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Δελτίου κινήσκυς Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγουστου 1912 8ως 30 ’Απριλίου 1913

ΕΞΑΓΗΓΗ
“Ετη Λ,ίτρχι Ένετεκαι

1912)13 220,056,480
1911)12 · 221,753,678
1910)11 218,730,937

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ac έγγραφα! άρχονται άπδ 1ης έκάστυυ 'ληνός.—Το τεΰχος δρ. *■£  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

’Ανέκδοτος επιστολή τοΰ Κοραή πρός τούς Σουλιώτας.—Εις τούς πρώτους Προμάχους τής Μακεδονίας.—Χαρακτη
ρισμός έν τφ Άγγλικφ τύπφ, περί τοΰ Βασιλέως Γεωργίου.—Πρός τόν Γολγοθάν : Δος Α. Σ. Ν.—Έν έπεισόδιον τής 
Μεγάλης Έβδομάδος έν Ίσπανίρ : (μετάφρασις) Jos Α.—Κωνσταντίνος IB'.: Μιχ. Ααμπρινίδου.— Μία άπαισία νύκτα : 
Α. Τσεχώφ : (μετάφρασις) Νίτσας Μανιάκη.-Χαμένος Πόθος (ποίησις): Ευγενίαν Ζήνωνος. — Ό Πάλμερ Νίουμ- 
πολδ : Εϋάγ. Χατξηϊωάννον.— Υπέρ τοΰ Βασιλέως Γεωργίου έν Ελβετία: Μιχ. Κέπετξη.—Ή Δράσις τοΰ Γαριβαλδι- 
νοΰ Σώματος.— ΑΙ Έλληνίδες εις τόν Πόλεμον : Θ. Βελλιανίτου.—Γυναικεία Κίνησι; : Κρήσσης.—Άπο τήν ζωήν τοΰ 
Μηνός.—’Ολιγόστιχα. — Θεατρικά.—Βιβλία καί Περιοδικά.

ΚΟΣΜΟΣ : Ή Διαθήκη τοΰ Βασιλέως.—Ή Κυρία Φλώρα.— Άργυρόπουλος καί Μάνος.—ΑΙ εΐσφοραί τής 
Μιτυλήνης.—Τά καταστήματα τοΰ Έρμείου.

ΕΙΚΟΝΕΣ : Ή Βασιλική Οικογένεια.—Τό Μαυσωλεΐον τοΰ Βασιλέως.— Ή Σπάθη τών Ελλήνων τής ’Αμε
ρικής.— Ό Διάδοχος μετά τών Πριγκήπων καί τών Διοικητών Παρασκευοπούλου καί Δοΰσμανη. — Έλληνες καί Σέρβοι 
αξιωματικοί έν Φλωρίνη.—Ή Σάμος.—Τό Πάσχα εις τά Νοσοκομεία.

Παραχρατήσεως
’Έτη

1912)13 Έκδοθέντα καί παρελ. χρήσεως
IIosuv δελτίων

85,957,800
£υμ.ψηφιαμ.δς Ί·ίΐόλ.

74,533,200 11,424,600
1911)12 > > > > 92,161,800 78,803,000 13,358,800
1910)11 > > > > 90,094,600 77,306,200 12,788,500

’Έτη

Προκαταβολών έπ" ένεχύρω
Ειααγωγή Έξχγωγή ’ νπόλοιπον

1912)13 15,767,319 7,289,985 8,477,334
1911)12 16,458,583 9,082,285 7,376,298
1910)11 19,508,671 8,957,358 10,551,313

Έν ’Αθήναις τή 3 Μαΐου 1913.
(Έκ τοΰ Γραφείου)
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Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος και τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, αλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων,τών 
ώτων, τονφάρυγγος, τοΰ λάρνγγος, τών βρόγχων,τών 
πνευμόνων, ώς κοί τοϋ πεπτικού συστήματος, πολλά- 
κις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένδέρμως τόν διακεκριμένου έπιστή- 
μονά όδοντοίατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί 
τρεις σκευαοίαι ‘Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί ’Αδα
μαντίνη, είναι μοναδικοί είς τό είδος των.

Διά τοΰ Έλιξηρίου παύει ή δδονταλγία καί ή 
νευραλγία. Είναι συσκευασία άλάνίλαστος καί αποτε
λεσματική. \

Πωλείται παρά τφ Ιδίφ άνιί 2 δρ. τό φιαλίδιον.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
’Ανταλλαγή μ,ετοχών καί έ'κΠοσις 

νέου κεφαλαίου
Ή Γενική Σννέλευσις τών Μετόχων άπεφάσισε τήν 

21 Μαρτίου / 3ην Απριλίου 1913:
Ιον) ’Όπως ύποβιβασθή τό ’Εταιρικόν Κεφάλαιον 

έκ δραχ.. 60,000,000 εις δραχ. 45,000,000 διά τής 
άρσεως άπό τής κυκλοφορίας 150,000 μετοχών έκ τών 
νϋν υφισταμένων 600,000, αϊτινες πρός τόν σκοπόν 
τούτον άνταλλαγήσονται μέ 450,000 μετοχάς ίσης ονο
μαστικής αξίας.

2ον) “Οπως τό ούτως ύποβιβαζόμενον κεφάλαιον άπο- 
κατασταθή έκ νέου είς 60,000,000 δραχ. διά τής έκδό- 
σεως 100,000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 
δραχμών έκάστης.

Ή άνταλλαγή θέλει ένεργηθή κατ ’ αναλογίαν τριών 
νέων μετοχών πρός τέσσαρας παλαιάς. Κλάσματα μετο
χών δέν θά δοθώσι. Συνεπώς οί κομισταί αριθμού μετο
χών μή διαιρούμενου διά τοΰ τέσσαρα όφείλουσι νά λά- 
βωσι τά αναγκαία μέτρα όπως καταστή δυνατή ή άνταλ
λαγή δΓ άκεραίων άριθμών μετοχών, πρός τούτο δέ τά 
κάτωθι ’Ιδρύματα θά ώσιν είς τήν διάθεσιν τών μετό
χων όπως τοΐς διευκολύνωσι τήν άγοράν ή πώλησιν τών 
έλλειπουσών ή πλεοναζουσών αυτοΐς μετοχών πρός έπί- 
τευξιν άριθαοΰ διαιρούμένου διά τοΰ τέσσαρα.

Αιτήσεις πρός άνταλλαγήν είσί δεκται άπό τής 6)19 
Μαΐου μέχρι τής 18)31 Δεκεμβρίου 1913, παρά τοΐς 
κάτωθι Καταστήμασιν.

Παρά τή Τραπέζι) Αθηνών έν Άθήναις, και παρά 
τοΐς διαφόροις ύποκαταστήμασιν αυτής έν Έλλάδι και έν 
τώ ’Εξωτερικά).

’Εν Γαλλία. — Παρά τή Τραπέζη τής Παρισινής 
Ένώσεως.

Μετά τήν 18)31 Δεκεμβρίου 1913 ή άνταλλαγή δέν 
θά δύναται νά γίνη παρά μόνον είς τό Κεντρικόν Κατά
στημα τής Τραπέζης ’Αθηνών έν Άθήναις.

Άπό τής 6)19 Μαΐου 1913 αί 600,000 παλαιοί 
μετοχαι δέν θά δύνανται πλέον νά χρησιοοποιηθώσι διά 
τάς Γενικός Συνελεύσεις' τά δέ μερίσματα θά ώσι πλη
ρωτέα μόνον έπί τή προσαγωγή τών μερισματαποδείξεων 
τών νέων μετοχών.

A/CeYPONXON ΝΕΣΤΛΕ
.··.■· -■ ····■. ■.■· ■ ■'

- ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ Δ!Α
ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ϋωλεοταχ scs δλα τά. ψα,φμ-αζεάχ xctc φαρμαχερπορεοα.

ΑΝΤΠΙΡΟΧΙ2ΙΙΟI Δοά. τΐ?ν Ελλάδα %ccc Κρήτην.
Κοζ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑ!

Αϋξησις τοϋ κεφαλαίου.— Δυτάμει τής έξσυσιοδο- 
τήσεως, ήτις τώ έδόθη, τό Διοικητικόν Συμβούλων άπε- 
φάσισεν όπως προβή είς τήν έκδοσιν 150,000 νέων με
τοχών είς τό άρτιον.

Αί μετοχαι αυται θά δικαιούνται είς μέρισμα άπό 
τοϋ έιους 1914, ή δέ τιμή αυτών, ήτοι δραχ. 100, θέ
λει καιαβληθή :

Δραχ. ή Φρ. 25 άμα τή έγγραφή.
Δραχ. ή Φρ. 75 άμα τή κατανομή, ήτις θά λά- 

βΐ) "χώ . αν μεταξύ τής 7)20 ’Ιουνίου καί 17)30 Ίου- 
ι ίου 1913.

Αί νέαι μετοχαι θά δικαιούνται είς τόκον πρός 5 ο)ο 
έτησίως άπό τής 19)1 ’Ιουλίου μέχρι τής 31ης Δεκεμ
βρίου 1913.

Αί 150,000 αύται μετοχαι θέλουσι κατά προτίμησιν 
δοθή είς τούς παλαιούς μετόχους είς οϋς χορηγείται:

Ιον Δικαίωμα έγγραφής, μή υποκειμένης εις μείωσιν 
(irreductible) κατ ’ άναλογίαν μιας νέας μετοχής έπί τριών 
κατεχομένων ήδη, μετά τήν ώς άνω άνταλλαγήν συνεπεία 
τής μειώσεως τοΰ Κεφαλαίου.

2 ον) Δικαίωμα έγγραφής υποκειμένης είς μείωσιν 
(reductiblej έπί τών μετοχών εκείνων έπί τών οποίων 
δέν ήθελε τυχόν έξασκηθή τό ώς άνω δικαίωμα τής μή 
υποκείμενης είς μείωσιν έγγραφής (souscription irredu
ctible ).

Ή Διεύθυνσις τής έν Παοισίοις Τραπέζης τής Πα
ρισινής Ένώσεως επιφυλάσσεται νά άποφασίση, άν ύ
παρξη άνάγκη, τήν γενηοομένην έπί τών έπιδεκτικών 
μειώσεως αιτήσεων κατανομήν άναλόγως τών μή υπο
κειμένων είς μείωσιν εγγραφών.

Έκ τών καταβολών αϊτινες όφείλουσι νά γίνουν άμα 
τή κατανομή τών νέων μετοχών όσαι γίνουν μετά τήν 
17)30 'Ιουνίου 1913 θά ύπόκεινται είς τόκον υπερημε
ρίας πρός 6 ο)ο έτησίως.

Έγγραφοί θά γίνωνται δεκται άπό τής 6)19 Μαΐου 
μέχρι τής 25)7 ’Ιουνίου 1913, εις τάς θυρίδας τών ώς 
άνω ύποδεικνυομένων Καταστημάτων.

Είς τούς έγγραφομένους θά δίδωνται άποδείξεις, αϊ
τινες θά άνταλλάσσωνται διά προσωρινών τίτλων άμα τή 
καταβολή τοϋ έκ φρ. 75 άντιτίμου τής δευτέρας δόσεως 
τών κατανεμηθέντων έκαστη έγγραφή τίτλων, ήτις κατα
βολή θά λάβη χώραν μεταξύ τής 7)20 καί 17)30 ’Ιου
νίου 1913.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΪΙΑΗΡΟίΡΟΜΟΚ ΠΑ· ίΤ·
εκθεειε

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕ1ΡΗΪΕΒΣ TOT ET0TS ιοί»

Πρός τήν Γενικήν Συνέλενσιν τών Μετόχων 
Τής 8ης ’Απριλίου 1913.

'Υποβάλλομεν ύπό τήν κρίσιν υμών, Κύριοι Μέτο
χοι, συμφώνως μέ τάς διατάξεις τοΰ Καταστατικού 
τόν ’Ισολογισμόν τοϋ λήξαντος έτους 1912 μετά προ- 
τάσεως διανομής .μερίσματος έκ δραχμών 6.50 κατά 
μετοχήν.

Αί ήμέτεραι εισπράξεις έξηκολούθησαν βελτιούμεναι 
καιά τήν λήξασαν χρήσιν άνελθοϋσαι εις δραχ. 7.396, 
273,71, ύπερβάσαι τό πρώτον ήδη τά 7 εκατομμύρια 
έν δλω και παρουσιάζουσαι αύξησιν ακαθαρίστων ει
σπράξεων έν σχέσει μέ τάς τοϋ προηγουμένου έτους έκ 
δραχμών 584,254,86 ή μετ’ άφαίρεσιν τοϋ φόρου τοϋ 
Λημοσίού έπί τών εισιτηρίων, αΰξησιν τών καθαρών 
εισπράξεων έκ δραχμών 544,643.81.

Ή έξ έπιβατών και αποσκευών αΰξηοις τών ακαθα
ρίστων ημών εισπράξεων άνήλθεν είς δραχ. 615,190. 
05, ένώ άντιθέτως αί εισπράξεις ημών έξ εμπορευμάτων 
έμειώθησαν κατά δραχ.30,225.—

Και καθόσον μέν αφορά τήν έξ έπιβατών αΰξησιν 
τών ήμετέρων εισπράξεων, αΰτη οφείλεται κυρίως μεν 
εις τήν καθόλου άνάπτυξιν τήςκινήσεως έπιβατών έν 
μέτρφ δέ και εις μείζονα κίνησιν έφέδρων και στρα
τιωτικών σωμάτων λόγω τής έπιστρατεύσεως καί τοϋ 
πολέμου.

Καθ’ δσον δέ αφορά τήνέξ έμπορευμάτων μείωσιν 
τών ήμετέρων είσπράξεως, αΰτη οφείλεται είς τήν εμ
πόλεμον κατάστασιν τών τεσσάρων τελευταίων μηνών 
τής υπολόγου χρήσεως καί λόγω τής έπί 15ήμερον, δι- 
αρκούσης τής έπιστρατεύσεως, πλήρους διακοπής τών 
μεταφορών έμπορευμάτων, άλλα καί λόγω τής μετε- 
πειτα σχετικής στασιμότητας τοϋ έμπορίου. Ή εκ τών 
λόγων τούτων μείωσις τών ήμετέρων εισπράξεων είναι 
μάλιστα πολλώ μείζων τής τελικώς έμφαινομένης, άφ’ 
οΰ μέχρι τής έπιστρατεύσεως ου μόνον μείωσιν εισπρά- 
ξεως έξ έιιπορευιιάτων έχομεν, αλλά καί αΰξησιν εκ δρ. 
59,404,30.

Αί δαπάναι έκμεταλλεύσεως άνήρχοντο κατά το έτος 
1911 εις δρ. 3,726,070.94, έξ ών δμως δέον νά άφαι- 
ρεθή ή έκ 15,000 δρ. αμοιβή τοϋ Δ. Συμβουλίου, ήτις 
κατά τήν υπόλογον χρήσιν κατελογίσθη εις έτερον κε- 
φάλαιον ύπό τόν τίτλον «Γενικά έξοδα κ.τ.λ.» περί ου 
περαιτέρω καί συνεπώς έχομεν διά τό 1911 δαπάνας 
έκμεταλλεύσεως κυρίως είπεΐν έν δλφδρ. 3,711,070,94 
έναντι δαπανών έκμεταλλεύσεως διά τήν ύπολογον χρή
σιν 1912 έκ δραχ. 3,901,967.97, παρουσιαζομενης 
ούτως αΰξήσεως τών καθαρών δαπανών εκμεταλλευσε- 
ως έκ δρ. 190,897,03.

Ή αΰξησις αΰτη προήλθε.
Έκ τής ύπηρεσίας της εκμετ. διά δρ. 55,782,43 

έκ τής ύπηρεσίας τής Έλξ και υλικού <119,570,60 
καί έκ τής ύπηρεσίας τής συντ. γραμμής » 8.484,4 7 
τού ύπολοίπου δφειλένου εις μίκράς αυξήσεις τών άλ
λων ύπηρεσιών.

Καί καθ’ δσον μέν αφορά τήν αΰξησιν τών δαπα
νών τής ύπηρεσίας τής έκμεταλλεύσεως αυτή οφείλεται 
τό μέν είς αυξήσεις μισθοδοσιών τού προσωπικού λογω 
άρχαιότητος, τό δέ καί είς αυξήσεις τών αμοιβών του 
λόγω μείζονος χιλιομετρικής διαδρομής τών άμαξο-

Γ 
στοιχιών, καί τέλος λόγω εκτάκτων αμοιβών αυτού συ
νεπεία ύπερμέτρου, ένεκα έπιστρατεύσεως, έργασίας.

Καθόσον αφορά τήν ύπηρεσίαν τής Έλξεως ή αΰ- 
ξησις τών δαπανών οφείλεται κατά τό πλεΐστον είς τήν 
κατά 7 δραχ. αΰξησιν τής τιμής τών γαιανθράκων, ΐ- 
σοδυναμούσαν έπί τής έτησίας ημών κατανάλλώσεως έκ 
15,500 τόννωνεΐς 108,500 δρ. καί κατά τό ύπόλοιπον 
είς δαπάνας "Ελξεως λόγω μείζονος χιλιομετρικής δια- 
τελούσιν ολικόν κερδών πρός διανομήν έκ δραχμών 
1,389,062.44, έξ ών προτείνεται ύμΐν κ. Μέτοχοι ή 
διανομή μερίσματος δρ. 650 κατά μετοχήν έπί τών 
124,049 έν κυκλοφορία μετοχών.

Ένεργουμένων δέ τών ύπό τοΰ Καταστατικού δρι- 
ζομένων κρατήσεων καί άφαιρουμέτων τών έπί τών 
διανεμομένων κερδών φόρων τοΰ Δημοσίου παντός 
εΐδουτ, άποιιένει ύπόλοιπον κερδών άδιανέμητον έκ 
δρ. 403,313.09.

Θεσπίζον τήν νέαν ταύτην μορφήν τού άδιανεμήτου 
ύπολοίπου κερδών τό Συμβούλιόν σας καί ή Γενική 
Διεύθυνσις φρονοΰσιν δτι λαμβάνουσι προσθέτως είς 
δσα ήκη έλαβον, νέον μέτρον προνοίας ύπέρ τών Με
τόχων, καθόσον, έάν ώς έλπίζομεν τά κέρδη τών μελ- 
λουσών χρήσεων έπιτρέψωσι συν τή άναλόγω βελτιώ
σει τοΰ μερίσματος καί σοβαράν τού άδινεμήτου ύπο
λοίπου ένίσχυσιν, θά είναι δυνατόν νά χρησιμεύη ού 
μόνον ώς κεφάλαιον κινήσεως, αλλά καί νά καλύπτη 
πάσαν απρόοπτον μείωσιν τών εισπράξεων, ρυθμίζον 
τό μέρισμα. Ταύτοχρόνως έκ τοΰ αύτοΰ κεφαλαίου τό 
Συμβούλιόν σας φρονεί οτι είναι δρθότερον νά λαμ- 
βάνωνται έφεξής τά αναγκαία δι’ άνανέωσιν τροχαίου 
ύλικού καί έργων γραμμής ποσά καταργουμένης τής 
ειδικής διά τόν λόγον τούτον προβλέψεως, δπως οΰτω 
καταστή ανεπίδεκτος άμφισβητήσεως ή εκ· τών κερδών 
τών Μετόχων προέλευσις τών τοιαύτης φύσεως δα
πανών.

Σχετικώς μέ τά νέα έργα καί προμήθειας άνακοινού- 
μεν ύμΐν, δτι αί ύπόλοιποι 7 άτμάμαςαι, εξ ων δυο 
ίσχυροτάτου τύπου, διά τήν γραμμήν Τριπόλεως αφί- 
κοντο καί έτέθησαν έν έκμεταλλεύσει, ως επίσης αφί- 
κοντο καί 20 ανοικτά βαγόνια έμπορευμάτων, εντός δέ 
τοΰ τρέχοντος έτους αναμένονται καί τά παραγγελθέντα 
έν Βιέννη οχήματα έπιβατών.

Καθόσον άφορφ τάς μονίμους έγκαταστάσεις, συμ- 
πληροϋνται έντός ολίγου χρόνου αί άφορώσαι τόν νέον 
σταθμόν διανομής καί Μηχανοστάσιον έν ΓΙειραιεΐ ώς 
καί τό α' μέρος τής μεταρρυθμίσεως τού Κεντρ*.  ’Εργο
στασίου, συμπληροΰνται δ’ ομοίως έντός ολίγου χρό
νου καί αί προσθήκαι καί βελτιώσεις διαφόρων σταθ
μών καί αποθηκών έμπορευμάτων. Έκ τών νέων οι
κοδομών σταθμών έπερατώθησαν καί παρεδόθησαν 
είς κοινήν χρήσιν οί νέοι σταθμοί 'Αγίων Θεοδώρων 
καί Φυχίων (Μυκηνών), αί δέ έργασίαι τοΰ σταθμού 
’Αθηνών βαίνουσιν δμαλώς. Έπήλθε δε τέλος και η 
αναγκαία συνεννόησις μετά τής Κυβερνήσεως διά την 
θέσιν τοΰ νέου σταθμού Πατρών έπικειμένης τής ένάρ
ξεως τών έργασιών.

Κατά τήν διάρκειαν τής έπιστρατεύσεως ή Διεύθυν- 
σις καί τό προσωπικόν τής ήμετέρας Εταιρίας έν έπι- 
γνώσει τής σημασίας, ήν ήδύνατο νά έχη διά τό Κρά
τος ή ταχεία καί κανονική λειτουργία τών στρατιωτι
κών μεταφορών, είργάσθησαν μετ’ άδιαπτώτου ζήλου 
καί προθυμίας, εύελπιστοΰμεν δέ δτι ή 'Εταιρία ημών 
άντεπεκρίθη τελείως είς τάς προσδοκίας, ας τό Γεν. 
Έπιτελεϊον έβάσισεν έπ’ αυτής. Ού μήν άλλα καί τό 
προσωπικόν τών αμαξοστοιχιών καί τοΰ έργοστασίου 
διέθεσεν ή ήμετέρα Εταιρία πρός τήν Εταιρίαν τών 
Ελληνικών Σιδηροδρόμων, δπως ένισχύσουν τάς υπη
ρεσίας αυτής κατά τήν διάρκειαν τής έπιστρατεύσεως



και τοΰ πολέμου. Τέλος καί περί τό πέρας τής Μακε
δονικής εκστρατείας, αιτήσει τής Κυβερνήσεως, διεθέ- 
σαμεν πλήρη ομάδα μηχανικών, εργοδηγών καίτεχνι- 
τών υπό τήν έπίβλεψιν τών οποίων έπεσκευάσθησαν 
αί περί τήν Θεσσαλονίκην καταστραφεΐσαι ύπό τοϋ 
έχθροΰ γέφυραι.

Συνοψίζοντες θεωρού μέθα ευτυχείς δυνάμενοι νά 
σάς είπωμεν, δτι ή ήμετέρα Εταιρία έχουσα άρτιον 
οργανισμόν, έπετέλεσε τό καθήκον αύτής ώς Ελληνική 
Εταιρία, κατά τήν περίοδον τής έπιστρατεΰσεως καί 
τοΰ πολέμου χάρις εις τόν αμείωτον ζήλον καί τήν 
φιλοπάτριδα αύταπάρνησιν δλου τοΰ προσωπικού αύ- 
δρομής τών ήμετέρων αμαξοστοιχιών.

Καθόσον αφορά τέλος τήν αύξησιν τών δαπανών τής 
υπηρεσίας τής συντηρήσειυς αύιη οφείλεται άποκλει- 
στικώς εις αύξησιν τής τιμής τών στρωτήρων.

Σχετικώς μέ τάς προβλέψεις ήκολοΐ’θήσαμεν καί κα
τά τήν σύνταξιν τοΰ Ισολογισμού τής υπολόγου χρή- 
χεως τήν αύτήν τακτικήν ένεργήσαντες κρατήσεις τών 
αύτών περίπου ποσών δι’ δλας τάς προβλέψεις πλήν 
τής ειδικής δι’ άνανέωσιν τροχαίου ύλικοΰ καί έργων 
γραμμής περί ής άνανεώσεως προνοοΰμεν ήδη άλλως.

Ούτως έγένετο πάλιν ή πρόβλεψις έκτάκτων έργων 
καί έκτάκτων δαπανών έκ δρχ. 85,000 ώς κα'ι κατά 
τά προηγούμενα έτη, πλήνεπειδή έδαπανήθησαν κατά 
τήν υπόλογον χρήσιν δραχμαί 89,296,86 (κυρίως λόγω 
δυσαναλόγων δαπανών πρός έπανόρθωσιν ζημιών τής 
γραμμής έκ πλημμυρών άνελθουσών εϊς δρ. 60,000), 
τό άπομένον καθαρόν υπόλοιπον τοΰ κεφαλαίου τού
του τό εις νέον μεταφερόμενον εύρίσκεται ήλαττωμέ- 
νον έν σχέσει μέ τό περισυνόν κατά 4,296,86 δρ.

Δι’ αποζημιώσεις άτυ χημάτων καί έκτέλεσιν δικα
στικών αποφάσεων έγένετο πρόβλεψις δρχ. 30,000 
(αντί τών 35,000 ας έκρατήσαμεν πέρυσιν). έπειδή δ
μως έδαπανήθησαν κατά τήν υπόλογον χρήσιν μόνον 
δρ. 8.748 20 μεταφέρονται εις νέον δρ. 23,915,85 
έναντι δρ. 2,700,05 δσαι πέρυσιν εΐχον μεταφερθή.

Όμοίως διά δαπάνας ανταλλακτικών τεμαχίων κτλ. 
έγένετο πρόβλεψις δρ.110,000, επειδή δμως έδαπανή
θησαν κατά’ τήν υπόλογον χρήσιν δρχ.98,250,43 με
ταφέρονται εϊς νέον έκ τοΰ κεφαλαίου τούτου δρχ. 15, 
733, 57 αντί τών δρ. 3,984 δσαι εΐχον μεταφερθή κατά 
τό 1911.

Εϊς τήν διατύπωσιν τοΰ ’Ισολογισμού ήμό>ν καί δή 
εϊς τήν τής μερίδος Κερδών καί Ζημιών, ένομίσαμεν 
αναγκαίας τροποποιήσεις τινάς σκοπούσας τό μέν νά 
καταστήσωμεν αύτήν εύληπτοτέραν τό δέ καί νά κατα- 
νείμωμεν εϊς τά διάφορα τμήματα τών γραμμών ή- 
μών δαπάνας μέχρι τοΰδε άνευ λόγου μή κατανεμο- 
μένας.

Ούτω διηρέθη ή χρεωστική σελίς τής μερίδος Κερ
δών καί Ζημιών εϊς κεφάλαιον κατ’ είδος, ήτοι φόροι 
Δηιιοσίου, αναλογία Δημοσίου έκ τών τύπων έκμεταλ- 
λευσεως, υπηρεσία δανείων, έξοδα χρήσεως, προβλέ
ψεις κτλ. συγχρόνως δέ έδημιουργήθη νέον κεφάλαιον 
τών έξόδων χρήσεως ύπό τόν τίτλον «Γενικά έξοδα καί 
εισφοραί Εταιρίας εϊς Ταμεία Συντάξεως καί Αύτο- 
βοηθείας», περιλαμβάνον τήν αμοιβήν τοΰ Δ. Συμ
βουλίου, ασφάλιστρα καί τάς εισφοράς τής Εταιρείας 
εϊς τά δύο Ταμεία κατά τά έν τή λεπτομερεϊ αναλύσει 
τού ’Ισολογισμού άναφερόμενα κονδύλια, ^δπερ βαρύ
νει τό πρώτον ήδη,ώς ώφειλε,ξτάς δαπάνας τών τμημά
των άναλόγως τοΰ χιλιομετρικού μήκους έκαστου τμή
ματος.

Συμφώνως μέ τύν ύπό τήν κρίσιν ύμών ύποβαλλό- 
ενον Ισολογισμό / τά κέρδη τής χρήσεως 1912 άνήλ- 

θον εις δρ. 1,108,478.1- ταΰτα δέ δμοΰ μέ τό έκ δρ. 
200,584 32 ύπόλοιπον κερδών τής χρήσεως 1911 άπο- 
τής, πάσης τάξεως, έφ’ ώ καί δίκαιος έπαινος Οφείλε
ται αύτώ.

'Η έπέκτασις τών ορίων τοΰ ήμετέρου Κράτους, 
κατόπιν τών περιφανών νικών, ας κατήγαγον τά ύπό 
τήν άρχηγ’αν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου 
έλληνικά στρατεύματα, άναμφιβόλως θέλει έπιδρμσει 
εύνοίκώς εϊς τήν καθόλου άνάπτυξιν τών ήμετέρων 
έκμετ αλλεύ σεω ν.

