
ΟΙ ΦΡΙΑΜΒΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Τήν πρωίαν τής 3 Δεκεμβρίου έ&εάΟη έκπλέων τοϋ στομίου τών Δαρδανελλίων ό έχϋρικός στόλος. Ό ύποναύαρχος άρχηγός τοϋ 'Ελληνικού Ετόλου 
κ. Π. Κουντουριώτης έδωκε τάς δέουσας διαταγάς, είς τά σκάφη έοήμανε πολεμική κλήσις καί άμέσως έπήλάον είς «τάξιν μάχης· κατά τής 'Αρμάδας, 

ήτις μετά δίωρον ύπό τά φρούρια παραμονήν έτράπη είς φυγήν μέσα εις τά στενά.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
.SwSS ναυμαχία πρό τών Δαρδανελλίων, αί μάχαι περί τήν Κορυ- 
H Kjj| β τσάν. ή κατάληψις αυτής, καί ή Γιγαντομαχία πρό τών 
Ε η Ίιοαννίνων εΐνε τά σπουδαιότερα πολεμικά γεγονότα τοΰ
p tgcj Η μηνός Δεκεμβρίου. Είς τήν Κωνσταντινούπολιν διελάλησαν, 
^****·**- .1 έφαντάθησαν ναυτικάς δάφνας, μερικοί δέ Τουρκικαί εφη

μερίδες έφθασαν μέχρι τοιαύτης φαντασιοπληξίας, ώστε ώραματίσθη- 
σαν τούς ναυάρχους των εορτάζοντας τήν νίκην έπί τοΰ «Άβέρωφ ! 
Έπείσθησαν όμως πολύ ταχέως καί οί ίδιοι περί τοΰ μόνου θετικού 
καί αναμφισβήτητου άποτελεσματος τής ναυμαχίας τής 3 Δεκεμβρίου 
καί τά μόνα δι’ αυτούς επινίκια ήσαν αί έπισκευαί τών πολεμικών των 
σκαφών.Ό 'Ελληνικός στόλος δέν έδρειρε βεβαίως τήν μεγάλην δάφνην, 
τήν όποιαν ήλπιζε καί τοΰτο 
διότι, ό εχθρός έτράπη πολύ 
ταχέως καί άτάκτως ύπό 
τήν σκέπην τών φρουρίων. 
Άλλ* έξηκολούθησε νά πα- 
ραμένη τής θαλάσσης κυ
ρίαρχος, ή δέ παρουσία του 
πρό τών στενών δέν έπαυσε 
νά εΐνε διά τήν Τουρκίαν ό 
κρίκος, δστις τήν περισφίγ
γει καί τήν εμποδίζει νά 
προβή είς οίανδήποτε ενέρ
γειαν πρός μετατροπήν τής 
τύχης τών όπλων ύπέρ αυ
τής. ’Εάν ό στόλος της επι
χείρηση νέαν έξοδον, θάπει- 
σθή καθ' ολοκληρίαν, μετά 
νέαν ήτταν, ότι, ούδεμία 
απομένει είς αυτήν ελπίς 
ν’ άνακτήση ό.τι διά παν
τός πλέον άπώλεσεν.

Ή σημασία τής νίκης 
τοΰ 'Ελληνικού στρατοΰ εις . , . , __,------,
εΐνε έπίσης άξιαι ιδιαιτέρας μνείας, διότι δι’ αυτών έξεκαθαρίσθη τό 
έδαφος τής Μακεδονίας άπό τά τελευταία ίχνη τοΰ Τουρκικού στρατοΰ. 
Καί έκτοτε όλη πλέον ή προσοχή συνεκεντρώθη είς τήν Ήπειρον καί 
οί πανελλήνιοι πόθοι έστράφησαν πρός τήν πρωτεύουσάν της, πρός τά 
κλεινά ’Ιωάννινα, μέ τήν ιστορικήν καί γραφικήν των λίμνην. Ώχυρω- 
μένα τά φρούρια των καί ιδιαιτέρως τό Μπιζάνι μέ τάς νεωτέρας μεθό
δους, τάς όποιας έφήρμοσε ή οχυρωματική τών Γερμανών τέχνη. 
Πολυάριθμος ή φρουρά των καί ενισχυθεϊσα ύπό τοΰ φυγάδος τής 
Μακεδονίας στρατοΰ 
καί ύπό τών άπό 
βορρά έπιδραμόντων 
Τουρκαλβανών. Είς 
τή ν ένίσχυσιν τής τών 
Ίωαννίνων φρουράς 
συνέβαλε καί ή άνα- 
γνώρισις τής ’Αλβα
νίας ώς αυτονόμου. 
Ή άναγνιόρισις τής 
αυτονομίας ύπό τών 
Δυνάμεων ήτο μία 
έγγύησις διάτήν εδα
φικήν έξασφάλισίν 
της. Καί έπέδραμον 
τότε άπό βορρά πρός 
τήν Ήπειρον τά στί
φη τών Τουρκαλβα
νών. Χωρία ’Ηπει
ρωτικά έγένοντο τοΰ 
πυρός παρανάλωμα, 
λεηλατηθέντα προη
γουμένως. Νεάνιδες, 
γυναίκες ήτιμάσθη- 
σαν. Παιδία καί γέ
ροντες έσφάγησαν. 
Είναι φρικαλέοι αί 
ειδήσεις τών κατα
στροφών καί τών δη- 
ώσεων. Τό πΰρ καί 
ό σίδηρος τά πάντα 
ήρήμωσαν είς πλεΐ- 
στα χωρία. Τά γρα- 
φ ικώτατα Ζαγοροχιό- 
ρια, τών οποίων ή 
γραφικότης άμιλλά- 
ται πρός τά 'Ελβετι
κά τοπία, ύπέστησαν

10 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΝ.—Έ.τανελΰιόν έκ Μακεδονίας ή Λ. Π. ό Μητροπολίτης, έπέβη τοΰ 
"πλωτού Νοσοκομείου ’’Αλβανία', τής Πριγκηπίοσης Μαρίας καί άπήλδε μετά τής Λ. Υ. ε|ς’Ήπειρον.

προσάρτησις τού Άργυροκάστρου ύπαγορεύεται έπί
σης ύπό τών αύτών λόγων. Ό κατέχων τά Ιωάννινα 
καί τούς 'Αγίους Σαράντα πρέπει νά ήνε κάτοχος καί 
τής περιφέρειας τοΰ Άργυροκάστρου. ήτις άνευ τοΰ 
λιμένος τών Αγίων Σαράντα θά κατεδικάζετο οίκο- 
νομικώς. Ή 'Ελλάς έννοεΐ νά περιλάβη είς τόν χάρ
την τής ’Ηπείρου καί τήν περιφέρειαν τής Κορυτσάς, 
ήτις έχει φυσικάς διεξόδους πρός τήν Ήπειρον ή πρός 
τήν Φλώριναν καί τήν Θεσσαλονίκην, δέν εΐνε δυνατόν 
δέ νά περιληφθή εντός τών ορίων τής αυτονόμου Αλ
βανίας. Ή 'Ελλάς ζητούσα τήν προσάρτησιν τοΰ Άργυ- 
ροκάστρου, τών Άγιων Σαράντα, τής Κορυτσάς καί 
τής Κόνιτσας προβάλλει, άνεξαρτήτως δλων τών άλλων, 
καί τόν λόγον δτι. οίκονομικώς εΐνε άδιαχιίιριστοι.

Καί όμως παρ’δλα ταύτα ύπάρχουν Δυνάμεις Μεγά- 
λαι, όροθετοΰσαι τήν Αλβανίαν καί μή διστάζουσαι νά 
περιλάβουν είς τά δριά της περιφέρειας άναποσπά- 
στους άπό τήν Ήπειρον. Άλλά μήπως δέν θέλουν 
νά έπεκτείνουν τά δρια τής Αλβανίας καί πέραν ιών 
Ίωαννίνων καί νά Άλβανοποιήσουν επομένως καί αύτήν 
τήν πρωτεύουσαν τής’Ηπείρου ! Τήν άνακήρυξιν αύτο- 
νόμου Αλβανίας οί Έλληνες πρώτοι έπεκρότησαν. συνε
πείς πρός τό δόγμα τής άπελευθερώσεως τών λαών. 
Δέν ανέχονται δμως νά καταπατηΰή τό δόγμα τούτο 
χάριν τής οροθεσίας αύτής τής Αλβανίας, οροθεσίας 
διαχαρασσομένης ύπ’ εκείνων, ο'ίτινες είς τά οικονο
μικά αύτών συμφέροντα άποβλέπουν καί τάς είς τό , 
μέλλον βλέψεις των έξυπηρετοΰσι.

Μέ τήν αύτήν τακτικήν έπιζητεΐται καί διά τάς
νήσους τοΰ Αίγαίου νά μή συντελεσθή ή ολική προσάρτησις αύτών είς 
τήν Ελλάδα. Παρατάσσονται λόγοι, αναπτύσσονται έπιχειρήματα, έκτί- 
θενται θεωρίαι, ρίπτονται είς ______________________________
τό μέσον αιτιάσεις καί προ- / 
σχήματα διά νά άποδοθώ- I 
σιν είς τήν Τουρκίαν νήσοι 1 
'Ελλην ι·κωταται, διατελεσα- 
σαι ύπό ιόν Τουρκικόν ζυγόν —.
καί άπελευθερωθεΐσαι ύπό 8"1
τής 'Ελλάδος μέ τόσας θυ-

Είναι θε- ~’·Ί
λήση κάνεις είσδύσι) είς 
τά διπλωματικά μυστήρια.
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ι.ιιι και
πότια τής έπικυριαρχίας, έστω 
καί τής μάλλον σκιώδουςναι υιιϊύυ 01 ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΗΡΟΕΣ.-'Ο κ. ’ΑΣ. Ρωμας,
και η ίΛης. έτοαΰμπτίαΟη είς τήν μάχην τοΰ

Ανέκτησαν την ελευθερίαν
αί Έλληνικιίιταται νήσοι καί μετά πόλεμον τής Ελλάδος νικηφόρον. 
Εΐνε άπλούστατον, εΐνε φυσικόν, νά μείνουν Ελληνικοί.

καταστροφάς καί λεηλασίας φοβεράς. Είς τό άπαίσιον έργον τών άτά- 
κτων Τουρκαλβανών έλάμβανε μέρος καί ό τακτικός Τουρκικός στρατός. 

Μέσα είς τήν ζοφερόν αύτήν τραγωδίαν τής βαρβαρότητας διαλάμπει 
ό Ηπειρωτικός ύπέρ ’Ελευθερίας άγων τών 'Ελλήνων ως χρυσή άκτΐς 
ήλιου είς ώραν φοβεράς λαίλαπος. Τήν χρυσήν άκτΐνα σκορπφ ό 'Ελ
ληνικός στρατός καί οί μετ' αύτοΰ μαχηταί τών ανεξαρτήτων σωμά
των μέ τήν Γιγαντομαχίαν, τήν οποίαν διεξάγουν επάνω είς τούς βράχους 
τοΰ Μπιζανίου πρός εκπόρθησιν τοΰ φρουρίου, τοΰ περικλείοντος τά 
τελευταία ίχνη τής τυραννίας, καί πρός άπελευθέρωσιν τών Ίωαννίνων 
άπό τά δεσμό βαρβάρου κατακτητοΰ.ΊΙ Γιγαντομαχία εΐνε ομηρική καί 
ό άγιον ό ευγενής, ό άπελευθερωτικός, ό έκπολιτιστικός, ό ύπέροχος είς 

ανδρείαν, είς καρτεροψυ
χίαν, 0’ αναγραφή είς τάς 
χρυσός δέλτους τής Έλληνι- 
κήςίστορίας μέήρώωναίμα.

«
Καί όμως ό άγιον αύτός 

ό όποιος έπί τών πεδίων 
τών μαχών θά άπολήξη είς 
θρίαμβον καί θά σημάνη 
τό τέρμα τής Τουρκικής 
κυριαρχίας καί είς τήν Ή
πειρον, δέν δύναται άκόμη 
νά κάμψη τούς περί τόν 
διπλωματικόν τάπηταπαρα- 
καθημένους ισχυρούς τής 
Εύρώπης. Ψύχραι μοι πρό 
τής Γιγαντομαχίας τής ’Η
πείρου, άψηφοΰντες άναμφι- 
σβήτητα καί απαράγραπτα 
έθνολογικά δίκαια, προσ
παθούν νά περιλάβουν εις , -----  · α \α ·

Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ

Βίγλιτσαν καί ή κατάληψις τής Κορυτσάς 
ύν έξεκαθαρίσθη τό

X. ΚΑΙΙΑΡΗΣ, Γ ΣΤΡΕΪΤ, 1. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ, Ο Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΙ, I. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 
’Αντ.«'Εστίας·

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.— Οί "Ελληνες Λντιχρόσοποι, έξερχόμενοι τοΰ ’Ανακτόρου 
τοΰ Άγ. ’Ιακώβου, πίπτουν είς τήν ένέδραν τοΰ ίν Λονδίνηι άνταποκριτοΰ τής «'Εστίας·.

τήν ύπ’ αύτών χαρασσο^ένην οροθεσίαν τής αυτονόμου ’Αλβανίας καί 
. · ι ~ ~ ~ δίχύαν., ϊά όποια προβάλλει ή Ελλάςδιά τά εδάφη ταϋτα, τά όποια ποτίζει σήμερον καί μέ τό αίμα τών

εδάφη Ηπειρωτικά. Τά έθνολογικά δίκαια, τά όποια προβάλλει ή Ελλάς

τέκνων της, προκύπτουν αμέσως έκ μόνης τής στατιστικής καί δέν χρειά
ζονται άλλα έπιχειρήματα διά ν’ άποδειχθή τό βάσιμον αύτών. 'Εκτός 
όμως τών έθνολογικών ύπάρχουν καί λόγοι στρατηγικοί καί οικονομι
κοί, χάριν τών όποιων ή Ελλάς έχει τόν λόγον πρό τοΰ Εύρωπαϊκοΰ 
Άρείου Πάγου. Τό ζήτημα τοΰ επινείου τών Ίωαννίνων ένέχει ίδιά- 
ζουσαν σημασίαν. Δέν εΐνε δυνατόν ή πόλις τών Ίωαννίνων νά έχη 

μίαν καί |ΐόνην διέ
ξοδον προς τήν θά
λασσαν, τήν διά τής 
Πρεβέζης. ΊI άνε- 
πάρκεια τοΰ λιμένος 
εινε καταφανεστάτη. 
Υπάρχει ή έτέρα διέ
ξοδος διά τών Άγ. 
Σαράντα, λιμένος διά 
τοΰ οποίου διεξάγε
ται τό έμπόριον τών 
Ίωαννίνων. τών ό
ποιων οί "Αγιοι Σα
ράντα εΐνε ό φυσικός 
λιμήν. Άλλ’ ή κατά- 
ληψις αύτοΰ ύπό τής 
'Ελλάδος επιβάλλει 
καί τήν στρατιωτι
κήν έξασφάλισίν τής 
όδοΰ μέχρις Ίωαννί
νων. Ή είς τήν 'Ελ
λάδα έπιδικασθεϊσα 
διά τής συνθήκης τοΰ 
Βερολίνου γραμμή 
τοΰ Καλαμά, γραμ
μή εύρισκομένη είς 
τό ύψος τής Κέρκυ
ρας, δέν άποτελεϊ φυ
σικόν σύνορον καί 
διά λόγους στρατιω
τικούς παρουσιάζει 
κινδύνους. Ίνα έξα- 
σφαλισθή στρατιωτι- 
κώς ό λιμήν τώνΆγ. 
Σαράντα, έπιβάλλε- 
ται προέκτασις τών 
ορίων πρός βορράν 
τής Χειμάρρας. Ή.

ΟΙ ΕΡΤΘΡΟΧΙΤΟΝΕΣ.—Ό γενναίος στρατηγός Γαριβάλδης διευβύνων 
τήν φονικωτάτην μάχην τον Δρίσκοΰ.

Άλλ’ας άφίσωμεν τούς λαβυρίνθους τής Διπλωματίας καί ας στρα- 
φώμεν πρός τό φώς τό Χριστιανικόν, τό φώς τό 'Ελληνικόν, τό φώς τό 

____________________________έκ Βηθλεέμ. Σημαίνουν Χρι- 
στούγεννα οί κώδωνες τών 

| ’Εκκλησιών καί εφέτος διά 
.______ τήν'Ελλάδα καί τόν Έλληνι-
ΜΜΐ σμόν σημαίνουν τήν Άναγέν- 
JJES νησιν. 'Ελληνικοί πληθυσμοί, 

■9 στενάζουνε; χθες άχομη ύπό 
’ τήν Τουρκικήν πτέρναν, έορ-
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ΕΙδον μαζή μέ τό Φώς τό 
_ ’Αληθινόν καί τό φώς τό 'Ελ-

;Γσκ^ΐήκίαΐ;7τη^η:^Π^β^ν,’“λδ,ϊών· ληνικόν.'Εώρτ«σαν Χριστού-
1 γέννα’Εθνικά. Εις την Θεσσα

λονίκην τά έώρτασαν μεγαλοπρεπέστατα, μέ τήν παρουσίαν τοΰ Βασί
λειος καί τής Βασιλικής οικογένειας. Τήν Μεγάλην 'Εορτήν έλάμπρυναν 

ή άκτινοβολία τοΰ Στέμματος τοΰ 'Ελληνικού καί ή νικηφό
ρος λάμψις τής Σημαίας τής Έ/ά.ηνικής. Ή κυανόλευκος 
έκυμάτιζεν άπό άκρου είς άκρον τής πόλεως είς δλα τά δη
μόσια κτίρια, εις δλα τά κέντρα τής πρωτευούσης τής Μακε
δονίας. Είς τόν ώραϊον λιμένα της τά σκάφη, σημαιοστόλιστα, 
έπανηγύρισαν τά Χριστούγεννα τά έϊχύθερα, τά 'Ελληνικά. 
Ό δέ στρατός μας, δ έΰρισκόμενος ξίς τήν θεσσα/.ονίκην, ό 
είς τόσας πορείας καί κακουχίας άντιτάξας άξιοθαύμαστον 
άντοχήν καί καρτεροψυχίαν, ό είς τόσας μάχας ήρωϊκώς πο- 

"λεμήσας καί ένδόξως νικήσας, έώρτασε μέ τόν δαφνοστεφα- 
νωμένον ’Αρχιστράτηγόν του, τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον, 
τόν Νικητήν, τά έφετεινά Χριστούγεννα, τά όποια ήσαν τά 
επινίκια τά Μακεδονικά. β

Τά έφετεινά Χριστούγεννα καί ή παραμονή τοΰ Νέου Έτους 
καθυστέρησαν είς κίνησιν καί ζωηρότητα. Μικροσκοπικά 
τηλεβόλα όμως, μικροί στρατιώται, ά?.λα παιγνιδάκια, τά όποια 
ή βιομηχανία ήντλησεν άπό τοΰ πολέμου τάς έμπνεύσεις, 
εύρον καλήν καταναλωσιν. Τά μικρά Ελληνόπουλα έφέτος 
παρέταξαν καί αύτά τά στρατιωτάκια των καί τά κανονάκια 
των καί έπαιξαν πόλεμον. Μέ δλην τήν ζωηρότητα τής παι
δικής των φαντασίας, μέ δλην τήν έντύπωσιν, τήν οποίαν 
έχουν άπό τάς ά<ρΐ|γήσεις τών πολεμικών γεγονότων ποΰ 
έκτυλίσσονται, μέ δλην τήν έξ αύτών έπίδρασιν, διεξάγοντα 
εικονικός μάχας μέ τά παιγνιδάκια των ονειροπολούν δτι, θά 
έλθη καί δι’ αύτά ή ημέρα κατά τήν όποιαν, δπως τώρα, οί 
αδελφοί των καί οί πατέρες των γενναίως μάχονται ύπέρ Πα- 
τρίδος, δέν θά παίζουν πόλεμον άλλά θά πολεμούν, αντάξια 
τέκνα ένδοξων μαχητών, κατά τών έχθρών τής πατρίδος τήν 
όποιαν θά τιμήσουν καί θά δοξάσουν.

Χριστός Γενναται! 'Ελλάς άναγενναται!
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ΤΟ ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΝ ΚΡΗΤΙΚΑΤΣΙ
Λ.ν. ο ηρίΓΚιν ΠΕΤΡΟΣ, γιοζ το» πριγκιποζ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δ Ε Λ Τ I Ο Ν ο Ο Ο
<& ο ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

1 Δεκεμβρίου. — Τήν πρωίαν 
ένεφανίσθη Τουρκικόν άντιτορ- 
πιλλικόν είς τήν είσοδον τώνΔαρ
δανελλίων. Τά Ελληνικά Σφεν
δόνη» καί«Λόγχη ·,περιπολοΰντα. 
διέκρινον τό Τουρκικόν σκάφος 
καί άφ’ ού έπλησίασαν είς άπό- 
στασιν 3.000 μέτρων έβαλον κατ’ 
αύτοΰ. Τό εχθρικόν άντιτορπιλ- 
λικόν, τό όποιον είχε σταματήσει 
ύπό τό φρούριον Σεντϊλ-Μπάχρ, 
δέν άντεπυροβόλησε καί έτράπη 
είς φυγήν πρός τό εσωτερικόν 
τών στενών.

