έγένετο σύ

είς τάς βουλάς τής θείας’προνοίας φαντάζεται δτι θεία
άντίληψις ηύδόκησεν ώστε είςτό αύτοκρατορικόν βρέ

Ενγενία Ζωγράφον

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
Μ ΑΡΤΙ ΟΣ
Ή ζωή τοΰ μηνός αύτοϋ έπληρώθη άπό έναν θάνα
τον. θάνατον μεγάλον, άνόσιον. Χειρ δολοφόνος άφήρεσε τή ζωήν τοϋ Βασιλέως μας Γεωργίου τοϋ Α'. Ένα
απόγευμα Τρίτης είς τάς 5 Μαρτίου, κίνησις άσυνήθης παρετηρήθη είς τάς δδούς τών Αθηνών. Άμαξαι
διήρχοντο δρομαίαι, αύτοκίνητα κατήρχοντο άπό τά- Ά
νάκτορα, άνθρωποι έτρεχον είς τό Ύπουργεΐον τών ’Ε
ξωτερικών, άλλοι διηυθύνοντο είς τά γραφεία τών εφη
μερίδων, δλοι μέ μίαν άγωνιώδη έρώτησιν είς τά χείλη.
— Είνε άληθές τό φοβερόν άγγελμα;
Άλλοίμονον ναί."Ολα ήσαν άληθή.'Ο Βασιλεύς μας,
ό Γεώργιος ό Α', είχε δολοφονηθή αγρίως εις τήν θεσσολονίκην ένώ έπέστρεφε άπό τόν περίπατόν του, συνοδευόμενος ύφ’ ένός ύπασπιστοϋ του.
I Ιοία λύπη, ποια κατήφεια, ποια μελαγχολία έξηπλώθη έπί τής πόλεως δέν ε’μπορεΐ κανείς νά περιγράψη. Κόσμος άπειρος κατέκλυσε εύθύς τάς οδούς τών
Αθηνώ?. Κόσμος στυγνός, κατηφής, άπηλπισμένος.

"Ολοι διηυθύνοντο είς τά Άνάκτορα. Καί έκεϊνα μέ τόν
σιωπηλόν όγκον των, κατάκλειστα καί σκοτεινά, άπήντων εις τά άφωνα έρωτήματα τά όποια τούς άπηύθυνον
αί χιλιάδες τοϋ Αθηναϊκού λαοΰ δσαι μέχρι πέραν τοϋ
μεσοσυκτίου έσπευδον έκεί νά ζητήσουν τήν βεβαιότητα
τής μεγάλης συμφοράς.
* *

Καί ύπεράνω τής λύπης τής μεγάλης ύψοϋτο τόέρώτημα: Είνε "Ελλην ό στυγερός δολοφόνος; Καί. ένώ ή
Ελληνική ψυχή δέν τόν ήθελε, δέν είμποροϋσε νά τόν
παραδεχθή ώς "Ελληνα, έν τούτοις τό ηύχετο, τό έπόθει, τό^έπεθύμει, διότι έγνώριζε ποια έθνικά συμφέροντα
θά διεκυβεύοντο τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ό δολο
φόνος θά άνήκεν είς άλλην εθνικότητα.Είνε άληθές δτι
τοιαϋτα κοινωνικά άποβράσματα δέν έχουν πατρίδα,δέν
έχουν οικογένειαν, δέν έχουν συγγενείς, ούτε φίλους^
ούτε γνωρίμους.Καί τό κοινωνικόν απόβρασμα τό όποιον
καλείται Σχινάς, έάν όμιλή τήν Έλληνικήν γλώσσαν,

δέν ανήκει δμως είς τήν Έλληνικήν πατρίδα, ούτε εις
τήν Έλληνκήν οικογένειαν. Κτήνος ειδεχθές, άσυνέίδητον^άκαταλόγιστον, έπληξε τόν Βασιλέα τών Ελλή
νων χρρίς καί αύτός ο ίδιος νά γνωρίζη καλά καλά,
διά πςτον λόγον έδολοφόνησε τόν άκακον 'Ηγεμόνα είς
αύτάς τάς ύ'ψ'στας Έθνικάς στιγμάς.

