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Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, Συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητος.— Μεγάλαι 
άποθήκαι είδών γραφικής ύλης πάσης προελεύσεως. — 
’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων, φω
τογραφικών χαρτονίων, πένθιμου χάρτου καί φακέλ
λων.—Τμήμα ειδικόν διά σφραγίδας έξ ελαστικού καί 
μετάλλου ώς καί δι’ έπιγραφάς διά Αύρας (plaques 
imaill^es).— Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι Επιστολικών 
Δελταρίων. Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. 
Έξεδόβησαν πλέον τών 2000 είδών μέχρι τοϋδε.— 
Άτμοκίνητον Τυπογραφεΐον μέ 10 πιεστήρια διά μι
κρός καί έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de Ville) 
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
Μόνοι άντιπρόσωποι τών φωτογραφικών πλακών 

καί χάρτου Lumifcre & fils καί τοΰ χάρτου Celloidine 
Δρέσδης.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ
(Ν«·—66)

ΝΙεγας Εμπορορραπτικος Οικος
ΕΝ ΤΗι ΑΝΑΤΟΛΗι

ΣΑΒΒΑ ΒΑΡΒΙΤΣ1ΩΤ0Υ
ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΩι 1881

ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ, ©δος ΑΘΗΝΑΣ 97-99

Ό μεγαλείτερος καί εύΟηνότερος έμπορορραπτικός 
οΰτος οίκος τής ’Ανατολής εΐνε μία πραγματική έξέλι- 
ξις τής έμπορορραπτικής προόδου, άπό έκείνας πού 
δημιουργούν μόνον έμποροι Ιδεών καί ισχυρός θελή- 
σεως οίος ό κ. ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, οστις, θέσας 
ώς βάσιν εμπορικών αύτοΰ έργασιών τό «έν τή κατα
ναλώσει τό κέρδος >, ήδραίωσε τό κατάστημά του 
καταστάς αληθής Σωτήρ τών έν αΰτφ ένδυομένων.

ΕΝ Till ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑ ΤΜΗΜΑ ΕΤΟΙΜΟΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΝ ΜΕ ΤΙΜΑΣ ΑΣΥΝΑΓΏΝΙΣΤΟΥΣ
 (No-92-9?)

Η A. Υ. Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ

Η θΙΚΟΝΟΙψχφΗΜθΝΗ
eTOC Θ’— Χ|ΊΘ. 99 — lANOYAj’IOC 1913

Τό μέγα κατάστημά του εΐνε καθ’ δλας τάς έποχάς υπερπλήρες μέ μεγάλας ποσότητας έκλεκτών ’Αγγλικών, Γαλλικών καί έγχω-
ρίων υφασμάτων έκ τών ώραιοτέρων καί νεωτέρων πάσης αξίας. ΟΙ κόπται καί οί ράπται του είναι οί άριστοι τών ’Αθηνών.
Τέλος ή τελειοτάτη εφαρμογή καί απαράμιλλος εργασία, τό ασυναγώνιστου τών τιμών καί τά μέσα, τά όποια διαθέτει ό μέγας
ούτος έμπορορραπτικός οίκος ίξυπηρετοϋν καί σώζων τά βαλάντια όλων ανεξαιρέτως τών κοινωνικών τάξεων, αϊτινες ένδύονται έν
αΰτφ, έκτιμώσαι τόν ρηξικέλευθον διευθυντήν του, τόν φιλοπρόοδον καί ανακαινιστήν, τόν ευεργέτην τοϋ λαοΰ κ. ΣΑΒΒΑΝ ΒΑΡΒΓΓΣΙίίΤΗΝ.
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νά κλέηιη, ήρχισε νά πριονίζΐ) τά κάγκελα 
τοϋ παραθύρου. Ένας διαβάτης τόν έρωτα : 

— Τί κάνεις έκεϊ. Χότζα;
— Παίζω βιολί.
— Μά δέν άκούω τίποτε ! 
Καί ο Χότζας άπαντα:
— Θά τ’ άκούσης αύριο.

«
Ή νέα έμφάνισις τών Νεοτούρκων είς 

τόν πολιτικόν ορίζοντα τής Τουρκίας καί ή 
άνοδος αυτών έπί τήν αρχήν άνέτρεψε καί 
τάς έν Λονδίνφ περί Ειρήνης διαπραγμα

τεύσεις. Ό πόλεμος έπανελήφθη. Καί 
τώρα, έξ ύστερων, άπεδείχθη πόσον 
δίκαιον εϊχεν ή Ελλάς, όταν, εξακο
λουθούσα έκείνη μόνη τόν πόλεμον, 
ύπεδείκνυεν δτι ή ανακωχή θά ήτο 
ένα λάθος τών Συμμάχων.