— Σώμα ύπό τόν οπλαρχηγόν 
Τερεκίδην, τούς οπλαρχηγούς 
Κρεμμύδαν καί Κουτούπην καί 
τόν Κρήτα Δηληγιαννάκην κατέ
λαβε τήν Σκάλαν τής Παραμυ
θίας, Οέσιν μεταξύ Τσαμουριας 
καί Ίωαννίνων. Ό οπλαρχηγός 
Κουτούπης έτραυμα
τίσθη βαρέως.

2 Δεκεμβρίου. — 
Πρό τών Ίωαννίνων 
τμήματα Ελληνικού 
στρατού συνεπλάκη
σαν είς διάφορα ση
μεία καθ’ δλην τήν 
ημέραν μέ τόν έχ- 
θρόν. Άγιον κατα
βάλλεται πρός κατά- 
λη-ψιν όχυριοτάτου 
υψώματος παρά τό 
Μπιζάνι, δπόθεν ό 
ή μέτερος στρατός θά 
έπιχειρήση τήν έκ- 
πόρθησιν τής έπίσης 
όχυρωτάτης ταύτης 
θέσεως, δι’ ής θά τώ 
άνοιχθή πλέον ή είσ
οδος πρός τά ’Ιωάν
νινα. Ή πρός τήν 
πρωτεύουσαν τής ’Η
πείρου προέλασις καί

κατάληψις αυτής παρουσιάζει μεγάλος δυσχερείας.
3 Δεκεμβρίου. — Περί τήν 8 π. μ. ό Τουρκικός στόλος 

έξήλθε τοΰ στενού τών Δαρδανελλίων. Περί τήν 9 πρωινήν 
ώραν ό Ελληνικός στόλος, πλέων μεταξύ Κεφάλου Ίμβρου 
καί Καλλιπόλεως, άνεγνώρισεν είς άπόστασιν 17 χιλιομ., δτι 
δ πρό μιας περίπου ώρας έξελθών τών στενών εχθρικός στό
λος συνέκειτο έκ τών θωρηκτών «Τουργούτ», «Βαρβαρόσσα», 
«Μεσσουδιέ», «Άσσάρι Τεφήκ», ένός καταδρομικού καί οκτώ άντιτορ- 
πιλλικών. Είς άπόστασιν 12 χιλιομ. περίπου ό εχθρός ήρξατο τοΰ πυρός. 
Μετ’ ολίγον, ήτοι τήν 9 καί 25, ό Ελληνικός στόλος ήρχισε βάλλων 
κατά τοΰ Τουρκικού. Ό «Άβέρωφ» χειρίζων ανεξαρτήτως τών λοιπών

ΚΑΙ ΑΑΑΑ ΛΑΦΥΡΑ.—Τά Τουρκικά κανόνια τοΰ Σαρανταπόρον είς τήν άποβάθραν τοΰ Πειραιώς.

σκαφών, όπως πλησιάση καί θέση τόν εχθρόν μεταξύ δύο πυρών κατέ- 
φ.θασε τόν Βαρβαρόσσα», τήν έπί κεφαλής Τουρκικήν ναυαρχίδα, είς 
άπόστασιν 2,900 μέτρων, καθ’ ής ήρχισε σφοδρότατοι· πΰρ. Ή Τουρ
κική ναυαρχΐς μετά τών λοιπών Τουρκικών πολεμικών έσπευσαν έν 
πλήρει άταξίφ νά είσέλθουν εντός τών στενών. Ό «Άβέρωφ», δστις είς 
τήν κατά τής Τουρκικής ναυαρχίδος και τοΰ λοιπού Τουρκικού στόλου 
έπίθεσιν είσήλθεν είς τό πεδίον βολής τών φρουρίων, έστρεηιεν δπως 
έξέλθη αύτοΰ. Ό Ελληνικός στόλος δέν ήδύνατο νά καταδίωξη περαι
τέρω τόν Τουρκικόν διότι, τά επάκτια φρούρια έβαλλον κατ’ αύτοΰ. 
Παρέμεινε μέχρι τής 2 μ. μ. πρό τών στενών, άναμένων είς μάτην τόν ■ 
εχθρικόν στόλον, δστις ύπό τήν προστασίαν τών φρουρίων έξηφανίσθη 
είς τά Δαρδανέλλια, ΰποστάς σοβαροτάτας ζημίας, ιδιαιτέρως δέ ή 
ναυαρχΐς «Βαρβαρόσσα». Τά Ελληνικά πολεμικά δέν ύπέστήσαν βλά- 
6ας, εκτός τινών άλως ασήμαντων έπί τών ύπερστεγασμάτων τοΰ«Ά6έ- 
ρωφ». Κατά τήν ναυμαχίαν έφονεύθη ο κελευστής οίκιαστής τοΰ «Άβέ
ρωφ » Καζινζαρής, έτραυματίοθησαν δέ ό ανθυποπλοίαρχος Μαμούρης, 
ύ υποκελευστής οίακιστής Στούμπος, ό δίοπος οίακιστής Δροΰδες, ό 
δίοπος πυροβολητής Πρωτοψάλτης, ό ναύτης σαλπιοτής Μουντζούρης, 
ό ναύτης τορπιλλητής Κανάκης καί οί ναϋται Γεωργαλάς καί Κρειώτης 
άπαντες τοΰ «Άβέρωφ». Ό ενθουσιασμός καί ή ανδρεία πάντων έν 
γένει ήτο ανώτερα πάσης περιγραφής. Οί άνδρες έπυροθόλουν ζητω- 
κραυγάζοντες- Οί νεκροί καί τραυματίαι τού εχθρού πολυάριθμοι.

—Τήν μεσημβρίαν είς τό Άνάκτορον τού Άγ. “Ιακώβου έν Λονδίνφ 
έγένετο ή επίσημος έναρξις τών διαπραγματεύσεων περί Ειρήνης. Ό 
έπ^ τών Εξωτερικών Υπουργός κ. Έδουάρδος Γκρέϋ προσεφώνησε 
πρώτος τούς πληρεξουσίους, άπευθύνων πρός αυτούς έκ μέρους τού 

Ο ΝΕΚΡΟΣ ΤΟΥ Π0ΙΗ10Υ.—ΕΙς τήν"Ηπειρον ίπεσε σάν άληβινός ήρως, ό ποιητής Λ. Μαβίλης, 
καί τόν νεκρόν του μετέφεραν εΰλαβώς είς ενα χωριουδάκι, όπου καί τόν Εθαψαν.

Βασιλέως τό «Καλώς ήλθον» καί ευχόμενος επιτυχίαν είς τάς έργασίας 
των ινα φθάσουν εις τό αίσιον τέρμα τής Ειρήνης. Είς τήν προσφώνη
ση· τοΰ "Αγγλου Υπουργού άπήντησαν οί άρχηγοί καί τών πέντε απο
στολών. Ό κ. Βενιζέλος πρώτος άντεφώνησέν ’Αγγλιστί, έκφράσας τήν

βαθείαν ευγνωμοσύνην τών πληρεξουσίων διά τόν όντως βασι
λικόν τρόπον, μέ τόν όποιον τούς έδέχθη δ Βασιλεύς τής 
’Αγγλίας, χορηγήσας είς αύτούς διά τάς έργασίας των τό ιστο
ρικόν άνάκτορον τοΰ Άγ. ’Ιακώβου. Μετά τόν κ. Βενιζέλον 
άπήντησαν δι’ ολίγων Γαλλιστί είς τήν προσφώνησιν τοΰ 
κ. Έδουάρδου Γκρέύ καί οί άρχηγοί τών άλλων άποστολών. 
Εις τήν πρώτην ταύτην τυπικήν συνεδρίαν έλήφθη μόνον ή 
άπόφασις δπως, κατά τάς συνεδριάσεις των προεδρεύη έκ 
περιτροπής καθ’ έκάστην είς τών αρχηγών τών άποστολών 
κατ’ άλφαβητικήν τάξιν.

4. Δεκεμβρίου. — Ό προεδρεύων τοϋ Υπουργικού Συμ
βουλίου κ. Λ. Κορομηλ,άς άπέστειλε πρός τόν αρχηγόν τοΰ 
στόλου τοΰ Αιγαίου κ. Κουντουριώτην τηλεγράφημά, διά τοΰ 
όποιου έν όνόματι τής Κυβερνήσεως συγχαίρει τόν αρχηγόν, 
τά επιτελεία καί τά πληρώματα τοΰ γενναίου Ελληνικού 
στόλου έπί τή νίκη, ήν ήραντο κατά τήν πρό τών στενών τών 
Δαρδανελλίων ναυμαχίαν καί διά τής δποίας προσέθεσαν 
νέαν ένδοξον σελίδα είς τήν ναυτικήν ιστορίαν τής 'Ελλάδος.

— Κατά τήν πρώτην ουσιαστικήν συνεδρίαν τών πληρε
ξουσίων έν Λονδίνφ» οί Τούρκοι άντιπρόσωποι έ δήλωσαν δτι, 
είχον εντολήν νά διαπραγματευθοΰν τούς όρους τής Ειρήνης 
μόνον μετά τών Βουλγάρων, Σέρβων καί Μαυροβουνίων, τών 
μετασχόντων είς τό έν Τσατάλτζρ. πρωτόκολλου τής άνακω- 
χής. Ό προεδρεύων τής συνεδρίας αρχηγός τής Βουλγαρικής 
αποστολής κ. Δάνεφ παρετήρησεν δτι, ρητώς γίνεται λόγος 
περί συμμετοχής τής Ελλάδος είς τό πρωτόκολλου τής ανα
κωχής. Συνεφωνήθη ακολούθως ή διακοπή τών συνεδριάσεων 
έπί διήμερον, δπως έν τφ μεταξύ οί Τοΰρκοι άντιπρόσωποι 
ζητήσουν δδηγίας παρά τής Κυβερνήσεως των έπί τούτου.

5 Δεκεμβρίου. — Ό Βασιλεύς τής Βουλγαρίας Φερδινάν- 
δος άφίκετο είς τήν Θεσσαλονίκην. Ή έπίσκεψις ήτο άνεπί- 

σημος. Έν τούτοις είς τόν σταθμόν .σώμα Ελληνικού 
στρατού άπέδωκε τάς τιμάς, ύπεδέχθη δέ τόν Βασιλέα δ 
Γενικός άρχηγός τοΰ στρατοΰ Διάδοχος Κωνσταντίνος. Ό 
Βασιλεύς Φερδινάνδος κατέλυσεν είς τό Βουλγαρικόν 
Προξενεϊον. Όλίγον μετά τήν άφ ιξίν του έπεσκέφθη τόν 
Βασιλέα Γεώργιον, δστις άνταπέδωκε τήν έπίσκεψιν.

6 Δεκεμβρίου. — Ό έν Μακεδονίφ Ελληνικός στρα
τός κατήγαγε νέαν νίκην παρά τήν Βίγλιτσαν. μεταξύ 
Κορυτσάς καί Καστοριάς.

— Μέρος στρατοΰ ύπό τόν στρατηγόν Δαμιανόν κατέ
λαβε τήν Κορυτσαν.

— Ό άρχηγός τοΰ πυροβολικού Τζαβήτ πασάς μετά 
τοΰ επιτελάρχου του έφονεύθησαν κατά τόν λυσσαλέοι· 
άγώνα, τόν οποίον έπί πολλάς ημέρας διεξήγαγεν ή δεύ
τερα Μεραρχία κατά τής αριστερός πτέρυγος τών Τούρ
κων. τής δποίας έπήλθεν ή καταστροφή.

— Ό άποβατικός στρατός Μιτυλήνης κατέλαβε δύο 
νέας θέσεις έκτοπίσας τούς Τούρκους.

7 Δεκεμβρίου. — Είς τό Λονδΐνον δ Λόρδος Δήμαρ
χος παρέθηκεν έπίσημον πρόγευμα πρός τιμήν τών πλη
ρεξουσίων τής Ειρήνης. Ό κ. Έλ. Βενιζέλος παρεκάθησεν 
άριστερά τοΰ Λόρδου Δημάρχου.

— Αί Κυβερνήσεις τών εξ Μεγ. Δυνάμεων προσεπεκύ- 
ρωσαν πρότασιν τών έν Λονδίνφ πρεσβευτών περί άνακη- 
ρύξεως αύτονόμου Αλβανίας, ύπό τόν περιορισμόν δπως 
έξασφαλισθή είς τήν Σερβίαν εμπορική διέξοδος είς τήν 
Άδριατικήν.

—Έπίθεσις τής φρουράς τών Ίωαννίνων κατά τής άρι-
στεράς πτέρυγος τοΰ Έλλ. στρατοΰ άπεκρούσθη μετά μεγάλης έπιτυχίας.

8 Δεκεμβρίου. — Μετά τήν διήμερον άναβολήν συνήλθον είς τό 
Λονδΐνον οί πληρεξούσιοι τής Ειρήνης. Ό Γεσήτ πασάς, άρχηγός τής 
Τουρκικής αποστολής έδήλωσεν άμέσως δτι, μετά τάς ληφθείσας δδη
γίας τής Πύλης, δέχονται νά διαπραγματευθοΰν καί μετά τής Ελλάδος 
άνευ άνακωχής, άλλά ζητούν τροποποίησιν τοΰ πρωτοκόλλου τής ανα

ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΩΝ.— Ίδέτβ χιλιάδας Μάουζερ στιβαζομένων είς τήν άποβάΟραν Πειραιώς, 
όπόθεν μεταφέρονται είς τάς έν ΆΟήναις άποδήκας τοΰ Ύλικοΰ Πολέμου.
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κωχής οΰτως ώστε, νά έπιτραπή είς τήν Τουρκίαν ό επισιτισμός τής 
Άδριανουπόλεως· Οί πληρεξούσιοι τών συμμάχων άντέκρουσαν τοΰτο, 
οί δέ Τοΰρκοι ζητοΰντες νέαν παρέλκυσιν άπήντησαν δτι, θά ζητήσουν 
σχετικάς δδηγίας παρά τής Πύλης. Αί έργασίαι άνεβλήθησαν πάλιν διά 
τήν μεθεπομένην.

— Ό πρό τών Ίωαννίνων 'Ελληνικός στρατός άπέκρουσε τάς καθ’ 
δλον τό μέτωπον επιθέσεις τής Τουρκικής φρουράς.

9 Δεκεμβρίου. — Οί Τοΰρκοι προσέβαλον έκ νέου τό κέντρον τής 
παρατάξεως τοΰ Ελληνικού στρατοΰ πρό τών Ίωαννίνων. Καί ή έπί- 
θεσις αυτί) άπεκρούσθη μετ’ έπιτυχίας.

— Πρός τόν έν Ήπείρφ» Ελληνικόν στρατόν άποστέλλονται ίσχυραί 
ενισχύσεις.

— Ή Ελληνική παροικία τού Λονδίνου παρέΟηκε μεγαλοπρεπές 
γεύμα πρός τιμήν τοΰ "Ελληνος ΙΙρωθυπουργοΰ καί τών πληρεξουσίων 
τής Ελλάδος διά τήν Ειρήνην.

— Τά Τουρκικά καταδρομικά «Μετζητιέ καί «Πεϊκή-Σεφκέτ. μετά 
τριών τορπιλλικών έκαμαν νέαν άπόπειραν έξόδου έκ τών στενών. Τέσ- 
σαρα άνιχνευτικά Ελληνικά ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ άντιπλοιάρχου Πα
παχρήστου, άντιΫ.ηφθέντα τά Τουρκικά σκάφη, ήρχισαν περί τήν ΙΟπ.μ. 
νά βάλλουν κατ’ αυτών. Πολλαί βολαί τών Ελληνικών άνιχνευτικών 
έπέτυχον, μία δέ έπέφερε ζημίας πεσούσα είς τήν πρύμναν τοΰ «Μετζη
τιέ». Τά Τουρκικά σκάφη, άμα τή εμφανίσει μακρόθεν τού «Άβέρωφ», 
άνέκρουσαν πρύμναν καί έπανήλθον είς τά στενά.

ΙΟ Δεκεμβρίου. — Είς τήν συγκροτηθεϊσαν συνεδρίαν τών πληρεξου
σίων τής Ειρήνης έν Λονδίνφ» οί πληρεξούσιοι τών συμμάχων διά τοΰ

ΛΑΦΥΡΑ ΜΑΣ. — Εκατοντάδες κανόνια καί χιλιάδες δπλα καί οτολαί 
και πυρομαχικά μετεφέρδηοαν εις Πειραιά.

προεδρεύοντος κ. Νοβάκοβιτς παρουσίασαν^έγγράφως πρός ταΰζ Τούρ
κους τούς κυριωτέρους τών δρων αύτών, έφ’ ών ήξίωσαν νά έχουν σαφή 
καί κατηγορηματικήν άπάντησιν. Οί Τοΰρκοι έπεφυλάχθησαν ν απαν
τήσουν, δηλώσαντες δτι ώφειλον νά διαβιβάσουν τηλεγραφικως πρός τήν 
Πύλην σχετικόν πρός τούς δρους σημείωμα. Μετά τήν τοιαύτην δήλω- 
σιν καί ένεκα τών παρεμπιπτουσών εορτών τών Χριστουγέννων έν Λον

δίνφ άπειρασίσθη ή διακοπή τών εργασιών έπί τετραή
μερον. Οί ύποβληθέντες δροι τών συμμάχων φαίνεται δτι 
είνε οί εξής: Παραχώρησις όλου τοΰ δυτικοΰ εδάφους 
τής γραμμής τής έκτεινομένης άνατολικώς |ΐέχρι Ραιδε- 
στοΰ έπί τής θαλάσσης τοΰ Μαρμαρά καί μέχρι τοΰ κόλ
που τής Μήδειας έπί τοΰ Εύξείνου, έξαιρουμένης τής Χερ
σονήσου τής Καλλιπόλεως. Παραχώρησις τών νήσων τού 
Αιγαίου. Παραίτησις τής Τουρκίας άπό παντός δικαιώμα
τος έπί Η)ς Κρήτης. Τό Αλβανικόν ζήτημα άφίεται είς 
τάε αποφάσεις τών Δυνάμεων.

— Μεταξύ τοΰ διευθυντοΰ τοΰ ναυπηγικού οίκου Βοΰλ- 
καν καί τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ύπεγράφη συμβό
λαιο»·, καθ’δ τροποποιείται ό τύπος τοΰ παραγγελθέντος 
θωρηκτοΰ είς τύπον Ντρήν- 
τνοτ. Ουτω τό πρώτον Ελ
ληνικόν Ντρήντνοτ θά έχη 
έκτόπισμα 19,500 τόννων, 
οκτώ πυροβόλα τών 356, 
δώδεκα πυροβόλα τών 150 
καί δεκατρία τών 76.Ή θω- 
ράκισις θά είνε 254 χιλιο
στών καί ή ταχύτης 23 μ,ιλ- 
λίων.Ό άσύρματος τοΰ νέου 
θωρηκτοΰ θά έχη άκτϊνα 
ένεργείας πλέον τών 1000 
χιλιομέτρων.

11 Δεκεμβρίου.—Έπί τή 
εορτή τών Γενεθλίων τοΰ 
Βασιλέως Γεωργίου οί έν 
Θεσσαλονίκη Τούρκοι καί 
Ίσραηλίται έσπευσαν νά 
διαβιβάσουν τάς εύχάς των 
πρός τόν Άνακτα καί νά

εκδηλώσουν τήν πρός Αυτόν άφοσίωσίν 
των. Μεταξύ τού πλήθους τών συγχα
ρητηρίων τηλεγραφημάτων ό Βασιλεύς 
Γεώργιος έλαβε πολλά τηλεγραφήματα 
καί έκ μέρους τών Μουσουλμανικών κοι
νοτήτων τών έπανακτηθεισών χωρών.

12 Δεκεμβρίου.—Ελζ,χοί Ευρωπαϊκόν 
τύπον ήρχισε νά αναγράφεται ή γνώμη 
δτι, ή συΐ'εννόησις μεταξύ τών πληρεξου
σίων έν Λονδίνφ θά είνε άδύνατος καί 
δτι θά παραστή άνάγκη μεσολαβησεως 
τών Δυνάμεων. Έκδηλοΰνται πανταχόθεν 
άλησπχίαι διά τήν διεθνή κατάσταοιν.

13 Δεκεμβρίου.—Άνεχώρησε δι'Ιτα
λίαν ό στρατηγός Γαριβάλδης. Διά τοΰ 
Τύπου άπηύθυνεν αποχαιρετισμόν πρός 
τήν Ελλάδα, διά τοΰ όποιου έκδηλοΰται 
ό άκρατος φιλελληνισμός του.