Άπό τής 6ης Μαρτίου μία άλλη ζωή, μία πυρετώ-

δης άγωνία ήρχισε διά τό Ελληνικόν Έθνος. Μέ τόν
νοϋν του, τήν ψυχήν του, τήν φαντασίαν του παρηκολούθει δλην έκείνην τήν τραγωδίαν,ή όποια συνετελεΐτο
είςτής Θεσσαλονίκης τήν πόλιν.’Αφ’ ής στιγμής έγνώσθη δ θάνατος τοϋ λατρευτού βασιλέως του όλοι έστράφησαν πρός τά έκεϊ. Έβλεπαν .τόν βασιλόπαιδα Νικό
λαον, τόν μάρτυρα αύτόν τής οικογενειακής στοργής
έν αγωνία μεταφέροντα τήν νύκτα τό πτώμα τοϋ Σε-
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της συζύγου τοϋ Βασιλέως της Γερμανίας Κορράδου φος τό όποιον έγεννήθη είς τών Χοεντζόλερν ,φά άνά
τοϋ Γ'. έζητήθη άπό τόν Μανουήλ τό? Κομνηνόν τόν κτορα νά δοθή τής Σοφίας τό όνομα, διότι-έμελλε μίαν
ίπποτικόν βασιλέα τοΰ Βυζαντίου δπως τήν νυμφευθή. ήμέραν νά άνέλθη είς τόν Ελληνικόν θρόνον,·καί ώς
Και ή Βυζαντινή πρεσβεία ή δποία μετέβη είς τήν Αύτοκράτειρα τοΰ Βυζαντίου νά έκπληρώση τό προΓερμανίαν, έφερε μετ’ όλίγον τήν ύψηλήν μνηστήν ώς αιώνιον δνειρον καί νά είσέλθη μαζή μέ τόν Κωνσταν
νύμφην είς τά Βυζαντινά άνάκτορα. Δευτέρα Γερμανις τίνον τόν IB' είς τόν όνειροπολούμενον Ναόν τής ‘Αγί
Πριγκήπισσα ή δποία άνήλθε και αύτή έπί Βυζαντι- ας Σοφίας.
*
νοΰ θρόνου είναι ή Κωνσταντία ή κόρη τοΰ Φρειδερί
* * '
κου τοΰ Β'. καί άδελφή τοΰ Μαφρέδου
Καί τήν ήμέραν αύτήν τήν όνειροποΒασιλέως τής Σικελίας. Ή Κωνσταντία έ
ληθεΐσαν έπί εκατοντάδας έτών, τήν βαυν υμφεύθη ώς δευτέρα σύζυγος τόν "Ελ
καλιθεΐσαν μέ τά όνειρα γενεών ελευθέ
ληνα αύτοκράτορα Βατάτσην τόν μεγαρων καί δούλων, δ Ελληνικός λαός, τήν
λόφρονα Βυζαντινόν Βασιλέα τής Νίκαιας.
βλέπει έγγύς νά πραγματοποιηθή,τήν αι
Είς τήν Κωνσταντινούπολιν ή Βέρθα
σθάνεται πλησιάζουσαν, άφ’ ής στιγμής
μετωνομάσθη Ειρήνη, καί εις τήν Νίκαι
έφθασεν έδώ ή πρώτη βοή τής πολεμικής
Νίκητ, τό πρώτον σάλπισμα τής δόξης
αν ή Κωνσταντία έβαπτίσΟη Άννα. Ύπό
τά ονόματα αύτά αί δύο Γερμανίδες ΙΙρτγτοΰ Νικηφόρου Ελληνικού στρατοΰ.
Τήν ήμέραν αύτήν τήν περίλαμπρου,
κήπισσαι είναι γνωσταί ώ; Αύγοΰσται τών
Βυζαντινών θρόνων.
δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τήν (ονειρο
*
πόλησε καί τήν ένειροπολεϊ καί ή Βασί
Άλλά και είς τόν Γερμανικόν θρόνον
λισσα Σοφία. Άπό τήν ψυχήν καί τούς
πόθους τοΰ Ααοΰ Της έμψυχώνει καί
άνήλθον Έλληνίδες Πριγκήπισσαι, τρεις
"Εκείνη τά Βασιλικά Της όνειρα. ’Από
Βυζαντιναί Βασιλόπαιδες, τρεις πορφυρο
γέννητοι, κόραι πορφυρογεννήτων κατά
'Η Βασίλισσα Σοφία τήν ψυχήν καί τούς πόθους τοΰ λαοΰ Της
τήν ιστορίαν. Μάλιστα ή μία ή περίφημος
έδημιούργησε καί Έκείνη τήν Βασιλι
θεοφανώ ήσκησε μεγάλην έπίδρασιν έπί τοΰ Γερμα- κήν της ζωήν. Ή ζωή δμως τών λαών μέ τά μεγάλα
νικοϋ έθνους, δτε έκυβέρνησε τόν άνήλικον υιόν της’Ο- ιδανικά καί τάς εύγενεΐς θυσίας δέν είνε πάντοτε ζωή
θωνα τόν Γ'. Είς τήν άπέριττον Γερμανικήν αύλήν έ- παιάνων, καί θριάμβων, καί νικών, καί έγερτηρίων
φερεν ή θεοφανώ τήν λεπτότητα τών τρόπων καί τόν χαρμοσύνων σαλπισμάτων. Συχνά, πολύ συχνά εινε
εύγενή πολιτισμόν τής προοδευτικής πατρίδος της καί ζωή τραχέων άγώνων, μεγάλων άπαγοητεύσεων, ισχυ
τήν αύλικήν πολυτέλειαν τών άνακτόρων της, ιστορεί ρών κλονισμών. Είς αύτάς τάς στιγμάς θά άτενίζωμεν
ται δέ οτι άπό τής εποχής τής Θεοφανοϋς διεδόθησαν μετ’ έμπιστοσύνης είς τήν βασίλισσαν Σοφίαν. Είς τό
είς τήν Γερμανίαν τά ‘Ελληνικά γράμματα, καί συ πλευρόν μεγάλου, ύπερόχου, ένδοξου Συζύγου καί Βανεπώς τά σπέρματα τοΰ Ελληνικού πολιτισμού.
σιλέως θά δείξη δτι είνε γυνή άνταξία Του. θά δείξη
*
—δπως τό έφανέρωσεν έως τώρα—δτι άντιλαμδάνεται
* *
Αύτό τό ιστορικόν παρελθόν συνδέει τό Ελληνικόν τάς πολλαπλάς υποχρεώσεις πρός τό Έθνος Της, δτι
πρός τήν πατρίδα τής νέας βασιλίσσης μας. Έδώκα- ώς σύζυγος τάς έκπληροι, ώς μήτηρ τάς περιφρουρεϊ,
μεν βασίλισσας είς τήν μακρινήν της χώραν καί μάς ώς Βασίλισσα τών καλών παλαιών καιρών γνωρίζει
νά τάς προασπίζεται καί νά τάς έπιβάλλη καί πρός
έδωκεν Αύγούστας είς τό Βυζάντιον. Τρίτη άνέρχεται
σήμερα τόν θρόνον τόν Ελληνικόν ή Βασίλισσα Σοφία. τούς άλλους, καί δτι δικαίως ό Ελληνικός λαός έτραγούδησε μέ ωδάς υμνητικάς τήν υπαρξίν της καί τήν
Ή κόρη τοΰ Φρειδερίκου δμως δέν έχρειάσθη νά μεταπεριέβαλε πάντοτε μέ τήν μέθην τών ’Εθνικών του
βάλη τό όνομά της δπως τό έκαμαν αί δύο της πρόγο
νοι. Καί ό Ελληνικός λαός δ όποιος πιστεύει άνέκαθεν ονείρων.

ΜΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΏΝ ΤΟΎ* ΒΜΣίΛΕίΙΣ

Βουλής τρεις ημέρας μετά τήν δολοφονίαν, τής Θεσσα
λονίκης. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος τήν 8ην Μαρτίου,
έδιδε τόν βασιλικόν δρκον έν τή αιθούση τοΰ Ελληνι
κού Κοινοβουλίου. Ωχρός, συγκεκινημένος, φέρων επι
τής μορφής του τά ίχνη κοπιωδών μαχών, και συγ
κινητικών στιγμών, ό νέος βασιλεύς δ πορθητής τοΰ
Μπιζανίου, δ νικητής τών Ίωαννίνων, ήλθε ν άναλαβη
τά μεγάλα βασιλικά του καθήκοντα. Τό έθνος συγκρατοΰν τήν όδύνην του, σφογγίζων τά δάκρυα του
έζητωκραύγαζε τόν νέον Βασιλέα του μέ ό/.ον τον
ένθουσιασμόν του. Δι’ αύτο, δ Κωνσταντίνος εινε ινοαλμα και ήμίθεος, εΐνε κάτι περισσότερον παρα βα
σιλεύς, άφοΰ εΐνε έκεινος δ όποιος προαιώνιους πό
θους έπραγματοποίησε και θά πραγματοποίηση και
είς τό μέλλον δλα τά δίκαια τής Ελληνικής φυλής.

Εις δλας δμως αύτάς τάς τραγικότητας αί δποϊαι

πτοϋ Νεκροΰ άπό τό Νοσοκομείο? είς τής Θεσσαλονίκης
Ανάκτορα. Και ητο άπειρως τραγική ή στιγμή ε
κείνη διά τόν μάρτυρα Βασιλόπαιδα καθ’ ήν μόνος,
μακράν τοΰ οικογενειακού περιβάλλοντος έδέχθη ένα
νεκρόν πατέρα εις τάς άγκάλας του, καί κύπτων άπό
τό βάρος τής δδύνης τοϋ πόνου, τής άγωνίας, εΰρισκε
παρηγοριάν άγρυπνων παρά τήν κεφαλήν τοΰ Μεγά
λου Νεκρού.
1
, ’Αλλά καϊ ή Θεσσαλονίκη ή πόλις ή όποια καθηγιασθη με τό αίμα τού δολοφονηθέντος Βασιλέως έσυρθη σχεδόν γονυπετής προ τοΰ νεκροΰ του καί μέ
τά δάκρυα τά ειλικρινή τοΰ λαοΰ της—λαοΰ άνήκον.ος , είς τας οέκα φυλάς τοΰ Ισραήλ— έζήτησε νά άποτιση τόν φόρον τής αιώνιας εύγνωμοσύνης πρός τον
καλόν Βασιλέα δστις τήν ήγάπησε τόσον ώστε νά γείνη έκεΕφρουρός καϊ υπερασπιστής καί θΰμα τών με
γάλων Ελληνικών της δικαιωμάτων.
❖
V '
' ' % e ,
* *
Και μετά οκτώ ημέρας ό πολύκλαυστος Μέγας Νε
κρός μετεφέρθη είς τάς ’Αθήνας. Ό Ηειραιεύς,' μέ τό
..ενθος τής πόλεως και τοΰ λιμένος του τόν ύπεδέχθη
πρώτος και τόν έρρανε μέ τά πρώτα άνθη τά όποια
εςεθρεψεν η Αττική γή. Είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν
των Αθηνών ό Νεκρός τοΰ Βασιλέως έξετέθη είς κοι
νό'/ προσκύνημα έπι Οκτώ ήμέρας. Τήν προτελευταία'/
ημέραν τήζ θανής του, τόν προσεκύνησαν τά σχολεία.
Ητο άπείρως συγκινητικόν τό θέαμα τών μικρών ύπηκοων τοΰ Γεωργίου τού Α'. οί όποιοι συναισθανόμενοι
κατα οαθος,παρα την παιδικήν ήλικίαν των, τό μέγεθος
τήΐ μεγάλης τραγικής περιστάσεως άπηύθυνον τό τελευ
ταίο;/ χαΐρε.πρός’ΕκεΕον δστις ύπήρξε Βασιλεύς των καί
πατήρ τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Δωδεκάτου. Ή τελευ
ταία ημέρα έμεινε/ άποκλειστική διά τήν Βασιλικήν
Οικογένειαν, τούς συγγενείς και τούς επισήμους άντιπροσωπους των ξένων εθνών. Μέσα είς τούς πολυπλη
θείς στέφανους τούς όποιους άπέστειλε πρός τόν Σε-