Άπό τόν Βαλκανικόν πόλεμον καί 
άπό τήν άμοιβαίαν ειλικρίνειαν τών 
Συμμάχων, τών οποίων οί στρατοί 
άνεδείχθησαν νικηταί, ήδύνατο νά 
πρόκυψη τό σημαντικώτατον γεγονός 
ένός νέου συμμαχικού παράγοντος, 
δστις ΡΛ-------- ’

Διά τήν οροθεσίαν τής ’Αλβανίας έτέθησαν καί τίθενται είς κίνησιν 
δλα έκεϊνα τά μέσα, μέ τά όποια οί μεγάλοι τής Εύρώπης συμφεροντο
λόγοι, περιβεβλημένοι τόν διπλωματικόν μανδύαν, προβαίνουν είς τάς 
διεθνείς επιχειρήσεις των. Άλλ’ έάν πρόκειται νά συζητηθή ό χαρα
κτήρ δ "Ελληνικός τών Ίωαννίνων, διατί τάχα νά μή γήη) ανάλογος 
συζήτησις καί περί αυτών τών ’Αθηνών! Διατί νά μή περιλάθουν είς 
τά όρια τής ’Αλβανίας καί τήν Ελλάδα δλόκληρον! Είνε όντως παρά-

μόνον ή κοινοτική όργάνωσις, τά σχολεία καί τόσα άλλα διά νά δείξουν 
οτι, οί θέλοντες νά επεκτείνουν τά ’Αλβανικά όρια πέραν αυτών καταπα- 
τούσι πάν έθνικόν δίκαιον καί τήν αρχήν τών έθνικοτήτων. Θά ήτο 
πραγματικώς περίεργον, ή πατρίς τοΰ Σίνα, ή Μοσχόπολις, νά περιλη- 
φθή είς τά Αλβανικά όρια, ή πόλις τήν όποιαν πρό ένός αίώνος κατε- 
στρεψαν... ποιοι; Οί Αλβανοί!

ΙΙροκειμένου άλλως τε περί τής Μοσχοπόλεως άξίζει νά σημειωθή

Η A. Υ. Η ΠΡΙΓΚΙΠ1ΣΣΑ ΑΛΙΚΗ
1913 οί απανταχού Έλλη- 
τό μέλλον.

Οά προσετίθετο είς τήν χορείαν 
τών Μεγάλων της Ευρώπης 
Δυνάμεων. Τά Βαλκανικά Κρά
τη, ηνωμένα δι’αρρήκτου συμ
μαχίας, θ’ άπετέλουν τήν νέαν 
Μεγάλην Δύναμιν, ήτις θά ήτο 
συγχρόνως καί ό βράχος, πρό 
τοϋ όποιου θά συνετρίβοττο αί 
ανατολικοί βλέψεις καί ορέ
ξεις εκείνων, οϊτινες θά ήθελον 
νά ήνε πάντοτε αυτοί οί μόνοι 
ισχυροί καινά μείνουντοιοΰτοι 
διά παν ενδεχόμενον. Πόσα δέ 
όνειρα θά διάλυση καί πόσος 
βλέψεις θά ματαιώση ή συμ- 
μαχία τών Βαλκανικών Κρα
τών, έδραιουμένη έπί ασφαλών 
βάσεων καί μετά τόν πόλεμον 1