14 Δεκεμβρίου. — Έγνώσθησαν νέα 
όργια Τουρκαλβανών είς τήν "Ηπειρον. 
Ή παρά τήν λίμνην τών Ίωαννίνων ιστο
ρική Μονή τοΰ Ντουραχάν παρεδόθη είς 
τάς φλόγας. ’Επίσης τό μέγα χάνι τοΰ J 
Πόρου, χρησιμεΰον τόν χειμώνα ώς κατα- 
ιρύγιον τών χωρικών, παρεδόθη είς τό j

ΜΙΑ ΜΑΝΙΑΤΙΣΣΑ
Είς τάς μάχας τής Ηπείρου ή Κυρία 
’Ασπασία 1. Ράλλη, ΐϊυγάτηρ τοΰ κ. Κυρια- 
κούλη Μαυρομιχάλη, μέ τό δπλον είς 
τάς χεϊρας, έμάχετο καί περιεποιειτο τούς 

γύρω της πίπτοντας τραυματίας.

A
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πΰρ, πολλά δέ γειτονικά χωρία έλεη- 
λατήθησαν κα’ι κατεστράφΐ}σαν.

— Καί ό Μπεκήρ Αγάς εδραοε πάλιν 
είς τήν περιφέρειαν Γρεβενών. Εισβο
λών μετά τών οπαδών του είς τά Ζαγο- 
ροχωρια δέν άφήκε λίθον έπί λίθου. 
Είς Δολιανά άνεσκολόπισε τόν Ιερέα, 
έσφαξε δύο προκρίτους καί ήτίμασε 
πλήθος γυναικών.

15 Δεκεμβρίου.— Οί πληρεξούσιοι 
συνήλθον έν Λονδίνφ καί ηχούσαν τοΰ 
Ρεσητ πασά, άνακοινώσαντος τάς αντι
προτάσεις τής Πύλης έπί τώνδρων τών 
συμμάχων. Άμέσως κατόπιν έλαβον τόν 
λόγον οί κ. Βενιζέλος καί Δάνεφ, άπο- 
κρούσαντες τάς Τουρκικός Αντιπροτά
σεις, ώς έκτος πάσης συζητήσεως. 'Υπό 
τών πληρεξουσίων τών συμμάχων έδόθη 
νέα διήμερος προθεσμία είς τούς Τούρ
κους. Αί Τουρκικά! αντιπροτάσεις συνί- 
σταντο είς τήν συγκατάθεση· τής Τουρ
κίας περί αυτονομίας τής Μακεδονίας 
ύπό τήν Τουρκικήν επικυριαρχίαν, είς 
τήν παροχήν εμπορικής διεξόδου τής 
Βουλγαρίας είς τό Αίγαιον, είς προνο
μιακός παραχωρήσεις διά τάς νήσους 
τοΰ Αιγαίου καί είς τήν συμμετοχήν 
τών συμμάχων είς τό Δημόσιον ’Οθω
μανικόν χρέος διά τάς άύτονομουμένας 
χώρας καί νήσους.

— Έπί τή εορτή τοϋ Αγίου Ελευ
θερίου άπειρα πανταχόθεν άπεστάλησαν 
συγχαρητήρια τηλεγραφήματα είς Λον
δϊνον πρός τόν έορτάζοντα Πρωθυ
πουργόν κ. ’Ελευθέριον Βενιζέλον.

16 Δεκεμβρίου.— Εΐς τήν "Ηπειρον 
περί τό Μπιζάνι αί μονομαχίαι τοΰ 
πυροβολικού, αί επιθέσεις καί Αντεπι
θέσεις μεταξύ τοΰ 'Ελληνικού στρατού 
καί τών Τούρκων λαμβάνουν διαστά
σεις Γιγαντομαχίας, είς τήν οποίαν οί 
νυκτερινοί αίφνηδιασμοί τών Τουρκαλ- 
βανών καί ή ηρωική άμυνα τών ήμε- 
τέρων προσδίδουν δψιν άγριας καίφονι- 
κωτάτης πάλης.

17 Δεκεμβρίου. — Αί Μ. Δυνάμεις 
προέβησαν εΐς συστάσεις καί διαβήματα 
παρά τή Πύλη δπως. αΰτη ύποκύψη είς 
όρους ειρήνης επιβαλλόμενους έκ τών 
Αποτελεσμάτων τοϋ πολέμου.

— Είς τήν έν Λονδίνφ συνεδρίασιν 
τών πληρεξουσίων οί Τούρκοι, έξακο- 
λουθοΰντες τήν μέθοδον τών παρελκύ
σεων, έδήλωσαν δτι, τό πρός αύτούς 
κρυπτογραφικόν τής Πύλης τηλεγρά
φημα ήτο ατελές καί λανθασμένον, έζή- 
τησαν δέ νέαν διήμερον αναβολήν διά 
νά λάβουν σαφείς οδηγίας.

18 Δεκεμβρίου. — Τά τοπομαχικά 
πυροβόλα έβαλον κατά τοΰ ιιεγάλου 
καταυλισμού έπί τής δυτικής οδού τών
χών τοΰ έδάφους τού Μπιζανίου. Τό Τουρκικόν πυροβολικόν δέν 
άπήντησεν. Ό έχθρός, έπιχειρήσας έπίθεσιν κατά τοΰ κέντρου καί τοΰ 
δεξιού τής άριστεράς πτέ
ρυγας τοΰ Ελληνικού στρα
τού, άπεκρούσθη.

—Άπεβίωσεν έκ τών τραυ
μάτων ό άνθυποπλοίαρχος 
Γκούρας Μαμούρης, τραυ- 
ματισθεϊς κατά τήν ναυμα
χίαν τών Δαρδανελλίων.

— Ό Άγγλος φιλέλλην 
Πάλμερ Νιοΰμπολδ, λαβών 
μέρος είς δλας τάς μάχας 
τής Μακεδονίας καί μετα- 
βάς εΐς τήν "Ηπειρον, έπε- 
σεν ήρωϊκώς μαχόμενος εΐς 
μίαν έφοδον κατά τοΰ Μπι- 
ζανίου παρά τόν Άγ.Ήλίαν.

19 Δεκεμβρίου. — Εΐς 
τήν συνεδρίαν τών πληρε
ξουσίων έν Λονδίνφ ό Ι’ε- 
σήτ πασάς άνεκοίνωσεν δτι, 
ή Τουρκία παραχωρεί πρός 
τούς συμμάχους ολόκληρον 
τήν πρός δυσμάς τής Άδρια- 
νουπόλεως κατεχομένην χώ
ραν ύπό τών συμμαχικών 
στρατών, εκτός τής Άδρια- 
νουπόλεως. Διά τά νέα Τούρ
κο - Βουλγαρικά σύνορα δ 
'Ρεσήτ πασάς υπέβαλε πρό- 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ 
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Εΐς τό ύψος πράγματι τής άποστολής τον ό Δναλαβών τήν διακυβέςι- 
νησιν τών νήσων τοϋ ΑΙγαΙου. Ή εκλογή τής Κυβερνήσεως άποτελεΐ 
τίτλον τιμής καί δι’ αύτήν τήν Ιδίαν διότι, άνέΟεσεν είς δνδρα σνγ- 
κεντροΰντα δλα τά προσόντα τά άπαιτούμενα διά τήν θέσιν τοΰ 
Γενικού Διοικητοΰ τών νήσων εΐς περιστάσεις έξαιρετικάς οΧαι αί 
παροΰσαι. Ό κ. Βοζίκης ύπήρξεν ώς άντιπρόσωπος τοΰ 'Ελληνικού 
λαού εις τό Κοινοβούλιον μία διακεκριμένη πάντοτε καί κατά τά τε
λευταία έτη μία έξέχουσα προσωπικότης. Τό κύρος του ώς βουλευτοΰ 
έξήρχετο τής κομματικής άκτΐνος καί έξετείνετο έφ’δλης τής Βουλής. 
Δύναται νά θεωρηθή βέβαιον έκ τών προτέρων δτι, ό κ. Βοζίκης είς 
τήν έκπλήρωσιν τών ΰψηλών καθηκόντων, τά όποια τφ άνέθεσεν ή 
Πολιτεία, θ’ άσκηση τό αύτό κύρος καί τήν αύτήν έπιβολήν και δτι, 
ώς Γενικός Διοικητής τών νήσων τού Αίγαίου θά προσφέρη πραγμα
τικήν είς τήν πατρίδα υπηρεσίαν μέ τήν μεγάλην πείραν του, μέ τά 

έξαιρετικα προσόντα του καί μέ τόν ένθερμον πατριωτισμόν του.

Ίωαννίνων καί κατά τών πτυ-

ΤΟ ΚΙΣΜΕΤ.—'Η μοίρα τών αιχμαλώτων μας τούς είχε γράψει νά γίνουν Αχθοφόροι καί νά κουβαλούν 
αύτοϊ τά κανόνια των και τά δπλα των πού έπήραμεν ώς λάφυρα.

τασιν δπως, κανονισθοΰν έν ιδιαιτέρα 
συνεννοήσει μεταξύ Τουρκίας καί Βουλ
γαρίας. Διά τήν Κρήτην οί Τούρκοι πλη
ρεξούσιοι έδήλωσαν δτι, θι’ι συμμορφω- 
θώσι πρός τάς ύποδείξεις τών Μεγάλων 
Δυνάμεων, άμα αύται όμοφώνως απο
φασίσουν έπί τοϋ ζητήματος. Διά τάς 
λοιπάς νήσους τοΰ Αιγαίου έπανέλα- 
βον δτι, ή Τουρκία δέν δύναται ν’ απο- 
χωρισθή τούτων. Οί πληρεξούσιοι τών 
συμμάχων έζήτησαν εΐς τήν φράσιν 

πρός δυσμάς τής Άδριανουπόλεως 
κατεχομένην χώραν» ή λέξις κατεχο
μένην ν’άντικατασταθή διά τής λέξεως 
κειμένην. Διά τήν ιδιαιτέραν μετά τής 
Βουλγαρίας συνεννόησιν περί τών Τουρ- 
κο-Βουλγαρικών συνόρων έτόνισαν έκ 
νέου δτι. ή Τουρκία πρέπει νά λάβη 
ύπ’ δψει, δτι διαπραγματεύεται καϊ πρός 
τούς τέσσαρας συμμάχους όμοΰ ώς πρός 
ένα. Ώς πρός τήν Κρήτην έπέμενον 
δπως, ή Πύλη παραιτηθή άπό τοΰδε 
τών ψιλών έπί τής νήσου έπικυριαρχι- 
κών δικαιωμάτων αΰτής, ώς πρός δέ 
τάς νήσους τοΰ Αιγαίου άντέταξαν καί 
πάλιν δτι, είνε άδύνατον νά παραμείνω- 
σιν ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν. Ή συνε- 
δρίασις έλύθη κατόπιν δπως, έπαναλη- 
φθή τήν μεθεπομένην.

20 Δεκεμβρίου. — *Η φρουρά τής 
Χίου ολόκληρος παρεδόθη είς τόν Ελ
ληνικόν στρατόν άνευ δρων. Ή παρά- 
δοσις έγένετο κατόπιν γενικής προσβο
λής κατά τοΰ Τουρκικού στρατοπέδου 
έξ δλων σχεδόν τών μερών τής παρα
λίας, όπόθεν ήτο δυνατόν νά φθάσουν 
τά βλήματα τών 'Ελληνικών πολεμι
κών καί άπό ξηρός διά λυσσαλέας έφό- 
δου. Ή παραδοθεϊσα φρουρά άνήρχετο 
εΐς δισχιλίους περίπου άνδρας, μετάξι' 
τών οποίων καί δ Κιρκάσιος άρχηγός 
αύτών Ζεκή.

— Μετά τήν Μεραρχίαν Καλλάρη 
έφθασεν εΐς Ήπειρον καί ή Μεραρχία 
Μοσχοπούλου. Άπεστάλησαν έπίσης καί 
άλλαι ενισχύσεις καί έξ Αθηνών, μή 
ΰπολογιζομένου καί τοΰ στρατεύματος 
τοϋ διευθυνομένου έκ Κορυτσάς πρός 
’Ιωάννινα, έν μέσφ άπειρων δυσχερείων 
ένεκα τοΰ χειμώνος καί τής κακοκαιρίας.

21 Δεκεμβρίου.—'Ο αεροπόρος κ. 
Νοταράς άνυψώθη μέχρι καί πέραν τοΰ 
Μπιζανίου. "Ενεκα βλάβης ένός σύρ
ματος τοΰ άεροπλάνου έπέσπευσε τήν 
επάνοδόν του καί προσεγειώθη εΐς τήν 
Νικόπολιν άνευ οίασδήποτε βλάβης.

22 Δεκεμβρίου. — Εΐς τήν συνε
δρίαση· τής Συνδιασκέψεως περί Ειρή
νης οί Τοΰρκοι πληρεξούσιοι, έξακολου- 
Οούντες τήν αύτήν μέθοδον, άντέταξαν

τάς αύτάς περίπου Αξιώσεις μέ έλαχίστας μεταβολάς, δσον άφορα τό 
ζήτημα τών Τουρκοβουλγαρικών συνόρων καί τών νήσων τού Αιγαίου. 
Οί πληρεξούσιοι τών συμμάχων κρατών άπήντησαν δτι, ή Τουρκία εΐς 

τάς αντιπροτάσεις αύτής ού- 
δόλως φαίνεται λαμβάνουσα 
ύπ’ δψιντόν μεσολαβήσαντα 
πόλεμον κα· τά άποτελέ- 
σματά του καί θά εύρεθοΰν 
επομένως είς τήν άνάγκην 
νά φθάσουν μέχρι ρήξεως 
τών διαπραγματεύσεων. Έ
ταξαν δέ προθεσμίαν ώρι- 
σιιένην εΐς τούς Τούρκους 
πληρεξουσίους δπως, προ- 
βώσιν εΐς σαφείς δηλώσεις 
περί άποδοχής ή μή τών 
δρων τών συμμάχων.

—Τέσσαρα μεγάλα Τουρ
κικά σκάφη μετά τριών άντι- 
τορπιλλικών έξήλθον τών 
στενών τών Δαρδανελλίων. 
Εΐς τήν έμφάνισιν τοΰ Ελ
ληνικού στόλου, είδοποιη- 
θέντός ύπό τών άνιχνευτι- 
κών, τά έχθρ.ικά σκάφη 
έσπευσαν νά κρυβώσιν έν
τός τών στενών. Τό γεγονός 
διεσαλπίσθη ύπό τών Τούρ
κων ώς ναυμαχία, ένφ ήτο 
απλή αψιμαχία, διεξαχθεϊσα 
μεταξύ τών ίδικών μας Ανι- 
χνευτικών καί δύο μεγάλων 
τουρκικών μονάδων.

23 Δεκεμβρίου. — Αί Μεγάλαι Δυνάμεις συνεφώνησαν περί κοινού 
έκ μέρους αύτών διαβήματος παρά τή Πύλη δπως, ύποχωρήση είς τούς 
δρους τής ειρήνης.

24 Δεκεμβρίου. — Εΐς τήν συνεδρίαν τών πληρεξουσίων τής ειρήνης 
έν Λονδίνφ οί Τοΰρκοι αντιπρόσωποι έπανέλαβον δτι, έπιμένουσιν είς τό 
ζήτημα τής Άδριανουπόλεως καί τών νήσων, διατεινόμενοι δτι, είνε άδύ
νατον ν’ άποσπασΟοΰν τής Τουρκίας, μόνον δέ περί Κρήτης έδήλωσαν 
έκ νέου δτι, άφίνουν είς τάς Δυνάμεις νά κανονίσουν μετά τών συμμά
χων τά τής τύχης της. Οί πληρεξούσιοι τών συμμάχων άπήντησαν δτι 
μετά τήν τοιαύτην άπάντησιν, θεωρούντες τάς προτάσεις τών ’Οθωμανών 
πληρεξουσίων μή άνταποκρινομένας εις τούς δρους τών συμμάχων, Αντι
λαμβάνονται δτι, έχουν τήν ύποχρέωσιν ν’ άναστείλουν τάς έργασίας τής 
διασκέψεως. ΊΙ ι’ιπό μέρους τών συμμάχων μετριοπάθεια, δι’ής κατέστη 
δυνατόν νά μή έπέλθη πλήρης ρήξις τών διαπραγματεύσεων, άλλ’ άνα- 
στολή μόνον αύτών, έσχολιάοθη εύμενώς είς δλους τούς διπλωματικούς 
κύκλους τής Εύρώπης.

25 Δεκεμβρίου. Οί Καιροί τοΰ Λονδίνου δημοσιεύουσι δηλώσεις 
τοϋ κ. Βενιζέλου περί τών νήσων μέ Ακαταμάχητα επιχειρήματα ύπέρ 
τής Έλληνικότητος αύτών.

—Ή εορτή τών Χριστουγέννων εορτάζεται εΐς δλας τάς Ανακτηθείσας 
χώρας μέ Ιδιαιτέραν συγκίνηση· καί έξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν.

26 Δεκεμβρίου. — Οί έν Λονδίνφ πρεσβευταί συσκέπτονται περί τοΰ 
τρόπου τής έπεμβάσεως παρά τή Πύλη, τήν όποιαν θά θεωρήσουν υπεύ
θυνον έν περιπτώσει έπαναλήψεως τών έχθροπραξιών.

27 Δεκεμβρίου. -Ή ’Ιταλία καταγγέλλεται είς τόν Αγγλικόν τύπον» 
ώς Αντιδρώσα εΐς τήν προσάρτηση· τών νήσων είς τήν 'Ελλάδα.

28 Δεκεμβρίου. — Οί Τουρκαλβανοί προέβησαν εΐς τήν "Ηπειρον είς 
νέας λεηλασίας καί σφαγάς. Τό χωρίον Κεραμίτσα όλοτελώς κατεστράφη. 
Είς Λίποβον, Πλησιβίτσαν καί τά χωρία Άράχωβα, Χλωμό, Μαλοΰκο, 
Κόκκινο Λιθάρι, Ρεβένι καί Άλκιών έπυρπολήθησαν οίκίαι, έγένοντο διαρ- 
παγαί καί λεηλασίαι, γέροντες δέ καί γυναίκες ύπέστησαν μαρτύρια.

29 Δεκεμβρίου. — ’Ιδιαιτέραν προξενεί αΐσθησιν ή έκ Λονδίνου ε’ίδη- 
σις, καθ’ ήν ή Ρωσία έδήλωσεν δτι, έν ή περιπτώσει ή Τουρκία φανή 
μέχρι τέλους αδιάλλακτος, Θά έπακολουθήση έν έσχάτη άνάγκη ναυτική 
έπίδειξις, έστω καί μονομερής, έκ μέρους μόνον τών Δυνάμεων τής Τρι
πλής Συμμαχίας.

30 Δεκεμβρίου.— Οί Λΐγαιοπελαγϊται ετοιμάζουν ψηφίσματα, άπευθυ-
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ. — Οί Τούρκοι ουνέλαβον Αρκετούς αιχμαλώτους 
Βουλγάρους εΐς Λουλέ · Μπουργκάς. Καί τούς ώδήγησαν θριαμβευτικώς διά 

μέσου τών όδών τού Πέραν.

Η ΧΟΛΕΡΑ.— Καί ό θεός κατηράσθη τάς όρδάς τού Ίσλάμ. Είς τόν στρατόν τών Τούρκων ένέσκηψε 
χολέρα. Ίδέτε τό στρατόπεδον τής Τσατάλτζας. Σκυλιά τρώγουν τούς άταφους νεκρούς των.

νόμενα πρός τάς κυβερνήσεις τών Μεγάλων Δυνά
μεων καί τήν πρεσβευτικήν Διάσκεψιν τοΰ Λονδίνου, 
διά τών οποίων θά έκδηλοΰται ό προαιώνιος πόθος 
δπως ένωθώσι μετά τής Ελλάδος.

31 Δεκεμβρίου. — Αί Ίταλικαί άρχαί τής Ρόδου 
λαμβάνουν έκτακτα μέτρα κατά πάσης έκδηλώσεως 
ένωτικοϋ μετά τής Ελλάδος αισθήματος έκ μέρους 
τών κατοίκων. Αύστηροτάτη λογοκρισία άσκεϊται είς 
τό Τηλεγραφεΐον καί είς αύτό άκόμη τό Ταχυδρο- 
μεϊον. Τό ψήφισμα τής Δημογεροντίας, έχούσης τό 
δικαίωμα νά έρμηνεύη τήν γνώμην τοΰ τόπου, εστάλη 
μέ ιδιαίτερον ταχυδρόμον είς Αλεξάνδρειαν, δπως 
τηλεγραφηθή έκεΐθεν είς Λονδϊνον.