Συμμορφούμενον πρός τήν ύπό ένίων Μετόχων έκ- 
φρασθεΐσαν επιθυμίαν .κατά τήν τελευταίαν έκτακτον 
ύμών Γεν. Συνέλευσιν. τό Συμβούλων σας άνέγραψεν 
έν τή ήμερησία διατάξει τής παρούσης Συνελεύσεως 
καί τροποποίησιν τοΰ άρθρου 51, καθ’ ήν αί εϊς άντι- 
κατάστασιν τών κληρουμένων λόγω άποσβέσεως τού 
μετοχικού κεφαλαίου μετοχώιν έκδιδόμεναι μετοχαί επι
καρπίας θέλουσι δικαιοΰσθαι εϊς συμμετοχήν έπί τών 
κερδών μειά τήν διανομήν μερίσματος 5 δραχ.

Κατά ταΰτα ύποβάλλεται ύπό τήν ψήφον ύμών ή 
ακόλουθος προ τοποίησις τοΰ 2ου έδαφίου τοΰ άρθρου 
51 τοΰ Καταστατικού ημών.

«Μετά τήν διανομήν εϊς τάς έν κυκλοφορία μετοχάς 
μερίσματος ίσου πρός 5 ο)ο έπί τοΰ ονομαστικού κε
φαλαίου τό ύπερβάλλον διανέμεται έξ ίσου εϊς τε τάς 
έν κυκλοφορία μετοχάς καί τάς μετοχάς έπικαρπίας.»

Έγκρινομένης τής τροποποιήσεως ταύτης ή νέα διά- 
ταξις έφαρμοσθήσεται άπό τού προσεχούς ’Ισολογι
σμού.

Κατά τάς άρχάς τοΰ τρέχοντος έτους ή ήμετέρα Ε
ταιρία ύπεστη μεγάλην άπώλειαν έν τώ προσώπφ τοΰ 
Προέδρου τοΰ Διοικητικού αυτής Συμβουλίου Παύ
λου Σκούζε θάνατος έν Μονάχα» τήν 14 Φεβρουάριου 5 3/ε. ε.

Ό Παύλος Σ/.ουζές διετέλεσε μέλος τοΰ Διοικητι
κού ημών Συμβουλίου καί Πρόεδρος αύτού άπό τοΰ 
έτους 1893, ήγάπησε δέ τήν 'Εταιρίαν ήμών καί ά- 
φωσιώθη εϊς τά συμφέροντα αυτής καθ’ δλον τό 20- 
ετές τοΰτο διάστημα μετ’ άδιαπτώτου ζήλου παρα- 
σχών αύτή πολλάς δσον καί έξοχους ύπηρεσίας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων έν τώ προσώπω τοΰ ά- 
ειμνήστου Παύλου Σκουζέ άπώλεσε πολύτιμον συνερ
γάτην, πεφωτισμένον ϊθύντορα τών έργασιών αύτού 
καί άγαπητόν Συνάδελφον.

Εϊς πλήρωσιν τής διά τοΰ θανάτου τού Παύλου 
Σκουζέ κενουμένης έν τώ Συμβουλίφ έδρας δύνασθε 
κ, Μέτοχοι νά προβήτε καί έν τή παρούση Συνελεύσει 
ύμών, καίτοι μήάναγραφομένηςτής έκλογής ένός Συμ
βούλου έν τή ήμερησία διατάξει, συμμορφούμενοι πρός 
τήν παρεχομένην ύμΐν είδικώς διά τήν περίπτωσιν ταύ- 
την έξουσίαν τού άρθρρυ 44 τού Καταστατικού.

Καλεϊσθε έπίσης δπως προβήτε εϊς τήν εκλογήν 
τριών έλεγκτών διά τό τρέχον έτος 1913 συμφώνως 
με τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 45 τού Καταστατικού. Οί 
διά τό προηγούμενον έτος έλεγκταί εϊσίν έκ νέου ε
κλέξιμοι.

Τελευτώντες παρακαλοΰμεν ύμάς κ. Μέτοχοι δπως 
άφοΰ λάβητε γνώσιν τής παραιτέρω λεπτομερούς ά- 
ναλύσεως τοΰ ’Ισολογισμού καί τήςέκθέσεως τών κ.κ. 
έλεγκτών, έγκρίνητε, έάν εύαρεστήσθε, τόν ύπό την 
κρίσιν ύμώνύποβαλλόμενον ’Ισολογισμόν καί τήν δια
νομήν μερίσματος δραχ. 6 λεπ. 50 κατά μετοχήν έπί 
τών έν κυκλοφορία μετοχών,άπαλλάσσοντες τό Συμβού
λων σας καί τήν Διεύθυνσιν πάσης εύθύνης έπί τή μέ
χρι τοΰδε διαχειρίσει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
--------ETOS rT ϊ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΝ W3J------------------------ ΊΕΥΧΦ£ 
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Όμολογοϋμεν πολλάς χάριτας είς τόν έ,τιμβλητήν τών χειρογράφων έν xf] Έθνική Βιβλιοθήκη κ. Βολίδην, τόν 
έπιο™Χ Τ- Γ·Τ>Φ0' ερευληΐην. Τ'? πνευματικής κληρονομιάς τών προγόνων μας διά τήν δημοσίευσιν ανεκδότου 
επιστολής του αειμνήστου Κοραή απο των στηλών τοϋ ήμετέρου περιοδικού
έπισ^ί,νΊ?· ίώ·ν Λ'ρ,β<δ; *“* μνα. ’Α:1ρίλιον ό υπέροχος Κοραής άπηύδυνεν είς τούς ήοωας Σουλιώτας 
επιστολήν δι ης ενεθαρρυνεν αυτους εις την εγκαρτερησιν καί είς τήν προς τήν έλευθερίαν πίστιν

Ούτε η εγκαρτερησις ούτε η πίστις ε'λειψεν άπό τό ήρωϊκόν Σούλι καί σήμερον τά ήρωϊκά παλληκάρια οί άπονόιοι 
τιμημένων ηρωων χαιρετιζουσιν ελεύθερο; το πολύτιμον αγαθόν τοϋ ανθρώπου τήν αγίαν ελευθερίαν 
τηιπ, Ι εΧσ^ΟΑλ/υίη εχεΐ θημ,ερον ^άξίαντης όχι ώς ιστορική άνάμνησις άλλων έποχών, άλλ’ώς ισχυρόν έκκέν- 
τρισμα της προς την πατρίδα άφοσιώσεώς και τής επιδιώξεως τής γενικής άναστάσεως τοΰ έκ νέου άτυχώς ύτοδου- 
άΖ^ίηνΤΓ5'· λπ°.,την εν,ν0ιαν αυ[1}ν ειμεθα υπερήφανοι διότι δημοσιεύομεν τοιαύτης αξίας Ιστορικόν έγγραφον 
απορρεον απο την μεγάλην διάνοιαν του ιδανικωτερου τέκνου τής πατρίδος ]. ΰ ίϊΟ Ρ

άδης. 'Ο Δαρείος ήτο ό πλουσιώτερος καί κραταιοτε- 
ρος βασιλεύς τή- Ασίας' παραβαλλόμενος μ αυτόν ο 
Μιλτιάδης δέν ήτο παρά μετριωτάτης καταστάσεως πο
λίτης. Άλλά τίνος όνομα άκούεται ; Τίνος όνομα δοξο
λογείται τήν σήμερον : Τοΰ βαρβάρου καί γυναικω- 
δους τυράννου τών ΙΙερσών, ή τοϋ γενναίου Μιλτια- 
δου ; Καί ποιος τιμη ιένος άνθρωπος δέν ήθελε προτι- 
μήσει νά είνε Μιλτιάδης, παρά νά άπολαύη τήν τρυ
φήν και τόν πλούτον δλον τοΰ άνάνδρου Δαρείου ;

Έγώ, φίλοι καί άδελφοί, δέν φοβούμαι να μη νι- 
κηθήτε άπό τά όπλα τών εχθρών σας, ο φόβος,μου 
είνε νά μή σάς άπατήση ή πανουργία των. Σείς,εισθε 
άνθρωποι απλής καί καλής ψυχής" ό δέ άντίδικός σας 
υπερβαίνει καί αύτόν τόν διάβολον εις την_ πονηριάν. 
ΙΙροσέχετε λοιπόν, διά τούς οίκτιρμούς τοΰ Θεού και 
διά τήν αγάπην τής κοινής μητρός, τής Ελλάδος, απο 
τάς δολιόττιτας καί πανουργίας του. Η ανδρεία^ είναι 
βέβαια μέγα δώρον τοΰ ουρανού, άλλά πρέπει νά ήναι 
συνωδευμένη μέ τήν φρόνησιν" ή δέφρόνησις αυξάνει 
μάλιστα καί ένδυνσμοΰται μέ τήν σπουδήν καί τήν 
μάθησιν τών γραμμάτων. Όθεν ητο καλόν και αναγ- 
κ.αΐον πράγμα νά κάμετε παντοίους τροπους, όταν λά
βετε δλίγην ησυχίαν, νά φέρετε εις την πατρίδα σας 
κανένα διδάσκαλον, νά διδάσκη τά φίλτατά σας τέκνα 
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τήν ελληνικήν γλώσσαν. ' Οταν τών Σουλιωτών τά 
παλληκάρια μάθωσιν άπο ποιους προγονούς κατάγον
ται, μήτε' μέ δόλον, μήτε μέ δύναμιν κανείς δέν θέλει 
ποτέ τούς νικήσει.

Καί πάλιν σά; τό μεταλέγω, φίλοι και αδελφοί, ό 
έλεύθερος άνθρωπος είναι τό πλέον πολύτιμον πράγμα 
άφ’ όσα σκεπάζει ό ούρανος και βλέπει ο, ήλιος ο 
δούλος δέν αξίζει μητ’ όσον ψωμίον τρώγει. ’ Ελπίζετε 
είς τοΰ Θεοΰ τήν βοήθειαν” έχετε Ομόνοιαν καί αγάπην 
καί πίστιν άδελφικήν αναμεταξύ σας, καί ένθυμεϊσθε 
πάντοτε δτι ό Θεός ποτέ δέν αφίνει αβοηθήτους ε
κείνους, όσοι πολεμούν υπέρ τής πατρίδος των, και 
προτιμοΰν τόν θάνατον παρά τήν δουλειάν.

'Υγιαίνετε, φίλτατοι ηρωες καί αδελφοί, καί σώζε- 
σθε έως νά φθάση τής Ελλάδος η κοινή σωτηρία, η 
οποία δέν είνε μακράν.

22 ’Απριλίου 1803.

Ό μέγας επαινετής καί έπιθυμητής
' τής δόξης τών Σουλιωτών

κοραής:

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΤ ΚΟΡΑΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΟΪΛΙΩΤΑΣ
ΕΙ2 TOTS ΠΡ2Τ0ΤΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣ THS HAKEMSU2

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Πρός τους Ακαταμάχητους ήρωας καί θερμούς 

τής έλευθερίας προμάχους, τούς κατά τό Σού 
λιον εύ ρίσκο μένους ταξιάρχας· χαράν, υγείαν, 
κράτος καί δύναμιν άπό τόν υψηλόν τοϋ θεοΰ 
βραχίονα.

Φίλοι καί Αδελφοί,
Έλαβον τό αγαπητόν σας γράμμα, γραμμένον κατά 

τήν πρώτην τοΰ’Ιουλίου έτους παρελθόντος', καίτό έβρε
ξα άναγινώσκων μέ δάκρυα τής έλπίδος καί τής χαράς. 
Έθαύμασα τήν γενναιότητα καί μεγαλοψυχίαν σας. 
καί εξ αυτής τής επιστολής καί έξ ακοής άρχήτερα μα- 
θών τά ήρωϊκά σας ανδραγαθήματα. ’Εκείνο δέ, διά 
τό όποιον, φίλοι καί αδελφοί, είσθε μάλιστα αξιο
θαύμαστοι, καί διά τό όποιον ευλογεί καί ή αόρατος 
τοΰ θεού δυναμις τάδπλα σας είνε δτι έχετε έμφυτον 
είς τήν καρδίαν σας τήν ευτυχίαν δλης τής Ελλάδος. 
Διότι ποτέ δέν ορθοποδεί, μήτε τέλος αγαθόν λαμβά
νει, δστις φροντίζει μόνον τόϊδιόν του συμφέρον καί 
αμελεί τήν σωτηρίαν τοΰ πλησίον του. Ναί, φίλοι μου 
καί αδελφοί^, ή 'Ελλάς δλη, μέ τά δάκρυα είς τούς ο
φθαλμούς, εσάς βλέπει, είς έσάς καυχάται, άπό σάς 
παρηγορεΐται, καί άπό σάς μετά τόν Θεόν ελπίζει τήν 
έλευθερίαν τών λοιπών αύτής τέκνων καί άδελφών 
σας, δσοιάναστενάζουσιν υποκάτω εις τόν άνυπόφορον 
ζυγόν τών άχρειεστάτων ’Αγαρηνών.

Άνδρίζεσθε λοιπόν καί κραταιοΰσθε, φίλοι καί α
δελφοί, καί κρατείτε καλά τήν έλευθερίαν, τήν οποίαν 
έλάβετε κληρονομιάν άπό τούς προγόνους σας, έωσοΰ 
νά εξαποστείλη ό Θεός τών Δυνάμεων, ό Κύριος Σα- 
βαωθ, κάμμίαν βοήθειαν άπό τής Ευρώπης τά μέρη. 
Διότι κατα το παρόν, αδελφοί μου, καθώς ό άπεσταλ- 
μένος απο σάς ήμέτερος ομογενής τό έπληροφορήθη, 
επειδή ειρήνευσαν τής Εύράι.τη; αί διχόνοιαι, άπό 
τούς Ευρωπαίους ολίγη βοήθεια προσμένεται. Τοΰτο 
όμως δέν πρέπει ποσώς νά σά; άπελπίζη. Ό Θεός τών 
Δυνάμεων, δταν θέλη νά βοηθήση, δέν βλέπει εις 
πλήθος όπλων καί στρατιωτών' άλλά στέλλει πρό προ
σώπου τών αγαπητών αύτοΰ τέκνων τόν έξολοθοευτήν 

άγγελον, καί τούς ενισχύει τόσον, ώστε νά διώκη ένας 
χιλίους. Λέγω, «δταν θέλη νά βοηθήση», διότι, φίλοι 
καί αδελφοί, ό Θεός δέν βοηθεί παρά μόνους έκείνους, 
όσοι αληθινά άγαπώσι τήν έλευθερίαν, καθώς έως 
τώρα εκαμετε, και καθώς είμαι βέβαιος δτι θέλετε 
πράξει καί είς τό έξής.

Ιό εξευρετε πολλά καλά, φίλοι καί άδελφοί, καί δέν 
έχετε χρείαν νά τό μάθετε άπ’έμέ, δτι είς τόν τιμη- 
μένον άνθρωπον ό ύπέρ τής έλευθερίας θάνατος εινε 
δόξα καί χαρά' ή δουλωμένη ζωή είνε ή μεγαλητέρα 
καταισχύνη και η πλέον αξιοθρήνητος δυστυχία, τήν 
όποιαν δύναται νά πάθη. Τά ήρωϊκά σας ανδραγα
θήματα έγνωρίσθησαν είς δλην τήν Ευρώπην ή Ευ
ρώπη δλη τά διηγείται καί τά θαυμάζει. ΙΙροσέχετε 
λοιπόν καλα, διά τοΰ Θεοΰ καί τής έλευθερίας τήν 
αγαπην, και συλλογισθήτε πόσην έντροπήν καί κα
ταισχύνην, πόσην λύπην καί άπελτισίαν θέλουν δο
κιμάσει δλοι οί πολύπαθοι καί ταλαίπωροι Γραικοί 
αν ακουσθή οτι οι ηρωες του Σουλίου έγιναν δούλοι 
ένός άχρειεστάτου τυράννου.

Αλλά τί λέγω, ΗΡΩΕΣ ; Εάν δουλωθήτε δέν μέ
νετε πλέον ηρωες, άλλά γίνεσθε καί σείς καθώς καί οί 
λοιποί δυστυχείς άδελφοί μας, τούς οποίους ό πλέον 
ουτιδανός Τοΰρκος έμπορε! ν’ άτιμάση, αύτούς, τά 
τέκνα, τας γυναίκας των, νά ξυλοκοπήση ή καί νά 
σψάςη, καθώς σφάζουσι τά άλογα κτήνη, χωρίς έξέ- 
τασιν ή κρίσιν/Όσον δΓ έμέ, φίλοι καί άδελφοί, μάρ
τυρα καλώ τον έπ ουράνιον Θεόν, δτι προτιμώ νά σχι- 
σθη η γή καί νά μέ καταπίη ζώντα παρά νά ακούσω 
τοιαύτην καταισχύνην διά τό καύχημα τοΰ γένους μου 
τούς γενναίους Σουλιώτας. Είς τόν έλεύθερον άνθρω
πον τότε μόνον ήθελεν ίσως είσθαι συγχωρημένον νά 
προδώση τήν έλευθερίαν του, έάν οί δούλοι έζων αιώ
νιοι είς^τοΰτον τόν κόσμον' άλλ’ έπειδή καί έλεύθεροι 
καί δούλοι, καί ανδρείοι καί άνανδροι, δλοι έχομεν νά 
πληρωσωμεν τό κοινόν χρέος, άλλος τώρα καί άλλος 
μετεπειτα,, ο χρήσιμος άνθρωπος πρέπει νά προτιμά 
τον τιμημενον θάνατον παρά τήν καταφρονηι,ιένην 
ςωην. Απέθανε καί ό Δαρεΐος, άπέθανε καί ό Μιλτι

Τώρα ποϋ τόσον άφθονον αιμα έπότισε τό δένδρον 
τής Μακεδονικής ’Ελευθερίας, τώρα ποϋ τά , Μακεδο
νικά εδάφη στολίζονται άπό τά σύμβολα τήςέλευθερας 
Ελλάδος καί αί αιματοβαμμένα ’, φάραγγές της άντη- 
χοϋσιν άπό τά σαλπίσματα τής χαράς και τά άσματα 
τοϋ ήρωϊσμοΰ καί τά σκιρτήματα τής δόξης, τώρα που 
κατεσπαράχθη ή σκλαβιά καί έξέλιπεν ή δουλειά, τώρα 
ποΰ οί άγάδες καί οί πασσάδες έγιναν νομοταγείς 
πολΐται καί ό ραγιάς άνθρωπος μέ δικαιώματα καί 
συνείδησιν, αισθάνομαι τήν Ανάγκην ν άπευθυνω χαι
ρετισμόν πρός τούς Πρώτους Προμάχους τής Μακεδο
νικής Γής. *

* *"Οταν αγωνία ή ψυχή ένός έθνους, κατ εξοχήν πά
σχει ή γυναικεία ψυχή. Καί ένθυμοΰμαι σήμερον τόν 
κλονισμόν τοϋ Έθνους καθ’ ήν στιγμήν τιμημενοι_ και 
φιλοπάτριδες Αξιωματικοί τοϋ ελληνικού στρατού ε^ι 
κεφαλής Ατρομήτων καί Αποφασιστικών παλληκαριών 
είσήρχοντο έκδικηταί εις τήν Μακεδονίαν.’Ενθυμοϋμαι 
τότε τά άθλά των, άλλά καί τάς θυσίας των. Ποιος λη
σμονεί τόν λοχαγόν τοϋ Πεζικού Μωραιτην, τόν αι- 
σθηματίαν Αξιωματικόν, ό όποιος μέ τό έπιβλητικον 
παράστημα καί μέ τήν ήχηράν φωνήν του άνεστησε 
λησμονημένους ήχους μέσα εις τάς Μακεδονικας φα- 
ραγγας, ποιος λησμονεί τόν Άψολλώνειον ΙΙαΰλον Με- 
λάν, τοϋ οποίου ή θυσία συνεκλόνισε τήν φυλήν~ ολό
κληρον, τόν άληθινόν εύπατρίδην, τόν εύγενή άνδρα, ο 
όποιος έθυσίασε νεότητα, υψηλήν κοινωνικήν θεσιν, 
πολυφίλητον οικογένειαν διά τήν περιπόθητον Μακε
δονίαν ; 'Ο ωραίος καβαλλάρης εισδύων ξιφήρης μέσα 
είς τά δάση καί τά βουνά τής Μακεδονίας παρεΐχε την 
έντύπωσιν φανταστικού ήρωος εντεταλμένου τήν ~ απε
λευθέρωσή τής Μακεδονικής γής. Ποιος λησμονεί τους 
ύπολοχαγούς τοΰ Πεζικού, τούς μικροσκοπικούς το 

σώμα, άλλά ήρωϊκούς τήν ψυχήν έκείνους νεανίας, οι 
όποιοι μάρτυρες καί άθληταί τής ιδέας έρριφθησαν εις 
τόν άγώνα, τόν Άγαπηνόν καί τόν^ Φραγκοπουλον ; 
Ποιός λησμονεί τόσους άλλους γενναίους Αξιωματικούς 
καί ύπαξιωματικούς καί άντάρτας καί Οπλαρχηγούς, 
οί όποιοι' έπεσαν ήρωϊκώς μαχόμενοι ύπέρ πίστεως και 
πατρίδος ;

* *
Εις αύτούς ολους σήμερον ή γυναικεία 

Μεγάλης Ελλάδος, ό όποία έπόνεσε τότε διά τήν α
πώλειαν τόσων ενδόξων παλληκαριών, άπευθύνει οι ε
μού έπιμνημόσυνον χαιρετισμόν κατά τήν επίσημον 
αύτήν τοΰ εθνικού μας βίου στιγμήν. Άπό γυναικεία 
χείλη άς άκουσθή ύμνος πρός τήν άνδρείαν, τήν νεό
τητα, τήν αύταπάρνησιν, τήν αυτοθυσίαν. Η γυναι
κεία ψυχή εύλαβής προσκυνήτρια τής ,ίεράς μνηβ,ης 
των καταθέτει πρό τής ήρωϊκής των θυσίας το άρωμα 
τών άνθέων τής Αττικής γής, τήν δρόσον τών ελληνι
κών αίγιαλών καί σκορπίζει άφθονα φύλλα^ δάφνης εις 
τούς γνωστούς καί άγνώστους τάφους των άνά τά . Μα
κεδονικά έοάφη. Σήμερον ποϋ πνέει ελαφρά ή αύρα 
τής έλευθερίας καί ή ελληνική ψυχή άδέσμευτος και 
άφοβος άτενίζει μίαν ονειρώδη πραγματικότητα, την 
στιγμήν αύτήν άς στραφή ό νοϋς μας προς, έκείνους οι 
όποιοι πρώτοι έστεψαν τό μέτωπόν των μέ τοϋ ηρωι
σμού καί τής θυσίας τόν στέφανον, χαράξαντες τόν ω- 
ραΐον δρόμον τής νίκης μέ τήν πορφύραν τοϋ πολυτί
μου αίματός των. Αύτών το Ηρώον ας συγκέντρωση 
τής Έλληνίδος τήν στοργήν καί _ τήν προσήλωσιν καί 
τό δάκρυ καί δ παλμός μιας εκάστης έξ ημών άς χρη- 
σιμεύση ώς ή ζείδωρος πηγή τής άφθίτου δόξης , καί 
τιμής τών άτιμήτων παλληκαριών μας, τών ένοοξων 
προμάχων τής Μακεδονικής γης.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΝ TO ΑΓΓΑΙΚίΙ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΓΕΟΡΓΙΟΥ
« Εωθινός Ταχυδρόμος»

Διά τοΰ έργου, δπερ έτέλεσεν ό Γεώργιος διαρκού- 
οης τής βασιλείας του, ή Ελλάς ου μόνον προώ 
δευσε βιομηχανικής και κοινωνικής, άλλά καί έδαφι— 
κής. Ούτω σήμερον ή χώρα εΐνε τετραπλάσια ή δσον 
ήτο κατά τήν άνοδόν του είς τόν θρόνον. Δέν ήτο μέ- 
γας στρατιώτης ό Γεώργιος, ούτε κάτοχος έκτακτων 
πολιτικήν άρετήν, ή σοφία του δμως καί ή σταθερότης 
τοΰ χαρακτήρο; αύτοϋ διετήρησαν αυτόν έπί πεντη
κονταετίαν δλην έν τφ θρόνφ. Ήτο ύπόδειγμα συνταγ
ματικού μονάρχου καί δημοκρατικός εις τό έπακρον.

«01 Καιροί·
'Ο Γεώργιος ήτο εύτυχής έν τώ θανάτφ του, διότι 

είδε τά όνειρα της ζωής του πραγματοποιούμενα. Ά- 
πήλθε καθ’ ήν στιγμήν έδρεπε τούς καρπούς τήν κό
πων του. Έπεσε θΰμα τοΰ καθήκοντος, άφοΰ διέμενεν 
έν Θεσσαλονίκη συμφώνως πρός τήν έπιθυμίαν τοΰ 
λαοΰ του, δστις έθεώρει τήν έκεϊ παρουσίαν του ώς έ- 
χέγγυον τής όριστικής προσαρτήσεως τής πόλεως πρός 
τήν Ελλάδα. Έν τή ιδιωτική του ζωή ήτο πιστός σύ
ζυγος, άφωσιωμένος πατήρ και ειλικρινής φίλος με
γάλη δέ είναι ή άπώλεια διά τούς σχόντας τήν τιμήν 
νά γνωρίσωσιν αύτόν έκ τοΰ πλησίον. Εύτυχής έγκα- 
ταλείπει υίόν άποδείξαντα δτι γνωρίζει όποια είναι τά 
βασιλικά καθήκοντα.

« Έφημερ'ις τοϋ Ούεστμίνστερ»
'Ο Ελληνισμός δφείλει εύγνωμοσύνην τφ άποθά- 

νόντι Μονάρχη. Κατά τήν πεντηκονταετή βασιλείαν 
του ό Γεώργιος έκυβέρνησε τόν λαόν του μετ’ άπαρα- 
μίλλου συνέσεως. Ίσως δέν ύπήρξεν ουτος ό δημιουρ- 
γήσας τήν νεωτέραν Ελλάδα, ύπήρξεν δμως ό τά μάλα 
συντελέσας είς τήν άναγέννησίν της, ούδείς δ’ "Ελλην 
δύναται νά λησμονήση όποιας θυσίας προσήνεγκεν ό 
Γεώργιος πρός τόΈθνος ένώρφ θλίψεως και άνησυχιών.

« Έφημερ'ις Πέλ Μέλ»
Καθ’ δλας τάς στιγμάς τήν άγωνιών καί έθνικών 

συμφορήν ό Βασιλεύς Γεώργιος καθωδήγησε σωφρό- 
νως τόν λαόν του, προσφάτως δέ κατήγαγε θρίαμβον 
τέλειον καϊ άξιοθαύμαστον. ’Εγκαταλείπει υίόν στρατι
ώτην έπιοέξιον, δστις θά κρατήση τήν δάδα, ήτις έ- 
ξέπεσε έκ τής χειρός ’Εκείνου. Οί Άγγλοι συμμερί
ζονται τήν λύπην τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.

« ’Ημερήσιος Τηλέγραφος·
Δέν έπεσκέπτετο τό Aix-les-Bains μόνον διά λόγους 

ύγείας. Συνήντα πάντα δστις ήτο είς θέσιν νά βοηθή- 
σή τήν Ελλάδα, έπεσκέπτετο ύπουργούς, έδιδε συνεν
τεύξεις είς δημοσιογράφους, ών ό κάλαμος ήδύνατο νά 
έξυπηρετήση τήν Ελλάδα, συνηγορεί υπέρ τήν έθνι 
κών δικαίων και έν ένϊ λόγω ήτο, κατά τήν φράσιν 
τοΰ Αύτοκράτορος Γουλιέλμου, ό έμπορικός πράκτωρ 
τής χώρας του.

« 'Ημερήσια Νέα»
Ή δολοφονία τοΰ Γεωργίου ύπενθυμίζει και αύθις 

τήν περί τήν κατακτηθεισήν χωρήν πικράν αλήθειαν. 
Διαμένων έν Θεσσαλονίκη ό 'Έλλην Βασιλεύς έδειξε' 
αύτοθυσίαν μεγάλην γινώσκων δτι ή πόλις έκείνη ού- 
δόλως ήδύνατο νά είναι άσφαλής δι’ εαυτόν τήν στι
γμήν ταύτην. Ό Τουρκικός πληθυσμός δέν άπέβλεπε 
βεβαίως μετά μεγάλης εύχαριστήσεως εϊς τήν ύπό τήν 
Ελλήνων κατοχήν τής Θεσσαλονίκης, έν αύτή δμως 
ύπήρχον έτερα στοιχεία έτι έχθρικώτερα τήν Τούρκων 
πρός τό Ελληνικόν Έθνος διακείμενα.