πτό<'Νεκρόν εις τον τελευταιον φόρον τοΰ χαιρετισμού
τη; ή παλαιά Ελλάς, καϊ τόν πρώτον ή Ελλάς ή άπελευθερωθεΐσα, μέσα είς τά άνθη, τά μΰρα, τόνλιβανωτα, η Βασιλική Οικογένεια ή τόσον τραγικώς πληλε?σα
μεγάλας εύτυχεΐς Έθνικάς στιγμάς, ή
Οικογένεια τοΰ Νεκροΰ τοΰ άπέτινε τόν ύστατον χαι
ρετισμόν. Καϊ ήτο άπό τάς τραγικωτέρας ή στιγμή,
κατα την οποίαν ή μονάκριβος κόρη τοΰ Βασιλέως'
η Μεγάλη Δούκισσα Μαρία, τήν όποιαν τόσον έλά° π
τήρ τ„Τίί? άπεχαιρέτα Αύτόν. Διά τήν λύπην
*
τής Βασιλ.σσης Ολγας δέν λέγομεν τίποτε. Είνε τό
σον μεγάλη ή όδύνη τής Βασιλικής Συζύγου, ώστε νά
μην ειμπορή νά περιγραφή μέ ψυχράς καϊ άχροας

t'? *
**"
“s
είκοσι Μαρτίου έκηδεύθη ό Βασιλεύς Γεώρ^τ*
φη εις τό έν Δεκελεία Μαυσωλεΐον τό όποιον
ό ιοιος εΐχεν άνεγείρει έκεϊ. Τάς τιμάς είς τόν Μέγαν
Λεκρον απεδωκεν ή τετάρτη Μεραρχία έκκινήσασα
επ. τουτω από τό πεδίον τών μαχών. Και θά εΐνε Ισως
μοναδικόν είς τήν ιστορίαν τών ’Εθνών στρατός μέ τό
ένδυμα τής έκστρατείας καϊ μέ σημαίαν κουρελιασμέΤουρκικάς δβίδας, άλλά καϊ δοξασμένη-/,
ν άποοιδη τάς τιμάς, και νά συνοδεύη είς τήν τελευ
ταία-/ του κατοικίαν τόν νεκρόν Βασιλέα του καί νά
τον φαλλουν αί εύχαϊ εξήκοντα οκτώ Μητροπολιτών
κα. Επισκόπων, μόλις άπελευθερωθέντων τών πλείσΤάπό προαιώνιου τυραννικόν ζυγόν.
η
ό όποίος δια τοΰ θανάτου του
καθηγ;ασε^ ^ούς Ελληνικούς άγώνας, έθρηνήθη άπό
πυροοοζα ένδοξα, έθωπεύθη άπό σημαίας αίματωμένας
και εις τήν Ελληνικήν ιστορίαν ήνοιξε μίαν σελίδα
ε/οο_ον τήν οποίαν οί αιώνες δέν θάσβύσουν ποτέ.
*
Ό Βασιλεύς άπέθανε ζήτω ό Βασιλεύς.
Αύτή ή κραυγή άντήχησεν άπό τής Ελληνικής

συνεκλόνησαν τό 'Ελληνικόν Εθνος κατά τόν μήνα
αύτόν εϊχομεν δύο υπέροχα σημεΐαπραγματικοΰ με
γαλείου είς τό παγκόσμιον πολιτικόν στερέωμα. Γο
πρώτον δ ηρωισμός τοΰ Μαυροβούνιου, τό δεύτερον
ή άξιοπρεπής στάσις τών Βαλκανικών Κρατών άπέναντι τών Δυνάμεων. 'Ο ύπερήφανος βασιλεύς τοΰ Μαυ
ροβούνιου και ή Κυβέρνησίς του, χωρίς δισταγμόν,
•χωρίς στόμφον, χωρίς τήν έλαχίστην δόσιν προκλη
τικότητας, έκφράζουν απλώς τήν θλιψιν των «διότι
βλέπουν τόν διεθνή στόλον είς τά Μαυροβουνιωτικα υδατα», καϊ δηλοΰν συγχρόνως, «δτι οίαδήποτε πιεσις
και οίαδήποτε παρουσία Στόλου δέν θά τούς άναγκαση
δπως μεταβάλωσι στάσιν». Και μέ μιαν ~ άποστροφην
πού θά ήτο ικανή νά ταράξη κάθε συνειδησιν, κατα
λήγουν είς τήν γνώμην, «δτι, αί Δυνάμεις διά της επιδείξεως αύτής παραβιάζουν είς βάρος τών Μαυροβουνίωντήν άρχήν τής ούδετερότητος τήν όποιαν απο
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ένάρξεως τού πολέμου, έδήλωσαν δτ·. θά τηρήσουν.
Καί τά Απλά αυτά λόγια έξερχόμενα Από ηρωικά
χείλη καί γενναία στήθη είνε τά μόνα κατάλληλα ποΰ
αρμόζουν εις τού; ισχυρού; οί όποιοι δεν έχουν συνείοησιν τών επαίσχυντων πράξεων των. ’Αλλά καί των
Συμμάχων ή άπάντησις οέν εΐνε δλιγώτερον θαυμα
στή καί άξια χειροκροτημάτων. Διά μέσου τών γραμ
μών των φαίνονται νά λέ,'ουν είς τού; Ισχυρούς. ’Επι
τρέπω τήν φιλικήν μεσολάβησιν, δεν δέχομαι δμω;
τήν συμφεροντολόγο'/ άνάμιξιν.
*
Τά δύο αύο». εμπόδια εις τόν ορμητικόν δρόμον τών

ενδιαφερομένων εΐμεθα βέβαιοι, δτι πολύ ταχέως θά
έμπνεύσουν άποφάσεις τοιαύτας, ώστε νά δημιουργηθη καθεστώς, πολύ διαφορετικόν άπό εκείνο ποΰ
παρασκευάζεται σήμερον. Ή ύπερήφανος στάσις τών
Μαυροβουνίων, ή Αξιοπρεπής συμπεριφορά τών Συμ
μάχων, δέν Απαντιόνται συνήθως εις τήν ιστορίαν τοΰ
αιώνας μας. 'Η Διπλωματία πρέπει ν’ Αρχίση νά σκέπτηται δτι Αφ’ ής οί μικροί λαοί γίνονται μεγάλοι, θά
είνε ικανοί νά ύπερασπισθώσι τά δίκαιά των καί νά
Αμυνθούν υπέρ τών εθνικών των συμφερόντων καί τής
τιμής των.