Τ,ο έτος 1912 έτελείωσε πολεμικώτατον 
διά τήν ’Ανατολήν καί πλήρες ανησυ

χιών διά τήν Εύριόπην, εύρεθεϊσαν είς τό 
χείλος τής μεγάλης άβύσσου, ήτις λέγεται 
γενική σύρραξις. Άλλά. φαίνεται, δέν ήτο ή 
μοίρα τοϋ 1912 νά σημείωσή είς τά χρονικά 
του τήν έκρηξιν Πανευρωπαϊκού ηφαιστείου 
καί οίίτω συνεταράχθημεν μόνον έκ τοΰ 
φόβου, δέν κατελήφθημεν ίήιως καί άπό τόν 
'ίλιγγον ένός πολέμου, τοϋ οποίου, τις οϊδε, 
ποϊαι θά ήσαν αί συνέπεια, διά τήν ’Ανθρω
πότητα ολόκληρον. Αί συγκινήσεις μαςπεριω- 
ρίσθησαν είς τόν Βαλκανικόν πόλεμον. Δέν 
ήσαν μικραί αί συγκινήσεις, ούτε αί συνέ- 
πειαι έκ τοΰ πολέμου, τοΰ έντοπισθέντος είς 
τά πεδία τής Μακεδονίας, τής Θράκης καί 
τής ’Ηπείρου μεταξύ Τουρκίας καί τών τεσ
σάρων συμμάχων τοΰ Αίμου Κρατών. Τό 
1912 διά τούς ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν 
διατελούντας λαούς τού Αίμου έσήμανε τόν 
κώδωνα τής άπελευθερώσεως καί έδωκε τό 
σύνθημα τής άναπλάσεως τής Ανατολής. Έκ 
τοιαύτης γενικωτέρας άπόψεως τό λήξαν 
έτος Οά σημειώση είς τήν Ιστορίαν σταθμόν 
νέας έξελίξεως τών Ανατολικών λαών. Διά 
τήν Ελλάδα τό 1912 έδωκε τούς πρώτους 
αγλαούς καρπούς τοΰ άνορθωτικοΰ έργου 
καί τής στρατιωτικής αυτής όργανώσεως, 
έσημείωσε δέ καί τής Φυλής τήν άφύπνισιν 
άπό τοΰ ληθάργου καί τήν άναβλάστησιν 
τών Ελληνικών αρετών, μέ τήν έκδηλωθεϊ- 
σαν αυταπάρνηση·, τήν έπιδειχθεϊσαν αυτο
θυσίαν είς τής "Ελληνικής ’Ιδέας καί τής 
Ελληνικής, Πατρίδος τόν βωμόν. Αί Ελλη
νικοί νίκαι άνεπτέρωσαν τό Πανελλήνιον φρό
νημα. Ό "Ελληνισμός έκραταιώθη καί ή 
παλαιά αύτοΰ δόξα άνέλαμψε. Μέ τήν ανα
λαμπήν αύτήν είσήλθομεν είς τό νέον έτος 
νες καί άπό αύτήν άντλοΰμεν ελπίδας διά

, Μέ τό νέον έτος ήλπίσαμεν δτι μετά τρίμηνον θυσίαν αίματος, θυσίαν 
είς τήν όποιαν συνεισέφερεν ολόκληρος ό "Ελληνισμός, θά έπήρχετο ή 
ειρήνη έκ τών έν Λονδίνφ διαπραγματεύσεων. Μετά τούς τόσους έλιγ- 
μούς καί τάς άναβλητικάς μεθόδους τής Τουρκίας, έπιστεύετο πλέον 
ότι ή Κυβέρνησις τοϋ Κιαμήλ Πασά θά έδιδε καταφατικήν άπάντησιν 
είς τήν διακοίνωσιν τών Δυνάμεων, άποδεχομένη τούς όρους τών Συμ
μάχων. Άλλ’εντός μιας καί μόνης ή μέρας αναφαίνεται ό Νεοτουρκικός 
Καραγκιόζης, ό όποιος μέ τήν σημαίαν τής «Ένώσεως καί Προόδου 
έπανέρχεται διά νά συνέχιση τήν επαναστατικήν καί πατριωτικήν παρω
δίαν του είς βάρος τών λαών τής ’Ανατολής. Τά πάντα άνατρέπονται 
είς τήν Σταμπούλ. Είς τήν Υ. Πύλην φονεύεται ή μάλλον δολοφονείται 
ό "Υπουργός τών Στρατιωτικών Ναζήμ Πασάς. "Ο γηραιός Κιαμήλ εξα
ναγκάζεται ύπό τών πιστών τοΰ Κομιτάτου είς παραίτηση·. Ό πολύς 
Σεφκέτ καί ο κλεινός Έμβέρ κυριαρχούν. Λέγεται ότι ό Έμβέρ ήτο ό 
φονεύς τού Ναζήμ Πασά καί οτι ό ίδιος, μέ τό περίστροφον άνά χεΐ- 
ρας, έπέβαλεν είς τόν Κιαμήλ νά ύπογράψη τήν παραίτησή· του. Καί 
λέγεται ακόμη ότι τήν ιδίαν ---- -’- *".........”η------- ".....- ’ -
σύμβασις τής κατασκευής 
ενός μεγάλου έργου, σιδηρο
δρόμου ύπογείου άπό Σταμ
πούλ, τής γραμμής διερχο- 
μένης ύπό τόν Κεράτιον καί 
ύπό τό Πέραν, μέ^ρι τοΰ 
Σισλή, μέ τούς αντιπρο
σώπους ένός ομίλου Γερ
μανικού ! Μέ τό πρώτον 
έπα ναστατικόν βήμα πρός 
άνάκτησιν τής εξουσίας, οί 
Νεότουρκοι ανοίγουν καί 
τόν σάκκον τών συμβάσεων 
διά τούς ξένους ομίλους, με
ταξύ τών όποιων ιδιαιτέρως 
προτιμούν τούς Γερμανι
κούς. Καί ανοίγουν έπειτα 
έπί τάς κεφαλάς τών Αφε
λών τούς κρουνούς τών με
γάλων ιδεών καί δογμάτων 
των. Οί αφελείς Τοΰρκοι 
δέν έννοοΰν τίποτε. Έπρε- 
πεν έν τούτοις νά γνωρί
ζουν τό έξής χαριτωμένου 
Ανέκδοτον τού φιλοσόφου 
των Νασρεδίν Χότζα. Μίαν 
ή μέραν ό Χότζας, βέλων νά 
είσέλθη είς μίαν οικίαν διά