«Σημαία»
'βς Διπλωμάτης κατεΐχεν ύψίστην έν Εύρώπη, θέ

σιν, τήν διπλωματικήν δέ ικανότητά του ταύτην απέ
δειξε πασιφανής κατά τήν πεντηκονταετή έπιτυχή 
βασιλείαν του. Διά σταθερότητος χαρακτήρος, θαυμα- 
σίας ύπομονής έπηδαλιούχησε τό σκάφος τοΰ Κράτους 
έν άκρα άσφαλεία Είναι τφ δτι λυπηρόν δτι τοιαύτη 
συμφορά έπέπεσε κατά τοΰ Έθνους, δπερ μόλις άνε- 
λάμβανεν έκ των άγωνιών τοΰ πολέμου.

« ’Ημερήσια Χρονικά»
Ούδέποτε ό Γεώργιος άπήλαυσε τοιαύτης έκτιμή- 

σεως καϊ άγάπης παρά τφ λαώ του δσον σήμερον. 
Κατά τά τελευταία τρία έτη ή έπιτυχία του ύπήρξε 
μοναδική. Έγκολποθείς άνδρα σοφόν καί βαθύνουν έ- 
βάδιζεν άπό θριάμβου είς θρίαμβον, ή δέ δόξα του έ- 
φθασεν είς τόν κολοφήνα αύτής διά τής κατοχής τής 
Θεσσαλονίκης καί τής άλώσεως τών Ίωαννίνων, περι- 
ποιεί δέ τιμήν εις τόν γενναϊον στρατόν του δτι ουτος 
καθ’ δλην τήν έκστρατείαν ούδέποτε κατηγγέλθη έπί 
παρανομίαις ή σφαγαίς ώς συνέβη έν τή περιπτώσει 
τών λοιπών συμμάχων.

«Daily Grafliic»
Έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων ό πρωθυπουργός μετά 

τοΰ άρχηγοΰ τής άντιπολιτεύσεως περιέγραψαν πιστής 
τήν συγκίνησιν ύφ ής κατέχεται δ ’Αγγλικός λαός έπί 
τή στυγερά δολοφονία. Καί ή συγκίνησις τοΰ Έθνους 
ήμών δέν είναι άνεξήγητος λαμβανομένων ύπ’ δψει 
τοΰ χαρακτήοος τοΰ βασιλέως και τής δολοφονίας αύ- 
τοΰ κατά τήν στιγμήν τοΰ με^αλειτέρου του θριάμβου. 
Τά συλλυπητήρια τής Βουλής τών Κοινοτήτων διαβι
βαζόμενα είς τήν Ελλάδα θά ύπενθυμίσωσιν άπαξ έτι 
τούς άρρήκτους δεσμούς μεθ’ ών συνδέονται άμφότερα 
τά Κράτη. Ό Βύρων, ό Κάννιγγ καί ό Κοδρικτών έλί- 
κνισαν τό βρέφος Ελλάδα, ό ΙΙάλμεστρον καί ό Ρώσ- 
σελ έπροικοδότησαν αύτφ τάς Ίονίους νήσους, ήμεΐς 
δέ έλπίζομεν νά έορτάσωμεν έν αγαλλιάσει τήν ένη- 
λικίωσιν τής νύμφης. Έπί τή ένσκηψάση βαρεία συμ
φορά συλλυπούμεθα θερμώς τόν Ελληνικόν λαόν.

« Εσπερινά Νέα»
Ό βασιλεύς Γεώργιος άπέθανεν ίσως κατά τήν εύτυ- 

χεστέραν στιγμήν τής ζωής του. Μετά πεντηκονταετή 
βασιλείαν είδε τόν στρατόν του καταλαμβάνοντα τάς 
χώρας, πρός ας ό Ελληνικός οφθαλμός έπί τόσας γε
νεάς ήτένιζε, αί δέ τϊλευταΐαί του λέξεις άπεδείκνυον 
τήν χαράν καί εύδαιμονίαν του.

ΕΖς τήν ’Αγγλικήν Βουλήν
Ό Πρωθυπουργός "Ασκουϊθ

Έταράχθη καί αύθις ό κόσμος έκ νέου άσκοπου έγ- 
κλήματος. ούτινος θύμα πίπτει έστεμμένη κεφαλή καί 
δπερ έν ένί κτυπήματι βυθίζει μυριάδας λαών είς πέν
θος βαθύ. Ή δολοφονία τοΰ Έλληνος Άνακτος καθί
σταται τργικωτέρα άτε λαβοΰσα χώραν κατά τάς πα- 
ραμονάς τοΰ Ίωβιλαίου του, διαρκοϋντος τοΰ όποιου 
ουτος είχε παρακολουθήση έκ τοΰ πλησίον τήν πρό
οδον του λαοΰ του. Είχε δέ μόλις άρχίση ό βασιλεύς 
Γεώργιος νά βλέπη τά όνειρά του πραγματοποιούμενα 
έν τώ προσώπφ τοΰ υίοΰ του καί τοΰ νικηφόρου στρα
τού αύτοϋ. Ήμεΐς οί έν γγλία έχομεν περισσοτέρους 
λόγους δπως συμμετάσχωμεν τής συμφοράς ήτις έπέ- 
πεσεν έπί τής Ελληνικής Αύλής. Έξ άρχής έχομεν 
παρακολουθήση μετά συμπάθειας καϊ ένδιαφέροντος 
τήν συνταγματικήν άνάπτυξιν τοΰΈλληνικοΰ λαοΰ καί 
έν τώ προσώπφ τοΰ θανόντος Μανάρχου— τοΰ θείου 
τής Α.Μ. τοΰ βασιλέως Γεωργίου καί άδελφου τής 
βασιλομήτορος ’Αλεξάνδρας—έσχομεν άδιαρρήκτους 
δεσμούς.

Προτείνω δπως συ)λυπηθώμεν τήν Α.Μ.τόν βασιλέα 
τώνΈλλήνων μετά του λαοΰ καί τής Κυβερνήσεώς του,

Τδ Μαυσωλεϊον έν Τατοΐω όπου έτάφη ό Γεώργιος

ΠΡΓΣΧ ΤΟΝ ΓΟΑΓΟΘΛ
ολίγου ό Αθώος, καθ’ όδόν δέν έπαυον τάς ύβρεις καί 
τούς κολάφους ραπίζοντες τό πρόσωπον έκείνο, τό όποιον 
άλλοτε μέ τήν γαλήνιον μορφήν του τούς έφαίδρυνε 
και παρηγόρει καί τύπτοντες τάς άχράντους έκείνας 
χείρας, αί όποίαι τοσάκις έπετέθησαν έπί τών άρρω
στων αύτών. Αί θείαι χείρες αίμάσσουσι, πληγαί έκ 
τών ραπισμάτων άνοίγουσι καί οί αιμοδιψείς Ιουδαίοι 
έξακολουθοΰσι λυσσωδέστεροι. Τό Ιΐανάγιον σώμα δέν 
άντέχει, κύπτει, έξαντλείται έκ τού βάρους τού σταυ
ρού, άλλ’ οί δήμιοι άδιαφοροϋσιν. Ή ολίγη σωματική 
δύναμις έγκαταλείπει τόν Θειον Ίησοΰν, ό όποίος μή 
άντέχων πλέον πίπτει... ώ φρίκη !! καί οί μιαροί φο- 
νεΐς ούδαμώς συγκινοΰνται. ’Ελλείπει άπό τούς άνθρώ- 
πους έκείνους πάν αίσθημα εύγενές καί άνθρώπινον, 
ελλείπει άγαθότης ψυχής, άγάπη, άγάπη τήν όποιαν 
Αύτός ό νύν οδηγούμενος είς τόν σταυρόν ήλθε νά δι- 
δάξη αύτούς. ’Ελλείπει άπό αύτούς ό οίκτος, τόν ο
ποίον καί άπό τού σταυρού άκόμη ό ύπέροχος Ιησούς 
δέν έπαυε νά ύποδεικνύη.

Καί ιδού τό θαύμα.
Αύτός ό σταυρωθείς ώς ό έσχατος τών κακούργων 

γίνεται αρχηγέτης τής ΰψηλοτέρας τών θρησκειών, τής 
θρησκείας τής άγάπης, θρησκείας τήν οποίαν Αύτός 
καθηγίασε μέ τό Τίμιον αϊμά Του.

Ή οδός η κατηραμένη έως τότε, διά τής οποίας 
διήρχοντο δι’ ύστάτην φοράν οί μέλλοντες νά ύποστώσι 
τό φρικτόν μαρτύριον καθίσταται ή ίερά όδός, ή ύπεν- 
θυμίζουσα την τελευταίαν έπί τής γής πορείαν τού 
Θεού, πορείαν τόσον άποτρόπαιον. τόσον μαρτυρικήν...

Ό απαίσιος λόφος, ό όποιος έπί τόσον καιρόν έφυ- 
τεύετο μέ σταυρούς καί έσπείρετο μέ οστά άνθρώπινα 
καί έποτίζετο μέ αίμα έμελλε νά καταστή τό προσκύ
νημα μυριάδων ανθρώπων.

'Έκτοτε δέν θά άντικρύζετο μέ στεναγμούς καί δά
κρυα μέ οίμωγάς καί μέ θρήνους, άλλ’ είς τό μέλλον 
θά καθίστατο ό τόπος τού Κρανίου, τόπος άνακουφί- 
σεως καί ίλαρότητος τών θλιβομένων καί άμαρτανόντων 
έπί τή άναμνήσει τού Μεγάλου ’Εσταυρωμένου.

Ό δέ σταυρός, τό άτιμωτικόν έως τότε δργανον έ
μελλε νά καταστή τό ιερόν σύμβολον τόσων έκατομμυ-

Ήτο άπόγευμα ΙΙέμπτης. Ή Ιερουσαλήμ ήτο άνά- 
στατος. Πανταχόθεν έτρεχον πλήθη είς τάς κεντρικάς 
όδούς, όπόθεν θά διέβαινεν ό θείος Κατάδικος. Τό πλή
θος εκείνο, τού όποιου άλλοτε οί τυφλοί άνέολεπον καί 
οί χωλοί έβάδιζον καί οί νεκροί άνίσταντο μέ τό πρόσ
ταγμα τοΰ Ίησοΰ, τώρα λυσσώδες έπιτίθεται κατ’ αύ- 
τοΰ. Τό μίσος έζωγραφίζετο είς τάς ειδεχθείς μορφάς 
των, αί όποίαι έξέφραζον δλην τήν μανίαν των έναντίον 
τής ιλαράς καί φωτοβόλου καί γλυκείας μορφής τοΰ 
Ίησοΰ. Καί ήδη ίκανοποιηθέντες έκ τής καταδίκης 
τοΰ ’Αναμάρτητου όδηγοΰσιν Αύτόν εις τόν τόπον τής 
έκτελέσεως τής ατιμωτικής ποινής.

Μεταξύ τών τεράτων εύρίσκειαι ό Θείος Αιχμάλω
τος άναγκασθείς νά φέρι^ τόν σταυρόν έπί τών ώμων 
Του. Ή θεία Του μορφή έκφράζει τήν ύπερτάτην θλΐ- 
ψιν, άλλά καί τήν ύπερτάτην ανοχήν. Έκ τών Άγιων 
Του οφθαλμών οίτινες έπί τόσα έτη είδον μέ οίκτίρμον 
πάντοτε βλέμμα τά άνθρώπινα κακά, αναπηδά δάκρυ, 
δάκρυ δχι αγανακτήσει·):, άλλά δάκρυ λύπης διά τήν 
άνθρωπίνην κακίαν, δάκρυ οίκτιρμοΰ, συγγνώμης...

Ή οδός, τήν όποιαν διά τελευταίαν φοράν διέρχεται 
ό Θεάνθρωπος, η <■ οδός τοΰ Σταυρού , ποτίζεται μέ 
τόν Θειον ιδρώτα, πατεΐται άπό τούς άχράντους πόδας 
καί φρίσσει πρό τών επανειλημμένων πτώσεων τοΰ 
Θείου Μάρτυρος !

Τά άνθη κλίνουσι καί μαραίνονται κατά τήν διάβα- 
σιν τοΰ Δημιουργού των μέ τόν σταυρόν έπ’ώμων. "Ολα 
τά όντα τής δημιουργίας νομίζει τις δτι συναισθάνονται 
τήν φρικαλεότητα τού μέλλοντος νά τελεσθή άνοσιουρ- 
γήματος καί μόνον οί άνθρωποι, μόνον αύτοί λυσσα-- 
λέοι προοαίνουσιν είς τήν έκτέλεσιν τού φοβερού έγ- 
κλήματός των. Καί ιδού μανιώδεις κατά τοΰ θύματος 
βαίνουσι τήν άγουσαν πρός τόν άπαίσιον λόφον, ό ό
ποίος δμως είναι δΓ ήμάς σήμερον ό τόπος τής γλυ
κείας άναμνήσεως τοΰ άδίκως σφαγιασθέντος Χριστού!., 
'βς νά μή έφθανε δέ είς τάς κακούργους έκείνας ψυ- 
χάς τό μαρτύριον, τό όποιον έμελλε νά ύποστή έντός
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ρ:ωγ ανθρώπων, σύμβολον νίκης κατά παντοίων έχθρών 
και οπλον νικηφόρον των άγωνιζομένων ύπέρ τής έλευ- 
θεριας, τής όποιας ύπήρξεν ό διαπρύσιος κήρυξ ό ’Ε
σταυρωμένος τοϋ Γολγοθά.
_ Μαζύ δέ μέ τόν αγιασμόν πάντων τούτων δέν ήτο 
ουνατον παρά νά καθαγιασθή κα’ ή άνθρωπότης ολό
κληρος. 1

Ό ίδρώς έκείνος ό θείος ό χυθείς έπί τής όδοϋ δέν 
ήτο ουνατόν ειμή νά βαπτιση τήν αμαρτωλόν ανθρω
πότητα εις βάπτισμα άγνότητος καί παλιγγενεσίας καί

RENE M4IZEROY

ΕΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Ο άνεμος έχει σκορπίσει τά έλαφρά σύννεφα Ατό τόν 

ουρανόν. Αί ταράτσαι ηλιόλουστοι διαγράφονται άργυρώ- 
δεις καϊ άπαστράπτουσαι ωσάν μέσα είς ένα μεταξωτόν 
κυανοΰν πλαίσιον.

Αί έλικοειδεΐς καϊ στενωποί όδοϊ διασταυριύνονται κατά 
μήκος,τοΰ ποταμοΰΓουαλδαλκιβέρου καϊ είνε φραγμέναιάπό 
λιμνάζοντα ΰδαια καί ακαθαρσίας.

Είνε πρωία Μ. Σαββάτου. "Ολοι είς τό προάστειον εί- 
χον εγκαταλείψει τάς εργασίας των, οί κουρεϊς, οί σιγαρο
ποιοί, οί έμποροι, οί πραγματευταί καί οί έπαϊται άκόμη 
σπεύδουν ν’ απολαύσουν τό «Κυνήγι τοΰ ’Ιούδα·.

Τ’ ανδρείκελα ποΰ χρησιμεύουν ώς Ίσκαριώιαι είνε 
κρεμασμένα μέ σχοινιά άπό τής μιάς οικίας είς τήν άλλην, 
γελοιωδώς ένδεδυμένα καϊ παραγεμισμένα μέ άχυρα καϊ 
πιτουρον ένφ τό πρόσωπόν τους σχηματίζεται άπό ενα κο
λοκύθι ή άπόκαμμίαν παλαιόν προσωπίδα καϊ ταλαντεύ
ονται είς κάθε φύσημα τοΰ άνέμου.

Γυναίκες, νέαι καί γραΐαι μέ βλέμματα ζωηρά καί έρυ- 
Ορος παρειάς στέκονται στριμογμέναι είς τά μπαλκόνια 
και τά παράθυρα καί περιμένουν μέ άγωνιώδη άνυπομο- 
νησίαν.

Αι θεωμεναι τρώγουν, γελούν, μαλώνουν άναμεταξύ 
τους, καπνίζουν, ένφ άλλαι θηλάζουν τά μωρά τους καϊ δεί
χνουν τού; γρόνθους των είς τ’ Ανδρείκελα φωνάζουσαι :

— « Ο Χρίστος νά σέ ψωριάση.·
«Ν αξιωθώ νά σέ ίδώ κρεμασμένου καϊ νά οέ 

τροβώ άπό τάπόδια καταραμένε.»
~“θ'1 διάβολοι νά σέ πάνε είς τά βάθη τής Κολά· 

σεως».
Νομίζει κανείς ότι παρευρίσκεται είς άγριας λιτανείας 

αναθεμάτων καϊ απειλών. Έξαφνα οί πενθοΰσαι καμπά- 
ναι τών είκοσι εκκλησιών καί τών μονασιηρίων τής Σε
βίλλης σημαίνουν θριαμβευτικώ; τήν Άνάσιασιν πρωτο- 
στατουσης τής Άγ. Άννης τής πτωχής εκκλησίας τοΰ 
προαστείου ήτις έδωκε τό σύνθημα. ΆκολουΟοΰν οί ηχη
ροί και έπιβλητικοί κωδωνισμοί τοΰ Άγ. Μιχαήλ, τοΰ Άγ. 
Χριστόφορου, τής Άγ. Βαρβάρας, τής Άγ. Λουκίας καί 
τών λοιπών εκκλησιών.

Καϊ μέσα είς τόν δαιμονιώδη ούτόν θόρυβον ποΰ φθά
νει καί είς τά πλέον Απομακρυσμένα σπήτια καϊ είς τούς 
πλέον Απομακρυσμένους κήπους, Ακούονται άμυδρώς πως 
καί οί Ασθενείς κωδωνισμοί τών μοναστηρίων δπου λη
σμονεί κανείς τήν ζωήν, καί τών ’Ασύλων όπου υποφέρουν 
καϊ σβύνουν τόσαι υπάρξεις.

"Ενα παράδοξον έΟτμον : θάνατος είς 
τό Άνδρεϊκεό.ον.

Αμέσως αί γυναίκες Αρχίζουν νά κτυποΰν τάς χεϊρας 

η θυσιασθεΐσα θεία Ζωή νά χρησιμεύση ώς λύτρον ύπέρ 
των παρεκτραπέντων.
. τ°Οτ° , Υπέροχε Μάρτυ πάντες οί άνά τήν ύφή- 
λιον οπαδοί Σου κλινομεν γόνυ πρό τοΰ Θείου Σου πά- 

μετά βαθύτατης εύγνωμοσύνης άτενίζομεν 
προς _ε, αρυόμενοι θάρρος καί ένίσχυσιν διά τάς' θλί
ψεις καί στενοχώριας μας άπό Σέ, ό όποιος ύπέφερες 
τοσον καρτερικός τά μαρτύρια καί τάς άνηκούστους 
βασανους χαριν τών ανθρώπων !

ΚέΡκυΡ« ' Ζΐΐς A. Ε. Ν

καί νά φωνάζουν ένφ παιδία σχεδόν ημίγυμνα τρέχουν είς 
τους δρόμους. Στρώχνονται, άλληλοκτυποΰνται, άλλα τρα
γουδούν καί άλλα κυλίονται μέσα είς τήν σκόνη'·.

Άνδρες ένδεδυμένοι μέ τά κυρ,ακάτικά τους τ’ ακο
λουθούν φρεσκοξυρισμένοι κρατούντες άνά χεϊρας όπλα λα
θρεμπόρων.

ΙΙοΰ καί ποΰ στέκονται, σκοπεύουν καί πυροβολούν ενάν
τιον του Ιούδα, τού; δέ πυροβολισμούς αύτούς Ακολουθούν 
ειρωνικά χειροκροτήματα κοί σαρκασμοί. Οί Αδέξιοι βλα- 
σφημοΰν, κτυποΰν τά πόδια τους κατακόκκινοι άπό πείσμα 
και θυμόν καί καταφεύγουν είς τά καπηλεία.

Τρομαγμένοι όρνιθες τρέχουν δεξιά καί άριστερά, ένας 
ονος διαφυγών τρέχει μέσα είς τό πλήθος καί Αναποδογυ
ρίζει πολλούς καί πολλοί χοίροι γρυλλίζουν, τά δέ παιδιά 
διασκεδάζουν με τό νά τού; κυνηγούν.

Εντούτοις ένας κουριύ; κατορθώνει νά καταστρέψη 
εν ανδρείκελλον καί τό πλήθος φωνάζον «Αλληλούια» όρμά 
το καταξεσχίζει καί άμορφον όγκον πλέον τό σύρει πρός 
τον ποταμόν, ένφ αί γυναίκες στέλλουν φιλήματα είς τόν νι
κητήν, τοΰ πετοΰν τά άνθη τής κεφαλής των καί ζητωκραυ
γάζουν ύπέρ αύτοΰ σείουσαι τό σάλι των έν εϊδει σημαίας 
ώς θά έκαμνον δι' ένα ταυρομάχον.

Εμείς έπεριπατούσαμεν άργά-άργά κάτω άπό τά μεγάλα 
δένδρα τοΰ ποταμού ποθοΰντες ό’.ίγην ησυχίαν. Ό Δόν Βι· 
σένΛεάλ, ό πολύτιμος αύτός φίλος ποΰ Αγαπά τήν Σεβίλ- 
λην όπως ό Μοντένήγάπα τό ΙΙαρίσι φωνάζει μέ κάτοιαν 
περιφρόνηιιν :

— Ολ’ αύτά δέν είνε τίποτε άλλο παρά μία θορυβώ
δη; συνάθροισις, έγώ δμως γνωρ ζω ενα χωρίον μέσα είς 
ατελείωτα δάση πορτοκαλεών καί πευκών ο του τό κυνήγι 
τοΰ Ιούδα γίνεται ύτό Αληθώς τραγικωτάτας συνθήκας.

Αι γυναίκες έκεϊ ομοιάζουν μέ σουλτάνους καί οί άνδρες 
είνε άγριοι καί ριψοκίνδυνοι. Άοέσκονται πολύ είς ταυρο
μαχίας, κοκορομαχίας καί έν γένει τό αίμ ι τοϋ; μεθά. Είνε 
δέ τόσον φανατικοί ώστε είνε Ικανοί νά θανατώοουν μέ τά 
χειρότερα βασανιστήρια όποιον είχε τήν Ατυχίαν νά μή 
γονατίση όταν περνοΰν τά Πανάχραντα Μυστήρια ή ό 
Σταυρός.

Διαβολικό κυνήγι τού ’Ιούδα.
- Ιδού, έξηπολούθησεν ό φίλος μας, τό δράμα ποΰ 

λαμβάνει χώραν έκεϊ κάθε έτος τήν Μ. Παρασκευήν :
Τήν παραμονήν μεταλαμβ ίνουσιν όλοι οί νέοι τοΰ χω

ριού καί κατόπιν μεταβιίνουσιν όλοι έν πομπή είς τήν δη
μοσίαν αίθουσαν Βέντα έκεϊ όπου γίνονται χοροί, γεύματα 
καί άλλα τοιαΰτα. Κλείουν ερμητικώς τάς θύρας καί τά 
παράθυρα καί Αναγιγνώσκουν μ’ εύλάβειαν ψαλμούς Μετά
νοιας.

Εις τόν τελευταϊον ψαλμόν ένα παιδί έκ τοΰ χοροΰ ά- 
κουμπά παρά τούς πόδας τοΰ ’Εσταυρωμένου φρικιαστικάς 
νεκροκεφαλάς, χαιρετά τό πλήθος καί ψιθυρίζει : «Requi- 
esent in Pace».

ΟΙ μετανοοΰντες άπαντοΰν «Αμήν !» και τραβούν ένα 
Αριθμόν άπό τήν κάλπην. Ό Ατυχής, είς τόν όποιον θά 
πέση ό άρ. 13-δστις θεωρείται κατηραμένος έκ τοΰ οτι 
ό δέκατο; τρίτος Απόστολος έπώλησε τόν Υιόν τοΰ Θεού 
διά τριάκοντα Αργύρια,----- βλασφημεΐ, σφίγγει με λύσσαν-
τούς γρόνθους καί φιρεϊ τό ένδυμα τοΰ καταδίκου άπ’ αυ
τής δέτή; στιγμής θεωρείται ’Ιούδα; έωςδτου σημάνουν έκ 
νέου οι κώδωνες τών έκκλησιών. "Οποιος θέλει νά σωση 
τήν ψυχήν του δέν πρέπει ούτε νά τόν λυ.τηθή, ούτε νά 
τόν βοηθήσω, οϋτε νά τοϋ δώσω νά φάγη, άλλά νά τόν μίση 
καί νά τόν καταδιώκω δπως καταδιώκουν ένα λυσσασμένο 
σκυλί.

Ό Ατυχής καταδικασμένος καταφεύγει είς τούς Αγρούς 

—

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IB'·
Ού μόνον έθνικαί παραδόσεις, άλλά καί λόγοι ιστορι

κοί συνηγορούσιν όπως ό διαδεχθείς τόν Αείμνηστον Βα
σιλέα τών Ελλήνων Γεώργιον τόν Α' δαφνοστεφής Αύτοΰ 
Υιός άναγορευθή ύπό τό όνομα Κωνσταντίνος ΙΒος.

Μετά τήν έν έτει 1204 κατάληψιν τής ΚωνσταντίΌυπό- 
λεως ύπό τών Φράγκων Σταυροφόρων καί τήν ΰπ’ αύτών 
άναγόρευσιν τοΰ Βαλδ ιυΐνου Α' άντί τοΰ καταλυθέντος καί 
άπό τοΰ κίονος τοΰ Ταύρου κρημνισθέντος Αύτοκράτορσς 
Αλεξίου τοΰ Ε', ό ώ; διάδοχος αύτοΰ άναγνωρισθείς Θεό
δωρος Λάσκαρη; καταφυγών είς Νίκαιαν άνηγορεύΟη έ- 
κεϊσε έπισήμως Αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων ύπό τοΰ Οικου
μενικού Πατριάρχου Μιχαήλ. Ό δέ διαδεξάμενος αυτόν έν 
έτει 1232 ’Ιωάννης Βατάτση; έλοβε τό όνομα τοΰ Ίωάν- 
νου Γ', συνεχίζων είς τό πρόσωπόν αύτοΰ τήν τάξιν τών 
Αύτοκρατόρων τής Κωνσ ταντινουπόλεως. Καί βραδύτερον 
ό τελευταίος τών έν Νικαία Αύτοκρατόρων Μιχαήλ Πα- 
λαιολόγος, δστις διά τοΰ Στρατηγού αύτοΰ Καίσπρος Αλε
ξίου Στρατηγο.τούλου έν έτει 1261 κατέλαβε τήν Κωνσταν
τινούπολή καί κατέλυσε τόν τελευταϊον Φράγκον Αύτο- 
κράτορα Βαλδουινον Β', άρχήθεν ύτεγράφετο «Μιχαήλ ΙΓ 
έν Χριστώ τφ Θεφ πιστός Αύτοκράτωρ καί Διοικητής 
Ρωμαίων».

©X®

Δέν πρέπει άλλως τε νά λησμονώμεν ότι καί έπί τή 
άναρρήσει τοΰ Αειμνήστου Βχσιλέως Γεωργίου Α , δστις 
καί έν τή τάξει τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων κατ’ όνομα 
ήν πρώτος, ή Β' έν Άθήναις ’Εθνική τών Ελλήνων Συνέ- 
λευσις, καθ’ήν, σηαειωθή'ω, μετά τής έλευθέρας Ελλά
δος άντεπροσωπεύοντο καί πάσαι αί ύπόδουλοι Έλληνικαι 
Χώραι, διά τοΰ ύπό στοιχ- ΟΑ' ψηφίσματος αυτής τής 
18ης Μαρτίου 1863 άνηγόρευσε τόν Δανόν Ήγεμονόπαιδα 
ύ.τό τό όνομα Γεώργιος Α’ Γ.αοιλεθς τών ’Ελλήνων 
καί ούχί τής Ελλάδος, ύφ’ δν τίτλον έξελέχθη ό προκάτο- 
χος Αύτοΰ Όθων ύ.τό τών έν Λονδίνφ Αντιπροσώπων τών

δπου κρύπτεται μέσα είς σκοτεινά σπήλαια.
Τήν έτομένην πολύ πρωί όλοι οι κάτοικοι τοΰ χωρίου 

σπεύδουν έπί τά ίχνη τοΰ ’Ιούδα. Έπί ώρας ολοκλήρους 
ψάχνουν μέσα είς τά δάση πυροβολούντες δεξιά καί άρι
στερά καί άν Ακούσουν τρίξημο κανενός κλώνου δένδρου 
ή κανενός ύ.τόκωφον γογγυσμόν πυροβολοΰν Ανηλεώς κατά 
τοΰ συντρόφου των καί τόν αποτελειώνουν άν τόν συλ- 

λάβουν....»
—ΚΓ έχουν θανατωθή πολλοί τοιουτοτρόπως ; ήρώτη- 

σα μέ Αγωνίαν διακόπτων τόν φίλον μου.
__Ευτυχώς όχι, μοΰ άταντά, διότι ό ’Ιούδας κατορθώ

νει σχεδόν πάντοτε νά σωθή έκτό; έάν κανείς έχθρός του 
τόν παραιολουθήση κρυφά καί μαρτυρήσω είς τούς φο- 
νεϊς τό καταφύγιόν του...