ΑΠΟ ΤΗΝ' ΚΗΔΕΙΑΝ ΤΟΥ Β ΑΣ ΙΑ ΕΩΣ

Ο Βασιλεύς, οί Βαιιλόπαιδες καί οί ξέ/υι άα τιπρόσωποι

Ο ΝΕΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ποΰ πλέκουνε τούς κλώνους των

τό μνήμα νά σκεπάσουν.
Ό Βχσιληα;, ποΰ πίκρχις

μας

ίπήγε vi γλυκάνω,
τόν ΰοτίρο περίπατο

μέί τήν ’Αθήνα κινεί.

Τόν Βχσιληα, ποΰ τό δεντρί

τώδε νά γείνη λεύκα,
κι’ άκουα’ αιώνων οίίερα
τριγύρω του νά σπάσουν,
τόν πάνε νά τόν θάψουνε
’στοΰ Τατογιοΰ τά πεΰκα,

Εκεί χορεύουν μάρτυρες,

ή; ωες δαφνηφόροι,

εκεί περίσσιαις εύωδιαΐς
μυρύνουν τόν άέρα,

κι’ έκεί σάν Ισκιος φαίνεται
χρυσομαλλοΰσα κόρη,
ποΰ ’πέθανε στή Μοσκοδιά,

μά βρίσκεται έδώ πέρα.