« « «

© ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ο ο ο
ο ο ο ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

.ί·Λΐρε>]θ(ΐιε άπΐι χαρά, περήφανα Νησιά μας, 

καί ort&v Ψαρών τή 'λευθεριά. Ναί, βλέπω στά Ψαρά μας, 
σημαία γαλανόλευκη, τώρα νά κνματίζη, 
καί τοΰ Είκοσιένα μας τήν ζΐόξα νά ’θυμίζη!
Ψαρά! Τριοένδοξο νησί, καί κοσμοξακουομένο, 
ποΰ κολυμπρς στά αίματα, καί στον καπνό βαμμένο, 

στ»; φοβερή σον αστραπή, ποΰ ’χύθη στον αίί/έρα, 
ή ’μέρα νύχτα έγεινε, κ’ ή μαύρη νύχτα 'μέρα! 
Καί ή βροντή τοΰ κεραυνοΰ έσώπασε κ' έκείνη 
στό μαύρο άστροπελέκι σου, ποΰ ακόμα λάμφι χύνει! 
Κι' ό ήλιος, όσο χαρωπός, απ' τό βουνό προβαίνει, 
θά λάμπ’ ή Δόξα σου, Ψαρά, δαφνοστεφανωμένη!
Ποΰ με πλανα ό λογισμός ... Σε ποια με φέρνει χρόνια ! 
Άκούω μιιχ,ης βογγητό, και βροντερά τρομπόνια! 
'Εμπρός, γενναίοι Ψαριανοί, τής θάλασσας λιοντάρια! 
Άλάχ! οί Τοΰρκοι κράξουνε!... Κτυπάτε, παλληκάρια ! 
Είναι γραμμένο, τ'ιπό 'μάς νά σβύση ή γενειά τους! 
Νά π^ν στή κόκκινη μηλιά. . . μακρυά. . . Ανάθεμά τους ! 
Δεν μέ παρέσυρε ό νοΰς .. . Σιμά 'ναι τ’ όνειρό μας, 
νά 'μπούμε στήν Άγιά Σόφιά, όλοι μέ τό Σταυρό μας! 
Τά χελιδόνια τήν παλ.ηά φωληά τους δέν ξεχνάνε . . . 
ίίταν μυρίο ή Πασχαλιά, πάλι σ' αυτή γυρνάνε! 

Προβαίνει άπ’ τήν 'Ανατολή, χωρίς ποτέ νά δύση, 
ό "Ηλιος τής ’Ελευθερίάς τή λάμφι του νά χύση ! . . .

ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΝΙΚΟΑΑΡΑΣ
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Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Σαν εξωτική πνοή ένέσκηψεν, άφοΰ έπνευσεν έπάνω άπό τά Μακεδο- 
ι νικά έδάφη, μάς άνερρίπισε τήν ψυχήν μέ τήν δροσιάν τοΰ πατριω
τισμού κα'ι έπνευσε πάλιν και έχάθη πρός τά παιδία τής ‘Ηπείρου, 

ό Ματσούκας, διά νά θροήση ανάμεσα άπό τά χαλύβδινα στάχυα.
Μαζή μέ τόν στρατόν, έμπνέων, ένθουσιάζων, έγκαρδιώνων καί 

πολέμων δ Ματσοΰκας έπέρασε τάς ώραιοτέρας ήμέρας τής ζωής του 
καί τήν άπόλαυσίν του αυτήν, ποΰ είδε νά πραγματοποιούνται τά γλυ
κύτερα όνειρά του, μας τήν έξεδήλωσε είς ένα απόγευμα γοητευτικώτα- 
τον, ποΰ μας έχάρισε είς τά γραφεία τής «Εικονογραφημένης» καί σαν 
εμπνευσμένος μάς άφηγήθη επεισόδια καί άνέκδοτα άπό τήν έκστρα- 
τείαν του. προκαλοϋντα αληθινήν φρικίασιν πατριωτισμού.

«
Τό δπλον του τού τό ένεχείρισεν δ Διάδοχος.
— "Ωρα σου καλή. Ματσούκα! τού εϊπεν ή A. Υ. ό ’Αρχιστράτηγος.
- Τό θυμίαμα Υψηλότατε, 

άπήντησεν ό Ματσοΰκας, ποΰ 
Οά βγή άπδ τήν κάννα του, 
Οά είναι ή προσευχή πρός 
τήν Νίκην.

Καί έφυγε πρός τά έμπρός 
φωνάζων είς τοΰς στρατιώτας.

— Σας περιμένω έκεΐ, ε’ις 
τήν γραμμήν τοΰ πυράς. Καλές 
αντάμωσες, έμπρός παιδιά!

Καί μία ιαχή άπό δλα έκεΐνα 
τά στήθη, ποΰ έσπαρτάριζαν 
άπό μένος, τόν προέπεμψεν.

Είς τά Σερβία εφθασε πρώτος από ολους και κατηυθύνθη είς ένα 
σπητάκι. Ήτο τό σπητάκι τού παπά. Ό Ματσούκας έκτύπησε τήν 
πόρτα μέ τόν ύποκόπανον δυνατά.

— Ποιός είναι; ήρώτησε μία φωνή.
— Ή Λευτεριά! έφώναξε ό Ματσούκας.
Καί έπειτα άπ' όλίγον έμοίραζε αργυρά τάλληρα Ελληνικά είς τούς 

κατοίκους λέγων
—Νι'ι ό Βασιληάς σας πού θά σάς διοικήση. δ αληθινός σας Βασιληάς.

«
Φαντάζεται πλέον καθένας πώς είσήλθεν είς τήν Θεσσαλονίκην ό 

Ματσούκας. Καί εϊναι έξηκριβωμένον ίστορικώς δτι. είσήλθε άπό τοΰς 
πρώτους, άν μή αύτός πρώτος, αφού έκλεισε ή συμφωνία τής παραδό- 
σεως τής πόλεως είς τόν "Ελληνα ’Αρχιστράτηγον, μαζή ιιέ τόν καλλι
τέχνην Ροϊλον. Τόν εϊχε συναντήση

Είς τό Σαραντάπορον εϊχε 
μεθύσει δ Ματσούκας άπό τό 
τραγούδι τοΰ κανονιού. Έπυ- 
ροβολούσε, έτραγουδούσε, ένέ- 
πνεε, έμοίραζε λεπτά.

Είς τό Γλύκοβον ό Ματσού
κας άνελΰθη είς δάκρυα άπό 
συγκίνησιν. Συνήντησε τήν πυ
ροβολαρχίαν του, τήν «Νέαν 
Γενεάν», ύπό τόν κ. Κουγιτέαν.

— Λοχαγέ μου, έφώναξε κά
ποιος λοχίας πυροβολητής, νά 
ρίξωμεν τόν Ματσούκα;

Ήτο παρατεταγμένη ή «Νέα 
Γενεά» μέ τά έμβλήματά της 
καί τοΰς αετούς της, ποΰ έστοί- 
χισε 350 χιλ. φρ. ’Απέναντι είς 
ένα χωριουδάκι οί Τούρκοι, 
διωκόμενοι άπό παντού, έσκέ- 
φΟησαν νά ζητήσουν άσυλον 
είς ένα ναόν τού χωριού.

— Παιδιά! εϊπε δ λοχαγός. 
Ήλθ’ ή ευλογημένη ώρα ν’ά- 
κουσθή τό πολεμικό τραγούδι 
τοΰ Ματσούκα. ’Από 3 χιλιά
δων μέτρων. Πΰρ!

Ή Νέα Γενεά» έβρόντησε 
καί έξήμεσε τόν θάνατον. Ό 
Ναός ό Χριστιανικός κατεκρη- 
μνίσθη καί τά έρείπιά του έγι
ναν τάφος δλων τών άπιστων, 
ποΰ έζήτησαν άσυλον ύπό τήν 
αγίαν στέγην του.

Ποΰ νά έφαντάζετο ό Μα
τσούκας, δταν έγύριζεν ’Ανα
τολή καί Δύσι διά νά συνάξη 
τά διά τήν πυροβολαρχίαν του 
καί τό άντιτορπιλλικόν του
άπαιτούμενα χρήματα, δτι, τόσον γρήγωρα θά τά έβλεπε νά κυριαρχούν 
κατά ξηράν καί θάλασσαν. *

Εΐς ένα χωριουδάκι είσήλθε πρώτος καί ανήγγειλε τήν άπελευθέρω- 
σίν του. Ό παπάς έτρεξε είς τήν καμπάνα καί ήρχισε, μαθημένος άπό 
τήν σκλαβιά, νά τήν κτυπρ φοβισμένα.

Ντίγκι- Ντίγκι.
— Στάσου Παπά νι'ι σημάνω γώ τήν Λευτεριά! είπε καί έπήρε τό σχοινί. 
Ντάγκα-Ντούγκ, ντάγκα-ντούγκ καί διελάλει είς τά γύρω ορμά-

νια τό χωριουδάκι τήν άπελευθέρωσίν του.
Καί ό Ματσούκας έσήμαινε τήν Καμπάνα τής Λευτεριάς.

«ι
Είς τό Σαραντάπορον, μέσα είς τά χαμόκλαδα καί είς τούς βάτους, 

ήκουσε μίαν φωνήν είς τήν διαπασών· «Βενιζέλαρος, Βενιζέλαρος!» 
’Έτρεξε κοντά καί είδε ένα τραυματίαν.
— Τί έχεις παλληκάρι μου; τόν ήρώτησε.
— Βενιζέλαρος. Βε - νι - ζέ - λα - ρος, Βε.... νι.... ζέ .... λα .... ρος. 

Ή φωνή έγίνετο βαρυτέρα καί κοπιωδεστέρα καί τέλος έσβυσε μαζή 
μέ τήν τελευταίαν πνοήν τοΰ τραυματίου.

— Ποτέ μου δέν θά τήν ξεχάσω αύτή τ»| φωνή- λεγει. δ Ματσούκας.

τόν Ροϊλόν είς τά Γιαννιτσά. 
Μέσα είς τόν καπνόν τής μά
χης <> Ροϊλός, καταπυροβολού- 
μενος άπό τά κανόνια, όρθιος, 
έτρεχε νά περιποιηθή τούς 
γύρω του τραυματιζόμενους.

Κατήλθον άπό τά Γιαννιτσά 
πρός τήν θάλασσαν καί ι’ιπό 
τό παρά τήν παραλίαν εργο
στάσιου ώδευσαν πρός τήν 
πόλιν. Καθ’ οδόν συνήντησαν 
τόν Γ. Παπαδέλην, ύπάλληλον 
τοΰ Τελωνείου, τόν Ρόμπαπαν 
καί τόν Παπαναστασίου, θεσ- 
σαλονικεΐς καί τούς τρεις.

Ό ΙΙαπαδέλης, ίδιον τόν 
τραγουδιστήν μέ τό δπλον 
στολισμένον άπό κλαδιά δά
φνης, τόν άνεγνώρισε.

— Ζήτω ό Ματσούκας! 
έφώναξε.

— Πού είν’ ή έκκλησιά ; 
τούς ήρώτησε.

— Στον Άγιο Μηνά· έφώ- 
ναξαν δλοι καί τόν ήρπασαν, 
ένφ πλήθος άπειρον συνέρρεε 
ζητωκραυγάζον.

Ό Ματσούκας είσελθών·είς 
τό Ιερόν άπέθεσε τό δπλον 
του έπί τής Αγίας Τραπέζης, 
ένώ δ ναός έπλημμύριζε άπό 
τά έξαλλα πλήθη.

— Νΰν απολύεις τόν δού
λάν Σου Δέσποτα· εϊπε.

— Πάρτο πίσω τό τουφέκι 
σου, τραγουδιστή, τού εϊπε 
τότε ύ προσελθών Άρχιερεύς, 
δέν εϊνε τό τέρμα τού δρόμου 
σου δ Άγιος Μηνάς. Προχω
ρεί! Στήν Άγιά Σόφιά θάάφή- 
σης τό τιμημένο σου τουφέκι.

Τότε ο Ματσούκας έγονά- 
τισε καί δεχθείς τήν ευλογίαν 
τοΰ ’Επισκόπου έστράφη πρός 
τήν εικόνα τοΰ Χριστού καί 
προσηυχήθη έπί πολλήν ώραν 
καί δταν ήγέρθη ήρχισε νά 
ψάλλη Χριστός άνέστη . ένφ 
άλλοι τόν συνώδευον καί άλλοι 
ώλόλυζον άπό συγκίνησιν.

Ο ΝΕΟΣ ΥΜΝΟΣ
«Άργειε νά/.θμ κείν ή /ιερά 

πουταν ολα σιωπηλά 
γιατί τάοκιαξ’ ι/ φοβέρα 
καί τά πλακών ή σκλαβιά .

ΕΣΑ είς τόν "Υμνον τής ’Ελευθερίας ό Ποιητής, μέσα 
_ _ είς τήν εικόνα τής Γιγαντομαχίας τοΰ 21, πέτα καί 
αύτό τό τετράστιχον, ποΰ μέ μίαν λέξιν, τό άργειε . προ
δίδει δλην τήν λαχτά
ραν τής ύπό τήν σκλα
βιάν στεναζούσης φυ
λής. Καί ή λαχτάρα 
αύτή έξηκολούθει νά 
κραδαίνη τά στήθη 
τών ύπό τό πέλμα τής 
Ασιανής Τίγρεως α
δελφών μας και άφοΰ 
μία δράξ 'Ελλήνων 
άπελυτρώθη καί άφοΰ 
μίαν μικράν γωνίαν 

μόνονέφώτισενό Ήλιοςτής ’Ελευ
θερίας. καί ή Φυλή άνέμενεν μίαν 
άλλην ήμέραν Φωτός, άλλά καί 
αύτή «άργειε .

Τί πόθος προαιώνιος, τί φωτιά 
έκαιε τά στήθη τών αδελφών μας 
καί τί άγωνιο'ιδης ή αναμονή τής 
Μεγάλης Ήμέρας I

Ποιος θά έτολμοΰσε νά τήν 
ψάλη τήν ήμέραν αύτήν, τήν 5 
’Οκτωβρίου 1912, ή δποία είς τάς 
χρυσάς σελίδας τής Ιστορίας μας. 
έτάχθη παρά τήν ΚΕ’ Μαρτίου 
1821; Άναγνώσατε τούς κάτωθι 
στίχους, γραμμένους είς τό ’ίδιον 
μέτρον τοΰΎ μνουτής’Ελευθερίας.

■'/Χργειε νάλΟη

Ήλθε, ήλθε κι' η άλλη μέρα 
σάν τήν πρώτη ποθεινή, 
ποΰ ύη’ώθη κ’ έκεΐ πέρα 
ή Σημαία ή γαλανή.

Είχαμε κ' έκεΐ Πατρίδα 
οτή σκλαβιά, οτι/ σκοτεινιά, 
τώρα βλέπει φώς, αχτίδα 
ποΰ τής ρίχν’ ή λευθεριά.

Αιματόβρεχτο σημάδι, 
Μισοφέγγαρο αμαυρό, 
χάσου, σβυσου 'στό σκοτάδι . . . 
νά η Σημαία μέ τό Σταυρό.’

’Αστραπή τά παλληκάρια 
δέν φοβούνται τή Οανή- 
δάφνης φέρνουνε κλωνάρια 
στή Σημαία τή γαλανή.

Χρόνια ατέλειωτα περνούσαν, 
μέραις. νύχτες, μακρυές, 
μά τά μάτια δέ οφαλνοΰσαν 
αγρυπνούσαν ή φυχαΐς.

Άπό τόν εξώστην τού ξε
νοδοχείου «"Ολυμπος Πάλας» 

ώμίλησεν ό Ματσούκας καί πρός τούς Ίσραηλίτας καί τούς ανέπτυξε 
τά αγαθά τής "Ελληνικής Διοικήσεως, ύπό τήν οποίαν θά εύρουν τήν 
άληθή ισότητα καί τήν άληθή άδελφωσύνην.

Καί έπειτα έβαλε μίαν φωνήν δυνατήν: «Κάτω τά φέσια! »
Καί έν ριπή οφθαλμού έξηφανίσθη έκείνη ή έρυ&ρά -θάλασσα.

«
Καί εφυγε πάλιν διά τήν Ήπειρον λαθραίως, μέ τήν γνωστήν του 

μετριοφροσύνην, ποΰ χαρακτηρίζει ό λακωνικός διάλογός του μέ τόν 
διευθυντήν τών ναυπηγείων «Βούλκαν κ. Φλώρ, δστις τοΰ έζήτησεν 
εικόνα διά νά τοποθετήση έντός τοϋ διά τών ύπ’ αύτοΰ συλλεγέντων 
εράνων ναυπηγηθέντος άντιτορπιλλικού μας «Νέα Γενεά», καί είς τόν 
οποίον άπήντησεν: «’Εμείς οί "Ελληνες δταν κάνομε τίποτε γιά τήν 
Πατρίδα τό λησμονούμε άμέσως».

Καί έπέταξεν ό Άγγελος τής ’Ελευθερίας, δι’ ένεργειών τού δποίου 
συνελέγησαν 1.800.000 διά τό άντιτορπιλλικόν, 350.000 φρ. διά τήν 
πυροβολαρχίαν καί τόσα άλλα ποσά κολοσσαΐα, καί έξηγέρθη άπ’άκρου 
είς άκρον ο Ελληνισμός σύσσωμος, είς ένα φανατισμόν άγριον, καί 
πρωτοβουλία τοΰ δποίου ίδρύθη δ -Λευκός Σταυρός», τό ιερόν ταμεϊον 
διά τάς οικογένειας τών έν πολέμιο πεσόντων, έπνευσε πάλιν πρός τά 
πεδία τής ’Ηπείρου, διά νά θροήση ανάμεσα άπό τά χαλύβδινά στάχυα.

Τά παιδιά τά σκορπισμένα, 
οτής Πατρίδας τή φωνή, 
έτρεξαν λαχανιασμένα 
άπ* ολα τ’ άκρια ποΰ έ’χ* ή /'ή.

Του Κανάρη τά ιιπονρλόττα, 
τοΰ Μιαούλη τά δαυλιά 
πάλι~άνάβουνε σάν πριδτα. 
καιν* βουλιάξουνε θεριά.

Τί νερά σάς βρέχουν τώρα, 
μυριοδόξαστα Ψαρά; 
Ξεφύτρωσαν οέ ιτιάν ώρα 
νέα χορτάρια θαλερά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΞΕΛΟΣ

μέρα . δπως μεγάλοι μουσουργοί έγραψαν νέας συνθέσεις έπάνω είς 
μοτίβα άλλων κλασικών συνθέσεων, καί άκόμη τήν περί τήν έκφρασιν 
δύναμιν καί παραστατικότητα, εϊναι ό έν Παρισίοις διαμένων δμογενής 
κ. Νικ. Άξελός, γνωστότατος είς τήν Ελληνικήν Κοινωνίαν ώς εύπο
ρος, όις πλούσιος, άλλ’όχι καί ώς ποιητής-συνθέτης. Καί οί στίχοι 
του αύτοϊ έδωκαν τήν ύπόνοιαν μεταξύ τών κύκλων τών γραφόντων δτι, 
δέν εϊναι τά πρωτόλειά του, άλλ’ ότι άπό καιρού γράφει στίχους, κρυ
πτόμενος μετριοφρόνως ύπό ψευδιόνυμον.

Άλλ’ ή άλήθεια εϊναι μία: Τό ποίημά του αύτό είναι άληθινά Νέος 
"Υμνος» πρός τήν άνατείλασαν τώ 1912 ’Ελευθερίαν. Άπόδειξις ή περί 
αύτών κρατήσασα φήμη καί τό γεγονός δτι, μελοποιηθέντες ύπό τοΰ 

ίδιου τοΰ κ. Ν. Άξελοΰ καί μεταφρα- 
σθέντες είς τήν Γαλλικήν, μετά πανη
γυρικήν έν τώ Παρισινφ Τύπφ κρι
τικήν, παίζονται καί ψάλλονται είς 
συναυλίας καί ιόδεϊα, έν Άθήναις δέ 
ύπό τών στρατιωτικών μουσικών.

Ή «Εικονογραφημένη σφίγγουσα 
τήν χεΐρα τοΰ καλοΰ φίλου της. οστις 
τόσον έπιτυχώς έξέφρασε τά αισθή
ματα τής Έλληνικωτάτης ψυχής του, 
σπεύδει νά γνωρίση είς τούς συνδρο
μητές της καί άνά τό Πανελλήνιον 
τήν συμπαθή μορφήν τοΰ στοργικού 
πατριώτου — ποιητοΰ — συνθέτου.

« « «

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ*
(ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ)

Όλυμπε καί Ψηλορείτη, 
σμίξτε οί δυώ σέ μιά κορφή 
καί καρφώστε 'στό γρανίτη 
μιά Σημαία γαλανή.

Κι’ άς ακούεται γενναία 
άπ’άκρη ο’άκρη μιά φωνή : 
Ζήτω ! Ζήτω ή Σημαία, 
η Σημαία ή γαλανή!

Μέ τό 16. 11 Απριλίου 1897.— 
Κάλμα γύρω. Ό καπετάνιος μέ τό 
γυαλί άπό τόν πλωρηό πΰργο κυττάει 
τή στερηά, ποΰ απλώνεται έρημη άρι
στερά μας.Τροράζει ή σιγαλιά.’Έρημα 
έξω, λές κι’ δ Χάρος απλώνει τί)ς 
φτεροΰγες του. Ψυχή !

Έκεΐ στήν ξυλένια σκάλα μιά βαρ
κούλα σαλεύει έλαφρά-ελαφρά. Μόνο 
μέσα, ψηλά στό χωριό, τό Αητόχωρο. 
γυαλίζουν λόγχες καί σπαθιά.