Μετάφρασις

Λος Α···

τριών εύεργετίδων Δυνάμεων διά τοΰ οπό 1]Ι3 Φεβρουα 
ρίος 1832 πρωτοκόλλου αύτών.

@Χ®
Κατά τοΰ άνωτέρου ψηφίσματος, τοΰ ονομάζοντας τόν 

Γεώργιον A' Β α σ ι λ έ α τ ώ ν Έ λ λ ή ν ω ν, διεμορτυρήθη 
έντόνως ή ’Υψηλή Πύλη πρός τάς Δυνάμεις, Ισχυριζο- 
μένη ότι Απέναντι τοΰ ένός περίπου εκατομμυρίου κατοί
κων τή; τότε έλευθέρας Ελλάδος, οκτώ όλα έκατομμύρια 
■Ελλήνων διετέλουν ύπό τό σκήττρον τοΰ Σουλτάνου των 
’Οθωμανών πλήν αύιαι, είς ούδέν θέμεναι τάς διαμαρτυ
ρίας τής Υψηλής Πύλη;, έσπευσαν πάσαι νά άναγνωρί- 
σωσι τόν Γεώργιον Α' ώ ς Β α σ ι λ έ α τ ώ ν ' Ε λ λ ή ■ 
νων, Αποδεχόμενοι ούτως δτι τό Έλλη ικόν Βασίλειον Από 
τής συστάσεως αύτοΰ άτετέλει συνέχειαν τής έν έτει 1453 
καταλυθείσης Βυζαντινής Αύιοκρατορίας. Τοΰτο είχε βρον- 
τσφωνήσει καί ή τό πρώτον έν Έπιδαύρφ συνελθοΰσα Ε
θνική τών Ελλήνων Συνέλευσις, ότε τή Ιη Ίανουαρίου 
1822 Ανεκήρυττεν «ένώπιον Θεοΰ καί Ανθρώπων τήν πο
λιτικήν τοΰ 'Ελληνικού Έθνους δπαρξιν κσί Ανεξαρτη
σίαν» καί διά τοΰ άρθρου 98 τοΰ δ τ’ αύτής ψηφψθέντος 
Συντάγματος καθιέρσυ ώ; Νομοθεσίαν τή; έκ τής τέ
φρας αύτή; άναγεννηθείσης Χώρας «τούς Νόμους τών άει- 
μνηστών ήμών Αύυοκρατόρων».

Καί, δίαν τή 21q Ιουλίου 1868 οί Αείμνηστοι Δημή- 
τριος Βούλγαρη; Πρωθυπουργός καί δ Ναύαρχος Κων
σταντίνος Κανάρης παρουσίασαν τό πρώτον έπι προσκέ
φαλα ίου τόν νεογέννητον Βλαστόν τοΰ Βασιλέως τών 'Ελ
λήνων, οί έν τή Μεγάλη αιθούση τών Ανακτόρων συγκεν- 
τρωθέντες, άμα τή Γεννήσει Αύτοΰ, 'Υπουργοί, Βουλευται, 
οί ’Ανώτατοι τοΰ Κράτους Λειτουργοί καί έπιζώντες II- 
ρωες τοΰ Ίεροΰ ήμών Άγώνος έπευφήμησαν καί έχαιρέτη- 
σαν τόν Διάδοχον τοΰ Ελληνικού Θρόνου ύπό τό όνομα 
τοΰ Κωνσταντίνου, δπερ, άπό τοΰ ίδρυτοΰ τής 
Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου μέχρι 
τού έπί τών τειχών τή; Βισιλευούση; πεσόντος τελευταίου 
αύτής Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου I V τοΰ Παλαιολογου 
άπειέλει τό Σύμβολον τών Έθνικών παραδόσεων καί ιών 
ίερωτέρων ονείρων τών άιανταχοΰ Ελλήνων καί κατ’ αυ 
τούς έτι τούς μάλλον Απαίσιους χρόνους τής δουλειάς.

MIX. Γ. ΛΑΠΠΡΥΝΙΔΗΣ
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ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΜΙ^ ΑΠΑΠ

Ό Ίβάν Πετρόβιτς Μνημόσυνό .τουλος ήρχισε διηγού
μενος :

— Η to παραμονή Χριστουγέννων τοΰ 1883. Έτέστρε- 
ιρα την νύκτα αργό, από το σπίτι ενός φίλου μου, ό όποιος 
πρό ολίγου άτέθανε καί μέ τήν οικογένειαν τοϋ ότοίου 
έπεράσαμεν τό βράδυ εκείνο κάμνοντες πνευματιστικά πει
ράματα.

Οί δρόμοι, έξω, ήσαν τόσον σκοτεινοί, ώστε ήναγκαζό- 
μην νά περιπατώ σχεδόν ψηλαφητεί. Εύρισκόμην τότε είς 
Μόσχαν, κατοικούν δε εις μίαν πολύ μακρυνήν συνοικίαν 
τής πόλεως όνομαζομένην «Μνηματάκια τής Παναγίας» 
καί εκαθημην εις το σπήτι τοϋ Α. Θανατοπούλου τραπε
ζικού υπαλλήλου.

«'Π ζωή σου εΰρίσκεται εις τό τέλος της !... Μετανόη 
σον !...»

Αυται ησαν αι λέξεις τας οποίας μοΰ είπε τό τραπεζάκι 
η μάλλον το πνεϋμα τοΰ Σπινόζα, τό όποιον κατώρθωσα- 
μεν να επικαλεσθώμεν. Έζητησα άπό τό τραπεζάκι νά 
έπαναλάβρ τήν φρασιν του, εκείνο δέ, όχι μόνον τήν έπα- 
νελαβεν αλλα και προσέθεσε ν : «Θ’ άποθάνης απόψε τήν 
νύκτα !...»

Αν καί δέν πιστεύω είς τόν πνευματισμόν, θεωρών 
τοΰτον καθαράν ανοησίαν, έν τούτοις δμως σάς διιολογώ 
ότι ή πρόρρησις αΰτη μέ τρόμαξε τόσον, ώστε μέσα είς τό 
σκότος, τό ψύχος, τόν άνεμον, τήν βροχήν καί δλον τό ά- 
παίσιον περιβάλλον έκείνης τής νυκτός δέν έτόλμουν νά 
σηκώσω τά μάτια μου καί νά παρατηρήσω γύρω μου, έκ 
φόβου μήτως συναντήσω τοΰ θανάτου τό φάσμα...

Ό Μνημόσυνότουλος άνεστέναξεν. έρρόφησε ποτήριον 
υδατος καί έξηκολούθησε :

— Έπί τέλους έφθασα είς τό τέταρτον πάτωμα τής οι
κίας, οπού ευρισκετο το δωματιον μου. "Ηνοιξα τήν πόρτα 
καί εισήλθα. Σκοτσς ψηλαφητόν έβασίλευε μέσα, είς έπί- 
μετρον δε ο άνεμος εμυκάτο μελαγχολικώς καί τά παρά
θυρα έτριζον ύπό τήν ορμήν του. Ό φόβος μέ παρηκολού- 
θει κατα ποδος. «Δυστυχισμένε Ίβάν ! —έσκεπτόμην— έάν 
πρέπει νά πιστεύσης τό τραπεζάκι, ή ζωή σου είναι ολίγη !» 
Άπεμακρύιθην ν’ ανάψω ένα σπίρτο. Άλλ’ όποια φρίκη ! . 
Είς τό πρώτον άμυδρόν φώς τό όποιον διέχυσε πέριξ τό 
άναφθεν σπίρτο, είδα, ακριβώς είς τό μέσον τοΰ δωματίου 
μου, κάτι τι άσύνηθες, κάτι τι τρομακτικόν καί φρικώδες. 
Είδα ένα... φέρετρον ! Ναί ! Τό είδα μέ τά μάτια μου. 
Ήτο φέρετρον πραγματικόν. Παρ’ ολην δέ τήν βραχττάτην 
διάρκειαν τής φλόγας τοΰ σπίρτου, κατόρθωσα νά διακρίνω 
τόν έπί τοΰ καλύματος τοΰ φερέτρου άργυροΰν σταυρόν, τό 
μεγεθος του, τό οποίον η το δι’ άνθρωπον μετρ-'ου αναστή
ματος, καθώς καί τήν πολυτελή κατασκευήν του, πράγματα 
τά όποια έδείκνυον ότι τό φέρετρον έκείνο ήτο προωρισμέ- 
νον διά πλούσιον. . "Ολα αύτά τά είδα μέ τά μάτιά μου 
κι ί τά ενθυμούμαι ζωηρότατα.

Εν ροπή οφθαλμοΰ ευυέθην έξω τοΰ δωματίου μου> 
κατέβητα δέ τήν σκοτεινήν σκάλαν σ’ τά τέσσαρα παγωμέ
νος έκ τοΰ φόβου. Είναι θαΰμα πώς έσώθην καί πώς δέν 
έσπασα το κεφάλι μου κατά τό άττραπιαϊον έκείνο κατέβα
σμα τής σκάλας. Έν τούτοις χωρίς νά τό ένοήσω εύρέθηκα 
έξω είς τόν δρόμον. Έστηρίχθην είς ένα στύλον φανοΰ, 
υγρόν άπό τήν βροχήν, καί έδοκίμασα νά καθησυχάσω τόν 
εαυτόν μου, ένώ ή μέν καρδία μου έκτυποΰσε δυνατά, ή δέ 
αναπνοή μου είχε ταχυνθή μέχρι δύσπνοιας...

ΊΑ
Α. ΤΣΕΧΩΦ

Μια έκ τών κυριών τοΰ άκροωμένου κύκλου έδωκεν 
ολίγον περισσότερον φώς είς τήν λάμπαν καί έπλησίασε τό 
κάθισμά της πρός τόν διηγούμενον. ένφ οΰτος έξηκολού 
θησε :

— Πυρκαϊάν έάν έβλεπα μέσα εις τό δωμάτιόν μου 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, κλέττην έάν έβλεπα, λυσσασμέ
νου σκυλί, σα; βεβαιώ δτι δέν θά μοΰ έκαμνε κομμίαν έν- 
τύπωσιν. Καί ή στέγη άκόμη, καί οί τοίχοι τοΰ δωματίου 
μου έάν έκρημνίζοντο, θά έθεώρουν τοϋτο ώς κάτι τι φυ
σικόν και ευνόητον. ’Αλλά φέρετρον ! Τί έζήτει τό φέρε
τρον μέσα είς τό δομίτιόν μου ; Ποιος τό έφερε ; Πρός 
ποιον σκοπόν ; Κα/ έτί τέλους έάν ύτοθέσρ τις δτι δ φερε
τροποιός έκαμε ,/άθος είς τό πάτωμα καί τήν θύραν καί 
έφερε τό φέρετρον είς έμέ, δστις δέν είχα κανένα νεκρόν 
νά κηδεύσω, πώς τό άφησαν χωρίς νά περιμένουν νά πλη. 
ρωθοϋν ή τουλάχιστον νά τσιμπήσουν κανέν φιλοδώρημα 
«Τό πνεΰμα τοΰ Σπινόζα - έξηκολούθουν σκεπτόμενος- 
μοΰ προεΐπε τόν θάνατόν μου. Μήπως άρά γε είχε τήν κα
λοσύνην όπως μέ άπαλλάξρ τοΰ κόπου νά φροντίσω διά τό 
φέρετρον μου ;»

Έπί τέλους κατώρθωσα ολίγον νά συνέλθω καί είχα 
πεισθή σχεδόν δτι τά νεΰρά μου είχον διεγερθή ώς έκ τής 
πένθιμου προρρήσεως τοΰ πνεύματος καί δέν έβλεπα άλλο 
τι παρά φέρετρα καί νεκρούς, 'βρισμένος περί οπτικής 
area τη; επροκειτο καί τίποτε άλλο !

ΊΙ βροχή έξηκολούθει νά με κτυπά είς τό πρόσωπον, 
ή δέ ορμητικό η; τοϋ άνέμου παρ’ ολίγον μέ έρριπτε κατά 
γής. Έκρύονα πολύ καί ήμην μουσκεμένως άπό τήν βροχήν 
έως τό κόκκαλο. Τέλος πάντων έπρεπε νά καταλύσω κά
που αλλά ποΰ ; Νάέπισιρέψω είς τό δωμάτιόν κατ’ ούδέια 
λογον έτόλμων ώς έκ τοΰ φόβου ν’ άντικρύσω πάλιν τό 
άποτρόπαιον θέαμα, νά μείνω είς τόν δρόμον μέ τοιοΰτον 
ψΰχος καί ύ.τό τοιαύιην βροχήν μοΰ ήτο άδύνατον. Έ- 
σκέφθην λοιπόν νά υπάγω δπως διανυκτερεύσω είς τοΰ φί
λου μου Συγχωρεμένου, δστις, ώς σάς είναι γνωστόν, πρό 
ολίγου καιροΰ ηύτοκτόνησε. Κατοικοΰσε δέ καί αύτός είς 
εν επιπλωμενον δωμάτιόν έμπορου

Ό Μνημοσυνόπουλος έσκούπισε τόν κρύον ιδρώτα έπί 
τοϋ ώχροϋ μετώπου του, βοθέως δέ άναστενάξας έξηκο
λούθησε :

—Τον φίλον μου δμως δέν τόν εύρον έκεϊ δυστυχώς. 
Βεβαιωθείς ότι άπουσίαζεν έψιξα είς τήν θέσιν όπου 
έγνώριζον δτι άφίνει τό κλειδί τοΰ δωματίου του, ήνοιξα 
και εισήλθα. Έτέταξχ άμέσως άπ’ έπάνω μου τήν βρεγ- 
μένην μου γούναν, προσκρούσας δέ έπί τίνος καναπέ έκά- 
θισα έ.τ’ αύτοΰ δτω; ξεκουρασθώ. Καί έδώ έβασίλευε σκό
τος καί ή τούετο ό μυκηθμός τοϋ άνεμου. "Πναψτ ένα 
σπίρτο, τό φώς δμως, αντί νά μέ ά-ακουφίαρ καί νά μέ 
απαλλαξη τή; μεγάλη; στενοχώριας καί τοΰ τρόμου, μοΰ 
έπροξέιησε νέον τρόμον, ύ τό ιό κράτος τοΰ ότοίου εξέβαλα 
οξυτάτην κραυγήν καί έκτος έμαυτοΰ ώρμησα πρός τά έξω. 
Είδα καί έδώ δ.τι καί είς τό ίδικόν μου δωμάτιόν ένα φέ
ρετρον ! .. Τό φέρετρον τοϋτο ήτο σχεδόν διπλάσιον τοϋ 
ιδικοϋ μου δ δέ βαθύς αύτοΰ χρωματισμός τό καθίστα έτι 
άταισιωτερον... Δέν μοΰ έμενε πλέον ούδεμία άμφιβολία 
οτι ημην θΰμα οπτικής απάτης. Διότι δέν ήτο φυσικόν, δυ
νατόν είς κάθε δωμάτιόν νά εύρίσκεται καί άπό έν φέρε 
τρον. ΊΙσθανόμην τό αίμα νά κτυπά είς τούς κροτάφους 
μου. μετά βίας δέ μέ ύπεβάσταζον οί πόδες μου. Ή βροχή 

τικώς είς τό μέσον έστέκετο ένα φέρετρον...
Ό θυρωρός ειαμε τόν σταυρόν του.
Ημείς κάτωχροι καί τρέμοντες παρετηρούσαμεν αύτό 

καί έσκεπτόμεθα άρά γε είναι κενόν ή ΰτάρχει έντός αύτοΰ 
νεκρός ;...

Τέλος πάντων έπήραμεν τήν άπόφασιν νά σηκώσωμεν 
ολίγον τό κάλυμμα ού :οΰ καί μ’ ένα άπερίγραπτον αίσθημα 
φρίκης έπαρατηρήσαμεν μέσα είς τό φέρετρον το όποιον 
ήτο... κενόν. Νεκρός δέν ύ τήρχε παρά μόνον μία επιστολή 
εύρέθη έντός αύτοΰ μετά τοΰ εξής περιεχομένου :

«’Αγαπητέ μου II... Γνωρίζεις δ-.ι αί έργασίαι τοΰ πεν- 
θεροΰ μου τελευταίως πηγαίνουν πολύ άσχημα. Είναι κατα
χρεωμένος καί αΰριον ή μεθαύριον οί δανεισταί του θα 
τοϋ κάμουν κατάσχεσιν.

Ή οίκογένειά του θά καταστροφή επίσης και έγώ κιν
δυνεύω νά χάσω τήν έμπορικήν μου ύπόληψιν. Είς τό χθε
σινόν οικογενειακόν μας συμβούλων άπεφασίσαμεν νά σώ- 
σωμεν παντοιοτρόπως τουλάχιστον τά πολυτιμώτέρά μας 
φέρετρα, διό ,ι ώ; γνωρίζεις δ πενθερός μου έχει δλην του 
τήν περιουσίαν εις αυτα τα είδη.

’Αποτείνομαι πρός Σέ, ώς είς ειλικρινή φίλον, καί σέ 
θερμοπαρακαλώ νά μέ βοηθήσης είς τήν παρούσαν περί
σταση·, κρατών είς τό δωμάτιόν, όχι διά πολύ χρονικόν 
διάστημα, τό πολύ δι’ ένα δύο έβδομάδες τό φέρετρον 
αύτό. Χωρίς τήν βοήθειαν φίλων καί συγγενών χανομεθα.

Σέ ενχαβίβτώ πολύ p-x των προτερων

δ φίλος οου
Κρονίοΐις

Κατόπιν τοΰ περιστατικού τούτου τρεις μήνας έμεινα 
είς έν άναρρωτήριον Νευρασθενικών, είδα δέ καί έπαθα να 
θεραπευθώ, ό δέ φίλος μα; ό γαμβρός τοΰ φαρμακοποιού 
έπέτυχε τοΰ σκοπού του καί ή5η ήνοιξεν ίδικόν του κατά
στημα καί έργάζεται λαμπρα.

Καί τώρα άκόμη δταν τό βράδυ είσέρχωμαι εις τό δω
μάτιόν μου καί είναι σκοτεινά μέ καταλαμβάνει τρομερός 

φόβος.
ΝΙΤΣΑ Κ. ΜΑΝΙΑΚΙ!

έξηκολούθει νά πίπτη ραγδαία, ήδη δέ ήσθανόμην ασυγ- 
κρίτως δριμύτερον τό ψύχος, διότι οϊίτε έπανωφόριον είχον 
οΰτεκαπέλλο. Εύτυχώς ένεθυμήθην δτι όχι μακράν κατοι
κεί δ φίλος μου Π. δστις κατά ούμπτωσιν παρευρίσκετο 
είς τήν πνευματικήν εσπερίδα. Καί έιρεξα πρός αυτόν. 
Καιώκει είς τό πέμπτον πάτωμα τής οίκίας τοΰ Νεκροθά- 
πτιεφ. ΊΙ μετά τοΰ Π. συνάντησές μου ύ.τήρξεν άφορμη 
νέων βασάνων. Καθώς άνηρχόμην είς τό πέμπτον πάτωμα 
ήκουσα θόρυβον τρομερόν, σάν άνθρώπου τρέχοντος και 
κτυπώντος τά ποδιά του καί κλείοντος άποτόμως τάς 
θύρας.

«Βοήθεια»—ήκουσα μιά σπαρακτικήν φωνήν.—«Βοή
θεια». Καί εύθύς είδον νά κατέρχεται μιά σκιά μάλλον 
παρά άνθρωπος φορών άτημελήτως τήν γ >ύναν καί τό κά
τι έλλο του.

«Π....! — έφώνοξσ, άναγνωρίσας τόν φίλον μου.— Συ 
είσαι ; Τί έπαθες;» Ό II... έπλησίασε πρός έμέ, έστάθη. 
καί μέ μίαν σ.τασμωδικήν κίνησιν τής χειρός του έπησε 
τήν ίδικήν μου. Ήτο ωχρός, εστεναζε βαθέως καί ε ιρε με 
σύσσωμος, τό στήθος του έπαλλε... «Σύ είσαι Μνημόσυνό- 
πουλε; — ήρώτησεν ούτος μέ φωνήν πνιγομένη».

«"Ωχ ! φίλε μου ! "Αφησέ με ν’ άναπνεύσω... Χαίριο 
πολύ ποΰ οέ βλέπω, έάν είσαι Σύ ό ίδιος καί οχι όττική 
άπάτη ... ’Ανάθεμα τήν πνευματικήν εσπερίδα... Μέ κατέ
στησε τόσον πολύ νευρικόν, ώστε φαντάσου, άμα έπέστρεψα 
είς τό σπήτι, είδα μέσα είς τό δωμάτιόν μου — ένα φέρε
τρον.

Δέν έπίστευσα εις δ,τι ήκουσα και τον παρεκαλεσα να 
τό έπαναλάβη.

— Φέρετρον άληθινόν φέριτραν ! — είπεν ο φίλος μου 
καθήσας άποκαμωμένος έπί τίνος βαθμίδας τής κλίμακος. 
Δέν είμαι δειλός,άλλά καί αύτός δ διάβολος θά έτρόμαζεν 
έάν είςτό σκότος προσέκρονεν είς 'ένα φέρετρον 1

Τραυλίζων ώς έκ τής συγκινήσε ος διηγήθην είς τόν φί
λον μου διά τά φέρετρα τά όποια είδα... κι έγώ. Αφοΰ 
έπείσθημεν έπί τέλους δτι έπρόκειτο περί πραγματικότητος 
άρχίσαμεν νά σκεπιώμεθα περί τοΰ πρακτέου. Άτεφαοίσα- 
μεν νάξυπνήσώμεν τόν θυρωρόν και άφοΰ άνάψαμεν ένα 
κερί είσήλθομεν δλοι μαζί είς τό δωμάτιόν όπου πραγμα

ΧΑΜΕΝΟΣ ΓΙΟΘΟ·-

Κανείς’ μονάχα σύ καί, έγώ στό ερημικό ακρογιάλι’ 

γλυκοφιλά τήν άμμουδια το κΰμα ερωτικό 
φώς και σιωπή τριγύρω μας, καποια σιωπή, ποϋ 

[ψάλλει 

κάτω απ’ τό φώς τοϋ φεγγαριού τραγούδι εξωτικό.

* * *

Ώ έμμορφιά υπερκόσμια καί ώ ουρανία κάλλη ! 

άκοϋς τών ήχων τόν γοργό καί αθώο κυνηγητό ; 

όχι; Έδώ στά στήθη μου άκοΰμπα τό κεφάλι. 
Κ’ άκου οί παλμοί μου έγίνανε τοΰ τραγουδιού ή 

[ηχώ.

Κρίμα ή χρυσή τού φεγγαριού σ1 έπλάνεψε η αχτίδα 
Καί μακρυά μου οί λογισμοί πετοΰν καί τ’ όνειρά 

[σου

Καί τό τραγούδι ανείπωτο γιά σένα θα σβυσθη.

* * *

Κ’ αν στά γλαρά τά ’μμάτια σου κρυφό ένα δάκρυ 
[είδα

Κ’ αν μ’ άγγισαν τρεμουλιαστά τά κρινοδάχτυλά 
σου

Ξένη στους πόθους μου έμεινες στους πόθους σου 
[πιστή

ετγεκιος ζηνον
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Ο ΓΤΑΛΜΕΡ ΝΙΟΥΜΓΙΟΛΔ
'0. εύγενής "Αγγλος ποΰ έφονεύθη έπάνω εϊς τά 

’Ηπειρωτικά βουνά τήν 6 Δεκεμβρίου δέν άπέθανε. Ζή 
καί διά τήν μεγάλην Πατρίδα του καί διάτήνΈλλάδα. 
Ό θάνατός του ύπήρξεν ώς μία άποθέωσις τής μεγά
λης ιδέας, μέ τήν όποιαν τρέφεται ή ψυχή τής άνθρω- 
πότητος ποΰ πάσχει ή ποΰ ζή ευγενική καϊ ένδοξος. 
Ό Πάλμερ Νιοΰμπολδ ένεσάρκωνε μέσα του άληθινά 
τήν μεγάλην αύτήν ιδέαν τής άνθρωπότητος ποΰ τήν 
ύπερίσπιζε καρτερικά ή μικρά Ελλάς γραμμένην μέ 
τδ αίμα τών τέκνων της έπάνω είς τάς σημαίας της : 
Έλευ&ερία και Δικαιοσύνη,

Ξένος αύτδς ήλθεν άπδ τάς μακρινάς άκτάς τής ’Αγ
γλίας νά ζωντανέψή μέ τήν θυσίαν του τήν διεθνή η
θικήν καϊ νά συμβολίση είς τδ άγκάλιασμα τής Ελ
λάδος τδ δνειρευτδν άγκάλιασμα τών λαών, οί όποιοι 
δυναμωμένοι άπδ μία άνώτερη ζωή και άξιώτεροι γιά 
κάθε τελειοποίησιν και εύτυχίαν, θά έστύλωναν τά πιδ 
ώραία ιδανικά καϊ θά έγονιμοποιοΰσαν τήν άλήθειαν 
καϊ τήν χαράν είς μίαν άμοιβαίαν ύποστήριξιν τών ά- 
γώνων ποΰ γίνονται γιά τήν έλευθερίαν καϊ γιά τήν δι
καιοσύνην.
Ήλθε νά ποτίση μέ τδ έκλεκτόν αίμά του τδ αγνόν 
χώμα τής ’Ηπείρου διά νά ξυπνήση μέ τδ άγγελμα τοΰ 
θανάτου του κάθε κοιμισμένη5/ συνείδησιν λαών ή ά- 
τόμων στήν Εύρώπην καϊ νά σκορπίσή μέ τήν τελευ
ταία5/ πνοήν του τήν πνοήν μιάς δρθής άντιλήψεως, 
δτι στήν Ελλάδα ή δποία γιά νά κράτηση τήν ζωήν 
καϊ τδν πολιτισμόν της έδούλεψε μέ πόνον καϊ μέ έλπίδα 
κάθε στιγμήν τοΰ χρόνου τοΰ μακρυνοΰ καϊ άτελείωτου, 
άξίζει κάθε βοήθεια καϊ κάθε θυσία άπό τήν λοιπήν 
άνθρωπότητα ώς μίαάνταπόδοσις είς τήν έργασίανποΰ 
έκαμεν ή Ελλάς αύτή διά τήν τελειοποίησιν τής σκέ
ψεως καί τής ζωής τοΰ κόσμου καϊ ώς μία προνοητι
κή συναίσθησις τοΰ νέου προορισμού, ποΰ έρχεται νά 
έκπληρώση στήν ’Ανατολήν ή παληά βασίλισσα τής 
τέχνης καϊ τοΰ λόγου.

’Αλήθεια! Ί’ό έργον ποΰ έκτελεΐ ή Ελλάς δέν είνε 
μόνον έλληνικόν. ’Ανάμεσα στήν ’Ανατολήν καϊ Δύσιν 
προσπαθεί πάντοτε νά γεφυρώση τούς δύο πολιτισμούς 
καϊ τάς διαφορετικάς άντιλήψεις τών έθνών καϊ νά με
τάγγιση είς τούς μέν ή είς τούς δέ δ,τι είναι άξιον νά 
φέρη γνώσιν καϊ ήμερότητα καϊ νά ξανοίξη τήν δψιν 
τοΰ κόσμου είς ένα άληθινδν φώς. Έτσι τήν έκλεισε 
μέσα του τήν Ελλάδα δ Άγγλος εύπατρίδης, δ i Ιάλ- 
μερ Νιοΰμπολδ. Καϊ γι’ αύτό ήσθάνετο, δπως έκφρα- 
στικά τό είπεν δ ποιητής, νά λαχταρίζη μέσα του κάθε 
είδος μεγαλείου καϊ κάθε δύναμις γιά τήν θυσίαν.