Γ. Σουρής

Τά σύμμαχα Κράτη ήραντο νέον πολεμικόν Αλλά
καί πολιτικόν θρίαμβον. Μετά τά ’Ιωάννινα ή ΆΕις τό κάτωθι διμοσιευόμενον διάγγελμα τοΰ τέως δριανούπολις. Μετά τόν θρίαμβον τών ελληνικών δπλων ό θρίαμβος τών ΒουλΔιαδόχου Κωνσταντίνου διαγράφεται όλος ό υπέροχος
Η
ΑΔΡΙΑΝΟΓΠΟΛΙΣ
γαρικών
καί Σερβικών Στρα
χαρακτήρ τοΰ νέου “Βασιλέως μας.
τευμάτων.
Ειλικρινές, άπερίφραστον περικλεί-.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
Είς τάς έπί τής Θράκης πολεμικάς επιχειρήσεις
ΣΤΡΑΤΟΝ ΜΟΥ ει τήν ψυχήν τοΰ "Ελληνος ποΰ ο
νειροπολεί μίαν Ελλάδα ένιαίαν, καταφαίνεται δλη ή δύναμις τής συμμαχικής ενό
άδιάσπαστον καί αποφασιστικήν. Ό άδικο; θάνατος τοΰ τητας. Μάχεται εκεί ή Βουλγαρία καί παρά τό
Βασιλέως Γεωργίου έξίδανικεύεται καί έξωραϊζεται άφ’ ου πλευράν της συναγωνίζονται καρτερικαί καί Απομας παρέχει στιγμάς έθτικής ευφροσύνηςάπορρεούσας άπό φασιστικαί αί συμμαχικαί δυνάμεις. ’Από ξηράς ό
έμτήν έξωτερίκευσιν τών υψηλών φρονημάτων τα' όποια
*—-·■
Σέρβικός Στρατό; προσφέρει Ανεκτίμητου; υπηρε
φωλεύουσιν εις τήν ηγεμονικήν ψυχήν τοΰ δαφνοστεφοΰς σίας είς τά πολιορκητικά στρατεύματα τής Βουλ
Βασιλέως μας.
γαρίας καί άπό θαλάσσης ό Ελληνικός στόλος
Τό διάγγελμα αύτό άπηύβυνεν ή Α. Μ. ό Κωνσταντίνος
δεσμεύει κάθε εχθρικήν άίνησιν. Καί αί πολύτιμοι
ό IB' ώς Βασιλεύς εις τόν στρατόν του είς τά ’Ιωάννινα
ολίγον μετά τήν αναγγελίαν τής στυγερός δολοφονίας ή αύται βοήθειαι δέύ Απορρέουν Από Ατομικούς συμ
όποια τόν έφερεν εις τάς βαθμίδας τοΰ Θρόνου τήν φεροντολογικούς υπολογισμούς. ΙΙαρέχονται έπί μόνω
στιγμήν κατά τήν οποίαν ό ένδοξος Στρατηγός θά έ- τώ σκοπιό νά εξυπηρετήσουν τά συμφέροντα μόνης
πανέθετε τό ξίφος ε’ις τήν θήκην καί θά έκόμιζε πρό τής Βουλγαρίας ή οποία λαμβάνει τήν Θράκην ώς
τοΰ έθνους τοΰ Λαοΰ καί του Βισιλ-ίως του τήν πο γέρας τών θυσιών της καί έκπληροΐ προαιώνια ό
νειρα διά τής καθόδου της εις τό Αίγαίον. Διά
θητήν εΙρήνην.
......... I®
«Τό άπαίσιον ανοσιούργημα κατά τοΰ ιερού προ
ύ.ευθερώσεως τής Άδριανουπόλεω; Αποκαθαίτής άπελευΙ
σώπου τοΰ αειμνήστου Βασιλέως, έστέρησε πάντας
~Γ—, άπό \ τήν
Τουρκικήν
δουλείαν. 'Η
ρεται ή Θράκη
Ί
'Ημάς τοΰ ’Αρχηγού Μας εις
’■ στιγμας
—‘••••■Α- κρισιμωταιωτάής έλέυθερίας
πνοή τής
. ’ . δροσερά καί εύεργετική ζωο:ά στήθη τόσων χιλιάδων Αδελφών μας, οί
δΓ ολόκληρον τό Γένος. Καλοϋμαι ήδη υπό γονεΐ τ:
τας Θείας
Προνοίας, δπως διαδεχθώ τόν Βασιλέα όποιοι άνέμενον μέ Αγωνίαν τήν στιγμήν τής Ατής
τοΰ χηρεΰσαντος Θρόνου,
Ζ'
-λ-· όΑτόν
ποτινάξεω; τόσον Απεχθοΰς ζυγού. “Ηλθεν ή στι
Πατέρα μου έπί
έδόξασε
και έτίμησεν. Άγ- γμή αύτή, δνειροπόλημα αιώνων, καί Από τά στό
έτη
„
ποιον έπί μακρά
τόν Στρατόν Μου, είς τόν ό- ματα εκατομμυρίων συμμάχων θερμαί απευθύνον
γέλλω τούτο εις
ολόκληρον τόν βίον Μου, καί ται προς τόν Τ’ψιστον εύχαριστίαι, διότι ηύδόκισε
ποιον αφιέρωσα,
ευτυχείς πόλεμοι άδιαρρήκτως Μέ νά δώση τήν νίκην εις τό δίκαιον, είς τόν πολι
πρός τόν όποιον
συνέδεσαν. Άρθείσης άπό πολλού πάσης παρεξη- τισμόν, είς τήν Αλήθειαν. Ό Ελληνισμός μολο,
γήσεως, δηλώ εις τόν Στρατόν Μου δτι ηγούμε νότι πενθεί τόν άδικον θάνατον τού Βασιλέως τουνος πάντοτε αυτού δέν θά παυσω μερίμνων διά
έν τούτοις μυστικά έώρτασε τήν ελευθερίαν τόσων
τήν πρόοδον αυτού καί τοΰ Στόλου τοΰ οποίου
χιλιάδων Ελλήνων, οί όποιοι ύπό τάς πτυχάς τής
τά ένδοξα κατορθώματα έμεγάλυναν καί έλάμπρυναν Σημαίας Αδελφού καί συμμάχου Έθνους θά Απολαύσωσι πλήρη τά Αγαθά πραγματικής ελευθερίας.
τήν Πατρίδα Μας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τούτο άλλως είνε όχι μόνον ό σκοπός ολου τοΰ
Έδημοσιεύθη τό έξής αληθώς έμπνευσμένον εύχαριστήριον τής Α. Μ. τής Βασιλίσση; "Ολγας, «πονού- Αγώνας κατα τής Τουρκίας, Αλλά καί τό πολιτι
σης τόν πόνον τοΰ λαοΰ» επί κόν καί εθνικόν συμφέρον κάθε εθνικότητας ή οποία
ΣΥΓΚΙΝΟΥΣΑΙ ΛΕΞΕΙΣ τφ θανάτω τοΰ Υψηλού της Συ
κατ’ ανάγκην θά ύπαχθη είς ξένον προ; αυτήν
ζύγου:
Κράτος. 'Ημείς δέ οί όποιοι έκατοντάδας χιλιάδων
Πρός τόν ‘Ελληνικόν Λαόν
Αί εγκάρδιοι ενδείξεις τής συμμετοχής είς τήν 'Ελλήνων1 Αφίνομεν ύπό τήν Κυριαρχίαν τής Βουλθλΐψίν μου ολοκλήρου τοΰ “Ελληνικού Λαού μέ γαρίας έπιτακτικόν καθήκον έχομεν νά έξασφαλίσωμεν πρωτίστω;>; τήν έθνικήν των συνείδησιν άνευ
συγκινοϋσι βαθύτατα.
ό πόλεμος θέλει επιφέρει ανυπολογίστουΈθνους ολοκλήρου. Ά- τής οποία:
Πονώ τόν πόνον τού
τά
Ελληνικά συμφέροντα.
τ_„) μου, διότι θρηνεί ζημίας εί:
νακουφίζεται
δμως ή ψυχή
Βασιλέα
του δστις τόσην
μαζή μου δ Λαός τόν Ε
—’
Κατά τάς πληροφορίας τοΰ Ευρωπαϊκού Τύ.του τής
είχε πρός αυτόν αγάπην, ώστε έπ’αύτής έστήριζε τήν έπιδείξεως είς τά παράλια τοΰ Μαυροβούνιου μετέσχον
τά εξής σκάφη:
ΐσχυν Του, καί έθυσίασε τήν ζωήν Του ΰπέρ'αύτού.
ΠΟΙΑ ΠΛΟΙΑ
Τρία Αυστριακά, τά θωρηκτά «ΡαΕυχαριστώ θερμώς τόν 'Ελληνικόν Λαόν διά
ΜΕΤΕΧΟΪΝ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΣ δέζσκυ», »Τρένυ» καί Φραγκί
τήν έκδήλωσιν τής πρός με ειλικρινούς συμπάθειας.
σκος Φερδινάνδος», είς τά ό
Αί εύχαί καί εύλογίαι τοΰ Βασιλέως παρακο- ποια εΐνε έτοιμη νά προστεβή μοίρα έκ τοΰ κατατοδρο«Ναύαρχος Σκάουν» κοί τινων άντιτορπιλλικών.
λουθούσιν ούρανόθεν τό
τόσον αγαπητόν Του μικοΰ
Δύο ’Ιταλικά, τό βωρηκτόν «Σαίν Μ.τόν» καί τό καΕλληνικόν Έθνος, ό δέ "Υψιστος, είς Οΰ τό ταδρομικόν «Φραντζέσκο Φερούτσιο».
Έκ τών άλλων Δυνάμεων μετέχουν τής έπιδείξεως
“Άγιον θέλημα άγογγυστως ύποτασσόμεθα, ά'ς άποστείλη ήμΐν Άνωθεν τήν ουρανίαν δρόσον τής τό ’Αγγλικόν θωρηκτόν α'. τάξεως «Έδουάρδυς 7ος»,
τό Γαλλικόν «Έδγάρ Κυνέ» καί τό Γερμανικόν «Μπρεσλάου»
θείας παρηγοριάς.
"Ολγα
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H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑMOQR
’Αγγέλλεται μία νέα γυναικεία μόδα. Εινε ή μόδα τοϋ
μονόκλ διά τάς γυναίκας.
Ή καινοτόμος είνε μία μόνη, μία διάσημος φιλολόγος.
’Αλλ' οΐ έπαγγελλόμενοι τόν οπτικόν είς τά διαμερίσματα
της Όπερας καί τών Ήλυσίων έν Παρισίοις έπώλησαν,
ώς λέγεται, μέγαν αριθμόν κρυστάλλων ούδετέρων 'είς πολλάς πελάτιδας, αΐ όποΐαι άναμένουν τήν κατάλληλον στιγ
μήν, δπως τούς έκθέσουν δημοσίως.
Πρόκειται όπως φαίνεται περί μιας τελευταίας απόπει
ρας κατακτήσεως, παρασκευασθείσης άφανώς εϊς ένα γυ
ναικείον τολμηρόν κύκλον. Άλλ’ έκτος Νής σημειωθείσης
ήδη ώς άνω μιας μόνης έμφανίσεως ή έκτέλεσις βραδύνει.
Καί φαίνεται δ:ι αί λαβοΰσαι τήν πρωτοβουλίαν τοΰ
γυναικείου μονόκλ φοβούνται μήπως ή μόδα αύτή λάβη
τήν τύχην τής άντραβ,ή όποία τόσον έσφυρίχθη! Άς ίδωμεν.
Αί έξήςπληροφορίαι υπάρχουν διά τήν έφετεινήν μόδαν:
Ή σιλουέττα δέν άλλάζει έπα ισθητώς διά τήν θερι
νήν σαιζόν. ΑΙ φοΰσται παραμένουν στενοί, άλλά έχουν
διάφορες πτυχαΐς. ’Επίσης τά κορσάζ είνε γαρνιρισμένα
μέ πτυχάς ούτως ώστε νά μή άποδίδουν οΰτε τήν έλαχίστην
έντύπωσιν τοΰ έφηρμοσμένου καί τοΰ στενού, καί έτσι ή
συνολική γραμμή τής σιλουέττας είνε μάλλον ακανόνιστη
παρά μονόγραμμη όπως πρίν. Γενικώς σιλουέττα υπέρτατε
εύλύγιστη, φυσική καί έλευθέρα. Τά μανίκια θά είνε μακρυά. Τά μεταξωτά καί μαλακά υφάσματα θά κυριαρχή
σουν. Χρωματισμοί δέ όλη ή κλίμαξ τοΰ κίτρινου, τοΰ
μπεζ, έπϊσης δέ τό ρεζεντά, μυρτιάς, μπεγκόνιας καί κε
ρασί. Τάϊγέρ πρωινά κοντές ζακέττες. ’Απογευματινά έκ
μεταξωτών υφασμάτων μέ μπάσκες μακρυαΐς. Τό νεώτερον γεγονός τής μόδας είνε ή έμφάνισις τοΰ μπολερό) εις
είδος κοΰπ κοντού παλτού, τό όποιον τελειώνει ώς τήν
μέση. Τά καπέλλα παραμένουν μικρά. Ή τελευταία νουβωτέ είνε τά άνθη γιά τά καπέλλα. Αί αίγκρέτται υπο
χωρούν πρό τών πτερών. Αί νεώτεραι φόρμαι καπέλλων
κατασκευάζονται άπό κρέπ, σατέν καί ψάθες Ίταλικαΐς,
είνε δέ ώς έπί τό πλεΐστον στενόμακρες, σέ χρώματα δέ
μπλέ μαρέν, άσπρο, γεράνι κτλ. Ζώνες θά φορεθούν πολύ,
αί νεώτεραι δέ είνε αί «ά λά μπαγιαντέρ» ήτοι φαρδυαϊς
καί πτυχωταΐς, καταλήγουσαι χαμηλά σέ ένα φιόγγο δεξιά
ή άρια ιερά.
--------------------------- -----