Μέσα άπό τήν αμμουδιά, σέ μιά 
άτελείωτη γραμμή, ντάνες - ντάνες τά 
τρόφιμα τοΰ στρατού, ποΰ ξεμπαρκά
ρουν καΐκια Χριστιανικά άπ’τή Σαλο- 
νίκη. Τί τραβοΰν οί άμοιροι! Τούς 
αγγαρεύουν νά κουβαλούν τρόφιμα 
γιά τό στρατό, ποΰ κτυπρ τάδέρφια 
τους. Κι’ άπ’ τό Λητόχωρο, άπ’ τόν 
Άγιο Θόδωρο, άπ’ τό Πίτσι, άπ’ τή 
Λεπτοκαρυά, άλλες σκάλες, μέ μουλά
ρια τ’ άναιβάζουν στήν Πέτρα-Πόρτα.

"Αλλα καύμένα, μαυρισμένα άπ’ τή 
φωτιά, ποΰ τούς έβαλε χθές τό 11 καί 
άλλα άκαυτα. Δεξιά έκεΐ άπ’ τή σκάλα 
μαυρίζει τό σπήτι τοΰ τελωνοσταθ- 
μάρχου, έρείπιο πειά κΓ αύτό.

Αύτοϊ τού 11 τήν κάνανε χθές τήν 
μπάζα τους. Τέσσαρες χήνες τού Τουρ
κάλα τοΰ τελωνοσταθμάρχη, ποΰ κά
νανε φτερό, άμα φούντωσε τό σπήτι. 
τής βαστήξανε μέ τήν ξιφολόγχη τοΰ 
Κροπατσέκ. Τώρα τό 11 θάναι στή 
Σκιάθο· πάει γιά τής · Σπέτσες».

— Κράτει! σημειώνει μέ τόν τηλέ
γραφο ό καπετάνιος, κυττάζοντας 
πάλι τή στερηά.

Άκόμη λίγα μέτρα καί σταματούμε. 
Ό καπετάνιος πάει στήν σφυρίχτρα 
καί τραβφ τό συρματόσχοινο. Κι’ ό 
οίακιστής σηκώνει στό σανταρδάκι 
τής πρύμης τή σημαία.

Πίσω, μακρυά πολύ, έπτά-όκτώ 
μίλλια μαυρίζουν τά καράβια κι' έδώ 
πειό σιμά μας δ Αλφειός , πλώρη 
άπάνου μας.

"Ενας άνθρωπος γλυστρφ πίσω άπό 
τά σακιά καί τρέχει στή σκάλα.

Μέ τό πόδι του τραβφ τήν μπα
ρούμα τής βαρκούλας, ποΰ σαλεύει 
στό νερό έλαφρά-έλαφρά καί άμπώ- 

ιέσα καί πιάνει τά κουπιά.

Δέν τούς έγραψε καβαλλάρης έξ έπαγγέλματος τοΰ ΙΙηγάσου, άλλ’ 
ούδέ καν χειριστής τοΰ καλάμου έκ τών παρ’ ήμϊν γνωστών, ώς γρα- 
φόντων. Συνθέτης τών ωραίων αύτώ'· στίχων, τών οποίων οί είδότες 
έθαύμασαν τήν αρμονίαν, ίδίρ δέ τήν έμπνευσιν τοΰ ποιητοΰ νά τούς 
γράψη έπάνω είς τήν φράσιν τού Σολωμοΰ· Αργείε νάλθη κείν’ ή

νοντάς την, άμα ζύγωσε, πηδφ ιιι _
— Κάνε καμμιά δυάι στροφές- φωνάζει στό μηχανικό δ καπετάνιος 

άπ’ τό άνοικτό σπιράγιο τής μηχανής.
Ζυγώνουμε στήν βάρκα κι’ ό βαρκάρης, άφίνοντας τά κουπιά, λεβά- 

ρει πρύμα καί πηδφ στήν κουβέρτα.
— Καλώς ώρίσατε άδέρφια· φωνάζει. Καλώς ώρισες Καπτάνιο!
— Καλώς τον. Τί νέα άπ’ οξω; τόν ρωτφ δ κυβερνήτης.

• Ή Δημοσιευόμενη άνωτέρω Λνάμνησις elvui άληΰής μέχρι κεραίας, Διατηρη- 
ΰέντος τοΰ ύφους καί τής φρασεολογίας τής ναυτικής διαλέκτου, κατά τό ύπό τοΰ 
γρώφοντος κρατηΰέν ήμερολόγιον τοΰ πολέμου, ·ν παρηκολούΰησεν ώς ναύτης.
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— Τίποτις. Ψυχή δέν είν’ όξω. Άπό τά χθες, ποϋρθε ή άλλη τροπίλλα 
καί τάκαψε, δέν φάνηκε κανείς. Τούς έκοψε τό αίμα. Μελεούνια είναι 
τά σακιά τό ρύζι, κι’ ακόυσα άπό ναν δικό μας, πού πέρασε πολλή 
ώρα. πώς Οά κατέβουν τήν νύκτα νάν τά πάρουν.

— Τή σκάφη ! είπε ό καπτάνιος στον οπλονόμο.
— Έξαίρεσις σκάφης, άπαντες εις τό κατάστρωμα! Έφιόναξεν <’> 

οπλονόμος και έσφύριξε.
Ό γέρω - οίακονόμος μέ δύω - τρία παιδιά έτρεξε στό καφασάκι τής 

πρύμης, ξεμποτσάρανε τή σκάφη καί τήν ρίξανε στό νερό. Ό καπετά
νιος πήρε τό περίστροφό του καί πήδησε στή σκάφη πιάνοντας τά 
σκαντίλια τοΰ διακιοΰ. Δυώ παιδιά, τό Γολεμάκι κΓ δ Σέρφας, μέ τά 
Κροπατσέκ καΟήσανε στά κουπιά.

— Έρδε.' τούς φωνάζει ό καπτάνιος. όρθιος κουμαντάροντας.
Μέ δυώ κουπιές ή σκάφη ζυγώνει στή σκάλα τήν ξυλένια, κι’ ό καπε

τάνιος στό διπλάρωμα πήδα έξω μέ τό περίστροφο εμπρός.
"Ενα τρίξιμο άκούγεται άπ’ έξω. σάν χτΰπος καλαμιών, μια λάμψι 

πετιέται πίσω άπ' τά σακιά, μιά μπαταρία μας περνει τήν πνοή καί 
τά βόλια σφυρίζουν στόν άγέρα σαν φίδια. Ό καπτάνιος αναποδογυρί
ζεται μέσα στό νερό.

— Πάει μωρέ ό καπτάνιος μας ! φωνάζει σάν τρελλός ό οπλονόμος 
καί πηδφ στό πολυβόλο.

Τό Γολεμάκι κι’ ό Σέρφας αρπάζουν τά Κροπατσέκ καί σηκώνονται 
ψάχνοντας, μέ τά, μάτια νά ίδοϋν τούς εχθρούς. Μά μιά άλλη μπαταρία 
τούς ξαπλώνει κάτω, ή σκάφη σορβετάρει καί τά νερά κοκκινίζουν άπό 
τό αίμα, ενώ τά τρία πτώματα αγκαλιασμένα σιγοβουλιάζουν.

— Στά πολυβόλα,! φωνάζει ό οπλονόμος καί άρχίζει μέ τή μανιβέλα.
ΙΙηδοϋμε κΓ οί άλλοι στό πρυμηό πολυβόλο κι’αρχίζει τό φοβερό 

τραγούδι. "Ατρομοι οί Τούρκοι βγαίνουν άπ’ τά σακιά καί τρέχουν στή 
σκάλα. Άπ’ έξω ή στερηά ξερνφ θάνατο καί ό κόρφος βουίζει άπ' τόν 
αντίλαλο τοΰ τραγουδιού τοΰ Χάρου.

Τώρα δίπλα μας είναι κι’δ ’Αλφειός καί χτυπρ. μέ δλα του τά κανό
νια, καταιβάζοντας τήν άκατο.

— Σίγουρα I διατάσσει ό ναύκληρος τοΰ ’Αλφειού .
Λυσσασμένοι αύτοί άπ’ έξω βαρούνε άφοβα, καί οί άλλοι άπ’ τή 

σκάλα τραβούν τά πτώματα.
—Έκεϊ στή σκάλα βαράτε! φωνάζει δ Κουντουριώτης άπ’τίχ^ώφΐρα.
Βροχή άπό τή στερηά τά βόλια. Τά μαδέρια 'τής άκάτου γίνονται 

κόσκινο. "Ενας δίοπος, ποΰ στέκει στό καιιποΰ»·ι μέ τό χέρι στή μίτρα- 
λιέζα, αναποδογυρίζεται κι’ άλλος τρέχει στή θέσι του καί δουλεύει τή

* < *

μανιβέλα. Μέ τήν πρώτη μπαταρία τοΰ Άλφειοΰ” έπεσε καί τό βρω- 
μόσκυλο ό βαρκάρης. Καί τά κανόνια καί ή μιτραλιέζες καί τά πολυ
βόλα καί τά τουφέκια τά δεκατίζουν τά σκυλλιά. Ό 'Αλφειός , κάθεται 
στήν άμμουδιά καί τρώει βροχή τής σφαίρες.

Ακόμα λίγο καί ή άκατος ζυγώνει στή σκάλα. Μά άλλες μπαταρίες 
έρχονται πίσω άπ’ τά σακιά. Τά παληόσκυλλα ξαπλώνονται άδιάκοπα 
κι’ όλο καινούργια τομάρια βγαίνουν.

— Κτυπατέ τους τους σκύλλους! φωνάζει ό Κουντουριιότης.
Μιά σφαίρα τοΰ πέρνει τό κασκέτο. Οί αξιωματικοί μέ τά περίστροφα 

καί τό άγημα κτυποΰν καί αύτοί, άπό τήν άκατο χάλι; δ κόσμος καί 
ή οβίδες σκάζουν όξω καί σκορπίζουν τά σακιά καί στόν άέρα χορεύουν 
ποδάρια, χέρια καί κρέατα.

— Πάρτε τόν Άντωνιάδη καί τά παιδιά! φωνάζει ό Κουντουριώτης.
Όλες ή φωτιές τώρα έκεϊ βαρούν. Επάνω στό σάλι τρία τέσσαρα 

παληοτόμαρα είναι ξαπλωμένα. Δυώ άλλοι πέφτουν στή θάλασσα καί 
βγάζουν τούς τίμιους νεκρούς. Σάν χαλάζι τά μολύβια μας χτυπούν 
άπάνω τους. Δυώ πέφτουν, μά δέκα άλλοι τούς σκαντζάρουν. Καί περ
νούν τά τρία παλληκάρια μας. πίσω άπό τό κουμερκάκι.

Άπ’τόν «Αλφειό: βαρφ ή , σάλπιγγα Παύσατε πΰρ , κΓ άπ’όξω 
λουφάζουν τά λυσσάρικα. Ανώφελη πειά ή φωτιά. Ό «Αλφειός» έσή- 
κωσε σήμα: Άνάκλησις λέμβων .

—Ίσα τό -είδον! φωνάζει δ ναύκληρος μας.
Άλλο σήμα έπειτα: Ακολουθείτε με».
Ή άκατος γυρίζει στόν 'Αλφειό καί τήν ΐσάρουν, μά ή σκάφη ή 

δική μας δέν γυρνφ.
Ό ύπαρχός μας κλαίοντας πιάνει τόν τηλέγραφο καί Πρόσω δλοτα- 

χώς- . Ό «’Αλφειός» γέρνει τά πινά του καί μέ τό βασίλεμμα τοΰ Ήλιου 
άφατσάρουμε τό Τσάγεζι, μέ τή σημαία μας μετζάστρα.

Τό ναυαρχείο κάνει σήμα συσσιτίου, ό οπλονόμος σφυρίζει -Δια
νομή , μά κανείς άπό μας, ποΰ είμαστε μαζωμένοι στό καμποΰνμ 
άφωνοι, δέν πέρνει καραβάνα.

"Επειτα άλλο σφύριγμα : Αναφορά. 'Άπαντες είς τό κατάστρωμα! ·
— Στιιιονάρας ! φωνάζει ό οπλονόμος.
—- Παρών!
— Χασάπογλους, Βουλγαρίδης, Βαρδάτσικος, Κρόκος.
— Παρών! Παρών! Παρών !
— Βελισσαρίου, Γολέμης, Σέρφας ...
Τότε ένα κά.άμα μάς έπνιξε όλους καί δ οπλονόμος έχασε τή φωνή του. 
Ό Χάρος έκλεισε τήν αναφορά.

Δ. Β.

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΙΣ ♦ ♦ <■
♦ ♦ ♦ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενου τεΰχος(

Μια εΰγενής πρόσκλησις άπό τήν Στε- 
. τ-ήμαχον, τήν Έλληνικωτάτην είς 
φρόνημα, μού παρέσχε τήν ύπερτάτην 

άπόλαυσιν ένός ψυχικοΰ λουτρού μέσα 
είς νάματα άκράτου πατριωτισμού. Μέ 
μίαν άμαξαν ιδιωτικήν, σταλεϊσαν ήμϊν 
εύγενώς ύπό τοΰ μεγαλοκτηματίου κ. Νι- 
κολαΐδου, μετέβημεν ό Πρόξενος κ. Σουΐ- 
δας καί έγιό, έν συνοδείφ άρειμανίου Στε- 
νημαχίτου. Γραφικώτατος δ δρόμος, μέ 
βάθος την ώραίαν Ροδόπην, διάστικτου 
άπό τά λευκάζοντα χωριουδάκια της. 
Αντίκρυ ή Στενή ιιαχος, παρέκει τά Βο- 
δενά, υψηλότερα τό Ράσμποβον. μέσα είς

KV ΡΙΕ ΡΕΠΟΤΛΗ ... - Καμαρώστε τόν σιδηροδρομικόν σταβμόν τής Σόφιας.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΠΟΙΗΤΟΥ
Άπό τόν '‘Δωδεκάλογον τον Γύφτον,, τού Κωστή Παλαμά νομίζομεν ότι, τώρα πρέπει ν’ άναγνωσΰοΰν άπό όλους οί στίχοι τούς όποίους παραΟέτομεν. 
ΟΙ ώραϊοι στίχοι τού εμπνευσμένου "Ελληνος ποιητοΰ τελειώνουν μέ μίαν προφητείαν, ήτις Επαληθεύει σήμερον. Ή-------------·*.......- ■· '”·■ '
τον Λυτρωτοΰ καί αίσβάνεται τώρα μέ τάς νικάς τοΰ Ελληνικού στρατοΰ είς τήν Μακεδονικήν γήν νά φυτρώνουν

Ήκουσε πράγματι ή 'Ελλάς τήν φωνήν 
τά φτερά τά πρωτινά της, τά μεγάλα.

3ΥΙέ.σ σιίς παινεμένες χώρες, Χώρα 

παινεμένη, θάρθη κ' ή ώρα, 
καί Οά πέσης, κι άπό σέν άπάνου ή Φήμη 
ιό στερνό ιό σάλπισμά της θά σαλπίση 
σι' Βορρια κι 'Ανατολή, Νοτιά καί Δύση. 
Πάει τό ψήλος σον ιό -χτίσμα σου συντρίμμι, 
θάρθη κ' ή ώρα' εσένα ήταν ό δρόμος 
σε Βορρια κι 'Ανατολή, Νοτιά καί Δύση, 
σάν τό δρόμο τοΰ ήλιον. Γέρνεις, όμως 
τό πρωί' για σέ δε Οά γυρίση.

Καί Οά σβέσης καθώς σβύνουνε λιβάδια 
άπό μάϊσσες φυτρωμένα μέ γητειές- 
πιόι αλαφρά τοΰ περιισμού σον τά σημάδια 
κΓ άπό τις δροσοοταλαματιές.
θά οί κλαϊν τά κλαψοπούλια στάχνά βράδια 
καί στά μνήματα ο! κλωνόγυρτες ιτιές.

Καί τήν έκοβε τοΰ οχτρού σον τήν ορμή 
τής χυτής σον τής φωτιάς τό θάμα, 
καί στό κάστρο σον σπρωγμέν ή ’Ανατολή 
λνσσομαναε με τή Δύση αντάμα.
Καί κρατούσες ιών άρμιιτων τήν πλημμύρα, 
κι ορθός κΓ άσειστος τής δύναμής σον ό κάβος' 
λογισμένοι όμπρός σον
νά κι δ Τούρκος, νά κι'ό Φράγκος, νά κι'ό Σλάβος. 
Στή χυτή οον τή φωτιά—"Ω! Ί'ί μοίρα! — 
καιρούς κ' αιώνες έκαιες τόν οχτρό σον 
στή χυτή σον τή φοττιά —Ώ! Τι μούρα! — 
μόνη σον Οά πέοης νά καής, 
τριοαπελπισμένη τής ζωής.

Καί χορό τριγύρω σου Οά στήσουν 
μέ βιολιά καί με ζουρνάδες
Γύφτοι, Ώβραϊοι, Άραπάδες, Πασάδες, 
καί ιά γόνατα οί τρανοί σου Οά λυγίσουν, 
καί Οά γίνουν τών ραγιάδων οί ραγιάδες 
καί ταγάρια σου τάγνά Οά τά μολέηιουν 
μέ τάγκάλιασμά τους οί Σουλτάνοι, 
καί τά λείψανά σον Οά οτά κλέψουν 
οί ζητιάνοι.

Χώρα τρισκατάρατη, απ’ τά ΰψη 
οέ ποτά βύθη, χώρα αμαρτωλή !
Καί κανένας νά σου δώση δί Οά σκύψη 
τοΰ θανάτου τό στερνό φιλί.

Καί ιό πέσιμό σου Οά βρονιήξη 
κ' ένα μυρολόϊ σον Οά ουρλιάση, 
καί τό μυρολόϊ σον Οά τό πνίξη 
άπό πάνω σου άλαλάζοντας μιά πλάση. 
Μιά καινούοια πλάση, μιά γεννήτοα 
Οά φονντώση απ’ τά χαλάσματά σου, 
κάθε δύναμης καί χάρης σον άπαρνήτρα, 
διαλαλήιρα μοναχά τής άοκημιάς σου. 
Πλάση αταίριαστη μ' εσέ καί ξένη, 
κι άς τήν έχεις μέ τό γάλ.α σου ποτίσει' 
τήν πατάει τή στέρφα γή σου καί διαβαίνει, 
κι οποί· πάτησε αναβρύζει καί μιά βρύση.

Κ" ή Ψυχή σου, ώ Πολιτεία 
κολασμένη άπό τήν αμαρτία, 
νεκρή άφίνοντας εσένα 
θά πλανιέται κυνηγώντας άλλη γέννα. 
Σάμπως νά είναι πουλημένη σε δαιμόνους, 
θά σπαράζ/ι καί Οά πλεη μέσ στά σκοτάδια, 
καί ίσκιος Οά είναι μέσα οτάδεια, 
μέσ στήν άβυσσο μιά βάρκα' 
κι’ ό ίσκιος ΰστερα. Οά παίρνη σάρκα 
κ' ή βάρκα ίίσιερα Οά φτάνη 
σε ξεσκέπαοιο ανεμόδαρτο λιμάνι.
Καί Οά ζής ξανά στους τόπους καί στους χρόνους 
καί στις ιστορίες τών Εθνών 
καί ατούς κύκλους ιών Αιώνιον 
Οά μαυρολογής, τών ξεπεσμών 
ώ Ψυχή καί τών αδόξαστων άγώνοιν.
Κ' ή Ψυχι’ι σου, Πολιτεία καταραμένη, 
δ'ε θιί βοή νάναπαυτή- 
τού Κακού τή σκάλα άπό σκαλί 
σε σκαλί Οά τήνε κατεβαίνι/, 
κι βπου πάρ κι δπου σταθή, 
σέ κορμί χειρότερο Οά μπαίνη.

Καί Οάρθή μιά μέρα—Μαύρη μέρα !— 
καί >ι ψυχή σου, ώ Πολιτεία, 
θά καταοταλάξη πέρα - πέρα 
στήν καμαρωμένη Γή, 
ατού "Ηλιου τή -χαρά, στ 'Απρίλη τόν άέρα. 
Καί στό φώς Οά βγή, 
καί ξαφνίζοντας τόν "Ηλιο, 
σά θρεμμένο απ' τό δικό σου αίμα, 
ένα γέλοιο, ένα παράλ.λαμμα, ένα ψέμα, 
ένα κλάμα, ένα Βασίλειο.

Ό Δικέητιλος '.Ίί’τός σου νά! μακριά 
μακριά πέταξε μέ τάξια καί με τίίγια, 
και Οά ΐσκιάισουν τά τετράπλατα φτερά 
λαούς άλλους, κορφές άλλες, άλλα πλάγια. 
Πρός τή Αύση καί πρός τό Βορρια 
τήν κορώνα φέρνει, καί κράτη 
— καί τά νύχια του είνε άρπάγια — 
καί τή Δόξα καί τή Δύναμη κρατΓμ 
καί τό γελοίο, καί τό ψέμα τό Βασίλειο, 
πού γεννήθηκε άπό σένα μέσ στόν "Ηλιο, 
κοίτα, θεέ! Οά σέρνεται μπροστά 
σε μπαλσαμωμένη κουκουβάγια.
Μ’ δλα σου Οά ζή τά χαμηλά, 
μέ καμμιά σου δ'ε θά ζή μεγαλοσύνη, 
κ' οί προφήτες ποΰ Οά προσκυνά, 
νάνοι καί άρλεκΐνοι.
Καί σοφοί τον καί κριτάδες 
τον άδειου λόγου οί τροπαιοΰχοι, 
καί διαφεντεντάδες 
κυβερνήτες του οί ευνούχοι.