Ή Ελλάς γιά τάς εύγενιζάς καϊ μεγάλας αύτάς 
ψυχάς δέν είνε ή Ελλάς ποΰ άνήκει στους "Ελληνας 
μόνον. Είνε ή μεγάλη’ καϊ εκλεκτή χώρα τοΰ ύψηλοΰ 
νοΰ καϊ τοΰ άγνοΰ πόθου, δπου κάθε σκέψις καϊ κάθε 
αίσθημα, κάθε χαρά καϊ άγωνία είμπορεΐ νά εύρη ίκα- 
νοποίησιν. Εΐνε ή κοινή πατρίδα τοΰ έξηυγενισμένου 
μέρους τής άνθρωπότητος ποΰ άντικρύζει είς τδ σ η- 
μερινόν άσθενικδν άντιφέγγισμά της τήν μεγάλη / φω
τοβολήν, άπδ τήν όποιαν έφωτολούσθη ή άνθρωπίνη 

ψυχή, καϊ τήν μακρυνήν άνταύγειαν τοΰ νέου ελληνι
κού ήλιου, ποΰ κρυμμένος πίσω άπδ τά' βουνά τής 
συμφοράς καί τής παραγνωρίσεως άναβαίνει δλοένα 
τώρα γιά νά χύση καϊ πάλιν λάμψιν καϊ θαλπωρήν 
στά σκοτεινιασμένα καϊ κρυωμένα μέλη τής άνθρωπό
τητος.

Αύτοί δλοι οί έκλεκτοϊ τοΰ κόσμου ποΰ σκέπτονται 
καϊ αισθάνονται έτσι γιά τήν Ελλάδα, δέν είνε κα
θαυτό ξένοι γιά μάς. Είνε άδελφοί καϊ ίδικοί μας, πο
τισμένοι άπδ τδ ίδιον πνευματικόν γάλα, θρεμμένοι καϊ 
μεγαλωμένοι άπδ τήν τροφήν τών ιδίων πόθων καϊ 
τών ιδανικών. Δι’ αύτδ δέν τούς πονοΰμεν άπό υποχρέ- 
ωσιν καϊ δέν τούς κλαίομεν άπό εύγνωμοσύνην, δταν 
έτσι σημαιοφόροι άτρόμητοι τής ιδέας των καϊ τής ά- 
λήθειας συγκρούωνται καϊ παλαίουν πρός τδν θάνατον. 
Άλλά τούς πενθοΰμεν μέ τήν βαθειά εγκαρδιότητα τών 
ίδικών μας νεκρών καϊ τούς καμαρώνομεν καί τούς 
δοξάζομεν ώς ίδικούς μας ήρωας.

Πάλμερ ΝιοΰμπολδΙΣέ βλέπω άκόμη μέ τής ψυχής 
τά μάτια σοβαρόν δπως τδ δίκαιον, δλιγόλογον ώς ή ά- 
λήθεια, εύγενή ώς ή ιδέα, άποφασιστικόν δπως δ θά
νατος. Και ένθυμοΰμαι—χωρίς νά λησμονήσω ποτέ— 
τόν σπαραγμόν τής ψυχής σου, τδν δποϊον μου ένεπι- 
στεύθης είς δλίγας άγγλικάς λέξεις, δταν άποχωροΰν- 
τες άπό ’Αγίους Σαράντα έβλέπαμεν δπισθέν μας νά 
καίωνται άσπλάγχνως άπό Τουρκαλβανούς τά Έλληνι
κά χωρία, τά δποία ήλπισαν τότε είς τήν δριστικήν κα- 
τάπαυσιν τών δεινών των. «Ώ, είνε τρομερόν νά έρ- 
χώμεθα ώς έλευθερωταϊ καϊ νά θεωρούμεθα ώς σωτή- 
ρες καϊ τώρα νά μή δυνάμεθα νά τούς σώσωμεν άπδ 
τήν καταστροφήν» ήσαν τά λόγια σου.

Άλλά δτχν ύστερα άπδ δλίγας ήμέρας εύρέθης μέ 
τδν γενναίον λόχον σου, είς τδν λόφον τοΰ Προφήτου 
Ήλία, άντικρύ τοΰ έχθροΰ, ώχυρωμένου είς τδν "Αγιον 
Νικόλαν, μειδίαμα ίκανοποιήσεως καϊ γαλήνης έλαμ- 
ψεν εις τδ πρόσωπόν σου. Ασάλευτος έστυλώνεσο κατά 
τών εχθρών τοΰ δικαίου κατά τών έχθρών τών ιδεών 
σου. Καϊ έλάμβανες έκδίκησιν φονεύωντούς έμπρηστάς 
καϊ σφαγείς. Καϊ έλάμβανες έκδίκησιν φονευόμενος 
είς τέτοιαν προσπάθειαν, καϊ κρχταιώνων είς τόσον ίε- 
ράν ύπόθεσιν έκείνους ποΰ ήρχοντο κατόπιν σου νά 
συνεχίσωσι μέ τδν ήρωϊσμδν των τδ ένδοξον παράδει
γμά σου.

Γενναία καί εύγενική ψυχή τοΰ Πάλμερ Νιοΰμπολδ 
σέ χαιρετίζω μέ τδ δικαίωμα συναγωνιστοΰ. Είς τδ 
1897 ύπεχώρεις ήττημένος είς τάς ιδέας σου.

Εις τά 1912 έθριάμβευσες. Έθριάμβευσεν ή άρετή τών 
λαών ποΰ ήθελαν νά ζήσουν. Έθριάμβευσεν ή αιώνια 
ηθική τοΰ κόσμου, ό δρθδς λόγος, τδ δίκαιον. Μέ τδ 
αίμά σου έσφράγισες τήν άλήθειαν αύτήν. Κοιμοΰ τώρα 
έν ειρήνη μέ τούς άλλους ήρωας κάτω άπό τήν δρο- 
σεράν σκιάν τής Ελληνικής δάφνης ποΰ σκεπάζει πο- 
λύφυλλη καϊ μυρωμένη τά λαμπρά παλληκάρια τής 
ιδέας καί τοΰ πολέμου.

Ευάγγελος Χατζηϊωάννου Βουλευτής 
Στρατιώτης εθελοντής

Η ΣΠΑΘΗ TOV ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Εικόνες άπό τόν πόλεμον

Ό Διάδοχος μετά τών Πριγκήπων καί τών Διοικητών 
Παρασκευοπούλου και Δουσμανη

Ελληνες και Σέρβοι άξιω μαζικοί έν Φλωρίνη
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ΤΠΕΡ TOT ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
, (Τήν Κυριακήν 10)23 Μαρτίου κατά τήν 11 1)2, μετά 

τήν θείαν λειτουργίαν, έιελέσθη έν τή Έλλ. ’Εκκλησία 
τή; Λωζανης μνημοσύνου, είς τό όποιον παρέστησαν περί 
τούς διακοσίους "Ελληνες, προσελΟόντες άπό τά διάφορα 
μέρη τής Έλβετίατ, οί φοιτηταί τών Πανεπιστημίων Λω- 
ζάνης,Νεοπυργίας Ζυρίχης,Γενεύης μέ τάς σημαίας των, κοί 
ό γεν. πρόξενος τής Ελλάδος.Ό ναός ήτο πενΟίμως καί φι
λοκαλίας κεκοσμημένος, ό χορός έψαλλε κατανυκτικώτατα, 

Έν μέσο» τών δεήσεων, ό αρχιμανδρίτης κ. Κ.. Βαλιάδης 
έκαμε σύντομον προσλαλιάν, καταδείξσς ότι όλους μάς πε
ριμένει ό θάνατος άνά πάσαν στιγμήν κ’ επομένως όφείλο- 
μεν νά πράττωμεν όσον καλόν δυνάμεΟα ένόσφ ζώμεν.

Μετ’αυτόν ώμίλησεν έν όνόματι τών 'Ελλήνων τής 'Ελ
βετίας, ό καθηγητής κ. Μιχαήλ Κεπετζης, τέως έφέτης 
τών Μικτών Δικαστηρίων τής Αίγυπτου, είς δν εΐχεν άνα- 
πεθή ό λόγος τής ημέρας.

Κατόπιν ό γεν. Πρόξενος κ. Γ. Δέ Στούτς άνέγνωσε λο- 
γίδριον έν ή κατέδειξεν ότι ό Γεώργιος έχει ήδη τό μνη
μείου του έν τή καρδίρ όλων τών Ελλήνων.

Δημοσιεύομεν μερικός περικοπάς έκ τοΰ λόγου τοΰ κ. 
Κέπετζη).

Σνμπεν&Όϋβα όμήγυρις
Εν μέσω τόσων φάει ών σελίδων, αϊτινες γράφον

ται έν τή εθνική ημών ιστορία άπο πέντε μηνών, έ- 
πέπρωτο νά παρεμπέσωσι καί δύο μέλαιναι.

Τήν άκαταμέτρητον χαράν διά τήν έκπλήρωσιν έπί 
τέλους τού μεγάλου μέρους τών προαιώνιων ήμών ε
θνικών πόθων, έπέπρωτο νά έπισκιάση τό πένθος διά 
τήν απώλειαν τών δΰο λαοφιλών ’Εθναρχών ήμών, 
τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ και τοϋ Βα- 
σιλέως Γεωργίου.

. Μόλις προ τεσσάρων μηνών έθρηνήσαμεν τό γερα- 
ρόν καί πολύτιμον ήμών ποιμενάρχην, τοΰ οποίου ή 
απώλεια ύπήρξεν ιδιαιτέρως έπαισθητή κατά τάς πα- 
ρούσας^στιγμάς. Σήμερον δμως είς τήν βαθεΐαν θλϊ- 
ψιν τοΰ Πανελληνίου προστίθεται καί ή άγανάκτησις 
διά τήν στυγεράν πράςιν ενός παράφοονος, δστις—ευ
τυχώς διά τό ελληνικόν ό'νομα—καυχάται δτι εΐνε ά- 
πατρις, πράξις ήτις έτέπρωτο νά μάς στέρηση μονάρ
χου προσφιλοΰ καί ευεργετικού.

’Εν τή ’Εκκλησία ταύιη τών 'Ελλήνων τής Ελβε
τίας επιτραπήτω μοι νά συγκρατήσω τό αίσθημα τής 
αγανακτήσεως, οπερ κατέχει μεθ’ ήμών σόμπαντα τόν 
πεπολιτισμένον κόσμον, διά νά περιορισθώ είς τήν 
έ'κφρασιν τοϋ βαθέως ήμών άλγους καί εξηγήσω τοΰτο 
δΓ ολίγων.

. Τήν εσπέραν τής παρελθοϋσης Τρίτης ή Θεσσαλο
νίκη εβυθίσθη είς.πλήρες σκοτος. ΤΙ ζωή έσταμάτησε. 
Ια καταστήματα έκλεισαν. Αι συγκοινωνίαι διεκόπη- 
σαν. Τό μελαγχολικόν τοΰτο θέαμα τής σήμερον έλλη- 
νικής πρωτευοΰσης τής Μακεδονίας άντεκατόπτριζε 
πιστώς τήν ψυχικήν κατάστασιν έν ή εύρέθη αίφνή- 
δίως σόμπαν τό ελληνικόν ’Έθνος καί ενώπιον τής ο
ποίας δυνατοί νά έπαναληφθή τό γνωστόν : Μέγα 
πένθος Άχαΐ δα γαίαν ίκάνει 1 Καί τό πένθος αυτό 
εξηγείται πληρέστατα.

’Από πεντηκονταετίας τό ό'νομα τοΰ βασιλέως Γε
ωργίου συνεδέθη στενώτατα καί σχεδόν συιεταυτίσθη 
μέ τό^δνομα τής Ελλάδος. Ό πολυκλαυστος βασι
λεύς ημών, έκτος τών πολλαπλών υπηρεσιών α: παρέ- 
σχεν είς τήν δευτέραν καί προσφιλή αυτοΰ πατρίδα 
καί ας δφείλομέν νά άναγνωρίσωμεν, ήτο προικισμέ
νος μέ τοσαΰτα πολύτιμα φυσικά προεόντα, τά όποια 
τόν κατέστησαν ταχέως προσφιλέστατοι· καί είς αυτούς 
έτι τούς αλλοφύλους καί άλλοδόξους, τούς Μουσουλ
μάνους καί τούς ’Ισμαηλίτας.

’Αγαθός τήν καρδίαν, άπλούστατος τούς τρόπους, 
ερχόμενος ευχαρίστως είς επικοινωνίαν μετά τών αφα

νέστερων, ύπομονητικώτατος, έχέφρων δσον καί δε
ξιός, πνεύμα διαυγές, μέ λεπτότητα καί γενναιοφρο- 
σύνην, ευφυής και ευχάριστος συνομιλητής, προικι
σμένος μέ απαράμιλλοι' ευστροφίαν πνεύματος. "Ολα 
τά προσόντα ταΰτα άποδεικνύονται άπό αναρίθμητα 
γεγονότα, ώνπλειστα έγνωρίζομεν, άλλα δ’έδημοσι· 
εύθησαν κατ’ αυτός είς διαφόρους γλ/σσας.

Εκείνο δμως τό όποιον δφείλομεν προ παντός νά 
υπενθυμίσωμεν ενταύθα είνε αί διάφοροι εύεργεσίαι, 
τάς οποίας ό αείμνηστος βασιλεύς παρέσχεν είς τήν 
ΙΙατρίδα ήμών.

* *

Αρκεί νά υπενθυμίσω μετά πόσης δεξιότητος έπο- 
λιτεύθη κατά τό 1909, δτε έτέθη ούτως είπεΐν έπί κε
φαλής τοΰ επαναστατικού ρεύματος, τό όποιον έφαίνε- 
το διευθυνόμενον κατ’ αυτού καί τής δυναστείας του, 
καί τό όποιον κατόρθωσε νά μετατρέψη είς ρεύμα μό
νον μεταρρυθμιστούν, διοχετεύων αυτό εις τρόπον 
ώστε νά καταστή ευεργετικόν διά τήν χώραν.

Καί μόνον αύται αί εσωτερικής φύσεως εύεργεσίαι, 
ας θέτω έν πρώτη μοίρα καί αϊτινες παρήλθον πολ- 
λάκις απαρατήρητοι, θά ήρκουν δποις γεννήσωσι τήν 
ευγνωμοσύνην ήμών, μάς επιτρέπουν δέ νά έπαναλά- 
βωμεν μετά τοΰ Ευαγγελίου: Μακάριοι οί είρηνοποιοί, 
δτι αυτοί ι ιοί Θεοΰ κληθήσονται !

Εκ τής περιόδου ταύτης τής άπογοητεύσεωςκαί τών 
ταπεινώσεων, μόνον διά μιάς ανδρικής έξεγέρσεως ή- 
δύνατο νά έξέλθη. Αυτή έγένετο κατά τήν τελευταίαν 
τριετίαν ύπό τήν προεδρείαν τού Βασιλέως Γεωργίου, 
όστις μετά τής συνήθους διορατικότητας διεΐδεν αμέ
σως τόν Άνδρα, δστις θά εΐχεν δλην τήν ικανότητα νά 
φέρη είς αίσιον πέρας τή ν μεθοδικήν καί σκόπιμον 
διοργάνωσιν τής χώρας, τόν περιέβαλε διά τής εμπι
στοσύνης του καί τόν ύπεστήριξε, μεθ’δλας τάς αντι
πράξεις τινών.

Καί ούτω μετά τήν εσωτερικήν άναγέννησιν τής 
νέας Ελλάδος καί τήν σύνταξιν τών στρατιωτικών αυ
τής δυνάμεων, έπετεύχθη ή Βαλκανική συνεννόησις 
καί Ένωοις, ήτις ήτο απαραίτητος, τόσον διά τήν κα- 
τατρόπωσιν τών προαιώνιων κοινών έχθρών, δσον 
καί διά τήν έν τώ μέλλοντι άμυναν κατ’άλλων έχθρών, 
επικινδυνωδεστέρων έ'τι καί οϊτινες. κατ’ όνομα μόνον 
χτιστιανοί, επιδιώκουν τήν σκαιάν καί βάναυσου έξυ- 
πηρέτησιν τών υλικών αυτών συμφερόντων, είς βάρος 
καί ζημίαν τών χριστιανικών λαών τής Βαλκανικής 
Χερσονήσου.

Και τελευτών τόν λόγον ό κ. Κεπετζης έπιλέγει:
Θλίψις όμως δέν σημαίνει άπόγνωσιν. Διό καί θά 

μοί έπιτροπη ν ά περάνω τά δλίγα ταΰτα μέ δύο πα
ρατηρήσεις, αί ό.τοΐαι ελπίζω νά συντελέσουν δλίγον 
είς τήν άνακούφισιν ήμών.

'Ο Βασιλεύς Γεώργιος έσχε τό ευτύχημα νά ϊδη έ- 
πιστεγαζόμενον εύκλεώς τό πολύμορφον οικοδόμημα 
διά τό όποιον είργάσθη έπί ήμισυν αιώνα.

Εδοκίμασε πλείστας πικρίας καί απογοητεύσεις, ή- 
κουσε πολλάκις πλείστας αδίκους μομφάς, εϊιε επιπό
λαιας ή κακοήθεις λοιδορίας τών ξένων δΓ ας καιε- 
θλίβετο, είτε παράπονα 'Ελλήνων άτελώς γνωρίζόν- 
των τά πράγματα καί κρινόντων αδίκως, δλα τά ύ.τέ- 
στη μετά μεγίστης υπομονής, άφίνων πολλούς νά έκ- 
λάβουν τούτην ώς αδιαφορίαν. Έξηκολούθει όμως 
νά μεριμνά καί νά εργάζεται άθορύβως, το δε τελικόν 
αποτέλεσμα υπήρξε πλήρης ανταμοιβή τών κόπων του.

Εν /επτόν προ τής πτώσεως του, τήν παρελθοΰσαν 
Ιρίτην περί τήν 5ην τοΰ απογεύματος αιμίλει περί τής 
κατοχής της Θεσσαλονίκης καί τής άπελευθερώσεως 

τών Ίωαννίνων, δΓ ά έλεγεν δτι ήγάλλετο καί ύπερη- 
φανεύετο ώς Βασιλεύς τών Ελλήνων καί ώς πατήρ.

"Επεσεν ώς έθνομάρτυς έν τή Μακεδονική πρωτευ- 
ούση, έν τή κυριωτέρα τών άκροπόλεων τοϋ Ελληνι
σμού, δπου παρέμενεν δπως δΓ αυτής τής παρουσίας 
τνυ έπισφραγισθή ή έλληιικη αυτής διοργανωσις.

Άποχωρών δ’έν πλήρει αποθεώσει, ύπήρξεν έκ 
τών ολίγων εύιυχών μοναρχών, οι οποίοι, αφού α- 
πήλαυσαν τήν πραγματοποΐησιν τοΰ συμβόλου των : 
«’Ισχύς μου ή αγάπη τοΰ λαοΰ» έπέτυχενδλων τών ύ- 
ψηλοτέοων σκοπών ούςέπεδίωξαν καί δύνανται νά ει- 
ποιν τήν τελευταίαν στιγμήν το : «Νΰν απολύεις τόν 
δούλάν σου Δέσποτα !»

'Η δεύτερα παρατήρησις; ήτις θά είνε καί τό συμ
πέρασμα τής βραχείας ομιλίας ταύτης, είνε ή εςής :

Διά τά έθνη δπως καί διά τά άτομα, είς τας μεγά- 
λας θλίψεις ή καλητέρα παρηγοριά είνε ή δράσις. Διά 
δράσιν δέ ανοίγεται σήμερον, θεία συνάρσει, ευρύτα
το ν στάδιο”.

Διά δράσιν δμως εθνωφελή απαιτούνται δύο οροί : 
ομόνοια καί ύψηλοφροσύνη. 'Ομόνοια, ενωσις πασών 
τών εθνικών δυνάμεων, πρός εύχερεστέραν έπίτευξιν

Η aPRSIZ ΤΟΥ ΓςΡΙΒΐΙΛΔΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ κ. Δ. ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϊΓ προηγουμένου)
Τήν 26ην ’Οκτωβρίου καθ’ ήν άνεχώρει έ< Πειραιώς 

τό Σώμα τών έλλήνων έρυθροχι«όνοιν ή Γενική Στρατιω
τική κατάστασις ήτο ή έξης : Κατεληφθη η Θεσσαλονίκη 
παρα τή: A. Υ. τοΰ Διαδόχου, ή 5η Μεραρχία Ματθιο- 
πούλου άτυχήσασα έπέφερε τόν πανικόν καί τήν άποσυν&ε- 
καί τήν φυγήν τών έλί.ήνων Κοζάνης και περίχωρων προς 
Σέρβια κλπ. Τά Τουρκικά στρατεύματα εις Κόμανο ίωρον 
άπέχον τής Κοζάνης καί έπί τής όδοΰ Κοζάνης—Κοίλάρι Σό- 
ροβιτς, ΜτανίτοηςΜοναστηρίου — οι χωρικοί Τούρκοι Κοίλ- 
λάρίων κοί Καραγιάννια (Μεταξύ Κοζάνης καί Σεατί- 
στης) ως καί τών μεταξύ Κοζάνης καί Σερβίων είχον κα- 
ταστήση τάς κυρίας οδούς αδιαβ ίτους επιτιθέμενοι οπού 
ήδύναντο εις μικράς συνοδείας. Ό δέ ’Αρχηγός τών Τουρ
κικών Στρατευμάτων Κόμανο είχε στείλη πρέσβεις ζητών 
τήν παράδοσιν Κοζάνης.

Εις Σιάτισταν ό αρχηγός τοΰ Τουρκικού στρατοΰ’Ανασε- 
λίτσης—Σιατίστης είχε στείλη πρέσβεις ζητών τήν παρά- 
δοσιν Σιατίστης, είχε δέ καταλάβη καί τήν διάβασιν Αλι
άκμονας εις Γιάγκοβον καί τήν /έφορον τοϋ ΙΙασσα μετά 
μεγάλης δυνάμεως καί τών ένοπλων χωρικών Τού ,κων 
(Βυλσάδων) Κρίφσκι— Σούμπινον κλπ. Είχε διακοπή ή 
συγκοινωνία Κοζάνης—Σιατίστης—Γρεβενών δια τούς Ελ
ληνας. Διά τήν κατάληψιν δέ τών Γρεβενών είχε σταλή ό 
Μπεκήρ ’Αγάς έκ Τσούρλη καταγόμενος, χωρίου πλησίον 
τών Γρεβετών καί έχων είς όλην τήν περιφέρειαν τών 
Γρεβενών μεγάλην έπιρροή'·. ’Αστυνόμος προ τοΰ πολέμου 
καί ένισχυόμενος χρηιιατικώς άπό τό Νεοτουρκικόν Κομι
τάτου καί συνεργαζόμενος μέ τόν περιβόητου Τσακαμά τής 
Κρανιάς, αρχηγόν τής Ρουμανικής προπαγάνδας καί φορο- 
λογών δλην τήν περιφέρειαν Γρεβενών ήτο άπόλυτος κύ
ριος καί δεσπότης τών πληθυσμών αυτών. Τά Γρεβ:νάτά 
κατέλσβεν άνευ Αντιστάσεως τοΰ ολιγάριθμου ελληνικού 
στρατιωτικού τμήματος διεσκορπισμέκου ύπό τίνος έφέδρου 
ύπολοχαγοΰ.

Τό Μέτσοβον κατείχετο ύπό τών Τούρκων καί μετ’ ο
λίγον κατελαμβάνετο ύπό έθελοντικών σωμάτων είς ά εδρα-

τοΰ ύπό πάντων έπιδιωκομένου σκοπού. Υψηλ,οφρο- 
σύνη, ώς εκείνην ήν εΐχεν ό Βασιλεύς Γεώργιος, έ- 
χουσα διηνεκώς ύπ’ δψει τά γενικά συμφέροντα τοΰ 
’Έθνους παραβλέπουσα δ’ δλα εκείνα τά δευτερεύ- 
οντα, τά οποία γεννώσι περιττός προστριβάς καί στε
νοχώριας, παρεννοήσεις λυπηρός καί δυσαρέσκειας, 
πρός ζημίαν τής τε προαγωγής καί εύδοκιμήσεως, 
πρός ζημίαν επίσης τής ύπολήψεωςένώπιον τών άλλων.

'Ο αείμνηστος Πατριάρχης ’Ιωακείμ ό Γ', ού έ- 
μνήσθην έν αρχή τοϋ λόγου τούτου, κατά τήν στιγμήν 
τοΰ θανάτου του εΐπεν είς τούς περί αυτόν τάς έξης 
τελευταίας λέξεις : «Κρατείτε τήν σημαίαν πάντοτε ύ- 
ψηλά !»

'Η ιδέα αύτη ύπήρξεν επίσης ή τοΰ Βασιλέως I ε- 
ωργίου.

Είθε, αί θεμελιώδεις άρχαί, αϊτινες έποδηγέτησαν 
τούς δύο αειμνήστους καί πολυκλαύστους ήμών έθνάρ- 
χας, νά έμπνεύσωσι καί πάντας έκείνους άπό τήν δρά- 
σιν ή στάσιν τών όποιων έξαρτάται το μέλλον τής Πα
τρίδας ήμών : Βασιλείς υπουργούς, βουλευτάς, δημο
σίους υπαλλήλους απλούς πολίτας !

Γένοιτο !

σεν ύπερόχως δ κ. ’Αλεξάκης Τάκης πρώην βουλευτής Τρικ 
κάλων καί ήδη ταγματάρχης έρυθροχιτώνων.

Ό στρατός τών Ίωανιίνων έκτος τοΰ Μετσόβου τό ό
ποιον κατείχε καί τό Συράκον εΐχεν αντιμετώπιση τήν έκ 
Καλλαρυτών έπίθεσιν είς τάς θέσεις τάς πρό τοΰ Μπι- 
ζανίου πρός τά Πέντε Πηγάδια καί τών άπό Φιλιτπιάδος 
κττευθυνομένων ελληνικών στρατευμάτων.Έν τοιαύτη γενι
κή στρατιωτική καταστάσει τό Σώμα τών έλληνων 1 αρι- 
βαλδινών διήνοιγε τόν δρόμον άπό Δαρίσσης πρώτον έκ 
τών άλ,λων Σωμάτων εκκίνησαν καί ύπό καιρικός περιστά
σεις μή έπιτρεπούσας πορείας ένεκα τής διαρκούς βροχής 
καί δι’ Έλασσώνος — Σερβίων —Κοζάνης—Σιατίστης — Κρί- 
φσκι—Γρεβενών μέχρι Μετσόβου μαχομενον καί τ^επον εις 
φυγήν τόν εχθρόν τόν δε Μπεκηρ Άγαν κατεχοντα τα Γρε- 
βενά ετρεψεν είς φυγήν προτού φθάση ουεος είς Γρεβενά 
άπό δέ τής φυγής του έκ Γρεβενών ό Μπεκηρ Αγάς κοί 
τής αγνώστου δι’ημάς τούς'Ελλη ας κατασόασης διαμονή, 
τουεϊδομεν μετά έ^α μήνα περίπου άπό ^τής έκ Γρεβενών 
φυγής του τούτον έμφανιζόμενον μετά τήν εκ Δρισκου υτο- 
χώρησιν τών ήμετέρων δρώντα είς Γρεβενίτη— Δρεσε- 
νίτιον Μέτσοβον.

Διόή μέχρι καί αυτής τής καταλήψεως τών Γρεβενών 
δράσις τοϋ Σώματος τών Ελλήνων Γσριβαλδι· ών υπ αύ- 
τοϋ, κατ’ έμέ, δύναται νά θεωρήται ώς αία ύτηρεσία είς τήν 
πατρίδα έκτικτος καί άνωτέρα τών δυνάμεων τών 1 αρι- 
βοιλδινών Ελλήνων ύπό έ,τοψιν κινδύνου, ηρωισμού τών 
μετασχόντων τοϋ σώματος τούτου, αντοχής ιις πορείας έν 
μέσω χιόνος καί βροχής καί στερήσεων,υ.τό εποψιν πειθαρ
χία; ζηλευιής καί τάξεως άζιοΟαΐ’μαστού λαυβανομινου 
ύ.τ’ δψιν δτι καθ’ οδόν έγυμνάζοντο παρά βαθμοφόρων 
κατά τό πλεϊστον άγυμνάστων καί έν συνόλω εθελοντών μέ 
άρετάς.

Δικαίως δύνανται νά έπισύρουν ιήν ευγνωμοσύνην της 
πατρίδος και αυτοί νά καυχώνιαι δτι έτίμησαν τό όνομά 
των καί έπετέλεσαν τό καθήκον των χωρίς νά ζητήσουν 
ούδεμίαν έκ τής Πατρίδος άμοιβήν, παρά δτι έξετέλεσαν
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διπλούν καθήκον καί ώ; Έλληνες καί ώς Έρυθροχί- 
τωνες.