Οαιγοςτιχ^
—Παγκόσμια είμπορεϊ κανείς νά είπή ότι έγένοντο τά
υπέρ τοΰ αειμνήστου βασιλέως μας μνημόσυνα.
— Δέν ΰπήρχον "Ελληνες—καί υπάρχουν όπου γωνία
γής—ποΰ δέν άνέπεμψαν δεήσεις είς τόν θεόν υπέρ τής
Βασιλικής ψυχής του.
—Εϊς τήν Δεκέλειαν είχον άνέλθει πολλαί γερμανικοί
οίκογένειαι έκ τών έκκλησιαζομένων εϊς τό παρεκκλησίου
τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, καί αί καλλιφωνότεραι έκ τών κυ
ριών έψαλλον τήν δέησιν υπέρ τοΰ νεκρού Βασιλέως.
— Τήν Κηδείαν παρηκολούθησεν καί ό αιχμάλωτος
Έσσάτ Πασσάς άπό τό μέγαρον τοΰ κ. Καραπάνου, έν τή
όδφ Σταδίου.
— Υπερβαίνουν τάς 25 χιλιάδας όσοι ήλθον έκ τών
έιταρχιών τήν ημέραν τής κηδείας.
—Αί μικραί θυγατέρες τής Πριγκησίσσης ’Αλίκης είχον κινήσει τήν γενικήν προσοχήν όταν έξήλθεν ή βασιλική
σορός έκ τοΰ Ναοΰ.
—Πένθιμα ένδεδυμέναι έκαμον διαρκώς τό σημεΐον τοΰ
σταυρού, ένφ τά δάκρυα έτρεχον άπό τά ματάκια των παρακολουθοΰσαι τόν νεκρόν τοΰ Πάππου των.
— Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα Σοφία άνεχώρησεν έκ τοΰ Να
οΰ ,τής Μητροπόλεως. Ή θέσις της δέν τής έπέτρεπε νά
παρακολούθηση τήν κηδείαν.
— Έπί τής Άμάξης όλαι αί Πριγκήπισσαι ήσαν άνευ
χειροκτίων.
—’Επίσης ή Μεγάλη Δούκισσα Μαρία είχε γυμνάς τάς
χεΐρας, καί έφόρει λεύκάς περιχειρίδας.
—Όλαι αί κυρίαι τής Αυλής φέρουν καθ’ υψηλήν επι
ταγήν βαρύτατον πένθος.

—Τό πένθος τής Αυλής θά διαρκέση ένα έτος.
—Τό ’Εθνικόν πένθος έξη μήνες.
—’Απαρηγόρητος είς τήν θλΐψίν της είνε ή Μεγάλη
Δούκισα Μαρία.
— Ή μονάκριβη θυγάτηρ τοΰ Βασιλέως ήσθάνθη βα
θύτατα τήν απώλειαν τοΰ 'Υψηλού πατρός της.
— Μεγαλοπρεπέστατου τό θέαμα τών Μητροπολιτών,
’Αρχιερέων καί ’Επισκόπων τών χοροστατούντων εις τήν
κηδείαν.
— Ήσαν εξήκοντα τέσσαρες τόν αριθμόν, όλοι δέ χρυσοφοροΰντες.
— ΟΙ στέφανοι οί κατατεθέντες έπί τοΰ νεκρού δέν ήκολούθησαν κατά τήν κηδείαν.
— Ίσως τοΰτο έγένετο διά νά έξοικονομηθή ό χώρος.
— Ή Βασίλισσα Όλγα είνε αγνώριστος άπό τήν λύ
πην της καί τήν συγκίνησιν.
— Ή Μεγάλη Δούκισσα Μαρία τήν συντροφεύει σχεδόν
διαρκώς.
— Όλοι αί Πριγκήπισσαι καί αί δύο Βασίλισσαι έφερον τούς ^Μεγαλοσταύρους των.
— ’Επίσης καί ή Μεγάλη Δούκισσα έφερε τόν Ρωσσικόν τοιοΰτον.
— Διά Βασιλικού Διατάγματος, άναβάλλεται διά τήν 21
Μαΐου ό εορτασμός τής Εθνικής έορτής τής 25 Μαρτίου.
— Έπανελήφθησαν τά μαθήματα τοΰ Πανεπιστημίου.
— Είς τήν Νομικήν Σχολήν έδίδαξαν πρώτοι, οί κ. Κ.
Σαρίπολος καί Ήλιόπουλος.
— Καί οί δύο ώμίλησαν πρό τοΰ μαθήματος περί τοΰ
Βασιλέως Γεωργίου καί τοΰ νέου Βασιλέως Κωνσταντίνου·
— ΟΙ φοιτηταί μετ’ εύλαβείας όρθιοι καί συγκεκινημένοι παρηκολούθουν τούς λόγους τών Καθηγητών των.
— Ώς Κωνσταντίνος IB' ή Α. Μ. δ Νέος μας Βασιλεύς
έάν έφαρμόση κατά τήν στέψιν του ολόκληρον τό μεσαιω
νικόν τυπικόν τών Βασιλέων ήμών θά ύπογράφη μέ έρυθράν μελάνην εις δλα τά έγγραφα.
■»— Τό προνόμοιον αύτό τής υπογραφής μέ έρυθράν με
λάνην τό διατηρεί σήμερον ό ’Αρχιεπίσκοπος Πάσης Κύ
πρου καί οί Πατριάρχαι μας.
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DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE. IE CMRE, - RUE RUEY Ν° 5
; Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs
ft Grande Depot de Vins

Fournisseur de L’artnee d’ Occupation
Maison Fondee en 1870

IMPORTATION - EXPORTATION

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Δελτίον κινήσε.ως

Σταφιδοκάρπου

άπδ

Αύγούστου

10

1912 &ως

10

Μαρτίου

1913

ΕΞΑΓΩΓΗ
Λ,ίτραι Ένετιζαι

’Έτη

1912)13
1911)12
1910)11

205,422,353
210,690,402
204,351,876

ΑΠΟΘΗΚΑΙ

Παρακρατήαεως

ΓΙοσόν δελτίων Συμψηφισμός '1·«όλ.

’Έτη

1912)13
1911)12
1910)11

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

82,780,500
91,560,600
39,280,700

Έκδοθέντα καί παρελ. χρήσεως
»
»
»
»
»
»
»
»

72,920,400
74,848,600
72,242,000

9,860,100
16,712,000
17,038,700

Προκαταβολών έπ ένεχύρω
Κινηματογράφος Κυβέλης

Παραστάσεις καθ’ έκάστην άπό τής 5—12 μ. μ.
μέ τάς έκλεκτοτέρας ταινίας τών μεγάλε ιτέρων εργο
στασίων.
’Αλλαγή προγράμματος έκάστην Τρίτην, Πέμπτην
καί Σάββατον. Τάς Κυριακάς άπογευματιναί άπό τής
3ης μ. μ. Έκάστην Δευτέραν καί Πέμπτην απογευμα
τινοί μέ δίορα διά τά παιδιά.
’Αερισμός τής αιθούσης πλήρης. Άπό τής 9ης μ.μ.
ορχήστρα.
Καρνέ 10 εισόδων Αης θέσεως πωλοΰνται εϊς τό·
ταμεΐον τοΰ θεάτρου άντί δραχμών 8 (μετά τοϋ φόρου
καί τοϋ μαξιλαριού).