Καί Οά ρ ύγιις κι άπ’ ιό σάπιο ιό κορμί, 
ώ Ψυχή παραδαρμένη άπό τό κρίμα, 
καί δέ Οάβρ// ιό κορμί μιά σπιθαμή 
μέσ' στή Γή γιά νά τήν κάμη μνήμα. 
ΚΓ άθαφιο Οά μείνη ιό ψοφήμι 
νά ιό φάνε ιά σκυλλιά καί ιά ερπετά, 
κι ό Καιρός, μέσα στοές γύρους ιον, ιή μνήμη 
κάποιου σκέλεθρου πανάθλιου Οά βαοτή.

"Οσο νά σέ λνπηθή 
ιής αγάπης ο θεός, 
καί >·ά ξημερώοη μιαν αυγή, 
καί νά σέ καλέση ό λνιροιμός, 
ώ Ψυχή παραδαρμένη άπό ιό κρίμα!
Καί 0’ άκούσης τή φωνή ιού Λυτρωτή, 
Οά γδυθής τής αμαρτίας ιό ντύμα, 
καί ξανά κυβερνημένη κι άλ.αφρή 
θά οαλέψης σάν τή χλόη, σάν τό πουλί, 
σάν ιόν κόρφο τό γυναικείο, σάν τό κύμα, 
καί μήν έχοντας πιό κάιου α/.λο σκαλί 
νά κατρακύλησες πιό βαθιά 
στον Κακού τή σκάλα, 
γιά τάνέβασμα ξανά που σέ καλεϊ 
Οά αίοΟανθής >·ά σου φυιριόσονν, ώ -χαρά! 
τά φτερά, 
τά φτερά τά πρωτινά σου ιά μεγάλα !

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

r__ πυκνάς συστάδας δένδρων.
Ωραία ή Στενήμαχος καί γραφική. Οί Βούλγαροι καί αυτήν τήν 

διεκδικούν άπό τής........... 35’1? π. X. έκατονταετηρίδος, δτε δέν έλέ-
γετο Στενήμαχος, όπως τήν έξελληνίσαμεν ημείς, άλλά Βουλγαριστί 
Στάνι-Μάκα, δ έστί μεθερμηνευόμενου: Σήκω Μητέρα. Καί κατά τό 
ΠλόΒντιβ τής Φιλιππουπόλεως, τήν λέγουν Στανίμακα.

Χρόνια τώρα έβλεπα είς 
τήν Διεκπεραίωσιν τής ■ Εί- 
κονογραφη μένης ταινίαν 
φύλλου μέ τήν επιγραφήν : 
■ Κλούιιπ Γκρέκ, Στανήμα- 
κα καί τό τεΰχος έστέλλετο 
άνελλιπώς άπό οκταετίας 
καί δμολογώ ότι μέ συγκίνη- 
σιν πολλήν είδα τό Κλούμπ 
αύτό, τό όποιον δέν είναι 
τίποτε ά),λο παρά ενα Ανα
γνωστήριου, παρέχου πολυ
τίμους αληθώς υπηρεσίας 
είς τόν δμογενή πληθυσμόν 
τής γραφικωτάτης πόλεως.

*
Τί ιερά συγκίνησις τήν 

2 Σεπτεμβρίου! Είχεν έλθη 
ή διαταγή τής Βουλγαρικής 
Κυβερνήσεως πρός τάς άρ
χάς τοΰ τόπου νά άποδιό- 
σουν τά σχολειά μας είς τάς 
κοινότητας. Ή 2 Σεπτεμ
βρίου έωρτάσθη ώς επέτειος 
τής ονομαστικής εορτής τοΰ 
'Αγίου Βενιζέλου, δ όποιος 
ήθλησεν έν έτει 1912 μ. X. 
έπί Τσάρου Φερδινάνδου Α' 
καθ’ δλην τήν Βουλγαρίαν. 
Τό θαύμα αύτό δικαίως άπε- 
δόθη είς τόν Μέγαν Άνδρα, 
μας καταλόγους εγγραφής καί εντός δύο ωρών ένεγράφησαν περί 
τούς έξακοσίους μαθηταί. ένφ είς τό εντόπια σχολεία μόλις τριάκοντα 
καί πέντε εΐχον έγγραφή κατά τό αύτό διάστημα. Καί δ έπιθεωρητής 
τών Δημοτικών Σχολείων τά έχασε κυριολεκτικώς καί έσπευσε ν’ άνα- 
φέρη είς τό Υπουργείου τό πράγμα, ζητών δδηγίας.

Μέσα είς τό τέμενος τού αναγνωστηρίου έλαβα τήν τιμήν νά γνω
ρίσω τούς πρώτους μας : Τόν κύριον Νικολαΐδην, τόν άφωσιωμένον είς 
τήν Γεωργίαν ιιεγαλοκτηματίαν, τούς κκ. Β. Παπαδόπουλον, I. Λιόλτσον 
καί Π. Σέμκογλου, δικηγόρους, τόν λαμπρόν ιατρόν μέ τήν εύρεϊαν του 
μόρφωσιν καί τήν ψυχήν του, ωκεανόν αληθινοί· είς αισθήματα, κ. Α. 
Δοξιάδην, τόν έπίσης έμβριθή επιστήμονα κ. λ. Χατζηαργυρίου ιατρόν,

Ο ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟνηΟΛΕΙ ΕΛΛΗΝ ΠΡΟΞΕΝΟΣ Κ. Ν. ΣΟϊΪΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ

Καί ήνοιξεν ή ’Εφορία τών Σχολείων 
λ...a- s.'.„ ζ.„.τ... .·.___ ______ λ.____·.

■ « · W »
τούς κ.κ. Θ. Παπαθεοφίλου, 
Π. Παπαεμμανουήλ καί Κ. 
Μανώλκογλου ώς καί τόν 
σοφόν καί πολυΐδιιονα κ. 
Μωσαΐον, τόν Πολιτικόν 
Πράκτορα τής Ελλάδος.

«
Μέ τρία αμάξια, αφού 

έπεράσαμεν τό διαρρέον τήν 
πόλιν ποτάμι, έξεστρατεύ- 
σαμεν κατά τοΰ κτήματος 
τού κ. Νικολαΐδου. Θαυμά- 
σιον τσιφλίκι. Άτέρμονες 
έκτάσεις, είς ας καλλιερ
γούνται όλα, ιδίως όμως τό 
κλίμα. Κλίματα εγχώρια, 
κλίματα άμερικανικά, καί 
κρασί σπάνιον.

Τό πρόγευμα ύπήρξεν 
άληθώς λουκούλειον καί ή 
ευθυμία άδιάπτωτος. Καί 
πόσα άνέκδοτα δέν μάς διη- 
γ>1 θη δ ιατρός κ. Δοξιάδης, 
μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν 
γλαφυρότητα καί πόσα 
πράγματα δέν μας είπε περί 
Γεωργίας καί Κτηνοτρο
φίας ό κ. Νικολαΐδης. Καί 
έθαυμάσαμενήμεϊς οί ξένοι 
τά όντως άξια θαυμασμού 
καί τά χϋ.ια άλλα προϊόντα,μήλα τοΰ κτήματός του καί τά καρύδια του 

μέχρι καί τοΰ είδους πεύκου, ποΰ τοΰ έστειλεν ό Φερδινάνδος πρός 
καλλιέργειαν.

Καί δταν, έπειτα άπό πρόγευμα πού ήρχισεν είς τήν 1 μ. μ. καί έτε- 
λείωσε κατά τάς 41'.,, έκλινε ό "Ηλιος πρός τάς δυσμάςτου, ένεθυμήθη- 
μεν ότι, έκ Φιλιππουπόλεως είχα φέρει μαζή μου καί τήν φωτογραφικήν 

μου μηχανήν καί είς 
άνάμνησιν έπήρα, μέ 
ολον τό άτονου καί 
αναιμικόν έκεΐνο φώς 
δύο πλάκας.

Ίδέτε τούς λαμπρούς 
Στενή μαχίτας είς τήν 
παρατιθεμένην εικόνα.

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ. — ΟΙ πρώτοι τής Στενημάχον, μέ τόν ίν Φιλιππονπόλει "Ελληνα Πρόξενον είς τό μέσον, 
είς τό άτέρμον κτήμα τοΰ κ. Νικολαΐδου.

Άπό τήν Φιλιππού- 
πολιν είς τήν Σόφιαν 
εξ ώρας μέ τόν σιδη
ρόδρομον.'Ένας σταθ
μός, θαύμα ίδέσθαι.

Τόν έφωτογράφησα 
άποκλειστικώς γιά σάς 
κ. Ρέπουλη, καί κ. Πο
λίτη. ’ίδέτε τον.

Μικρά ώς πόλις, άλλ’ 
έν τώ γίγνεσθαι καί μέ 
βάσεις μεγαλουπόλεως 
αληθινής. Ξενοδοχεία 
πολύ καλά, δρόμοι ευ
ρύτατοι, άρίστη ρυμο
τομία καί ώραϊα μπου- 
λβάρ. Μπουλβάρ Μα
κεδονίας κ.λ.

("Επεται συνέχεια)



ΛΗΣΜΟΝΗΘΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ * * 

* * * * Ο ΑΚΑΡΝΑΝ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

.............. εταξυ τών προνομιούχων έκείνων άνδρών, οί 
οποίοι παρεσκεύασαν την νεωτέραν Ελλάδα 
καί ώθησαν πρός τά πρόσω την διανοητικήν 

................ αυτής άνάπτυξιν καί ήγωνίσθησαν υπέρ τής 
’Εθνικής γλώσσης, συναριθμεΐται καί ό ’.Ικαρνάν Νικό
λαος <5 Μανρομμάτης, Ελληνιστής δόκιμος καί ’Ιατρο
φιλόσοφος, ό όποιος, μεγάλως έδρασεν έν Κερκύρα, 
οτε ή πρωτεύουσα αυτή τοΰ Ίονίου Πέλαγους, ήτο 
επαρχία τής Γαλλικής Αυτοκρατορίας έπί τον Μεγά
λου Ναπολέοντος.

Ό Νικόλαος Μανρομμάτης έγεννήθη εν Κατοΰνη 
τής ’Ακαρνανίας έν έτει 17 70 καί είλκε τό γένος άπό 
μίαν τών ισχυρότερων καί πλουσιωτέρων άρχοντικών 
οικογενειών τής Ελλάδος, αΐτινες, κατά τους πονηρούς 
τής Δουλείας χρόνους τοΰ Γένους, έτήρουν πολιτικήν 
τινα ύπαρξιν. Έκ τής οικογένειας Μαυρομμάτη πρώ
τος αναφαίνεται, ώς ΙΙροεστάις τοΰ Ξηρομέρου, δ
Γεώργιος Μανρομμάτης περί τά μέσα τής δεκάτης έβδομης 
έκατονταετηρίδος. Έκτοτε διεδέχθη τούτον σειρά Προεστώτων

Η ^ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ’ΑΡΜΑΔΑ.—Η;ί’ΝΑΥΑΡΧΙΣ “ΧΑΪΡΕΔΙΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣΣΑ,, 

καί ’Αρχόντων τής ’Ακαρνανίας μέχρι τής Έπαναστάσεως τοΰ 
1770, έπί Όρλώφ, οπότε διέπρε-ψεν ό Πανος Μανρομμάτης, 
δ έπιλεγόμενος « Πανοκατούνας», οστις έθα- 
νατώθη έν Βραχωρίφ, ώς έπαναστάτης, καί /' 
ύπήρξεν ό πατήρ τοΰ βιογράφουμένου Νι
κολάου. Πρώτος έξάδελφος τού Πανοκα- 
τούνα ύπήρξεν δ Δημήτριος Μανρομμάτης, 
οστις μεγίστην περιεβλήθη ίσχυν έν τή 
Δυτική Έλλάδι, ής έγένετο Προεστώς καί 
"Αρχών— Άγιάν Βιλαετλής τοΰ Κάρλελη— 
έπί Κούρτ - ΙΙασσα. Ουτος, όπως διαφυγή 
τήν καταδίωξη· τοΰ Άλή Πασσα. κατέφυ- 
γεν είς Λευκάδα, άλλ’ ό’Αλής άπέστειλε δύο 
δολοφόνους είς τήν ύπό τήν ’Αγγλικήν 
δύναμιν νήσον και τόν έδολοφόνησαν. Μό
λις έμαθεν ό Άλής ότι, οί δολοφόνοι συνε- 
λήφθησαν, άπήτησε τήν άπόλυσίν των, άλλ’ 
ή Επτανησιακή Δικαιοσύνη κατεδίκασε τόν 
ένα είς ισόβια δεσμά, τόν δέ άλλον είς δεκα
ετή. Ό Δημήτριος ουτος έκλήθη καύχημα 
όλης τής Δυτικής Ελλάδος, καί δ ’Ισμαήλ. 
Πασά μπέης έλεγεν ότι, «τρεις Χριστιανούς 
έγνώρισε φρονίμους καί άξιους έν τφ’Οθω- 
μανικώ κράτει, τόν Μήτσον Μαυρομμάτην,

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΡΜΟΣ. - Μόλις κατελήφθη ή γραμμή Μοναστηριού - Θεσσαλονίκης
έκαΟαρίσϋη τό έδαφος, οί ήμέτεροι έθεσαν είς κυκλοφορίαν Αμαξοστοιχίαν 

και ό πρώτος αύτός συρμός ήτο Ενα πανηγυρικόν γεγονός.

τόν Μπεϊζαδέ Δημητράκην Μουρούζην καί τόν Παλαιόπουλον». 
Τόση δέ ήτο ή ισχύς καί δύναμις τούτου τοΰ Δημητρίον, ώστε

καί τό δημώδες:
Ο Κονοτ Παοάς οτην Αρβανιτιά 

κι ό Μανρομμάτης Κάολελη *.

7’ο ϋ Δημητρίον υιός ήτο ό Γεώργιος 
Μανρομμάτης, οστις ύπήρξεν έκ τών πρω
τευόντων άνδρών τής Δυτικής Ελλάδος 
κατά τήν ’Επανάσταση·, διατελέσας μέλος 
τής προσωρινής Κυβερνήσεως καί είς άξιώ- 
ματα πολλά εύσυνηδήτως ύπηρετήσας τήν 
Πατρίδα.

Ό Νικόλαος Μανρομμάτης, δρφανός 
μείνας — διότι ώς εϊδομεν ανωτέρω, ό πα
τήρ τον συλληφθείς ώς έπαναστάτης, άπε- 
κεφαλίσθη — έπροστατενθη ύπό τοΰ θειον 
του Γεωργίου Μαυρομμάτη, προεστώτος 
έπίσης διατελέοαντος καί γνωστού ύπό τό 
όνομα Γεωργάκη-.

' Πρβλ: Σ.’Αραβαντινοΰ: Ιστορία’Αλή Πασά*. 
'Αθήνας 1895, οελ. 270, 352, 111. — Βαλαωρΐτη : 
• 7α "Απαηα* έκδοσις Μαραολή σελ. 321 καί έπ.

‘ 'Ο Γεώργιος ουτος ήτο πατήρ τοϋ Δημητρίον 
Μαυρομμάτη, Ιατροφιλοσόφου, άποθανόντος έν Νβα- 
πόλει τής ’Ιταλίας, τοϋ Φιώρον Μαυρομμάτη άγω- 
νισθέντος έν Μεσολογγίω, οστις προαχθβίς ώς αντι
στράτηγος απίθανε τφ 1826, καί τοΰ Νικολάου 
Μαυρομμάτη,γερουοιαστοϋ έπί “Οθωνος, τοϋ’Ιωάν. 
Μαυρομμάτη Αρεοπαγίτου καί ’Αν. Μαυρομμάτη,

έξ ών κατάγονται οί νϋν έν ’ Αθήναις καί ’ Ακαρνανάι απόγονοι τής παλαιάς 
ταύτης αρχοντικής οικογένειας επιφανείς καταλαβούοης θέσεις έν τή ΙΙολιτεία.

Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΑΡΜΑΔΑ.—ΤΟ ΘΟΡΗΚΤΟΝ "ΑΣΣΑΡΙ ΤΕΦΗΚ,,

Τά πρώτα γράμματα έμαθεν έν τή γενεθλίω 
πατρίδι, άκολούθως έστάλη είς Μεσολογγίου 
όπως γίνη μαθητής τοϋ διάσημου διδασκάλου 
Παναγιώτη Παλαμά. Πρός τελείαν μόρφωση· 
καί όπως έκμάθη τήν Ιατρικήν, μετέβη είς 
τό Πατάβιον καί Βονωνίαν. Έν’Ιταλία συνέ
δεσε φιλίαν μετά τοΰ’Ιωάννου Καπυδιστρίου, 
τοΰ μετά ταϋτα Κυβερνήτου τής Ελλάδος.

Έπανέκαμφεν είς τ»ρ· γενέτειραν πατρίδα 
’Ιατροφιλόσοφος δεινός, είς έποχήν, καθ’ ήν 
ή οικογένεια αυτού πικρός δοκιμασίας ειχεν 
υποφέρει άπό τον Άλή Πασά. ΤΙ φήμη του 
άμέσως διεδόθη καί ούτω προσεκλήθη υπό 
τού υιού τού Άλή Μουχτάρ ΙΙασσα, ώς ίδιος 
αυτού ίατρός.’Άν καί έκρατεϊτο έν’ Ιωαννίνοις 
δ Νικόλαος Μανρομμάτης, καί ώς όμηρος τής 
λοιπής έν ’Ακαρνανάι οικογένειας, ούχ ήττον 
όμως έλάμβανε περιποιήσεις παρά τού Άλή 
καί τών νίών αυτού, διότι, ώς γνωστόν, δ 
σατράπης, περί πολλού έποιεΐτο τών ιατρών.

Ό Μανρομμάτης διετέλεσε καί ιατρός τοΰ έν Ήπείροτ ευρι
σκομένου ’Ιγνατίου, μητροπολίτου Άρτης, τοϋ δράσαντος 
άκολούθως κατά τόν ’Ιερόν ’Αγώνα. Μεγάλη καί στενή ήτο 
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ή φιλία τού Μαυρομμάτου μετά τοϋ ιεράρχου τούτου, διό 
καί δ Βαλαωρίτης έν τή «Κνρή Φροσύνμ^, έχει τόν Άλήν 
λέγοντα πρός τόν ’Ιγνάτιον:

’Εν ’Ιωαννίνοις (5 Μαυρομμάτης παρα- 
μένων δέν έπαυε μελετών Ιδίως τους "Ελ
ληνας συγγραφείς, δι’ ούς καί άφπέρωνεν 
δλοκλήρους νύκτας. Λίϊτά τήν ύπό τοΰ 
Άλή έκπόρθησιν τής ΙΙρεβέζης καί τήν 
παράιβασιν τών ύποσχέσεων αύτοΰ, τών 
δοθεισών πρός τόν ’Ιγνάτιον, είς όν ύπε- 
σχέθη τήν άσφάλειαν τ(7>ν φυγάδων αυτής 
καί μετά τήν φρικώδη καρατόμηση’ πάν
των όσοι έπέστρεψαν τή μεσιτεία τοΰ ιεράρ
χου, ώς καί τήν τών Γάλλων αιχμαλώτων 
έν Ναλαώρα, γενομένην ύπό τά όμματα 
αύτοΰ τοΰ’Αλή, δ ’Ιγνάτιος, δριμύτατα έλέγ- 
ξας τόν σατράπην καί φοβηθείς τήν κατόπιν

Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΑΡΜΑΔΑ. — ΤΟ ΘΩΡΗΚΤΟΝ “ΜΕΤΖΗΔΙΕ,,

εκδίκηση· κατέφυγε λάθρα μετά τού Μαυρομμάτου είς Λευκάδα. 
Ώς έκ τών ελευθέρων άρχών τού Μαυρομμάτου δ σατράπης είχε 
τάς ύπονοίας τον, τόν έθεώρει δέ ύποπτον καί τόν κατεσκόπενεν.

Ό Μανρομμάτης φυσικά έξέλεξε διά 
δεντέραν αυτού πατρίδα τήν Κέρκυραν, 
ήτις τόν ήγάπησε, τόν έτίμησε καί όπου τό 
όνομα αυτού ακόμη εύφημως άναφέρεται. 

Έν Κερκύρα είργάσθη δ Μανρομμάτης 
ώς άληθής Διδάσκαλος τοΰ Γένους, προσ- 
παθών νά έγχαράσση είς τήν καρδίαν τής 
νεολαίας τήν άγάπην πρός τά Ελληνικά 
γράμματα καί τόν θαυμασμόν πρός τήν 
Ελληνικήν Φιλολογίαν. Πριν ή προχωρή- 
σωμεν παραθέτομεν τάς περί τοΰ Μαυ
ρομμάτου κρίσεις τοΰ σοφού Μουστοξύδου, 
οστις τόν έξετίμησε, διότι συνειργάσθη καί 
τοϋ Φιλητα, ετέρου τον Γένους διδασκά
λου, οστις ήτο είς θέσιν νά φέρη περί τοΰ 
Μαυρομμάτου άσφαλεΐς κρίσεις.