"Ηδη θά φροντίσω συνιόμως νά δώσω εικόνα τής γε
νικής στρατιωτικής καί γενικής καταοτόσεως τών ελληνο
τουρκικών στρατευμάτων καί τής ειδικής τοισύτης τής 
φρουράς τών Ίωαννίνων καί τής κατά Δρίσκου Λυγκιάδων 
έπιθέσεως ημών ίνα καταδειχθή ότι τό σώμα τών 'Ελλή
νων Γαριβαλδινών έδρασε μετ’ άφαντάστου ηρωισμού βαθ
μοφόρων καί οπλιτών καί μετά τακτικής έτοιμότητος 
οϋχί συνήθος άλλ’εξαίρετου ύ.τό πάσαν έποψιν καί διά τήν 
κατάληψιν τοΰ Δρίσκου ώς καί τήν διατήρησιν αύτοϋ έπί 
τριήμερον.

Κατά τήν 23ην Νοεμβρίου έν Μετσόβφ διαμένοντες 
μετά τών άλλων έρυθροχιτώνων έλάβομεν τήν διαταγήν ΐια 
επιτεΟώμεν κατά Δρίσκου καί Λυγκιάδων τήν πρωίαν τής 
26ης Νοεμβρίου καί μάς έγνωρίζετο έν τή Διαταγή ότι γε
νική έπίθεσις έξ όλων τών σημείων κατά τών Ίωαννίνων θά 
έκτελεσΒή. Σρατηγικώς ή θέσις τών Τουρκικών στρατευμά
των ήτο αμυντική, απέναντι τοΰ Μπιζανίου κατά τών ήμε- 
τερών έξ Άρτης καί Πρεβέζης πρός τήν Φιλιππιάδα καί 
έκα έρωθεν τής άμαξηιή; όδοΰ Φιλιππιάδος—Ί οαννίνων 
κ“ι τής βατής Άρτης—Πέντε Πηγιδίων πρός ’Ιωάννινα, 
αμυντική είς Δέλβινον έπί τή; όδ„ΰ Ίωαννίνων — 'Αγίων 
Σαράντα, είς Γέφυραν ΠαπαστάΒη—Κοντοβράκι έξηκολού- 
ί)ει δέ ατό τριών ήμερών μάχη χρονίζουσα υιό τών έκ Κα- 
λαρρυτών Συράκου είσελθόντων έΟελοντών τοΰ Κόρακα καί 
τού λοχου τού λοχαγού Τρυπογεώργου.

Έκ Λυγκιάδων σκάλας έκ Μετσόβου πρός τά ’Ιωάννινα 
κοι παρά τήν βορείαν ακτήν τής λίμνη; καί έ.τί στενωπού 
μετοξύ Μιτσικέλιου (Τομάρου) καί λίμνης, είχον αποχω
ρήσει τμήματα Τουρκικού σιρατού πρός Λυκοστόμιον.

Έκ Λεσκοβετσίου διά Τσεπελόβου είχαν άποσυρθή είς 
Κόνιτσαν τά τμήματα τού Τουρκικού στρατού τά αντιμέτω
πα τών έν Μετσόβφ ήμετέρων δυνάμεων καί διά τόν φόβον 
Γρεβενων—Φούρκας καί τόν φόβον καί ύ.τοστήριξιν τών 
έκ Κορυτοάς—Λιασκοβικιου Τούρκων καί ήμετέρων καί διά 
τήν ένισχυσιν Κ ονίτσης—Δελβίνου, εις δέ τόν Δρίσκον είχον 
τάγμα πεζικού ύπό τόν Ζαΐμ β ην Καϊμακάμη» πρός άμυ
ναν τή; γραμμής Λυγκιάδων καί υψωμάτων Δρίσκου κατά 
τών έπερχομένων Ελληνικών στρατευμάτων έκ Μετσόβου 
διά Χάνι Καμτέραγα κατά τών Ίωαννίνων. Ό Τουρκικός 
στρατός Μοναστηριού διέμενε μέχρι τής μάχης Κορυτοάς 
μεταξύ Φλωρίνης—Κορυτσάς. Τό δέ μέτωπον τής Καστο
ριάς Φλωρίνης εΐχε'καταληφθή ύ.τό τών ήμετέρων καί δέν 
είχον φΟάσει είς ’Ιωάννινα τμήματα τουρκικά έκ Μονά- 
στηρίον.

Λι δέ θέσεις τών ήμετέρων καί αριθμητι
κοί δυνάμεις ήσαν είς Φιλιππιάδα καί έμπροσθεν Πέντε 
Πηγαδίων καί πρό τού 'Αγίου Νικολάου κατά μέτωπον τού 
Μπιζανίου ό αρχικές στρατός Σαπουντζάκη ένισχυμένος 
“■'ερχόμενος πλέον τών 15 χιλ. μετά πολλών πυροβολώ . 
καί ή 2 ι Μεραρχία Καλλάρη πλέον τών 15 χιλ. ήτοι πλέον 
των 30 χιλ. έν δ·φ.

Είς Κονιοβράκη Γέφυραν ΠαπαστάΘη πλέον τών 2 
χιλ. έθελοντών ύπό τόν Κόρακα καί Λόχος έκ 300 εύζώ- 
νων π ρίπου ύ.τό τόν λοχαγόν Τρυπογεώργον. Ί’κ 
Μετσόβου διά Δρίσκου Λτγκιάδες περί τάς 10 χιλ 
πεζών καί πυροβολαρχία λυόμενη. ( Σώμα ΊΙ 
πίτη, Σώμα^ Ματθιοπούλοι) καί πολύς άριθμόςΚρητών έθε- 
λοντών.Τρεϊς μεραρχίαι απέναντι τοΰ Τζαβήτ πασά πρόςΚο- 
ρυτσάν καί εικονική άπόβασις ένός συντάγματος είς "Αγίους 
Σαράντα. Τά δέ άπό Χειμάρρας _ Σαγιάδας — Παραμυ
θίας έθελοντικά σώματα άπησχόλουν τά Αλβανικά σώματα

εις τρόπον ώστε νά μή δύνανται νά ένισχύσουν τούς*ε1ς  
Δρίσκον και Μπιζάνι Τούρκους.

ΑΙ δέ άριθμητικαΐ Δυνάμεις τών έν Ίωαννίγοις—Μπι- 
ζανίφ καί Δρίσκφ Τούρκων ήσαν κατά πληροφορίας ασφα
λείς διά πιστού έλθόντος έξ Ίωαννίνων καί 3Γ έπιστολής 
ένός έκ τών διομενόντων έκεΓΕλλήνων, ότι δέν ήσαν πλέον 
των 12 χιλ. στρατού Τουρκικού καί τούτου είς άποσύνθε- 
σιν καί δ τηρημένου είς δύο κόμματα μέ γνώμην έκατέρου 
περί παραδόσεως καί μή παραδόσεως.

Εν τοιαύτη καταστασει ιών ήμετέρων δυνάμεων καί 
τον τουρκικών, έλήφθη ή διαταγή τής 23 Νοεμβρίου, ίνα 
τό Σώμα τό Γαριβαλδινόν έν γένει έκ 2 χιλ. βαδίση κατά 
τού έν Δρίσκφ—Λυγκιάδων έχθρού έκ Μετσόβου μετά τών 
λοιπών σωμάτων Μα τθαιοπούλου καί Ήπίτου καί Κρητών 
εθελοντών ύιατελούντων ύ.τό τόν Ματθαιό.τουλον έν ύ.τακοή 
και πειθαρχία.

—45X56—

Άνεχώρησε πρώτος έκ Μετσόβου ό στρατηγός Πι.τΐνος 
Γαριβάλδης μετά 600 περίπου, είς λόχους διηρημένσυς, Γα- 
ριβαλδινών πρός Δρεστετίκον καί Γρεβενίτη καί έκεϊ διε 
νυκτέρε.σε καί τήν εσπέραν τής 23 Νοεμβρίου έχων τήν 
προσοχήν του πρός τά δεξιά τής κατευθύνσεως Μετσόβου- 
Δρίσκου (ήτοι Λεσκοβέτση—Τσεπελόβον —Κόνιτσα). Τό σώ
μα των Ελλήνων Γαριβαλδιτών τό ύ ό τήν άρχηγείαν τοΰ 
κ. Ρώμα έκ 1000 περίπου είς 6 λόχους ύ ιό τήν στρατιω
τικήν διοίκησίν μου καί ώς Επιτελάρχου τοΰ σώματος, 
ανεχώρει τήν πρωίαν τή,21ης Νοεμβ. ύ τό τάς ζητωκραυγΐς 
τούτων καί τών κατοίκων Μετσόβου 'ίνα διά τής συντομό
τερα; φθάση είς θέσιν πλησίον τοΰ Δρίσκου—Λυγκιάδων 
τήν εσπέραν τής 25ης Νοεμβρίου (Δρίσκον-Λυγκιάδες άπέ- 
χει 12ωρον έκ Μετσόβου καί 1 ώραν άπό τά Ιωάννινα) 
ινα τήν πρωίαν τής 26η; έπιτεθή συμφώνως τή δια
ταγή καΟ ήν θά έπετίθετο έξ όλων τών σημείων κατά τών 
Ίωαννίνων καί ό ελληνικός στρατός. Ό δέ στρατηγός Ρι- 
τσιώιη; Γαριβάλδης μέ τό ύπόλοιπον τών Γαριβαλδινών 
άνεχώρησε κατόπιν ήμών περί τήν μεσημβρίαν τή; 24 Νο
εμβρίου έκ Μετσόβου ίνα μάς άκολουΟή ώς τμήμα έτ ισχύ- 
οεως. Τά λοιπά σώματα τού πεζικού έν Μετσόβφ κατά τήν 
αναχώρησίν μας ήσαν παρατεταγυένα ν’ Ακολουθήσουν καί 
μέ χαράν έχαιρετώμεθα παρά τούιων «καλά Γιάννενα», τήν 
?5ην τό εσπέρας έφθάσαμεν είς Χάνι Καμπέραγα κείμενον 
είς πρόποδας Δρίσκου—Γιοβρουτσα; καί 2 ώρας έκ Λυγκι- 
αδων ά.τέχον, ήλθομεν είς επικοινωνίαν μετά τού Πιπίνου 
Γαριβάλδη φθάσαντος είς χωρίον Καβαλάρι μετά τής δυνά- 
μεως του,είδοποιή σαμε ν δέ τόν έκ Κουρσοβίτσης —Πέτρας- 
Λιάπη έρχόμενον στρατηγόν ΙΊτσιώτην Γαριβάλδην μετά 
δυνάμεως 500 — 600 περίπου. Τήν έπικοινωνίαν μετά Ματ
θαίο τουλου κυί Ήπίτου τήν εΐχεν ό Γενικός αρχηγός τών 
Γαριβαλδινών στρατηγός Γαριβάλδης παιήρ, τήν >6ην τής 
πρωίας έπε έθημεν μόνοι καί κατελάβομεν τά ύψώματα 
Δρίσκου καί Λυγκιάδες διπλοΰν μέτωπον μεταχειρισθέντες> 
πλάτην μέ πλάτην κατά Κολοκοτρώτην, μέ τήν πεποίθηση· 
οτι θά ηδυνόμεθα κατά πόδσς νά καταδιώξωμεν τούς Τούρ
κους μεά τήν νίκην καί με·ά ταΰτα τήν Γαστρίτσαν ή Κα- 
στριτσαν νά καταλάβωμεν, ήτις ήτο ό άντικειμενικός σκο.ίό; 
μας πρός προσβολήν τών νώτων τή; θέσεως Μπιζανίου 
καί διακοπήν τής ύ.τοχωρήσεω; τών έν Μταζανίφ Τούρ
κων έχοντες έξησφαλισμένον ήμεΐς τό δεξιόν τής παρατά- 
ξεώς μας είς τήν λίμνην καί τά νώτα ύπό τών λοιπών 
τμημάτων τά όποια θά έφθανον καί ώφειλον νά φθάσουν 
είς τά υψώματα Δρίσκου άφοϋ έγνωρίζομεν ότι όλα τά Σώ
ματα έχουν τήν αύτήν μέ ήμας διαταγήν παρά Σαπουν
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γνώμην δτι θά έσταμάτων είς Πεντε Πηγάδια καί περιξ τής 
αμαξιτής οδού Φιλιππιάδος — Μπιζανίου— Ίωαννίνων είς 
θέσεις ώστε νά'μή βάλλουν τόν στρατόν μου τά πυροβόλα 
τοΰ Μπιζανίου. Θά έκράτουν δύναμιν τοσαύτην κατά μέτω
πον, ώστε νά μή μέ άναγκάση είς ύποχώρησιν εν n περι- 
πτώσει άνελάμβανεν έπίθεσιν ό έν Μτιζανίφ τουρκικός 
στρατός.

Τάδέ τμήματα τά δποϊα άπητοΰντο καί αν δέν τά είχον θά 
τά έζήτουν. Θά διηυκόλυνα τάς δυσχερείας τοΰ έπισιτισμοΰ 
καί θά έπεχείρουν ά.τό κάθε άλλο μέρος την κατάληψιν των 
Ίωαννίνων παρά κατά μέτωπον πρό πάντων δέ διά Μετσ- 
βνυ—Δρίσκου, όπόθεν καί θά ετιττον τά Ιωάννινα είτε 
τών στρατευμάτων τοΰ Δρίσκου προχωρού.των καί κατα- 
λαμβανόντων Γαστρίτσαν κλπ. είτε έτασχολούντων τήν με
γάλην δύναμιν τών Τούρκων κατά τών τοΰ Δρίσκου έλλή- 
νων τά ’Ιωάννινα θά έ.τιπτον άνέτως καί άνευ άπωλειων έκ 
τών άλλων κατευθύνσεων πρός Ιωάννινα έκτος του μετώ
που μέ τά τσιμέντα καί τήν τελείαν οχυρωτικήν τέχνην.

Θ’άφινα λοιπόν θαυμάζοντας τήν στρατηγικήν καί τακτι
κήν αξίαν τού Μπιζανίου καί τήν τελείαν όχύρωσιν είς τους 
σοφούς καί άξιους πάση; έκτιμήσεως παρά τοΰ στρατιω
τικού κόσμου τών έθνών καί λέγοντας δτι το Μπιζανι θά 
είναι τάφος τών Ελλήνων καί προσβλέποντας και αναμέ
νοντας έξ Άρτης τούς Έλληνας τό δέ Μπιζάνι νά>ίπτ0 
άλλοθεν.

Οί μετασχόντες δθεν τής έκ Μετσόβου κατά Δρίσκου 
Λυγκιάδες έπιχειρήσεως έρυθροχίτωνες δύνανται νά θεω- 
ρώσιν εαυτούς Ικανοποιημένους δτι έπολέμησαν κατόπιν 
διαταγής καί μετά ήρωϊσμού έτετέλεσαν τό πρός τήν πα
τρίδα καθήκόντων των καί αυτοί οί φονευθέντες καί τραυ- 
ματισθέντες, τό 1)1 έκ τών χιλίων έρυθροχιτώνων των 
λαβόντων μέρος καί διότι έτίμησαν τά έλλη' ϊκά όπλα και 
τά Γαριβαλδινά διά τής ήρωΐτής των δράσεως.

Ύψίστη ί τανοποίησι; δέον νά θεωνηθή καί ή έκ Θεσ
σαλονίκη; κατά τήν 12Δεκεμβρίου τηλεγραφική εύαρέσκεια 
τής ένδοξου Β.Υ.τοϋ Διαδόχου νικητοΰ Αρχιστρατήγου των 
ελληνικών στρατευμάτων.

Θεσσαλονίκη
κ. Άλεξ. Ρώμαν

διά Τρικκάλων—Μαλακασίου—Μετσόβου
Είς Βίγλαν Δρίσκου

Εύγε Γαριβαλδινοί. *
Κωνσταντίνος—Διάδοχος

Έν τώ Νοοοκομείω τοϋ Κυανού Σταύρον >
(Δεκέμβριος 1912)

τζάκη. Άπετελεϊτο δέ έν συνολφ αριθμός έκ 10 χιλ. ανδρών 
οί όποιοι θά εΰρισκον καί τό Δρίσκον έτοιμον.

ΊΙ εις Δρίσκον Λυγκιάδες όθεν έπιχείρησις ήμών άπέρ- 
ρεεν έκ στρατηγικής ευκαιρίας καί ό αριθμός επαρκής πρός 
τήν έπιχείρησιν, αριθμό; δστις σύν τφ ήρωϊσμφ καί τη 
ταχύτητι θά εΐχεν ώς αποτέλεσμα τήν πτώσιν Μπιζανίου 
καί επομένως Ίωαννίνων καί δέν θά ύτέφερε τόσον τό 
ελληνικόν στράτευμα έπιμένον μετά τήν 28ην είς τήν κατά 
μέτωπον τοΰ Μπιζανίου άλωσιν.

Μετά τήν μάχην τής 27ης καί 28η; ή έγκατάλειψις 
τοΰ Δρίσκου έματαίασε τήν πτώσιν τοΰ Μπιζανίου καί έ- 
θράσυνε τούς Τούρκους ώστε, ν’ άναφανή ό Μπεπήρ ’Αγάς 
καί απειλή τό Μέτσοβον ώς προκεχωρημένον τμήμα τών έν 
Δρίσκφ Τουρκικών στρατευμάτων.

Εκτός τής τακτική; αξίας τό Δρίσκον έχει καί στρατη
γικήν αξίαν μείζονα τοΰ Μπιζανίου διότι ό όρμώμενος έκ 
Μετσόβου πρός κατάληψιν τών Ίωαννίνων θά διέλθη κατ 
ανυπέρβλητον ανάγκην τά ύψιόματα τοΰ Δρίσκου είς τό κέν- 
τρον μέν διά Βίγλας δυτικώς διά Γιοβρουτσα; πρός τήν λί
μνην καί άνατολικώς είς υπώρειας διά Κοντοβρακίου.

ΊΙ τακτική του δέ άξια φυσική καί διά τόν έκ Μετσό
βου έπερχόμενον πρός ’Ιωάννινα καί διά τόν εξ Ιωαννίνων 
πρός Μέτσοβον καί τακτικώς έξησφαλισμένη τοποθεσία είς 
τά πλευρά διά τοΰ Με.σικελίου καί λίμνης καί άνατο
λικώς διά τών ύψωμάτων τών καταληγόντων είς Μπαλτού- 
μαν καί Άραχθον. Ο'ι χωρικοί έρωτώμενοι παρ’ήμών όταν 
έκ Μετσόβου κατερχόμεθα πρός Δρίσκον «τί λέγουν διά τό 
Δρίσκον» άπηντων «δέν παίρνεται, καπετάνιε, τό Δρίσκον 
άπό τά οχυρώματα καί τά Τουρκικά στρατεύματα, μά αν 
πάρετε τό Δρίσκον τότε επηρατε τα Γιάννενά».

Όσον αφορά τήν τακτικήν αξίαν τού Μπιζανίου τήν 
καταστάσαν όχυράν καί διά τών τεχνικών έργων όταν δυ
νατοί νά τήν άποφύγη ό έπερχόμενος κατά τών Ιωαννίνων 
καί δυτικώ; καί άνατολικώς καϊ έκ τών νώτων τής τοπο
θεσίας (έκ Μετσόβου—Δρίσκου δηλαδή) καί άνατολικώς 
Καλαρρύτης—Συράκου—Γέφυρα Παπαστάθη—ώς καί έκ 
Κορυτοάς—Κονίτσης καί δι’ά.τοβ ίσεως σοβαράς έξ δλων 
τών παραλίων άπό Αγίων Σαράντα μέχρι Πράγας δέν 
βλέπω τήν στρατηγικήν άξίαν τής τοποθεσίας Μπιζανίου.

Όταν οί σεβαστοί καί στφοί στρατηγοί ύ.τό τήν ήγεσίαν 
τοΰ Φόν δέρ Γκόλτς έκαμνον τά οχυρώματα Μπιζανίου έ- 
καμνον καί τήν ύποθεσιν δτι ο ελληνικός στρατός θα προσ- 
βάλη ταΰτα έκ Πέντε Πηγαδίων καί Φιλιππιάδος μετά 
στρατευμάτων προερχομένων έξ Άρτης καί Πρεβέζης. ’Εάν 
έγω ήμην Έλλην σ.ρατηγός σά; λέγω τήν ταπεινήν μου

Άπό τας Ιλευϋερωϋείαας νήσους μας

Η Σάμος
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ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΙΣ TON ΠΟΛΕΜΟΝ '

Έπεσκέφθην ικανά έκ των στρατιωτικών θεραπευ
τηρίων, δπως αναζητήσω ένα φίλον τραυματίαν τοΰ πο
λέμου, τόν όποιον έφερον από τά πεδία των ένδοξων 
μαχών. Μία εύγενεστάτη κυρία τών ’Αθηνών με έβο- 
ήθησε νά άνεύρω τούτον. Εΐχομεν επιστρέφει έξ Ευ
ρώπης άμα τή έκρήξει του πολέμου. Ήρχετο άπό τό 
Βέλγιον ύποτονθορίζων παλαιόν πολεμικόν άσμα. Τόν 
εύρον εις τό νοσοκομείον φέροντα δύο πληγάς. Άλλ’ 
έμειδία. και πλησίον τής κλίνης του άνθη άρτι δρα- 
πέντα, καθίστων ζωηροτέραν την Αντίθεσιν. Παρά τήν 
κεφαλήν τοΰ τραυματίου Αγγελόμορφος νεάνις παρη- 
κολούθει μετά στοργής τάς διαφόρους φάσεις τοΰ πά- 
σχοντος. Ή σκηνή αυτή μοΰ Ανέμνησε τούς στίχους 
τής Veillee τοΰ Κοππέ.

’Εντός τοΰ αύτοΰ θαλάμου παρετάσσοντο πολλαι 
κλΐναι και καθηΰδον τραυματίας όλοι νέοι, ωχροί καί 
καταπεπονημένοι έκ τών κακουχιών σκληρότατου πο
λέμου, έκ τοΰ ρεύσαντος αίματος, τοΰ καμάτου, τής 
πείνης και τοΰ ψύχους. Ήσχν έκ τών Ανδρών ούς Απε- 
χαιρετώμεν μετ’ ενθουσιασμού Απερχομένους καί τούς 
έπανευρίσκαμεν έπΐ τών στρωμνών τών νοσοκομείων 
Αλγούντας μακράν τοΰ οίκου των, Αλλά περιβαλλομέ- 
νους άπό αδελφικήν και μητρικήν στοργήν τών Έλλη- 
νίδων γυναικών, αί’τινες κατά τόν ένδοξον τούτον πό
λεμον έδειξαν ολην τήν χάριν και τήν εύγένειαν τής 
Έλληνίδος γυναικός. ΙΙαρά τάς κλίνας έκείνας εύρί- 
σκοντο κυρίαι προσφέρουσαι δ,τι ή γυναικεία ψυχή 
δύναται νά προσφέρη, τήν συμπάθειαν και τήν διακο
νίαν ύπέρ τών ανδρείων πολεμιστών τών Μακεδονικών 
καί Ηπειρωτικών όρέων. Τήν ώθησιν έδωσαν αί δέ
σποινα! τής Βασιλικής Οικογένειας. Ή Βασίλισσα καί 
δλαι αί πριγκήπισσαι άπέβαλον τά κοσμήματα καί 
τάς οιφθέρας καί περιεβλήθησαν τήν Απλήν τής αδελ
φής Αμφίεσιν. Άφησαν τ’ Ανάκτορα αύτών καί διέ
σχιζαν ξηράν καί θάλασσαν παρακολουθούσα! τόν ελ
ληνικόν στρατόν εις τάς πορείας του, υφιστάμενα', δλας 
τάς κακουχίας μιας τραχυτάτης έκστρατείας. Έτέθη- 
σαν επί κεφαλής όλης αύτής τής γυναικείας κινήσεως 
καί περιέθαλψαν τούς τραυματίας καί τούς Ασθενείς, 
ούς άφινον πίσω των αί αδιάλειπτοι μάχαι καί οί κατερ- 
χόμενοι τών όρέων παγεροί άνεμοι. Παντού, οπού 
προέβαλεν ή ανάγκη ένεφανίζετο ή μορφ ή μιας πριγκη- 
πίσσης, όπως δώση παρηγοριάν καί βοήθειαν εις εκεί
νους, οί όποιοι έχυσαν τό αίμά των ή Αφήκαν μέλη 
τοΰ σώματός των εις τά πεδία τών μαχών.

* * *
Εύγενεστάτη Άτθίς είχε τήν αγαθότητα νά μέ καθο- 

δηγήση εις έν άπό τά νοσοκομεία τά όποια έπόπτευεν, 
όπως λάβω γενικήν ιδέαν τής γυναικείας δράσεως έν 
τώ πολέμω. 'Η χαρίεσσχ κυρία είχε πχρχιτήσει οικο
γένειαν καί κοινωνίαν καί διημέρευεν είς τό νοσοκο
μείου. Τό εύρύ οικοδόμημα εις τό όποί.ν ήκούετο πρό 
ολίγων άκόμη εβδομάδων ή εύθυμος φλυχρία τών μα
θητών, έπληροΰτο άπό στεναγμούς, άπό Ακούσιας Ανα
φωνήσεις άλγους καί άπό ρόγχους Αγωνίας. Είς ,τινα 
έκ τών δωματίων έπεκράτει βχθεία σιγή, άθυμία νε
κρική, ήν διέκοπτρν μόνον τά ελαφρά βήματα τών 
νεανίδων, τών άφοσιωθεισών είς τήν νοσηλείαν τών 
τραυματιών.

Καί έβλεπον φερούσας τάς άπλάς αμφιέσεις τών νο
σοκόμων, τάς εύγενεστέρας τής ήμετέρας πόλεως νεά- 
νιδας. Κόρας καί δέσποινας τάς όποιας έσυνηθίσαμεν 
νά βλέπωμεν μόνον είς τά κέντρα καί νά θαυμάζωμεν 

εις τάς αίθούσας, καί τάς οποίας κακώς έπιστεύομεν 
ότι είχον πλασθή διά τόν κοΰφον βίον τών θαλιών, άς 
δημιουργεί ή ευμάρεια έν ταΐς κοινωνίαις, καί τάς ό
ποιας έθεωροΰμεν ίκανάς νά λιποθυμήσουν πρό τής 
θέας έκπνέοντος καναρίου. Καί ή έκπληξις δέν ' ήτο 
Αδικαιολόγητος, διότι ,ή παραμονή παρά ταΐς κλίναις 
ταρασσομένων καί πυρεσσόντων Ανθρώπων, ών άπεκό- 
πησαν οίπόδες, καί ών ή βόμβα έσπάραξε τούς ιστούς 
τών σαρκών, βυθισμένων είς κώμα, ρεγχόντων έναγω- 
νίως, άπαιτεί ούχί κοινόν θάρρος καί Αντοχήν ψυχής, 
ύπερτέραν έκείνης ήν έφρόνει τις ότι περιέκλειον τά 
εύθραυστα έκείνα σώματα.

Είνε έν άπό τά πολλά φωτεινά σημεία τά άποκα- 
λυφθέντα έκ τοΰ πολέμου, έν τώ κοινωνικώ βίω, ή 
δράσις τών Έλλην'δων. Αί Αρεταί αύται δέν είνε νέαι. 
Είς πχλαιοτέρους χρόνους κατά τόν ιερόν αγώνα αί 
γυναίκες ού μόνον ελλείψει ιατρών έξεπλήρουν χρέη 
νοσοκόμων καί ίατρισσών, άλλά μετέφερον είς τούς 
πολεμιστάς πολεμοφόδια, τροφάς καί ύδωρ Αναπληρού- 
σας τήν επιμελητείαν τοΰ τότε στρατού. Άλλ’ έκτοτε 
είχον μεσολαβήσει χρόνοι πολλοί καί βίος ξένος πρός 
τάς τότε έξεις, τά δέ ήθη μετεβλήθησαν, μεθ’ όσης τα
χύτητες μεταλλάσσονται αί σκηνογραφία! έν τοίς θεά- 
τροις. Νέαι κοινωνικά! άνάγκαι διαφόρους παρήγαγον 
τάς συνήθειας μας.