Ό Νέος Κινοματογράφος «Παλλάς».
Έν μέσφ συρροής εκλεκτού κόσμου έγένοντο τά
έγκαίνια τοΰ νέου ’Αμερικάνικου Κινηματογράφου,
τόν οποίον άνήγειρεν ή πρωτοβουλία καί έπιχειρηματικότης έκλεκτών καί μορφωμένων άτόμων τής κοινω
νίας μας. Τό συρρεϋσαν εϊς τά έγκαίνια πλήθος έθαύμασε γενικώς τό κομψόν θέατρον τής όδοϋ Σταδίου.
Έχει τήν τελειοτέραν ηλεκτρικήν έγκατάστασιν, πολυ
τελή καί άνετα καθίσμτα καί έντονωτέραν καί σταθεροτέραν τήν κινηματογραφικήν προβολήν. Έν άλλοις
λόγοις εινε ό τελειότερος κινηματογράφος υπερτερών
κατά πολύ καί αυτούς τούς Ευρωπαϊκούς. Αί ταινίαι
του είνε άπό τας έκλεκτωτέρας.
Τό κοινόν μέ άληθή ενθουσιασμόν έδέχθη τάς προύτας παραστάσεις τοϋ νέου έκλεκτοϋ Κινηματογράφου

Εισαγωγή

Εξαγωγή

Γπόλοιτιον

’Έτη

1912)13
1911)12
1910)11

15,767,319
16,458,583
19,508,671

5,133,952
6,759,432
6,695,786

10,633,367
9,699.151
12,812,885

Έν Άθήναις τή 16 Μαρτίου 1913.
(Έζ τοΰ Γραφείου)

I2RNNNHS Γ.ΙΓΓΛΚΗΞ

Συνιστώμεν ένϋέρμως τδν διακεκριμένον Επιστή
μονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ όποιου αί
τρεις σκευασίαι ’Ελιξίρια, Όδοντόκονις και ’Αδα
3
3
μαντίνη, είναι μοναδικοί είς τδ είδος των.
Διά τοϋ Έλιξηρίου παύει ή δδονταλγία και ή
Διά τής υγιεινής τοϋ στόματος και τών δδόντων
νευραλγία. Είναι συσκευασία άλάν&αστος και άποτεσώζετε οϋ μόνον τους δδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε απείρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντωνζτών λεσματική.
Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον.
ώτων, τοϋφάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων,τών
πνευμόνων, ώς κσ'ι τοϋ πεπτικού συστήματος, πολλάΟΔΟΝΤΟΙΆΤΡΟΣ
ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ

κις δε σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.

3—Κ ο ρ α ή—3

ETAPI Α ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

fraojaKaa

Madahe SOPHIE ZILLER

Εν όδώ Έρμου άρι&μός 42

ACADEMIE DE MUSIQUE
Concert Training
Musique classique et moderne. Lecons d’ accompagnement pour les dames et Messieurs qni
jouent un instrument quelconque.
CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignemint sur la. <iRiforme pianistrique
*
Sgstdme Deppe

i
2
1

Le9on par semaine
i5 fr. ]e
»
>
»
io » »
»
tous les 25jours25
» >
(Chez elle de 3 —5 hj

cachet
»
»

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

I. & Δ. ΜΟΥΤΧΟΠΟΥΛΩΝ
Εις τόν ά'φθονον και ποικιλώτατον και πολύμορ
φον καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ καταστή
ματος τών αδελφών Μουτσοποΰλων ζητήσατε τά τε
λειότερα α σ π ρό ρ ρο υ χ α διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον
πολυπο ίκιλλα κεντήματα καί δαντέλ^ας καί τάς
τελευταίας μόδας υφάσματα. Δέν Οά σάς προσέλ
κυση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ καταστήμα
τος, άλλά καί ή ίδιάζουσα εις τούς Καταστηματάρχης
τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.

5.Π.Α.Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΕΙΩΝ
Ηρος οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν
την προκυπτουσαν διαφοράν πρόςδφελος τώνταξειδευοντων με βιβλιαριον25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει
με τάς τιμάς των απλών εισιτηρίων.

Έξ Ά&ηνϊΰν
Δια Κόρινθον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» “Αργος Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> Τρίπ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Μεγαλ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
> Κυπαρ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Άκρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πάτρας Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πύργον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εκ Πατρών
Διά Πύργον
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Λεχαινά Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
·> Αϊγιον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κόριν. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Ναύπλ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23.20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22.55

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9.—
14.60
11.—
1275
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6.—
4.05
4.—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.^5
5.50

13.70
9.65
9.50
6.75

12.25 7.35
8.05 4.85
7.80 4.70
5.60 3.40

(Έκ τοθ Γραόείου)
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Άναχωρήσεες έξ Αθηνών

6.30 π.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν,
Μεγαλούπρλιν, Κυπαρισσίαν Καλάμας.’
7.05 » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας,
Ί
Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
ο.20 > Διά Κόρινθον καί τάς μέχρι Άκράτας
στάσεις.
1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
Αναχωρήσεις έκ ΙΙατρών

7.30 π μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας.
11-49 * Δια Κσλαβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλιον,
’Αθήνας.
6,30 » Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον ’Ο
λύμπια Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγα_ _
λόπολιν, Τρίπολιν.
3.45 μ. μ. Διά Καλλήνην (λουτρά), Πύργον ’Ο
λύμπια.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
74,153 186.98
ΙΙρώτη έγκαθίδρυσις
202,468.17
’Ιδιοκτησία τής 'Εταιρίας
12,753 17
Καθαρισμός ΰδάτων
23,940.56
Κατασκειή Καφεστιατορίων
38,295.78
Δαπάναι άποσβεσθησόμεναι
175,298.02
Έπιπλα καί σκεύη
7,233.90
Μεγένθησις τής γέφυρας τοΰ χιλμ. 97
Έγκατάστασις παρακαμπτή
44,815 50
ριων γραμμών
621,949.92
Προμήθειαι διάφοροι
Έκμετάλευσις 2 ο)ο
δρ. 736,104.82
g
Καταθέσεις διάφοροι
19,250.—
Άποθεμ. κεφάλαιον 2 ο)ο 1,576 15
υ, Άποθεμ. ?κεφ. είς χρ. 2ο)ο
'«=·£
φρ. 2,995 70 δρ.
2,998.13
■* '8- λ) είς χρυσόν 2ο)οφρ.56.65
56.65
’Εγγυήσεις υπαλλήλων 4ο)ο 23,909.45
801,783.45
Έλ. Κυβέρνησις 2 1)2 ο)ο 17,888.25

’Αθηνών
Σταθμών
Παρισίων φρ.

62,223.b0
80,803.75
8,962.49

151,989.98
ο
2,484 40
Gredit Algerien φρ. 2,484.40
,
62,386.15
Emile Erlanger et Gie L- 2,246.18.4
175,248.75
Gredit Mobilier Fra^ais, φρ- 175,336.70
Gretit Mobilier Fran?ais άποθεμ. κεφάλαιον
777,414.55
φρ. 780,000
7,526.57
Έργοστάσιον
11,103. Καταθέσεις διαφόρων αξιών
7,300.66
Στολαί προσωπικού
9,476.53
'Ελληνική Κυβέρνησις
1,163,767.25
Μετατροπή έγγυήσεως
24,090.70
Μελέτη ’Ιτέας - Μπράλλου
1,688.820.41
Τόκοι κανονισθησόμενοι
1,499.90
Μελέτη ένώσεως φρ. 1500
122,421.40
Στρατιωτικοί μεταφοραί κανονισθησόμεναι