(“Επεται οννέχηα) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ
« β «

ΕΧΩ ΊΟΝ ΠΟΝΟΝ
<ΠΟ I. Μ. ΒΟνΓΙΟΥΚΛΑΚΗ

Έχω τόν πόνον στήν καρδιά 
καί τήν φωτιά στά στήθεια, 
μά 'πό τήν περηφάνεια μον 
δεν σον ζητώ βοήθεια.

Δέν είμαι ’γώ, βλέπεις, κακός· 
δέν έχω γιο γινάτια.
ΓΙάλι σκλάβο μέ πήρανε 
τά δνό γλυκά σον μάτια.

Μένεις έαΰ, Δεοπότη μον, μένουν άκόμη κ' άλλοι : 
'Ο Μήτρας ό ΙΙαλιόπσνλος, οί δνό Κοντογιανναϊοι, 
Ό Μανρομμάτης σον, ό φίλος σον, ό Βλαχάβας.

Εμένα, τ’ άκακο τ’ άρνί, 
ο!· μ’ είπες παραβάτη, 
τόν ποτιστή τών Ι.ου/,ονδιών, 
τοϋ κάμπον ιόν δραγάτη.

Η ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ αρμαδα. — ΤΟ ΕΥΔΡΟΜΟΝ "ΜΟΥΪΝ-Ε-ΖΑΦΕΡ,,
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γαίνη. Αί προπόσεις του, αί στολαί του αί 
ιιεσαιωνικαι, με τάς όποιας ένδύεται — κατά 
τάς περιστάσεις- αί προκηρύξεις του, οί ένθου-

ώς ύμνογράφον, πότε ώς ζωγράφον, 
ο>ς τεχνοκρίτην, πότε ώς συγγραφέα, 

πότε καί ως ιερέα άκόμη διελάλησεν αύτόν 
ό παγκόσμιος Τύπος. Τό ανέκδοτον παρακο
λουθεί αντον κατά πόδας, δπου καί άν πη-

γγαΝίΑ γής ίσως δέν ύπάρχει, είς »μ· νά μή 
έχη ήδη φέρει ή φήμη έπί τών πτερύγων 

της καί έν τουλάχιστον «άνέκδοτον» περί τού 
δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τοΰ Αύτοκρά
τορος τής Γερμανίας Γουλιέλμου τοΰ Β'. Τό 
περί αύτόν άνεκδοτολόγιον είναι πλουσιιότα- 
τον. Πότε ώς μουσικόν, πότε ιός ποιητήν, 
πότε 
πότε

βιασμοί τον, αί έμπνεύσεις του, αί δημοσιογρα
φικοί του άνακοινώαεις, αί οίαιδήποτε άσχο- 
λίαι του, καλλι
τεχνικοί, στρα
τιωτικοί, ναυτι
κοί, θεολογικαί, 
άρχαιολογικαί 
καί άλλαι συνθέ
τουν περί αύτόν, 
πολλάκις καί ά- 

κουσίως αύτοΰ, τό ανέκδοτον υπό 
τάς παραδοξοτέρας ποικιλίας και 
μορφάς. Μία τόσον μεγάλη ψυχή 
ήτο δυνατόν, λοιπόν, νά μή έχη 
τάς αναλογίας της καί ώς πρός 
τό αίσθημα; Ήτο τάχα δυνατόν 
καί ό κόσμος τής φιλανθρωπίας 
καί τής εύγενείας καί τής χάριτος 
καί τής γενναιότητος νά μή δια- 
κοσμή αύτόν καί νά μή παρου
σιάζω καί ούτος άπό καιρού είς 
καιρόν μίαν μορφήν άνεκδότου 
έξοχου; ' Υπό τήν τελευταίαν του 
ταύτην ιδιότητα, τήν τοΰ φιλευ- 
σπλάγχνου — τοϋ φιλευσπλάγ- 
χνον Καίσαρος—μάς φανερώ
νει αύτόν ή τελευταία έν Κερκύρα 
διαμονή του, δπου, παρά τάς άρ- 
χαιολογικάς του άσχολίας, ή καρ
δία του έγνώριζε νά συμπάλλη καί ύπέρ παντός δυστυχισμέ
νου ή άναξιοπαθοΰντος.
, Είς μιαν τών είς τό — παρά τήν Αύτοκρατορικήν έπαυλιν 

ΥΑχίλλειον —κείμενον χωρίον Γαστοΰρι έπισκέψεων τοϋ Αύτο
κράτορος συνήντησεν ή Μεγαλειότης Του κάποιον χωρικόν 
ονόματι Ανδρέαν Καψοκαββάδην, ήλικίας 19 έτών, πάσχοντα 
φοβερόν και λίαν έπώδυνον τών τιφθαλμών νόσημα. Οΰτω σχε
δόν συμβαίνει πάντοτε. Αί μοιραίοι αύται συναντήσεις τών 
Βασιλέων πρός δυστυχείς ή πάσχοντας ν’ αποβαίνουν δι αύτούς 
μέν αναπόφευκτα άνέκδοτα εύγενοΰς φιλανθρωπίας, δι’ έκεί- 
νους δε εύτυχέσταται εύκαιρίαι βελτιώσεως τής κακής των 
Τύχης, είτε την υγείαν των άφορά αύτη, είτε τήν πενίαν τιον. 
Είς τοιαντας περιστάσεις ένας Ήγεμών φανερώνει δλον αύτοΰ 
τό ήγεμονικόν μεγαλεΐον έξ άνωτέρας τίνος ηθικής πρός γεν
ναιότητας η προς προστασίαν τοΰ δυστυχούς «συναντωμένου» 
όρμιόμενος. Έπί τοΰ προκειμένου ό Αύτοκράτωρ φυσικόν ήτο 
>·ά ύποκύφη καί Αύτός είς τόν μοιραών μέν, άλλ’ύπέρτατον 
νόμον τών τοιούτο»· συναντήσεων, δστις είναι ή κατά τό δυνα
τόν σωτηρία τού τοιούτου δυστυχούς ή πάσχοντος.

Διατάσσει δηλ. άμέσως τόν συνοδεύοντα αύτόν Αύτοκρατορι- 
κόν Ιατρόν νά έπισκεφθή τόν χωρικόν Καψοκαββάδην, νά έξε- 
τάιση τό νόσημα αύτοΰ καί ι·ά σι ντάξη τήν σχετικήν περί αύτοΰ 
διάγνωσιν. Τό νόσημα τοΰ χωρικού ήτο, κατά τήν διάγνωσιν 
του Αΰτοκρατορικοϋ ιατρού, είς μέν τόν άριστερόν δφθαλμόν: 
Βοοφ&αλμία (Buphtalmie), είς δέ τόν δεξιόν : Φυματίωσις 
καί άτροφία τοϋ βολβοΰ, δστις, σννεπεία τούτου, ήτο λίαν

Η Α. Μ. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ
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ανέκδοτον κατά τήν τελεν-
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διαμονήν είς τήν Κέρκυραν].

πίεσιν*. ’Επειδή πάντα ταΰτα συνέβαινονέπώδυνος κατά τήν
όλίγας ημέρας προ τής άναχωρήσεως τοΰ Αύτοκράτορος έκ 
Κερκύρας, ό ιατρός αύτοΰ τά κατά τήν ύπόθεσιν αύτήν κατέ
στησε γνωστά είς τήν Σεπτήν Αύτοΰ ’Αδελφήν, τήν /Ιριγκήπιο- 
σαν Σοφίαν, ήτις άνέλαβε τήν περαιτέρω προστασίαν τον χωρι
κόν, εΐδοποιήσασα περί τούτον τόν Νομάρχην, εΐς ον καί 
διεβίβασε τόσον τήν επιθυμίαν Αυτής, δσον καί τήν τοΰ Αύτο
κράτορος ίνα, ό χωρικός άποσταλή ιός τάχιστα είς Αθήνας πρός 
θεραπείαν. «

Τόν παρελθόντα, λοιπόν, ’Απρίλιον ό νεαρός Κερκυράΐος 
χωρικός, έφοδιασθείς ύπό τοΰ κ. Νομάρχου μέ δλα τά σχετικά 
πιστοποιητικά, καθώς καί μέ τήν ώς άνω έγγραφον διάγνωση· 
τής παθήσεώς του ύπό τού Αύτοκρατορικού ιατρού, έστιίλη είς 
’Αθήνας, οδηγηθείς κατ’ εύθέΐαν είς τά ανάκτορα τής .4, Μ. 
τοΰ Βασιλέως.

’Άλλη έδώ μεγάλη έπίσης βασιλική καρδία, ή τής Βασιλίσσης 
μας, ήμιλλήθη ώς πρός τό ύπέρ 
τής τάχιστης θεραπείας τού χωρι
κού ένδιαφέρον, οΰτω δέ ή πάν
τοτε φιλεύσπλαγχνός μας’Ά νασσα, 
λαβονσα γνώσιν τόσον τής σοβα
ρός παθήσεώς αύτοΰ, δσον καί 
τών υψηλών αύτοΰ συστάσεων, 
τόν άπέστειλεν είς τήν Πανελλη
νίου φήμης όφθαλμολογικήν Κλι
νικήν τού όφθαλμολόγου μας κ 
Σπ. Χαραμή πρός θεραπείαν.

Είναι γνωστόν, βέβαια, δτι, τήν 
καθ’ δλας τάς απαιτήσεις τής συγ
χρόνου ’Επιστήμης καί ύγιεινής 
λειτουργούσαν Κλινικήν αύτήν έχει 
έκ μακρού ή Α. Μ. ή Βασίλισσα 
ύπό τήν ζωηροτέραν Αύτής εύ
νοιαν και άντίληψιν, τόσον, ώστε 
είς αυτήν καί μόνον ν άποστέλλη 
Ανέκαθεν πρός θεραπείαν δλους 
τους ζητούντας τήν προστασίαν της 
όφθαλμιώντας, άκόμη καί αύτούς 
τούς έκ τών σοβαρωτέρων οφθαλ
μικών νοσημάτοιν πάσχοντας.

Είναι δ’ έπίσης γνωστόν δτι, <5 
όφθαλμολόγος κ. Χαραμής πάνυ 
προθύμως, μετά Χριστιανικού άλη

θώς ζήλου καί έπιστημονικοΰ ενδιαφέροντος παρέχει άνευ ουδέ 
τής ελάχιστης ιδιοτέλειας τάς υπηρεσίας τον πρός τήν Βασίλισσάν 
μας, ού μόνον άποδίδων τό φώς είς δσους ύπό τής Μεγαλειό- 
τητός Της τώ άποστέλλονται έκάστοτε, άλλά καί νοσηλείαν καί 
διαμονήν καί διατροφήν καί φάρμακα παρέχων αύτοίς δωρεάν. 
’Ακόμη δέ καί ιδιαιτέραν έκ τής Κλινικής αύτοΰ αίθουσαν πρός 
τιμήν τής Α. Μ. έχει προσονομάση μέ τό σεπτόν Αύτής άνομα. 
Είς τήν αίθουσαν ταύτην, φέρουσαν τήν έπιγραφήν: Βασίλισσα 
"Ολγα, δλαι αί κλίναι είναι προωοισιιέναι διά τούς ύπό τής 
Α. Μ. τής Βασιλίσσης άποστελλομένους πάσχοντας.

* Έπί λέξει ή Άιάγνωοις τοϋ Αΰτοκρατορικοϋ ιατρόν εχει. ώς έξής:

&x/~. J-e-rtc .

Είς τήν αίθουσαν, λοιπόν, αύτήν, άφοΰ προ- 
έβη είς τάς δέουσας έγχειρήσεις ό κ. Χαραμής, 
διασώσας οΰτω τήν δρασίν του άπό έντελοΰς 
τυφλώσεως, εϊδομεν κατά τάς τελευταίας τής 
νοσηλείας του ήμέρας τόν πτωχόν νέον Κερ- 
κυραϊον, δστις όντως έντός τής Βασιλικής έκεί
νης αιθούσης ήτο θαυμαστόν τι πράγμα, έγεΐρον 
τό θάμβος καί τήν έκπληξιν μέ τήν απλότητα 
αύτοΰ, /ιέ τήν εύγένειαν αύτοΰ, μέ τήν ι’ιφέ- 
λειαν αύτοΰ, μέ τήν εύγνωμοσόνην αύτοΰ, πο- 
λυειδώς καί πολυτρόπως έκφραζομένην έπί τή 
τελείμ τής δράσεώς του διασώσει. Τό άνομα 
τών Υψηλών αύτοΰ Προστατών ένηλλάσσετο είς 
τό στόμα του μέ έκφράσεις άπειρων ευλογιών 
μέ τό τοΰ σωτήρός του κ. Σπήλιου Χαραμή. 
Ήτο άληθώς ζώσα άπόδειξις τής εύνοιας τής 
Τύχης καί τεκμήριον έκεΐ τής θείας Προνοίας 
όλοζώντανον.

Δέν ήτο δέ, βέβαια, ώς καί άνωτέρω εΐπο- 
μεν, τό μόνον έκ τοιαύτης τίνος ύψηλής εύνοιας 
πλάσμα είς τήν αίθουσαν έκείνην. Διά νά κρίνη 
ό άναγνώστης περί τών φιλανθρωπικωττιτων αισθημάτων τής 
Βασιλίσσης μας καί τών αφειδώς παρεχόμενων έπί τών πασχον- 
των προστασιών Της δέν έχει ή νά μάθη δτι έκ τών έπί μίαν 
δεκαετίαν — άπό τοΰ 1901 μέχρι τέλους τοΰ 1911 — προσελθόν- 
των καί είς τάς τρεις, άς διευθύνει, Κλινικός ό κ. Χαραμής, τήν

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΨΟΚΑΒΒΑΔΗΣ

ΟΙ “ΡΗΤΟΡΕΣ,, ΤΟΥ

Η πατροπυράδοτος συνήθεια, τήν όποιαν έχει 
ό καραγκιόζης νά ευχάριστή τό κοινόν 

κατά τό τέλος τής παραστάσεως καί νά προα
ναγγέλλω μετ’ εγκωμίων καί διαφημίσεως τό 
πρόγραμμα τής αΰριον, φαίνεται δτι δέν είναι 
άνευ ιστορίας. Τουλάχιστον μανθάνορεν άπό 
μίαν χαριεστάτην μελέτην τοϋ Αιμίλιου Μάς 
δτι, είς τό παλαιόν Γαλλικόν θέατρον, δχι μό

νον ύπήρχεν ή συνήθεια αΰτη, άλλά καί έποικίλλετο μέ στι
χομυθίαν μεταξύ τοΰ κοινοϋ καί τών ηθοποιών οί όποιοι 
έξελέγοντο ώς «ρήτορες». Οί ρήτορες αυτοί, τούς όποιους 
σήμερον άντικατέστησαν αί εφημερίδες μέ τάς ποικίλας άνα- 
γραφάς περί τοΰ παρασταθέντος ή τοΰ παρασταθησομένου 
έργου, ήσαν συνήθως οί δίβυθυνταί τών θιάσων. Άλλ’ έπειδι'ι 
ή συνομιλία μέ εν δλόκληρον κοινόν δέν είναι εγχείρημα 
μικρόν, έξελέγοντο μάλλον ώς ρήτορες οί ηθοποιοί, οί όποιοι 
ήδΰναντο μέ τήν ετοιμότητα καί τήν χάριν τοΰ πνεύματος 
αύτών νά τέρψωσι τούς άκροατάς. Διότι άλλως ή γνώμη 
αύτών έξελαμβάνετο ώς γνώμη όλοκλήρου τοϋ θιάσου, ένφ 
άντιθέτως πάντες οί θεαταί είχον δικαίωμα «έπερωτήσεως». 
Μεταξύ τών περιφημότερων «ρητόρων» κατά τόν 17°ν αιώνα 
ήσαν ό Μπελερόζ, ό Φλοριντόρ, ό Μοντορύ, δ Μορζεμόν. ό 
'Ρόκ, ό Λά Γκράνξ ίδίφ δέ ό Μολιέρος, δστις καί μόνος

άνηγγειλεν δτι δ Κύριος Πρώτος Πρόεδρος δέν έπιθυμεϊ νά παιχθή δ 
Ταρτούφος» τοΰ Μολιέρου, δηλαδή έμοΰ ...

’Ενδιαφέρει μεταξύ τών · άναγγελιών· — ώς έλέγοντο αί όμιλίαι τών 
• ρητόρων» πρός τό κοινόν — νά σημειώσωμεν μερικάς, τάς χαρακτηρι- 
στικωτέρας. Ίσως ή περιφημοτέρα δλων είναι έκείνη, ήν έκαμεν δ Λά 
Γκράνζ ε’ις τήν Γαλλικήν Κωμφδίαν τήν 30 ’Ιουλίου τοΰ 1083. Τήν 
έσπέραν έκείνην παρισιάνετο τό «Χρυσόμαλλου Δέρας · τοΰ Πέτρου 
Κορνηλίου. Μόλις είχε περατωθή ό πρόλογος, καί ό Λά Γκράνζ προχω
ρεί είς τό άκρον τοΰ προσκηνίου. Βαθύτατα τεθλιμμένος άγγέλλει δτι 
μέγα δυστύχημα έμποδίζει τήν έξακολούθησιν τής παραστάσεως. Μία 
κυρία, έν τφ συνεχομένφ πρός τήν σκηνήν θεωρείφ, τόν έρωτφ χαμηλο- 
φώνως. ποιον ήτο τό δυστύχημα. Ό Λά Γκράνζ κύπτει καί άπαντά πρός 
αύτήν, έπίσρς χαμηλοφώνως, δτι, άπέθανεν ή Μαρία Θηρεσία.Ή είδησις 
μετεδόθη άπό στόματος είς στόμα, σιγανή τή φωνή, καί ή αίθουσα 
εκενώθη μεσφ τής γενικής καταπλήξεως». Μία άλλη αναγγελία, εύθυ
μος αύτή, έγένετο μετά τινα έτη είς τήν Γαλλικήν Κωμφδίαν έπίσης. 
"Ηγγιζε πρός τό τέλος της ή πρώτη πράξις τοΰ «Μιθριδάτου». Οί πρωτ- 
αγωνισταί τοΰ θιάσου έκλήθησαν έπειγόντως εΐς τά Ανάκτορα δΓ έκτα
κτον παράσιασιν. Οί θεαταί, δταν άντελήφθησαν τοΰτο, ήρχισαν νά 
άγανακτοΰν και ό κίνδυνος ήτο νιί έπιστραφοΰν αί εισπράξεις. Τότε 
θαρραλέως δ δευτεραγωνιστής Λεγκράν, ήθοποιός πολλοΰ πνεύματος, 
προχωρεί πρός τό άκροατήριον. Κύριοι, λέγει, ή Λά Δουκλάς, ή κυρία 
Μωμπούρ καί οί κύριοι Ποντέγ καί Μπαρόν ύπεχρεώθησαν νά μεταβώ- 
σιν είς τά ’Ανάκτορα. 'Ημείς ποΰ έμείναμεν εϊμεθα άπαρηγόρητοι διότι 
δέν έχομεν τό τάλαντόν των. Καί δέν ήδυνήθημεν νά σάς δώσωμεν, διά 
νά μή κλείσωμεν τό θέατρον, παρά τόν Μιθριδάτην . Όμολογοΰμεν 
δτι θά παιχθή άπό τούς χειροτέρους ήθοποιούς, άϊ.λ’ άκόμη δέν τούς 
εϊδετε δλους, καϊ δέν πρέπει άπόψε νά χάσετε τήν εύκαιρίαν. Δέν σάς 
κρύπτω δέ δτι έγώ θά παίξω τόν ρόλον τοΰ Μιθριδάτου...» Είς τάς 

έν Αθήναις, τήν έν Πειραιεϊ καί τήν τοΰ Ζαν- 
νείου Νοσοκομείου, άσθενών, άνελθόντων, συμ- 
φώνως πρός τά έπί τούτφ ακριβέστατα τηρού
μενα βιβλία, εις 27,91 θ, έκ τοΰ άναμφισβητήτου, 
λέγομεν, άριθμού τούτου ού σμικρόν μέρος άπε- 
στάλη πρός τόν κ. Χαραμήν ύπό τής Α. Μ. 
τής Βασιλίσσης, έκ τοΰ δλον δέ άριθμού τών 
έγχειρηθέντων, άνελθόντων είς 3,965, τό σοβα- 
ριότερον περιλαμβάνει δσους ή Σεπτή ήμών 
’Άνασσα άπέστειλεν πρός έγχείρησιν πρός τόν 
διακεκριμένον ήμών όφθαλμολόγον.