* 
* *

Αί γυναΐκές μας περιωρίσθησαν έν τή οικία ή έτρά- 
πησαν εις βίον όστις δέν συνάδει με τόν χαρακτήρα 
τής ελληνικής φυλής. Άπεπλανήθησαν ίσως άπό τής 
μιας μόνον δψεως τού δυτικού πολιτισμού, άλλ’ είς τά 
βάθη τής ψυχής αύτών ύπήρχον αί προγονικά! άρεταί 
τάς οποίας έφερον εις τήν έπιφάνειαν οί κρότοι καί αί 
συγκινήσεις τοΰ πολέμου. Τά κούφα καί τά εύπτερα 
πλάσματα Απέδειξαν μίαν σπανίαν άντοχήν εις κόπους 
καί είς συγκινήσεις καί προσηλώθησαν εις τήν έκπλή- 
ρωσιν τοΰ καθήκοντος μετ’ άφοσιώσεως καί επιμονής 
ή όποια προκαλέί τόν θαυμασμόν. Παραπλεύρως είς 
τούς άτέγκτους μαχητάς δέον νά ταχθώσι καί αί εύγε- 
νεΐς νοσοκόμοι, τινάς τών όποιων έψαυσε τοΰ θανάτου 
ή πτέρυξ. Άλλ’ ή τοσοΰτον ζωηρά άνάμιξις τής Έλλη
νίδος γυναικός είς τάς περιπετείας τού πολέμου προκα- 
λεϊ καί σκέψεις άλλας περί τής έπιδράσεως, ήν δύνα
ται νά ένασκήση ή γυνή παρ’ ήμΐν είς τήν διαμόρφωσιν 
κοινωνίας νέας. Γυναίκες αί'τινες έχουσι τό ψυχικόν 
θάρρος καί τήν άγαθότητα τής καρδίας ί'να άφοσιω- 
θώσιν εϊς τήν διακονίαν τών τραυματιών, αισθάνον
ται ήδη βαθύτερου τήν άνάγκην άλλου βίου έθνικωτέ- 
ρου καί έλληνικωτέρου, είνε δέ αί άρμοδιώτεραι όπως 
συντελέσουν εις τήν δημιουργίαν αύτοΰ. Ό τελευταίος 
πόλεμος έδωκεν άφορμήννά γνωρίσωμεν εαυτούς πλειό- 
τερον, ιδίως νά γνωρίσωμεν τί είνε καί τί δύναται ν’ 
άποβή ή Έλληνίς. Έξηφανίσθη έκείνη ή άμφιβολία, 
ήτις έσκίαζε τήν ψυχήν μας καί έγέννα δισταγμούς 
περί τής ζωτικότητας τής φυλής. Έδλέπομεν πέριξ 
ήμών συντελουμένην μίαν φθοράν τού οικογενειακού 
βίου, βίου άπομακρυνομένου τών έθνικών παραδόσεων, 
έν τώ χαλκουργεία) τών όποιων δημιουργοΰνται οί άγα- 
θοί πολίται καί οί άγαθοί χαρακτήρες. "Ολα ταΰτα 
άπομακρύνονται όλίγον κατ’ ολίγον καί έξαφανίζονται 
ώς έαριναι σκιαί άμα τή άνατολή τοΰ ήλιου. Έδραι- 
οΰται ήδη ή πεποίθησις ότι ή φυλή διετήρησε τάς άρε- 
τάς αύτής καί ότι ή παραπλάνησις ήν ύπέστη πρό 

όλίγων ετών ήτο παροδική κατάστασις. φυσική άλλως 
τε. Ό πόλεμος τού 1897 Αφύπνισε τάς ψυχάς ήμών και 
ή δυστυχία έκείνη έκλόνισε τό νευρικόν μας σύστημα 
καί μάς έκαμε νά αίσθανθώμεν ότι έβαίνομεν είς έθνι- 
κήν καταστροφήν. Έκ τής δυστυχίας έκείνης άνέολυ- 
σεν ή σημερινή ζωή. αί σημερινά! ΐδέαι. ή σημερινή 
δόξα. Εις τούτο δεν συνετέλεσαν όλίγον αί γυναίκες 
και είς τήν οράσιν αύτών βασίζομεν καί σήμερον τήν 
πεποίθησιν ότι νέον θά δημιουργήσωσι βίον οικονομι
κόν. είς τόν οποίον θά λάοωσι τά πρώτα διδάγματα οί 
πολίται έκείνοι, οί όποιοι θά διαπλάσσωσι τόν πολιτικόν 
βίον τής Νέας 'Ελλάδος, όστις θά όδηγήση αύτήν είς 
τήν έν ειρήνη, όπως τήν ώδήγησεν εϊς τήν έν πολέμω 
δόξαν.

Θεόδ. Βελλιανίτης

AMEPJKANJKA ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γ YNAIKEITS ΚΙΝΗΣΙΣ
Δέν πιστεύω νά ύπάρχουν εις άλλο μέρος τού κό

σμου τόσοι γυναικείοι σύλλογοι, λέσχαι κτλ. σωματεία 
δσα έν ’Αμερική. Σύλλογοι οί όποιοι ενεργούν πρα- 
κτικώτατα διάζτήν έξάπλωσιν τών γνώσεων, σωματεία 
τά όποια εκπαιδεύουν καί μορφώνουν, λέσχαι εϊς τάς 
όποιας διέρχεται τις τερπνάς ώρχς ωφελίμου αναψυχής.

Αί Αμερικανίδες έχουσι λύσει έν μέρει τό ζήτημα 
τής γυναικείας κοινωφελούς, έθνωφελούς, εύεργετικής 
καί προοδευτικώς πρακτικής δράσεως με τήν σύστασιν 
τών απειραρίθμων τοπικών συλλόγων καί σωματείων 
των καί μέ τήν σύμπηξιν όλων αύτών τών σωματείων 
είς τήν γιγαντώδη ΕΝΩΣΙΝ ΤθΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΣΓΛΛ.ΟΓΩΝ» ή έκλογή τής ΙΙροέδρου τής όποιας είνε 
διά τόν γυναικεϊον κόσμον τής Βορείου Αμερικής, 
ότι. ή έκλογή τού 1 Ιροέδρου εϊς τούς κατοίκους τών 
Πολιτειών της.

Άνέφερον ανωτέρω περί τοπικών σωματείων. Τά 
σωματεία ταΰτα έχουσι ποικίλον πρόγραμμα έκαστον, 
άλλά πάντοτε πρακτικόν, πάντοτε ωφέλιμον. Έχομεν 
λ.χ. τήν Εντόπιον Γυναικείαν Ένωσιν τής Σηάττλης > 
τού Γουάσιγκτων. Τό σωματείον τούτο συνέλεξε δε
καπέντε χιλιάδας δολλαρίων έξ εισφορών κ.λ.π. είς 
τάς άρχάς τής συστάσεως του καί δΓ αύτών ήνοιξε καί 
διατηρεί Σχολήν’Εκπαιδευτικής καί Οικιακής (*ίκονο-  
μίας ένθα τά πτωχά κορίτσια τά όποια στερούνται κα
λού καί ήρέμου καί ηθικού οικογενειακού περιβάλλον
τος, τών όποιων οί γονείς δεν είναι εις θέσιν νά τ’ ά- 
ναθρέψωσιν όπως πρέπει καί νά τά διδάξωσι τρόπον νά 
κερδίζωσιν έντίμως τά πρός τό ζήν, σπουδάζουν διαφό
ρους κλάδους τού εμπορίου κ,αΐ τής Οικιακής Οικονο
μίας θεωρητικώς καί πρακτικώς, καί ήμπορούν βραδύ- 
τερον νά καταλάβουν μίαν θέσιν εις γραφείον ή οικογέ
νειαν έκ τής όποιας νά κερδίζουν αρκετά διά νά ζώσιν 
έντίμως.

Άλλος Σύλλογος μέ λαμπρόν πρόγραμμα είναι ό τού 
Γουέστπορτ τής πολιτείας Κονέκτικουτ, γνωστός ύπό 
τόν τίτλον Γυναικείος Σύλλογος πρός έξωραίσμον 
τής ΙΙόλεως. > Ό σύλλογος αύτός έχει κατασκευάσει 
πεζοδρόμια δύο χιλιάδων ποδών μήκους μέχρι σήμερον, 
εκτός τών ωραίων δημοσίων καί σχολικών κήπων, τοΰ 
εσωτερικού καί έ'ςωτεοικοΰ έξωραίσμοΰ τών Σχολείων 
καί άλλων ωφελίμων έργων τά όποια έχει φέρει μέχρι 
τοΰδε εϊς πέρας.

Άλλος σύλλογος μέ δμοιον πρόγραμμα ένεργείαί 
είναι ή Αέσχη τής Νέας Χαναάν», τής Κοννεκτικού" 
της έπίσης, ό όποιος έχε·, κόψει λόφους, ξερριζώσε^ 
δένδρα, χαμηλώσει υψώματα, πρός κατασκευήν καθα
ρών καί εύθέων όδών. μεταξύ τών άλλων έργων του.

Σύλλογοι πρός έκγύμνασιν διδασκαλισσών, νοσοκό
μων, έργατριών, προς έξεύρεσιν λύσεως έμπορικών, 
κοινωνικών καί έργατικών ζητημάτων, πρός καλλιτεύ- 
ρευσιν τοΰ βίου τής μεγάλης στρατιάς τών έργατίδων 
καί τών ύπηρετριών, έπιτελοΰσι θαύματα καθ’ έκάστην. 
Τό παράδειγμα τών Αμερικανίδων Αρχίζουν καί μι- 
μοΰνται καί αί γυναίκες τής Εύρώπης. Άς έλπίσωμεν 
ότι καί ή Αναμορφωθείσα Ελλάς δέν θέλει ύστερήσεο 
εις τούτο.

Έπιτυχεστάτη ή διοργανωθείσα Γυναικεία Βιομιχα- 
νική Έκθεσις εϊς τό Γκράντ Σέντραλ ΙΙάλας τής Νέας 
'Γόρκης, ήτις έληξε τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα. ΙΙροί- 
όντα όλα γυναικείας βιομηχανίας άπό τόν πρώτον Αρ
χαϊκόν «χργαλιόν > μέχρι τών τευλευταίων τριχάπτων 
Αρχιτεκτονικών σχεδίων, μηχανημάτων κλπ. Καί ό κό
σμος συνέρρε^ν άφθονος καί θαυμάζων καθ’ δλας τάς 
ήμέρας κατά τάς όποιας ή έκθεσις διήρκεσε.

Μέ τήν τελετήν τής Προεδρικής Όρκομωσίας είς 
τήν Βασιγκτώνα, αί Αμερικανίδες σουφραζέτται έ- 
λαβον αφορμήν νά διοργανώσουν μίαν λαμπράν παρέ- 
λασιν ή όποια είχε τό μοναδικόν ότι έδειξε τήν δύναμιν 
τήν πολιτικήν, έπαγγελματικήν, βιομηχανικήν, έργα- 
τικήν καί έπιστημονικήν τών Γυναικών τής Βορείου 
Αμερικής καί έκαμε πολλάς χιλιάδας τών άρρένων ύ- 
ποστηρικτάς τής γυναικείας χειραφετήσεως. Χιλιάδες 
γυναικών έλαβον μέρος εϊς τήν μεγαλειτέραν γυναικείαν 
συνάθροισιν τοΰ Κόσμου. Εκτός τών αντιπροσώπων 
τών Πολιτειών τής Αμερικής, επτά τόν Αριθμόν, είς 
τάς όποιας αί γυναίκες άπολκμβάνουσι πλήρους Ισό- 
τητος καί τών τριών εϊς τάς οποία: έχουσι τό μερικόν 
τής ψήφου δικαίωμα, παρέστησαν καί αί τής Αύστρα- 
λίας, Ζηλανδίας, Νορβιγίας καί Φιλλανδίας, αί'τινες 
είναι χειραφετημένα’., καί τών έν μέρει τοιούτων, ήτοι 
Σουηδίας. Δανίας καί Ισλανδίας. Μεγάλα σώματα γυ
ναικών άντιπροσωπευουσών διαφόρους έπιστήμας καί 
επαγγέλματα έλαβον μέρος εις τήν παρέλασιν. Άλ- 
ληγορικά συμπλέγματα καλλιτεχτικώτατα, μουσική ε
κλεκτή, τάξις ζηλευτή καί σεμνότης καί κοσμιότης 
τρόπων διέκρινον αύτήν. Γυναίκες ιατροί, δικηγόροι 
καί δλίγαι ίερωμέναι (είς τάς 'Ηνωμένας πολιτείας ύ- 
πάρχουσι μερικά! γυναίκες Ανεγνωοισμέναι ιερείς καί 
ιεροκήρυκες) συγγραφείς καί καλλιτέχναι, πωλήτριαι, 
νοσοκόμοι, στενογράφοι καί δακτυλογράφοι, γραμ
ματείς, τηλεγραφήτριαι, καί τηλεφωνήτρια', καί Αρχι
τέκτονες, κοινωνικά! Αναμορφώτριαι, φιλανθρωπικών 
σωματείων, σπουοάστριαι τής πολιτικής Οικονομίας, έ
μποροι, δημοσιογράφοι καί ρεπόρτερ, βιομήχανοι καί 
έργάτιδες εργοστασίων καί καταστημάτων καί ξενοδο
χείων, Κυβερνητικά! ύπάλληλοι, διδασκάλισσαι, δλαι 
ήσαν εκεί διά νά καταρρίψουν έπιτυχώς τό επιχείρημα 
δτι αί γυναίκες δέν είναι κατάλληλοι παρά μόνον διά 
τά μωρά, καί τό στιφάδο. Γυναίκες πογκοσμίου φή
μης ώς ή Δόκτορ A . Shaw έλαβεν μέρος. Καί δέν ήμ- 
πορεί κανείς νά. μήν εύχηθΓ] νά δοθή καί εϊς τάς Άγγλί- 
δας Σωφραζέττας ή εύκαιρία ν’ Αποδείξουν τάς άρετάς 
καί τήν δύναμιν πού κρύβουν, μέ τά ιδία μέσα τά ό
ποια αί Αμερικανίδες τόσον Αποτελεσματικώς χρησι
μοποιούν σήμερον.

Νέα 'Yojxi] Άπρίίιο: t Γ<13.
ΚΡΗΣΣΑ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Κατα τόν διαρρεύσαντα μήνα έσημειώθη τό τελευ
ταίο? σοβαρόν πολεμικόν γεγονός τοΰ έζπνεύσαντος 
ήδη Βαλκανοτουρκικοΰ πολέμου. Έπεσε? ή Σκόδρα. 
Έκυριεύθη τό τελευταίο? τουρκικόν φρούριο'/ μέσα εις 
τό όποιον διεοραματίσθησαν άφθονοι αί άγρια*,  καί 
φρικιαστικαί σκηναί τοΰ πολέμου. Καί μαζύ μέ τήν 
-πτώσιν τής Σκόδρας έσημειώθη καί άλλο σοβαρόν γε
γονός. Ή αύτοανακήρυξις τοΰ ύπερασπιστοΰ τής Σκό
δρας (τοΰ παραδόσαντος μεν τήν πόλιν εις τούς νικήτας 
Μαυροβουνίους, άλλ’ άπελθόντος αΰτής μεθ’ όλου τοΰ 
στρατοΰ του μέ όλας τάς τιμάς τοΰ πολέμου) τοΰ γεν
ναίου στρατηγοΰ’Εσσάτ ΙΙασσά είς Βασιλέα τής’Αλβα- 
νίας.Τά δύο αύτά γεγονότα—τοΰ ετέρου διαψευσθέντος 
μετ’ ολίγα; ημέρας—είχον ώς συνέπειαν τήν αποτρο
πήν κάθε κινδύνου πρός άμεσον διασάλευσήν τής παγ
κοσμίου είρήνης. Καί πριν ή ίδωμεν άποτρεπόμενον 
κάθε κίνδυνον ήλθε στιγμή ποΰ διήλθομεν εγγύτατα 
αυτού. Καί ή στιγμή αύτή έσημειώθη τάς ήμέρας έκεί- 
νας κατά τάς όποιας τό Μαυροβούνιο? έκήρυσσεν ώς 
αδύνατον τήν έκκένωσιν τής Σκόδρας καί ή φήμη έφε
ρε'/ ώς Βασιλέα τής ’Αλβανίας τόν Έσσάτ πασσάν. 
Τά δύο αύτά γεγονότα ήσαν άφορμαί σοβαραί δπως 
αί Άδριατικαί Δυνάμεις έκδηλώσωσι σαφώς τάς ύστε- 
ροβούλους σκέψεις των καί τούς αδηφάγους σκο
πούς των.

'Η εις ζώνας διαίρεσις τής ’Αλβανίας. ή απειλή τής 
Αυστρίας δτι θά εϊσβάλη είς τό Μαυροβούνιο'/ καί ή 
ετοιμασία τής ’Ιταλίας δπως καταλάβη τόν Αύλώνα 
ένέτειναν τάς προσπάθειας τών άλλων Δυνάμεων καί 
τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν τά πάντα πρσεσήμαινον 
τήν φοβεράν πανευρωπαϊκήν σύρραξιν ήλθε·/. ώς άπό 
μηχανής θεός, ή δήλωσις τοΰ Βασιλέως Νικολάου 
καθ’ ήν παραιτούμενος τής Σκόδρας έδέχετο νά παρα- 
δώση αύτήν είς Διεθνή κατοχήν.

Τοΰτο καί μόνον ήρκεσε νά έπιφέρη τήν γαλήνην. 
Ήρθησαν ολα τά προσχήματα καί δλαι αί δήθεν δικαι
ολογία·. τής Αύστρίας καί Ιταλία; πρός άμεσον δράσιν

καί έδηλώθη είς αύτάς δτι είς τό μέλλον οΰδεμία μονο
μερής ένέργεια θά τοΐ; έπιτραπή καί δτι άπό‘κοινού είς 
τό μέλλον θά έργάζωνται δλαι αί Εϋρωπαϊκ. Δυνάμεις.

Τό πάθημα τών δύο Συμμαχικών Δυνάμεων ήτο 
κωμικότατο?. Κατέρρευσαν μαζύ μέ τάς ελπίδας των 
καί δλα τά έπιχειρήματά των καί τήν άνάγκην φιλοτι
μίαν ποιούμεναι έδέχθησαν μετά καρτερίας τάς εναν
τιότητας τής τύχης. Ήγγισαν σχεδόν τόν περίφημου 
λουκουμά-/ πού λαιμάργως παρηκολούθουν επί τινας 
δεκαετηρίδας καί τήν στιγμήν ποΰ θά τόν εφερον είς 
τό στόμα τούς άφήρεσαν κάθε ελπίδα πραγματοποιή- 
σεως τών πόθων των. Έν τούτοις. μολονότι άπετράπη 
ένας άμεσος κίνδυνος διά τά συμφέροντα τοΰ Έλληνι- 
σμοΰ, δέν έπαυσαν ύπάρχοντες μύριοι άλλοι οί μέν 
σοβαρότεροι τών δέ.

Ούδείς δύναται νά προΐδη τί θά συμβή αύριον. Μία 
άοριστία κυριαρχεί παντού. Καί αί Δυνάμεις αί όποΐαι 
ένεργέστατα καθημερινώς λαμβάνουσι μέρος εις τάς 
μετά τών εμπολέμων διαφοράς καί οί σύμμαχοι οί 
όποιοι έφθασαν νά έργάζωνται ώς οί πλέον έπίφοβοι 
εχθροί δλοι μετεβλήθησαν είς καιροσκόπους ζητούντες 
νά έπωφεληθώσιν άπό τά σφάλματα τών άλλων καί νά 
κανονίσωσι τήν πορείαν των άπό τά γεγονότα τής 
στιγμής. Διά τόν 'Ελληνισμόν ούδεμία άλλη έγγύησι; 
παρέμεινε παρά μόνον ό Στρατηλάτης Βασιλεύς είς 
τάς σκέψεις τοϋ όποιου δλοι τρέφομε·/ άκλόνητον πίστιν 
καί τάς άποφάσεις τοΰ οποίου μέ ένθουσιασμόν θά δε- 
χθώμεν νά πραγματοποιήσωμεν.

Καί διά τήν ειρήνην;
"Ολα είνε έτοιμα διά νά υπογραφή ή προκαταρ

κτική ειρήνη άλλά καί τίποτε δέν μάς βέβαιοί δτι είνε 
άμεσος ή ύπογραφή της.

Έν τούτοις πλεϊστοι λόγοι συντρέχουσι διά νά δύ- 
ναταί τις νά έλπίση δτι πριν λήξη ό Μάιος ή είοήνη θά 
έχη ύπογραφή χωρίς quo; ν’ αποκλείεται και νέααίμκ- 
τοχυσία άνά τά Μακεδονικά καί Ηρακικά πεδία. Δ.Ζ.

ι. Πασχα si; τα «ν .un,».; 1τρατΐυ-.ιΑά ΝοσοκομιΙα. Τ;ζομχτ·:Ζζ πολίμου

Ο ΚΟΈΜΟΧ
«Τώρα φρονώ, δτι ειπον δ,τι έπεθύμουν νά ειπωκαί 

δτι έλαβον τάς άποφάσεις τάς τάς άφορώσας τάς ιδιο
κτησίας μου, τάς όποιας έπε- 

Ή ΠΟΑ. ΔΙΑΘΗΚΗ θύμουν νά λάβω κατ’ αύτήν 
ΤΟΓ ΒΑΣΙΑΕΩΣ τήν στιγμήν. Μοΰ υπολείπεται

μόνον νά παρακαλέσω καί Ικε
τεύσω τά άγαπητά μου παιδιά νά είνε πάντοτε ηνωμένα 
έν παντί, ν’ άγαπώσιν άλλήλους, νά είνε στήριγμα 
καί ν’ άγαπώσι τήν ?.ατρευτήν καί ευλογημένη'/ των 
μητέρα.

«Εις τόν άγαπητόν μου Κωνσταντίνον θέλω νά είπω 
«άγάπα τήν άγαπητήν μικράν πατρίδα σου», έξ δ- 
λης καρδία;, ύπηρέτησέ την καί τόν άγαπητόν λαόν 
σου μέ ένδόμυχον καί ειλικρινή άγάπην καί πίστιν. 
Τό αύτό άς κάμουν καί δλοι οί άγαπητοί σου άδελφοί.

«Έχε θάρρος, άλλ’ έχε υπομονήν, μή παρασπεύδης 
ποτέ, άφησε καλλήτερα νά περάση ή '»ύξ πριν πά
ρης άπόφασιν, μήν δργίξεσαι και μή άφήσης τόν 
ήλιον νά δύση έπί τής όργής σου. Έσο ήρεμος τήν 
διάνοιαν καί τήν σκέψιν καί μή λησμονής ποτέ, ότι 
βασιλεύς έπί λαοϋ μεσημβρινού τοΰ όποιου ή όργή 
καί τό εύέξαπτον άκαριαίως άναφλέγονται καί ό ό
ποιος εις τοιαύτην στιγμήν δύναται νά πράξη πολ
λά, τά όποία τήν έπομένην στιγμήν ’ίσως λησμονεί 
πάλιν. Διά τοΰτο μή θυμώνης ποτέ καί μή λησμονής, 
δτι συχνάκις καλλίτερα νά ύποφέρη ό βασιλεύς ό 
’ίδιος έ'στω καί ή&τκώς παρά νά ύποφέρη ό λαός 
καί ό τόπος.

«Τά συμφέροντα τοΰ Λαοΰ καί τοΰ Τόπου, έξακο- 
λουθεί ή Βασιλική διαθήκη, επίσης πρέπει νά προηγών- 
ται παντός άλλου συμφέροντος. Ένθυμοΰ τοΰτο πάν
τοτε άγατητέ μου Κωνσταντίνε καί ό θεός έν τή ά- 
περάντω χάριτι καί άγαθότητί του θά σέ εύλογήση καί 
θά σέ βοηθήση εις τό βαρύ έργον σου καί πλήρες εύ· 
Ό~ύν ης άξίωμά σου.

«’Αγάπα καί προστάτευε τήν ευλογημένη'/ μητέρα, 
έσο δι’ αύτήν πάντοτε πιστός καί τρυφερός υιός, δώσε 
χίς τά παιδιά σου καλήν, ύγιά καί έλληνικην άνατρο- 
φήν. ’Οφείλουν νά είνε "Ελληνες καί τίποτε άλλο.

«’Αγάπα τά άδέλφια σου καί έσο πάντοτε δι’ αύτά 
καλός άδελφός. Έάν ποτέ ήδίκησα κανένα άπό σας 
άγαπημένα μου παιδιά συγχωρήσατέ με.

Τήν άγαπητήν μου Όλγαν άγαπώ μέχρι τελευταίας 
μου πνοής». «Τώρα σάς εύλογώ δλους, καταλήγει έν 
τή διαθήκη του ό άλησμόνητος Βασιλεύ;. Ό Θεός νά 
σά; εύλογή καί νάσάς φυλάττη καί τήν άγαπητήν μου 
μικράν Ελλάδα. Μή μέ λησμονήσετε. ’Αμήν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εις τά; αίθούσας τοΰ Αυκείου τών Έλληνίδων έξε- 
-τέθησαν τά ζωγραφικά έργα τής κ. θαλείας Φλώρα 

Καραβία. "Ολα άναπαριστούν 
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ κ. κάποιον πολεμικόν γεγονός 
4» ΔΩΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ καί δλα άναμημνήσκουν τήν ι

στορικήν έξέλιξιν τής συγχρόνου 
στρατιωτικής δόξης τής Ελλάδος. Κάθε πίναξ φέρει 
έπάνω καί έν δ'/ομα πόλεως, χωρίου ή θέσεως άναμνη- 
στικόν μιας δάφνης, ενός παλμοΰ, μιας συγκινήσεως.

Πρόσωπα καί πράγματα άντιπροσωπεύουν έκεΐ μέ 
δύναμιν, μέ ζωήν, μέ έκφρασιν, σειράν άλλεπαλλήλων 
Ιστορικών γεγονότων τά όποια ούδέποτε θά λησμονη
θούν άπό τήν έθνικήν ψυχήν.

Καί ή σθεναρά καί άκαταπόνητος καλλιτέχνις μέσα 
είς τόν δγκον έργασιας έκπληττούσης παραγωγικότητος 
καί έκθαμβωτικής καλλιτεχνικής άναπαραστάσεως, 
παρίσταται αύτή ή ιδία ζώσα είκών τής έπιμόχθου
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ζωής καί τής καταβληθείσής δυνάμεως διά τήν διεξα
γωγήν ένός τόσον μεγάλου καί ύψηλοΰ έργου.

Ήλιοκαής, μέ τήν εύγενή έκφρασιν τής μορφής της 
κάπως τραχυτέραν, παρέχει άξιοθαύμαστον παράδει
γμα υπέροχου θελήσεως, καρτερίας καί άποφασιστικό- 
τιτος. Είργάσθη μέ τάς αύτάς περιπετείας, μέ τάς αύ
τάς δυσχερείας, μέ τούς αύτούς πόνους, μέ τήν αυτήν 
ταλαιπωρίαν δπως καί ό περισσότερα παθών πολεμι
στής. Είργάσθη καί είς τά δρη καί εις τάς κοιλάδας καί 
είς έρημικούς Ναούς καί έν ω ή μάχη έμαίνετο, καί 
ύπέστη δλας τάς δοκιμασίας τοΰ ψύχους, τών βροχών, 
τοΰ ύπαιθρίου χειμερινού βίου καί τής έλλείψεως τών 
καταλλήλων έφοδίων. Είργάσθη μέ ένθουσιασμόν ύπερ- 
νικώσα τάς σωματικάς άνάγκας, μέ τήν ψυχήν πετώσαν 
πρός τό ώραΐον τό όποιον δίδουν τά μεγάλα γεγονότα 
τής ζωής. Οι γίγαντες καί οί ήρωες, και οί νεκροί, καί 
οί οίμώζοντες πληγωμένοι καί οί άξιοπρεπεΐς αιχμά
λωτοι, καί οί έπτοημένοι φυγάδες καί οί καταπεσόντες 
κύριοι, καί οί ύπέροχοι στρατηλάται καί οί γενναίοι 
στρατιώται καί οί άλκιμοι μαχηταI καί δλαι αί τραχύ
τητες τοΰ πολέμου και τοΰ στρατοπέδου καί δλαι 
αί περιπέτειαι μιας μακράς γιγαντομαχίας καί τών 
Έλληνίδων μας ή αύτοθυσία καί τά φιλάνθρωπα αισθή
ματα, καί δλη ή σειρά σπανιωτάτων γεγονότων διά 
τήν ζωήν ένός έθνους, δλα αύτά πρβσπεσόντα είς τήν 
άντίληψίν της, μελετηθέντα έκ τοΰ σύνεγγυς έπέδρα- 
σαν έπί τής ψυχής τής καλλιτέχνιδος, ή όποία μάς έ- 
δωκεν έργα καταπληκτικής σκοπιμότητος, χρησιμότη
τας καί έπιτυχίας. Ένίκησεν ό Ελληνικός Στρατός, 
άλλ’ ένίκησε και τό γυναικείο? πνεύμα, ή γυναικεία 
ψυχή, τό γυναικεΐον καλλιτεχνικόν δαιμόνιο'/. Ή κ. 
Φλωρά δημιουργεί δι’ έαυτήν έν γεγονός τό όποιον 
άμφιβάλλω άν δύνανται πολλοί καλλιτέχναι νά τό έπι- 
δείξωσιν. Έν τή καλλιτεχνική της σταδιοδρομία έλαβε 
μόνη, μέ τό ζωγραφικόν πινέλλο, τό έπαθλο'/ μιά; νί
κης, τήν όποιαν δλίγαι Έλληνίδες θά τολμήσουν νά δ- 
νειροπολήσουν διά τό μέλλον. Ή ελληνική γιγαντο
μαχία εύρε γίγαντα καλλιτέχνην διά νά τήν ζωντανέψη 
καί τήν συγκρατήση άσβεστο·/ είς τάς μεθεπομένας 
γενεάς. Τό έργον της είς τήν ιστορίαν τή; καλλιτεχνία; 
τής Ελλάδος θά άποτελέση σταθμόν καί θά τονώση 
έπί πλέον τήν πρός τό μέλλον τοΰ έλληνισμοΰ πίστιν 
μας. "Ενα μεγάλο εύγε εϊς τήν νικήτριαν Έλληνίδα.