Αναχωρήσεις έκ Καλαμιών

Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον,
Πάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον ’Αθήνας.
12.05 > Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.40 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου
7.05 »
Εκ Ολυμπίων, Πυργου, Κυλλήνης
(λουτρών), Πατρών, Καλαβρύτσιν.
8.05 » Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
.1000 χιλιομ. (Α Θ. Δρ. 90) διάρκειας
έκπτωσις 25 a/0
(Β'
» > 75) 6 μηνών
2500χιλιόμ.
(Γ'
» » 45)
(Α' Θ. Δρ. 210)
(Β' >
> 175) διάρκειας
έκπτωσις 30 °'. (Γ'
> > 105) 1 μηνών

10,000.000.—
Κεφάλαιον
’Επιχωρήγησις τοΰ Κράτους, προς συμπληρω66,153.168 94
ρωσιν τής 1ης έγκαθιδρύσεως
2,964 222.10
Μέτοχοι τόκων καί μερίσματος
28,600.—
’Εγγυήσεις προμηθευτών
16 997.52
Τόκοι διάφοροι.
24.862.50
Έγγυήσι ις ύ.ταλληλων
3,518.80
Τόκοι εγγυήσεων υπαλλήλων
4,020.30
Πρωσωπικοΰ ημερομίσθια προς πληρωμήν
14,768.35
Φόρος εισιτηρίων καί μεταφορών
22,034.25
Έξοδα έλέγχου
34,830.,)θ
Δαπάναι πρός πληρωμήν
49,943.45
Προμηθευταί διάφοροι
61,018.35
Ποσά κανονισθησόμενα
3,464.95
Φόρος έπιτηδεύματος
>
Έξοδα διοικητικού Συμβουλίου καί επιτρο
2,217.-·
πής Παρισίων
472 16
*
Φόρος οικοδομών
t
Κεφάλαιον δι’ απροβλέπτους καί δι’ ανανε648,024.28
ωσιν τοΰ ύλικοΰ καί της γραμμής

80.287,181.90

80,287,181.90

7,00 π. μ.

Φόρος συνφδά τφ Νόμω ΓΓηΓ'
5 ο)ο έπί τοϋ άλικου τών αποδοχών
τών Κων Κων Συμβούλων τής 'Εταιρίας.
Δραχ. 3,000.—

Ά&ήναι τη 12)25 Φεβρουάριου 1913

Ό διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου

7$. ΚΛΡΑΠ7ΧΤΉ7ΧΣ

'Ο Διευθυντής τής έκμεταλλεύσεως

7S. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΝΪΙΟΕ EAAHNIKH ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΙΟΦβΤΟΪ Α8ΗΝΒΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2,500,000 ΔΡΑΧΜΑΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1012
‘Εγκρίνεις ύπδ τής Γενικής Τακτικής Σννελεύαεως τών Μετόχων

τής 7)20 Μαρτίου 1913
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Α'. Έγκατάστασις (τμ. Άεριόφ.)
Δρ.
»
(τμ. Ήλεκτρ.)
»
’Ακινήτου Εταιρική: Έδρας
·
Δαπάνσι έκδόσεως, προμήθεια καί συ
ναλλαγματική διαφορά
»
Όμολογίαι έν χαριοφυλαζείω
»
Όμολογίαι έν χαρτοφυλ. άποσβεσθεΐσαι
»
Εγκαταστάσεις παρά καταναλωταΐς
»
Ταμεΐον καϊ Τράπεζα ι
>
‘Εμπορεύματα
»
Χρεώσιαι
»

'Αθροισμα ένεργητικοΰ

Δρ.

6.097.122.38 Κεφάλαιον < 33θθ
Δρ.
2,500,000.—
1,259.246.79
( 1640 Μετοχαι ετιχαρπια.)
ν
’
174,638 — Όμολογίαι
» 5,696,50ο ~
»
άποσβεσθεΐσαι
»
303 500. —
402,675.49 ’ΑποΟεμάτι-όν
»
250,000.—
1,377,500.— Κράτησις δι’ άπόδοσιν κεφαλαίου
»
725,000.—
66,000.— ΙΙρόβλεψις δΓ άναξιοχρέους πιστώσεις
»
350,000.—
568.4 45.08 Κράτησις διά συνναλλαγματικήν διαφοράν »
550.000.—
48,773.99
»
δι’έργα
»
350 000. —
867,647.14 ’Εγγυητικοί καταθέσεις
»
480,700.99
1,711,610.59 Πιστωταί
»
614,176.06
Ύπόλιοπον προηγουμένης χρήσεως
»
156,054.25
Κέρδη διανεμητέα
»
597.757.91
12,573,689.21
Άθροισμα παθητικού
Δρ. 12.573,689.21

ΧΡΕΩΣΙΣ

ΠΙΣΤΩΈΙΣ
34,164.25
50,000.00
38,686.60
222,565.00
75,000.00
1,211.61
37,440.73
121,866.45
178.485.53
184,204.79
569,607.37
1,513,232.33

Κέρδη έκ πωλήσεως άεριόφ.καί ήλεκ.ρεύμ.
‘Ενοίκια διαφόρων έγκαταστάσεων
Κέρδη έκ διαφόρων πωλήσεων
Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως

ΑΙΛΝΟΜΗ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΙΕΘΝΟΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
ΙΙαραγωγή έτηβόα
-1 20,000 ΦΙΑΛΩΝ

Δρ.
»
»
»

1,005,703.96
48,137.92
303,336.20
156,054.25

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ
ΑΓΟΑΗΝΤΗΝΤΟΓΡΚΙΑΝ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ No 9

I'ενικός πληρεξούσιος
X. ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έν Αλεξάνδρειά
ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ

Δρ.

1,513,232.33

ΚΕΡΔΩΝ

Μέρισμα έπ’ι 3,360 μετοχών κεφαλαίου πρό δρ. 90 κατά μετοχήν
Τόκος άπό 30 Σεπτεμβρίου 1911 μέχρι 30 ’Ιουνίου 1912 ήτοι πρός 30 δραχ. έπί 200 μετοχών
Μέρισμα έπί 1640 μετοχών έπικαρπίας πρός δρ. 50 κατά μετοχήν
Κράτησις δι’ έξόφλησιν 120 μετοχών κεφαλαίου
’Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου
‘Ιδρυτικοί τίτλοι
‘Ολικόν

Δρ. 302,400.—
»
6.000,.—
»
82,000.—
.
60,000.—
»
39,735.79
»
79,471.58
Δρ. 569,607.37

Τό μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ φόρου καί τοΰ χαρτοσήμου καθαρόν μέρισμα έκ δρ. 83.79 κατά μετοχήν κεφα
λαίου χαί δραχμών 46.55 κατά μετοχήν έπικαρπίας πληροόνεται άπό 2)15 ’Απριλίου 1913 παρά τφ ταμείω τής Εταιρίας
πί τή προσαγωγή τής μερισματαποδείξεως άριθ. 24 διά τάς μετοχάς κεφαλαίου καί άριθ. 14 διά τάς μετοχάς έπικαρπίας.
ΆΟήνησι τήν 7 Μαρτίου 1913.

X ζαΐΗ.χαΐ Α.ΚΕΤΑΗΑ

’Αντιπροσωπεία είς δλας τάς με"
γάλας πόλεις ’Αμερικής, Τουρ
κίας καί Αίγυπτου.

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
Γενικά έζοδα
Δρ.
Φόρος έπιτηδεΰματος έργοστ. φωταερίου
»
Συντήρησις
»
‘Υπηρεσία όμολογιών \ *
° z01
*
ιν
( αποσβέσεις
»
Τόκοι, συναλλαμτική διαφορά καί διάφορα »
Επισφαλείς χρεώσται
»
Πρόβλεψις διά διαφόρους πιστώσεις
»
Συμμετοχή Δ.’Αθηναίων έπί άκαθ. προσ,
»
Υπόλοιπον είς μεταφοράν
»
Κέρδη διανεμηθέντα
»
Δρ.
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