Άληθώς δέ εϊμεθα ευτυχείς, διότι εύρέθημεν 
είς τήν εύχάριστον θέσιν, χάρις εις τήν ύπέρ 
τοΰ νεαρού Κερκυραίου ενμένειαν τού Αύτο
κράτορος Γουλιέλμου, νά γνωρίσωμεν διά τών 
σελίδα»· μας τούτων είς τό Πανελλήνιον ού 
μόνον τήν καθ’ δλην τήν γραμμήν χριστιανι- 
κώτατα άσκουμένην φιλανθρωπικήν καί έν τιϊι 
κύκλω τών Οφθαλμικών παθήσεων δράσιν τής 
Βασιλίσσης μας, άλλά καί τήν έπίσης χριστιανι 
κώς, μακράν πάσης ίδιοτελοΰς σκέψεως, άσκου

μένην φιλανθραίπικήν τοιαύτην τοΰ όφθαλμολόγου μας κ. Σπή
λιου Χαραμή, πρός ον καί μόνον, χάρις είς τό έπιστημονικόν 
αύτοΰ κύρος, τήν θεραπευτικήν αύτοΰ Ικανότητα καί τό έγχει- 
ρητικόν αύτοΰ δαιμόνων, έμπιοτεύεται τούς ασθενείς Αυτής 
άπό έτών ή Μεγαλειοτάτη μας.

ΠΑΛΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

λέξεις αύτάς, άφήγεϊται ό Άββάς Πόρτ, δστις άναφέρει τό άνέκδοτον 
τοΰτο. έπηκολούθησαν γέλωτες καί χειροκροτήματα, καί τό κοινόν ήνέ- 
χθη τήν παράστάσιν. «

Άλλ’ ή σκηνή, ήτις χαρακτηρίζει καλλίτερου τήυ έκτασιυ καί τήν 
φύσιν τής στιχομυθίας μεταξύ «ρητόρων» καί κοινοΰ, είναι ή άναφερο- 
μένη είς τήν άπαγορευθεϊσαν παράστασιν τοΰ «Καρόλου Θ'» έν τή Γαλ
λική Κωμφδίφ κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1789. ’Ιδού πώς τήν περιγράφει 
δ Ρενιέ;

• 'Όταν οί ηθοποιοί ένεφανίσΰησαν είς τήν σκηνήν, φωναί ήκού- 
σθησαν έκ τής πλατείας: «Κάρολος Θ'. Τό έργον τοΰ Σενιέ». Ήτο 
δύσκολον νά έννοηθή δ σκοπός τής αίτήσεως αύτής. Ό Σεράρ έρωτρ. 
τό κοινόν έάν βέλη νά ϊδη τόν συγγραφέα τοΰ νέου έργου, δπερ είχε 
παιχθή μίαν φοράν. Αί κραυγαί έξακολουβοΰν: «Κάρολος Θ’. Κάρολος 
Θ'». Εϊς ·ρήτωρ» (τής πλατείας) λαμβάνει τόν λόγον έν ονόματι τοΰ 
κοινοΰ: «Ό Κάρολος Θ'» τραγφδία τοΰ κ. Σενιέ, έγεινε δεκτή καί έμε- 
λετήθιμ διατί δέν παριστάνεται;» Ό Σεράρ καί οί σύντροφοί του ύπεκλί- 
θησαν καί άποσύρονται, εμφανίζεται δέ ό ·ρήτωρ τοΰ θιάσου Φλερύ.

« — Κύριοι, ή Γαλλική Κωμφδία έθεώρησε πάντοτε καθήκον της νά 
έκπληροί τάς έπιθυμίας σας.Ή τραγωδία «Κάρολος Θ'» δέν έμελετήθη. 
Μόλις μάς δοθή άδεια...

Διακοπαί. Τί άδεια καί ξεάδεια ... Δέν θέλομεν νά άκούσωμεν γιά 
άδειαν. Είναι παρά πολύς καιρός ποΰ τό κοινόν υποφέρει άπό τόν 
δεσποτισμόν τής λογοκρισίας. Θέλομεν νά εϊμεθα έλεύθεροι νά άκούω- 
μεν καί νά βλέπωμεν τά έργα, τά δποία μάς αρέσουν, δπως εϊμεθα 
έλεύθεροι νά σκεπτώμεθα.

Φλερύ. Κύριε, μάς διατάσσετε νά παραβιάσωμεν νόμους, τούς όποιους 
άκολουθοΰμεν άπό έκατόν έτών ; (Χειροκροτήματα).

Ό ρήτωρ. Κύριε Φλερύ, εΐς τάς παρούσας περιστάσεις, δέν είμπορεϊ 
νά γίνεται λόγος δΓ έργα, τά όποια έγειναν δεκτά.

Φλερύ. Κύριε, θά λάβω τήν τιμήν νά σάς παρατηρήσω οτι, οΰτε 
έγώ, οΰτε οί σύντροφοί μου δυνάμεθα νά παραβιάζωμεν τούς νόμους, 
τούς όποιους ή 'Εταιρία μας σέβεται άπό τόσον μακροϋ χρόνου.

Κραυγαί. ΙΙοϊος έκαμεν αύτούς τούς νόμους; 
Ό ρήτωρ. Άπευθυνθήτε είς τήν Δημαρχίαν.
Φλερύ. Αύτό άκριβώς ήθελα νά λάβω 

τήν τιμήν νά σάς εϊπω, παρατηρών δτι 
εϊχομεν άνάγκην άδειας διά νά παραστή- 
σωμεν τόν - Κάρολον Θ' .

Ό ρήτωρ. Πότε θά υπάγετε ε’ις τήν
Δημαρχίαν ;

Φλερύ. "Οταν θά τό διατάξητε, Κύριοι.
Ό ρήτωρ. Αΰριον λοιπόν, διά νά μάς 

δώσετε άπάντησιν μεθαύριον.
Καί δ Φλερύ άποσύρεται λέγων:
«Ή Γαλλική Κωμφδία προσπαθεί πάν

τοτε νά ίκανοποιή τάς έπιθυμίας τοΰ 
"Εθνους καί νά καθίσταται άξια τής έπιει- 
κείας της». Καί άποσύρεται ύπό παταγώδη 
χειροκροτήματα.
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ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ Ο <3> Ο Ο

Ο Ο Ο ο ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΣ---Παοακαλούιιεν άπαξ έτι τούς απανταχού

ουνδρομητάς τής ^Εικονογραφημένης·', τούς πονονντας 
καί εκτιμώντας τό έργον της καί τάς θυσίας της είς αίιτάς 
τας περιστάσεις, να έμβάσουν ήμΐν τό ταχίτερον τά δι

καιώματα μας, μέ τήν πεποίθηοιν οτι αυμβάλλονν οημαντικοις είς τήν διεν- 
κόλυνσιν περί τήν αποστολήν της.

Η “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ,, ΕΙ£ ΑΙΓΥΠΤΟΝ.---------------------- — 'Αναχωρεί είς Αΐ- 
« Είκονογραη ημένης κ. Π. Χαϊδό- 

— ---- τά συμφέροντα τον
γνπτον, κατ' αυτας, ό διαχειριστής τής ■■ 
πουλος, επιχειρών τήν κατ' έπος περιοδείαν τον διά 
περιοδικοί· μας. Οί κ. κ. οννδρομηταί μας παρακαλόΰν- 
ται όπως, διενκολΰνωοιν αύτόν είς τήν αποστολήν τον.

«
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,. _ Ο! εν 'Αμερική 

οννδρομηταί μας, όσοι επιθυμούν νά άνανειόσουν τάς 
συνδρομάς των, παρακαλούνται νά Ιμβάοουν άπ' ευθείας 
το εκ 4.50 δολλαρίοτν ισότιμον, είτε διά ταχυδρομικής 
επιταγής, είτε διά τραπεζικής, πρός τόν ’ Ιδιοκτήτην 
τής Εικονογραφημένης* κ. Α. Βρατσάνον, Βουλευτήν 
ψαρών, οδός Καρύτση 4, 'Αθήνας, εις ούδένα δέ άλλον 
νά έμπιστενθώσι χρήματα προωριομένα διά τό Περιο
δικόν μας, μή ΰπάρχοντος έν ’Αμερική οΰδενός έξου- 
σιοδοτημένου νά έγγραφη ουνδρομητάς ή εΐαπράττη διά 
λογαριασμόν μας χρήματα. Τά τυχόν είς τρίτους διαπι
στευτήρια μέ έξουοιοδόιηοιν εισπράξεων κλ. δέν έχουν 
ουδεμίαν ίοχύν.

7

ί
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΙΔΕΑ

Άμερικανίς, κρυπτόμενη έπιμόνως ύπό τόν πέπλον 
τής ανωνυμίας, φλεγομένη δέ ύπό ακράτου φιλελλη
νισμού, είχε τήν έμπνευσιν καί τό ήρωϊκόν ύπό έπο- 
ψιν αντοχής θάρρος νά περιέλθη τήν Μακεδονίαν καί 
τήν Ήπειρον καί νά λάβη έκ τού φυσικού φωτογρα
φίας τού πολέμου.

Είς 400 περίπου Ανέρχονται αί διάφοροι φωτογρα
φίας έξ έκάστης τών όποιων έξετύπωσε χιλιάδας 
αντιτύπων καί Αλλας τόσας χιλιάδας Κάρτ-Ποστάλ 
εικονογραφημένων. Μέ αύτάς διωργανώθη είς 'Αθήνας 
μόνιμος αγορά πρός πώλησιν τών φωτογραφιών καί 
δελταρίων, α! δέ εισπράξεις διατίθενται ύπέρ τών 
Απόρων οικογενειών τών εφέδρων καί ύπέρ τών πα- 
σχόντων πληθυσμών τής Μακεδονίας καί ’Ηπείρου. 
Ή αγορά έτέθη ύπό τήν Υψηλήν προστασίαν τής 
Βασιλίσσης, ή δέ έναρξις αύτής έκηρύχθη ύπό τής 
ΙΙριγκηπίσσης Μαρίας. Πρόεδρος τής έπιτροπής είνε 
ή κυρία Λ. Κορόμηλά τού Υπουργού τών ’Εξωτερι
κών, Έλληνικωτάτη τήν καρδίαν, Άμερικανίς δέ τήν 
καταγωγήν. Έρρίφθη ή ϊδέα δπως, παρόμοιαι άγοραί έγκατασταθούν 
μονίμως καί είς Αλλος πόλεις, όχι μόνον τής 'Ελλάδος, άλλά καί εις τάς 
μεγαλουπόλεις τής Εϋρώπης καί 'Αμερικής.

Είς τάς Αγοράς ταύτας ύπέρ τού αυτού πάντοτε φιλανθρωπικού συνάμα 
καί Εθνικού σκοπού θά πωλοϋνται αί φωτογραφίαι τής εϋγενούς Άμερικα- 
νίδος, ήτις άναδεικνύεται έξαιρετικώς φιλάνθρωπος καί ύπέροχος φυσιο
γνωμία.

ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΠΛΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μόλις εικοσαετής, άμα τή κηρύξει τού πο
λέμου, έσπευσε νά καταταχθή ώς έθελοντής 
είς τό πεξικόν. “Έλαβε μέρος είς τάς μάχας 
τής Μακεδονίας καί έκείθεν ήκολούθησε 
τό σώμα του είς τόν γιγαντιαΐον πρό τών 
Ίωαννίνων Αγώνα. Είς μίαν ήρωίκήν κατά 
τών Τούρκων έπίθεσιν περί τό Μπιξάνι 
έτραυματίσθη, γενναίως μαχόμενος ύπό τόν 
ταγματάρχην Μπέλλον. Βλαστός τής γνω
στής ΓΙειραΙκής οικογένειας, γνωστότατος 
καί ό ίδιος είς τον τραπεζιτικόν κόσμον, 
ώς διάδοχος τοΰ πατρός του, καίτοι νεα- 
ρώτατος άκόμη καί μή κληθείς είσέτι ώς 
έκ τής ήλικΐας του, έσπευσε μεταξύ τών 
πρώτων είς τήν φωνήν τής Πατρίδος καί 
είς τήν Ήπειρον έτιμήθη μέ τό παράσημον 
τής άνδρείας. τό τραϋμά του.Ή - Εικονογρα
φημένη* τφ εύχεται ταχείαν άνάρρωσιν έκ 
του τραύματός τον καί τω Απευθύνει θερμά 
συγχαρητήρια, ώς καί είς τούς συνδεδεμέ- 
νους μετ’ αύτοΰ διά συγγενικών έξ έπιγα- 
μίας δεσμών κ.κ. Λ. Ροΰφον καί Π. Πουρήν.

«
ΙΔΕΩΔΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

"Ενας διορισμός τιμών τόν διορισθέντα, άλλά συγχρόνως καί τόν διορί- 
σαντα αύτόν Υπουργόν, είνε δ τού κ. Κωνσταντίνου Ζαννή, κληθέντος έξ 
Αίγίνης είς τήν θέσιν τοϋ εϊρηνοδίκου έν Χίφ.Ό κ. Ζαννής, έκ τής μεγάλης 
οικογένειας τών Φαρσών, ήτο πράγματι ένδεδειγμένος διά τήν θέσιν είς τήν 
όποιαν διωρίσθη, οί δέ Χϊοι πρέπει νά είνε βέβαιοι δτι, έν τφ προσώπω του 
Αποκτούν ένα ιδεώδη τής Οέμιδος λειτουργόν.

«
ΟΙ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ

Εύρέθησαν καί πάλιν οί κακόπιστοι, εύτυχώς ολίγοι, οί δποίοι κατε- 
χράσθησαν τής έμπιστοσύνης μας καί, άφοΰ έλαβον τό φύλλον άρκετόν 
καιρόν, τώρα άρνοΰνται νά πληρώσουν τά δικαιώματά μας, ίσχυριζόμενοι 
δτι δέν έλαβον κανέν τεύχος.

Παραδίδομεν εις τήν δημοσιότητα τά ονόματα αυτών τών καθώς πρέ
πει κυρίων, διά νά τούς μάθουν οί τυχόν μέλλοντες νά συναλλαγώσι μετ’

αυτών. Είναι οί κ. κ. Γ. Καρυοφύλλης έν Τραπεζούντι, δστις μάς κατεχρά- 
σθη φρ. 74, Έξαρχίδης έν Σεβαστουπόλει φρ. 22, Γ. Μαρούλης έν Γαλά
ζιοι φρ. 33 καί ο1, αδελφοί Παπαδόπουλοι έν Γιάλτφ φρ. 22.

«
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Είς τόν δοξασμένον νεκρόν του άν^υστοπλοιάρχου Ν. Ριτσου 
πεαόντος εν Χιω.

Μού έλεγες, δτι τώρα πού έχομεν άδελφωθή μέ τόν Άρην καί ή Πατρίς 
μας σαβανώνει μέ τή Σημαία Της, ό θάνατος έγεινε χαρά εις τούς 
Έλληνόπαιδας.

Σύ μάς έφυγες έξαλλος άπό τέτοια χαρά, καί είς τήν Άνάστασίν της 
αγκάλιασες τήν ‘Ελλάδα μας σφιγκτά άπό 'Ανατολή σέ Δύσι, καί μέ τό 
σπαθί γυμνό στό Ανδρειωμένο σου χέρι, έδωσες νά χυθή δλο τό αίμα τής 
πατριωτικής σου καρδιάς έπάνω στήν άλυσσίδα τής Σκλάβας, διά νά τήν 
λυώση καί νά τήν σπάση γιά πάντα, δπως τήν έσπασε.

Κοιμήσου τώρα είς τής 'Ελεύθερης τήν αγκαλιά, μέ τά φιλιά τοΰ πόνου 
καί τής χαράς. Τήν εικόνα σου ίεράν, λατρεύει ή άνάμνησίς σου, καί 
εΰφρανε τήν αγγελική ψυχή σου μέ τό "Αγιον τής Πατρίδος θυμίαμα, τή 
Δόξα. 'Εμείς ζοΰμε ευτυχείς μέ τούς θησαυρούς τοΰ τάφου σου.

ΙΩΑΝ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

’Αξιωματικός τοΰ Β. Ναυτικού
«

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ

'Εδημοσιεύσαμεν καί Αλλοτε έκ τών έκάστοτε γεγονότων έπικαίρους έκ 
Μιτυλήνης εικόνας. Δέν μάς έπετρέπετο δμως τότε ν’ άναφέρωμεν καί τό 
δνομα τού έκεΐθεν Αγαπητού φίλου, δστις είχε τήν εύγενή μέριμναν νά μάς 
άποστέλλη τάς εικόνας καί νά προσφέρη τήν πολύτιμον συμβολήν του εις 
τό έργον τής Εικονογραφημένης». Σήμερον δμως ή Μιτυλήνη είνε έλευ- 
θέρα καί 'Ελληνική, ούδέν δέ πλέον μάς κωλύει νά εύχαριστήσωμεν δημο- 

σίφ τόν κ. Άριστείδην Μάνδραν, τόν έν Μιτυλήνη 
δικηγόρον καί λόγιον, νά τόν συγχαρώμεν δέ καί διά 
τό ποίημά του, τό όποιον άφιέρωσεν είς τόν κ. Βενι- 
ζέλον, τόν Μεγάλον, δπως τόν λέγει, 'Ελευθερωτήν. 
Άλλά τώρα -μέ τήν άπελευθέρωσιν τής Μιτυλήνης 
ένα Αλλο ποίημα τού κ. Άριστείδου Μάνδρα, γραφέν 
πρό έτών έπί τφ κατάπλοι έκεϊ τοΰ μεγάλου Αγγλι
κού στόλου, ύπό τόν τίτλον Πότε Πατρίδα μου καί 
σύ.. .· είνε Αξιόν ιδιαιτέρας μνείας. Ό ποιητής 
μεταξύ τών Αλλων στροφών έλεγε :
• Πότε θά ίδονμε καί ημείς τήν Άγια μας Σημαία, 
περήφανη ατών καραβιών τής πρώρες ”ά σκορπά, 
τής δοξασμένης μάννας μας τιμή και Αοξα νέα 
καί νέα πάλι δύναμι σάν κείνη τήν παληά.

Πότε κι έδώ τής Λευϋεριας τό δροσερό αέρι 
θέ νά φυοήοη και γιά μας γλυκά ενα ποωΐ 
και η ουράνια Σου φωνή οτά σκλαβωμένα μέρη 
πότε θά πράξη: Έχετε ελεύθερη ζωή!»

Έφύσησε τό αγέρι τής Λευθεριάς είς τήν Μιτυλή- 
νην καί δ πόθος 
ποιήθη τώρα.

του φίλου ποιητού έπραγματο-

«
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

θυντοΰ ξενοδοχείου, 
βαν, ένθα ξένοι καί

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΝ

Έξεδόθη τό 'Επτανησιακόν Ήμερολόγιον τού 1913, 
ύπό I. Πήλικα, είς κομψότατον τόμον, καλλιτεχνι- 
κώτατον, μέ ύλην έκλεκτήν καί ύπό πάσαν έποψιν 
διδακτικήν καί επίκαιρον.

«
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΙΧΑΣ

Ή 'Αθηναϊκή κοινωνία μέ μεγάλην θλϊψιν ήκουσε 
τόν θάνατον τού Γεωργίου Ζαμίχα, τού όποιου τό 
όνομα ήτο συνδεδεμένον μ’ ένα άπό τά πρώτα ξενο
δοχεία τής πρωτευούσης μας, τήν Μινέρβαν. Ό Ζαμί- 
χας ύπήρξε τύπος καί ύπογραμμός φιλοπροόδου διευ- 
άνήγαγε δέ είς περιωπήν πρώτης τάξεως τήν Μινέρ- 

όμογενεϊς άπεκόμιζον πάντοτε τάς άρίστας εντυπώσεις 
καί διετήρουν ζωηράν άνάμνησιν τού διευθυντοΰ διά τάς περιποιήσεις καί 
τήν ευπροσήγορον καί εύγενή πρός αύτούς συμπερι
φοράν του. Ό Ζαμίχας είς τήν ’Αθηναϊκήν κοινω
νίαν, τής όποιας, διά τήν χρηστότητά του καί τούς 
εύγενείς πρός πάντας τρόπους του, ήτο έπίλεκτον 
μέλος, έγκαταλείπει υιούς Ανταξίους τού πατρός, 
οϊτινες συνεχίζουν τώρα τό έργον του ώς διευθυνταί 
τής Μινέρβας. Εις τούς υίούς του καθώς καί είς 
τήν λοιπήν οικογένειαν τού μεταστάντος Απευθύνο
με·? θερμά συλλυπητήρια.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ

Μέ αύτόν τόν τίτλον εις κομψόν τόμον δ κ. Ζήσιμος 
Σιδέρης έξέδωκε σειράν ποιημάτων του αφιερωμένων 
εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα τήν Σάμον, «είς τό ώραϊο 
νησάκι» δπως τήν ονομάζει. Είς τά ποιήματά του, τά 
γραμμένα μέ στοργήν καί μέ πόνον, ό ποιητής ζωγρα
φίζει τήν Σάμον μέ δλες τής εύμορφιές της καί μέ δλα 
της τά δεινοπαθήματα.Ίδού ένα άπό τά τετράστιχά του: 

Πλήθιο τό αίμα έπότιοε τήν καρπερή σου γή 
κ’ έκοψε τ άνθολοΰλουδα καί τό χλωρό βλαστάρι 
κ ’ έγινε μαύρο τό νερό στήν κάθε οον πηγή, 
γιατί τό αίμα ξέπλυνε τοϋ ξένου μακελλάρη.

Έν Άθήναις, Τυπογραφείου «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη—9336.