Ό πρώτος "Ελλην αεροπόρος έγινε τό δεύτερον εύ- 
γενές θΰμα τής Ελληνικής άεροπλοΐας. Ό Άργυρό- 

πουλος ό δποϊος πρώτο;
Ο ΑΡΓΥΡΟΓΙΟΥΛΟΣ μάς συνεκίνησε καί μάς ά- 

ΚΑΙ Ο ΜΑΝΟΣ «ρΰπνισε καί μάς έζωντά- 
νευσε τόν πόθον τής κατα- 

κτήσεως τοϋ άέρος, κεϊται σήμερον κατασυντετριμμένος, 
άμορφος μάζα, νεκρός είς τά Μακεδονικά εδάφη. Έ- 
χων συνοδόν—έτερον εΰγενές θϋμα—τόν Κρήτα Βου
λευτήν καί οπλαρχηγόν, τόν εύπατρίδην τήν καταγω
γήν, τό φρόνημα καί τήν διάνοιαν, τόν άνδρεϊον μα
χητήν τοΰ 'Ηπειρωτικού άγώνος, τόν ποιητήν Κ 
Μάνον, κατέπεσεν άπό τόν γαλανόν αιθέρα είς τήν 
σκληράν γήν διά νά μή άνεγερθή έκ νέου. Οί κυανοί 
αιθέρες άσυνείθιστοι νά φιλοξενούν ύπερηφάνους μα- 
χητάς καί τολμηρούς καιακτητάς δέν συγκρατοϋσιν έ- 
νίοιε τήν δυσφορίαν των καί μέ μίαν κίνησίν των τούς 
άπωθοΰσι πρός τήν γήν άπό τής οποίας έξεπορεΰθη- 
σαν. Είς τοιαυτας στιγμάς ή ζωή είνε άνίσχυρος νά 
συγκρατηθή καί οί εύγενέϊς άγωνισταί οί δνειροπο- 
λοΰντες τόν θρίαμβον καί τήν νίκην άνευρίσκουσι τόν 
Θάνατον. ’Αλλά ό τοιοϋτος Θάνατος είνε μία νίκη καί 
ή πατρίςθά τίμηση καί τόν άείμνηστον τολμηρόν αε
ροπόρον Άργυρόπουλον καί τόν συναθλητήν του τόν 
εύγενέστατον Μάνον ώς δύο ήρωας, ώς δτίο νικητάς
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τών οποίων περίβλεπτος θέσις θέλει όρισθή είς τό Ελ
ληνικόν ΙΙάνθεον.

Ό Καραμανλάκης προηγήθη, ό Άργυρόπουλος 
καί ό Μόνος τόν παρηζολουθησαν. Είθε ό Θεός τής 
'Ελλάδος νάμάςδιαφύλαξη τούς άλλους“Ελληνας/ίερο- 
πόρους οί όποιοι άνήκοντες εις τάς τάξεις τοΰ στρατού, 
έτίμησαν κατά τόν πόλεπον εαυτούς καί τά σώματά των 
καί εινε πολύτιμα τέκνα τήςπατρίδος.

V
Έρανοι έγένοντο καθ’ δλην τήν νήσον αυτοπροαίρετος 

πολλοί καί ποικίλοι. Ύπέρ τοΰ στρατού, τοΰ στόλου, τής 
φανέλλας στρατιώτου, τής περιθάλ-

Αΐ ΠΡΟΣΦΟΙ’ΑΙ ψεως οικογενειών, υπέρ τών οίκογε- 
ΤΗΣ ΜΙΤΥΛΗΝΗΣ νιών τών έν τή νήσω πεσόντων καϊ 

πολλοί άλλοι μονομερώς έστάλησαν 
εις ’Αθήνας δι’ δλας τάς άνάγκας.Ή Φιλόπτωχος αδελφότης 
τών Κυριών άμα τή ένάρξει τοΰ πολέμου άπέστειλεν άνω· 
νύμως είς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν λίρας οθωμανικός 
50, διά τήν φανέλλαν τοΰ στρατιώτου φρ. 6000, υπέρ τοΰ 
στρατοΰ καϊ τοΰ στόλου φρ. 3,000 καί είς τήν Βασίλισσαν 
Σοφίαν φρ. 1000 νά τά διάθεση δπως έγκρίνη. Διά συνεισ
φορών ένέδυσαν 2.000 στρατιώτας, παρασχοΰσαι αύτοΐς 
φανέλλας, περισκελλίδας, περικνημίδας, μανδήλια καί άρ- 
κετά ζεύγη υποδημάτων. Τό διοικητικόν Συμβούλων τής 
Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος τών Κυριών διωργάνωσε συναυ
λίαν καϊ λαχεϊον παλλέσβιον ύπό τήν προστασίαν τής A. Ε. 
τοΰ Διοικητικοΰ ’Επιτρόπου κ. Ξενοφώντος Στελλάκη ύιέρ 
τών οικογενειών τών στρατιωτών τών πεσόντων έν πολέμφ 
έν τή νήσφ. Τό λαχεϊον καί ή συναυλία άπέφεραν περί τάς 
8,000 φράγκα. Ύπέρ αύ:ών καί άλλη έπιτροπή ένεργεϊ έ- 
ράνους, οίδέ έρανοι ύπέρ τοΰ στρατοΰ καί τοΰ στόλου έξα- 
κολουθοΰν.

Επίσης θά διοργανωθή έρανος διά τήν ναυπήγησιν ένός 
πολεμικοΰ πλοίου όνομασθησομένου Μιτυλήνη καί έν περί
βλεπτα» θέσει θά στηθή άνδριάς ύπέρ τοΰ ενδόξου στρατη
λάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου καί έτερος ύπέρ τοΰ Πρωθυ
πουργού τής Ελλάδος κ. ’Ελευθερίου Βενιζέλου, καί μνη- 
μεΐον ύπέρ τών στρατιωτών τής ξηράς καί τής θαλάσσης 
τών έν τφ παρόντι πολέμφ πεσόντων.

Ή Θερινή εποχή έφερε τόν συρμόν τών μικρών κα- 
πέλλων, καί ώραίαν συλλογήν τοιούτων (modele) 

έλαβε τό έν όδώ Έρμοΰ Κα- 
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τάστημα ‘Ερμεΐον δπου έκτε- 

ΤΟΓ ΕΡΜΕ19Γ λοΰνται και παραγγελία’, μέ 
πολλήν καλαισθησίαν έξ αρί

στων υλικών. Ζωηρά έπίσης είνε ή κίνησις είς τά φο
ρέματα διότι ή έκτέλεσις είνε άμεμπτος, ή δέ έκλογή 
τών ύφασμάτων καί γαρνιτούρων πλουσιωτάτη μέ τι
μάς πολύ εύθηνάς ένεκα τών περιστάσεων. Τά ’Εργο
στάσια τοΰ Έρμείου διευθύνουσι ράπτριαι καί πιλο- 
ποιοΐ ΙΙαρισιναί. ,

Ολιγόστιχα

— Ή Α. Μ. ή Βισίλισσα Σοφία έδωκε νέαν βασιλόπαιδα 
είς τό Έθνος.

— Ή Νεογέννητος ιονομάσθη Αικατερίνη.
— Είς τούς στρατώνας έξακολουθοΰν τά γυμνάσια καί 

ή θεωρία τών νεοσυλλέκτων.
— ΟΙ γυμνασταί των είνε ένθουσιασμένοι μέ τήν άντί- 

ληψίν των καί βεβαιοΰν δτι έντός ένός καί ήμίσεως μηνότ 
θά έξανιληθή τό πρόγραμμα τής οπλασκίας. Κατόπιν θά 
αρχίσουν τά γυμνάσια λόχου, τάγματος καί συντάγματος.

— Πρός τούς απανταχού τοΰ Κράτους δημοδιδασκάλους 
ό Υπουργός τής Εθνικής Οικονομίας άπηύθυνεν έγκύ- 
κλιον επιστολήν.

— Δι’ αύτής παρακιτεϊ τούς δημοδ δισζάλους νά συν- 
τελέσουν εις τήν σύστασιν γεωργικών συνεταιρισμών, κατη- 
χοΰντες τούς γεωργούς περί τών άγαθών Αποτελεσμάτων 
αΰιών.

— Ή έπιτροπή έράνων ύπέρ τής άνεγέρσεως άνδριάν- 
τος ε’ις τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον ήρχισε τάς συσκέ
ψεις της.

— Έλπίζεται δτι άμα δημοσιευθή ή έκκλησις αύτής 

πρός τόν λ,αόν θά σπεύση ούτος ν’ άνταποκριθή πληρέ
στατα είς τάς συστάσεις της.

— Ό δολοφόνος τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, ηΰτοκτόνησε 
ριφθείς άπό τό παράθυρον τοΰ άνακριτικοΰ γραφείου.

— Ή άναβολή τών έπ’ Ανδραγαθία προβιβασμών θά 
περατωθή άέχρι τής συγκλήσεως τής Βουλής.

— Δι’ είδικοΰ νόμου θά παρακαμφθή ό ύπάρχων σήμε
ρον σκόπελος έκ τής διατάξεως τοΰ Συντάγματος.

— Είς τό Άργυρόκαστρον Ιδρύεται Πρωτοδικεϊον.
— Τό Γραφεϊον τοΰ Τύπου έδημοσίευσεν έπίσημον άνα- 

κοινωθέν διά τοΰ όποιου δέν Αναγνωρίζει ούδεμίαν έφηιιε- 
ρίδα τοΰ ήμερησίου τύπου, Αντιπροσωπεύουσαν τάς γνώμας 
τής Κυβερνήσεως.

— Είς τόν κ. Γ. Γιαβάσην Ανετέθη ή διδασκαλία τής 
χειροτεχνίας είς τούς δημοδιδασκάλους ’Αθηνών καί Πει
ραιώς.

— Έναρξις τών μαθημάτων έγένετο είς τήν αίθουσαν 
τοΰ δωδεκάτου Δημοτικού Σχολείου.

— Είς τό Τατόϊ γίνεται καθημερινόν προσκύνημα έπί 
τοΰ τάφου τοΰ αειμνήστου Βασιλέως.

— Κάθε πρωί αί γυναίκες τών όποιων τάς οικογένειας 
συνετήρει ό καλός Βασιλεύς άπό τό ιδιαίτερον ταμεϊόν του, 
καλύπτουν τόν τάφον μέ νωπά άνθη, τά όποια φροντίζουν 
νά μή μαραίνωνται ποτέ.

— ’Επίσης όμάς άπό γνωστάς Άτθίδας κατέθηκαν είς 
τόν τάφον τοΰ Βασιλέως ώραΐον στέμμα άπό φυσικά άνθη.

— Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα Όλγα πρόκειται νά έγκατα- 
σταθή εις τά Βασιλικά Ανάκτορα τής Δεκελίας.

— Θά διέλθη ίσως δλον τό θέρος έκεϊ.
— Είς τήν Πρεμετήν τής ’Ηπείρου έτελέσθησαν ’Ολυμ

πιακοί Στρατιωτικοί Αγώνες ύπό τοΰ συντάγματος τοΰ κ. 
Συνανιώτη.

— ΟΙ Αγώνες έ.τερατιόθησαν μετ’ ένθουσιωδών έπευφη- 
μιών άπό το πλήθος τό όποιον τούς παρηκολούθει.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
Τά θέατρα τά θερινά ήρχισαν τάς παραστάσεις των 

"Οπως πάντοτε καί έφέτος φαίνεται θά έπικρατήσωσι τά 
δύο θέατρα τών εκλεκτών καλλιτεχνίδων μα$, τής Κυβέλης 
καί Κοτοπούλη.

— Αί παραστάσεις ήρχισαν μέ μεταφράσεις. Τά πρωτό
τυπα έργα θ’ αργήσουν νά κάμουν έφέτος τήν έμφάνισίν 
των.

— Έν τούτοις δλοι οΐ δραματικέ ί συγγραφείς έάν δέν 
είνε έντελώ: έτοιμοι, δέν θ’ Αργήσουν νά συμπληριόσουν τά 
έργα των, ώστε νά τά παραδώσουν έγκαίρως είς τάς διευ
θύνσεις τών Θιάσων.

— Ή κ. Νίκα φαίνεται δτι θά παίξη δλην τήν έποχήν 
εις τήν Θεσσαλονίκην.

— Είς τό Πανελλήνιον θά παίξρ ό κ. Παπαϊωάννου.
— Είς τό Σύνταγμα ό κ. Πλέσσας μέ τήν κ. Ροζάν.

ΝΕΑ£ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό ύπνος χαί τά όνειρα

Τό άρτιώτερον προϊόν τής περί ονείρων μελέτης είναι 
τό έργον τοΰ N.Vaschide, έν φ εκτίθενται δλαι αί άτό 
τής Αρχαιότητας μέχρι σήμερον έρευναι πάντων τών σο
φών. θίγονται δέ ζητήματα σπουδαιοτάτης πρακτικής ση
μασίας, ώς τό τής έπιδράσεως τών ονείρων έπί τής πραγ
ματικής ζωής, τής διαγνωστικής αύτών σρμασίας, τής χρη- 
σιμοποιήσεώς των ώς παθογνωμονικών ένδείξεων κλπ.

Τό έργον τούτο είς επιτυχή μετάφρασιν τοΰ κ. Ν. Κουν- 
τουριώτου έξεδόθη είς κομψόν τόμον τής Φιλοσοφικής καί 
Κοινωνιολογικής Βιβλιοθήκης Φέξη.

Ό Φησανρός των ταπεινών
Τό ύτό τόν τίτλον αύτόν έργον τοΰ Maeterlineg έξεδό

θη είς τήν Φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθήκην 
Φέξη. Είναι σειρά φωτεινών μελετών έπί συγκεκριμένων 
θεμάτων καί έτί άφηρημένων ζητημάτων, ώς οί ύπό τούς 
τίτλους «Τό ξύπνημα τής ψυχής — ΟΙ προειδοποιημένοι 
(περί τοΰ θανάτου) — Νοβαλίς— Ή καθ’ ήμέραν τραγικό- 
της» κλπ.. άποτελοΰσι σύνολον πρωτοτύπου ψυχολογίας 
καί κοινωνικής φιλοσοφίας.

Τήν μετάφρασιν τοΰ έργου τούτου έξεπόνησεν ό κ. Νι
κόλαος Καζαντζάκης.

Κ3ΑΝ-Γ. KPANISTKS $OACNT© Ι ΑΤΡΟΣ §

ΟΜΗΡΟΥ 5Α (Έναντε Βουλής §
ΑΘΗΝΑ! $

$Πάσα έργασίαέκτελεΐται δι’ ήλεκτρικών έρ-§ Toutes le interventions se font avec une in- 
γαλείων τελείως άνωδύνως 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.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΙ
ΟΛΟΙ Ol BPIAIOI EWIIEE ΕΪΕΕΗΦΕΙΕ 

είς 120 τόμους δεμένους, άξίας δραχ. 315
ΜΕ ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
"Ομηρος . . . τόμ. 8| 

Αισχύλος . . » 7
Χοφοχλ^ς . » 7
Ευριπίδης . >19

Αριστοφάνης > 11

Ηρόδοτος · · 
Θουκυδίδης · 
Ιίλάτων · · 

’ Αριστοτέλης· 
Ξενοφών · ·am® ram. ra

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ Ν 

ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ. ΠΑΛΛΗΖ

Τό αρχαιότεροι’ τών εν 'Ελλάδι Χαπτοπωλείων

Ίδρυϋεν τφ 1870

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων, συγγραμ

μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητας.
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφική; ύλη; πάση;

προλεεύσεω;.’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 

καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδοτα: έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων 
Λεκταί παραγγελία: έκτελούμεναι τάχιστα. ’ΕξεδόΟ ς- 

σαν πλέον τών ειδών μέχρι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά 

μικρά; έπιμεμελημένα; έpγασία;(Travanx de peville) 

ώ; καί διά μεγάλα; καλλιτεχνικά; τοιαΰτα;.
<Ι»ωτογρκφικά. εϊόηι Μεγάλη παρακαταθήκη 

φωτογραφικών πλακών καί χάρτου· διαφόραν προε
λεύσεων. Μόνοι Αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 

πλακών Imperial Dry Plate Co Dtp ·

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

JSAN-S-C^1OT1S
CH1RVRGIEN—DENDISTE

ΜΒΟΗΒ· 5* du
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. τόμ. 3

. > 1
. > 6
. » 10

» 1
. * ’ 1

τόμ. Ί 
> 4 
> 31 
> 4 
> 3

| Ληι».οσδένιης ·
Οεόφρτ.σ-υς · 

I .Λουκιανός ·
Π.λούτ*ρχος  

I Θεόκριτος · · 
Έπίκτητρ^ · ·

Ζη-ήοατε τιυολύγιον βιβλίων.

Ωραιότατα εινε τά νέα μεταξωτά διά φορέ

ματα τής μόδας τών κυριών, τά οποία έκό- 

μισε τά έπι τής όδοΰ 

Έρμου 58 γνωστό

τατο ν κατάστημα

τοΰ κ.

0EOL ΠΕΤΡΟΠίϊΑΟΤ
τα Magnolia Rpes 

veloute. Taffetas 

noussoulin sangant, 

Taffetas, fleur deu- 

phine κλπ. ώς καί 

αί νεώτεραι γαρνι- 

τοΰραι διά τάς πλέον 

sic τουαλέττας κυ

ριών.



ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ ΓΕΩΡΓ^ΝΤΗ

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθεί- 
σας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή προς τοΰτο εΐνε και τό μέγα αύτό Κατά
στημα είς τό όποιον συνεκεντρόθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, I 
πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία δλων τών ειδών τής Ζαχαρο
πλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής 
εύθηνής διανομής κατ’ οΐκον αγνού και νωπού ‘Αγγελαδινοϋ Γάλακτος ! ! Τά Για
ούρτια του κατέστησαν όνομαστά,. δλα δέ τά εϊδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται 
άφθονα, εύθυνά, καίμε υλικά έκλεκτά καί επιμελημένα. Τά δέ εϊδη τΐ\ς Ζαχαροπλα
στικής γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δι
καίως θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν 
μόνον οί προνοητικοί πού φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καϊ άκόμη 
δικαιότερον δλοι οί συχνάζοντες είς τά ϋ'έατρα δέν θεωρούσι τήν διασκέδασίν των 
πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των, ή τό παγω- 
μένον γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

48- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KATABEBAHIENON ΑΡ· 60,000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

’Υποκαταστήματα
ΕΝ ΕΔΛΑΔΙ : ’Εν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 

Τριπόλει, Βόλφ Δαρίαση , Άγρινίφ καί Καρδίτσα.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίαις, *Ηρακλε(φ  καί ΡεΘύμνφ.
ΕΝ ΤΟΓΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινοοπόλει (Υποκατάστημα ίν 

Γαλατά μετά Πρακτορείο» έν Σταμπούλ), Άμισφ, Τρα- 
πεζοδντι, Κερασοδντι, Μπίφρ^, Άδάνοις, Ταρσφ, Μερ
σίνη, Σμύρνη, Οεσσαλονίκη, Σέρραις, Καδάλλτ, Ξάνθη, 
Ίωαννίνοις καί Χίιρ.

ΕΝ ΑΙΓΓΠΤ^ : Έν Άλεξτ-ιδοεί^ (μετά παραρτήματος έν τή 
σσνοικί? Mitan), Kxtpio, (μετά παραρτήματος έν τή σσ- 
νοικίφ Mousky), Μανσούρηρ καί Ζκγχζικίφ, Μίτ-Γκάμ 
Τάντα καί Μπένι-Σοοέφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΪΡΓφ (Doinhol, Monckcbeberg strase 18).
ΕΝ ΑΕΜΕΣ2 (Κύπρου καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΤΜ καί έν Διμένι Σουδάν 

(Σουδάν).
ΕΝ ΔΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

Διοικητικόν Συμβούλιον
Σ. Φραγκιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης ΜπόταΒης, Αν

τιπρόεδρος. Κ. Βεροϋγκ, Ε. ’Εμπειρικός Είτάτ. I. 
Ενγενίόης, Α. Ζαρίφης, Δ. Ε. ΊΙ .ιόπονλος, Ζ. 
Κ. Μάτδας, ’Eyy. Μπενάκης, Μαρκήδιος δέ Ρέ- 
ϋερδώ, I. ΊΙλτάάκος, Βαρόνος Δέ Νεφλίζ, Μ»χ. 
Σαλβάγος, Δ. Στέφανον κα» ’Ey. Ροδοκανάκης.

Γενικός Διευθυντής
Ζαφείρτος Κ. Μάτόας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΘΗΝΑΪΚΗΝATHONECLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πασαν Τραπεζιτικήν 
έργασίαν, ήτοι’ Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα

τίων κα’. συναλλαγματικών, προκαταβολές έπί χρεω - 
γράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ έκ
τελεΐ χρηματιστικάς έντολάς· έκδίδει έπιταγάς πι
στωτικές έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς, πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικώ καί έξωτερικφ’ άνοίγει 
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαίωμά-, 
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων 
διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους λίαν εύνοϊκους διά 
τό κοινόν.

Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις εϊς χρυ
σόν, εις έπιταγάς (cheques) έπί τού έξωτερικοΰ καί 
εις τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
όμοίως άποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής 
Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξα- 
μηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώ
της ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριο'/, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

ΚΙρός τού,κ. κ. ' νδρολήπτκς τής 
στόλεως Αθηνών.

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. ύδρολήπται δπως έντός 8 
ήμερών άπό σήμερον προσέλθωσιν είς τό ταμεΐον τοΰ 
Δήμου καί καταβάλωσι τό άντίτιμον τοΰ-υδατος τρέ
χοντος έτους, καθόσον έν έναντία περιπτώσειή ύδραυ- 
λική ύπηρεσία τοΰ Δήμου θά εύρεθή είς τήν άνάγκην 
νά ένεργήση τήν άποκοπήν τοΰ ΰδατος.
(Έκ τοΰ ύδραυλικοΰ τμήματος τοΰ Δήμου ’Αθηναίων).

Madame SOPHIE ZILLER
ACADEMIE DE MUSIQUE 

Concert Training
Musique classique et moderne. Lecons d’ac- 

compagnement pour les dames et Messieurs qni 
jouent un instrument quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la. «.Rdforme pianistrique*  

Sgstime Deppe
1 Le<?on par semaine 15 fr. le cachet
2 W * * n ί® τ 1 i i ’10 * * *
i » tons les 25 jours25 » » »

(Chez elle de 3 — 5 h.j ,

ϊ.Π.ή.Π·
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΕΙΩΝ
Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν 

τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρόςό'φελος τών ταξειδευ- 
όντων με βιβλιάριον25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει 
μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ ’Α.&ηνΰν
Διά Κόρινθον Είσιτήρ.

Βιβλιάρ.
9.20
7.65

7.30 '
6.40

4.60
3.85

» “Αργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

» Τρίπ. Είσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9.—

> Μεγαλ. Είσιτήρ. 29.20 22.— 14.60
Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—

» Κυπαρ. Είσιτήρ. 34.50 25.75 1275
Βιβλιάρ. 27.80 23.20 13.90

» Άκρ. Είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55

» Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18.— 10.—
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35

» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

Έκ Πατρώ ν
10.10 .
6.95Διά Πύργον Είσιτήρ. 

Βιβλιάρ
12.70
8.38

6.35
4.15

» Λεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6.— 3 80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45

Α’ίγιον Είσιτήρ. ·’ 5.10 4.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

> Κόριν. Είσιτήρ. 16.50 13.10 8.45
Βιβλιάρ. ' 11.— 9.20 5.50

Έκ Τριπόλεως.
12.25Διά Καλάμας Είσιτήρ . 13.70 7.35

Βιβλιάρ. 9.6Ε> 8.05 4.85
> Ναύπλ. Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70

Βιβλιάρ. 6.7ε> D.bO 3.40
(’Εκ τοθ Γραφείου)

Έν δδώ Έρμου άρι&μός 42ΜΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

I. & Δ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΩΝ
Εις τόν άφθονον καί ποικιλώτατον και πολύμορ

φον καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ καταστή
ματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τε
λειότερα άσπρο ρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον 
πολυποίκιλλακεντή ματα καί δαντέλλας καίτάς 
τελευταίας μόδας ν φάσματα. Δέν θά σάς προσέλ
κυση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ καταστήμα
τος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχης 
τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.

Χ·Π·Μ·Π·
Άνκχωρήβεες έξ Αθηνών

6.30 π.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, 
Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν Καλάμας.

7.05 » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, 
Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπιας

8.20 > Διά Κόρινθον καί τάς μέχρι Άκράτα’ 
στάσεις.

1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
Αναχωρήσεις έκ ΙΙατρών

7.30 π μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας.
11.40 » Διά Καλάβρυτα, 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.

Άναχωρήσεες έκ Κκλαμ.ών ,
7,00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, 

Πάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύ- 
πλιον ’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 » Έκ Όλυτπίων, Πύργου, Κυλλήνης 

(λουτρών)/ Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 » Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλο- 

πόλεως, Τριπόλεως Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ 

1000 χιλιόμ.
έκπτωσις 25 Λ/ο 

2500χιλ ιόμ.

έκπτωσις 30 ° ,

ΤΑΞΕ ΙΔΙΩΝ
90) διαρκείας
75) 6 μηνών
45)

210)
175) διαρκείας
105) 1 μηνών

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
(Α' Θ. Δο.
(Β' > »
(Γ' » >
(Α' Θ. Δρ.
(Β7 » »
(Γ' » »



STORES LIMITED
PREMIERE MAISON DE L’ ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

vEtements pour hommes et enfants

ROBES, MANTAUX ETC. POUR DAMES & FILLETTES

Bonnet trie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Mercerie, Lingerie fine, Articles de 
Blanc, Macoquinerie, Chaussures, Articles de Yoage, Modes, Fleurs etc. etc.

LE GAIRS, ALEXANDRIA TANTAH MANSOURAH, MINIEH, ASSI · 

OUT, SALONIQUE, CONSTATINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΊΕΊΝ LIMITED
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

--------------- 568®----------—

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝ&ΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝ ΦΟΡΙΑ ΚΪΑ.ΑΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑ! ΚΟΡΑΣΙΑ
Εϊδη πλεχτικής, υποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών δλα 

τά εϊδη έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊδη δερμάτιναΰποδήματα, 
εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, άνϋ'η κ. τ. λ. κ. τ. λ.

1

Πρδς τους κ. κ. Ύδρολήπτας τής πό
λεως Ά&ηνών.

Έκτελούμενον κατ’ αύτάς είς τινα σημεία τοϋ Ά- 
δριανείου ύδραγωγίον εργασιών καθαρισμού καϊέπι- 
σκευής αύτοΰ, παρακαλοΰνται οί κ. κ. ύδρολήπται οϊ 
τε έκ τών Δεξαμενών Αυκαβητοΰ και οί άπ’ εύθείας 
έκ τοϋ υδραγωγείου άρδευόμενοι. δπως έφιστώσι τήν 
προσοχήν αύτών έπί τής καταναλώσεως τοΰ ύδατος, 
καθόσον, λόγω τών έργασιών, ή έκ τοϋ υδραγωγείου 
παροχή είναι μικροτέρας διάρκειας, έξ ής' θά προκύψη 
καί μικρά άνωμαλία και ώς πρδς τάς ώρας τής δια
νομής.

Έν Άθήναις τή 10 ’Ιανουάριου 1912
(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ 'Γδραυλικοΰ Τμήματος

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΓΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΟ ΑΝ. ΘΕΣΣΑ- I (S
ΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΛΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛ)