ημέραν, είς άλλην αίθουσαν, ύπεγράφετο ή

Δι’ αύτόν τόν άπλούστατον λόγον, είτε άπό τά λάθη τών Συμμάχων, 
είτε άπό τήν τυχόν έλλειψιν ειλικρίνειας μεταξύ των, θά έπωφεληθοΰν 
οί έχοντες τά όνειρα καί τάς βλέψεις καί κατά συνέπειαν τό συμφέρον 
νά μή έδραιωθη μία τοιαύτη συμμαχία, καί νά μή πραγματοποιηθώ 
««··■ ΥϋνΛοη,,ης τών Βαλκανικών Κρατών. Ποιος Οά ήνε ύ

ιδηγήση τόν αναγνώστην είς τά παρασκήνια
ένας τοιοΰτος, Σύνδεσμος 
ιστορικός, δ όποιος θά όί 
τοΰ μεγάλου διπλωματικού άγώνος, τοΰ διεξαγόμενου παραλληλίας πρός 
τόν πόλεμον τόν Βαλκανικόν; Ποιος Οά άνασύρη μίαν ή μέραν τόν 
πέπλον, τόν καλύπτοντα σήμερον τάς αοράτους ένεργείας έκείνων, οΐτι- 
νες έπιζητοΰν νά μειώσουν τήν σημασίαν τοΰ Βαλκανικού πολέμου, νά 
περιορίσουν, είς τό έλάχιστον, τήν συγκομιδήν τών έκ τοΰ πολέμου καρ
πών καί νά ενσπείρουν ζιζάνια μεταξύ τών Συμμάχων; Είς ποιους 
άράγε λαβυρίνθους άπωτέρων βλέψεων περιπλέκεται τό ζήτημα της 
οροθεσίας τής ’Αλβανίας, καί ποϊαι σατανικοί στήνονται παγίδες διά τά 
Δωδεκάνησα τοΰ Αιγαίου; Καί όσον μέν αφορρ τά ζιζάνια μεταξύ τών 
Συμμάχων, θά έτριθον τάς χεΐράς των οί ένσπείροντες αυτά, δταν είδον 
τήν πολεμικήν μερικών οργάνων τοϋ Βουλγαρικού τύπου κατά τών 
Σέρβων καί κατά τών Ελλήνων, ώς άξιούντων.νά καταλάβουν δριστι- 
κώς χώρας, κατοικουμένας δήθεν ύπό Βουλγάρων. Ήτο βεβαίως εύκο
λος ή άπάντησις, δταν πρόκειται περί περιφερειών δπως αί τών Σερρών, 
τής Δράμας καί τής Καβάλλας, τών όποιων ό Έλληνικώτατος έκ πάσης 

άπόψεως χαρακτήρ είναι 
αναμφισβήτητος. Άλλ’ είς 
τήν περίσταση· αυτήν πάσα 
πολεμική καί συζήτησις με
ταξύ τών Συμμάχων Οά έγί- 
νετο μόνον πρός τό συμφέ
ρον τής Τουρκίας, ήτις, έλ- 
πίζουσα είς τήν διάσπασή· 
των, εντείνει όσον δύναται 
τήν κατ' αυτών Αντίστασιν, 
αντί νά υποχώρηση είς τούς 
όρους τής ειρήνης, τούς 
όποιους, ώς νικηταί καί ώς 
άπελευθερωταί τών ύπό τόν 
Τουρκικόν ζυγόν λαών, εί- 
χον δλα τά δίκαια νά προ
τείνουν καί νά έπιμείνουν 
είς τήν πλήρη αυτών απο
δοχήν. Ευτυχώς υπάρχουν 
καί αί Κυβερνήσεις, αϊτινες, 
μέ δλην τήν βαρύτητα τών 
έπισημοτέρων δηλώσεων, 
βεβαιοΰν δτι, απέναντι τοΰ 
κοινού έχθρού, δ συμμαχι
κός δγκος τών τεσσάρων 
Βαλκανικών Κρατών είνε 
άδιάσπαστος, είνε δέ φρσΰ- 
δαι αί ελπίδες τών Τούρκων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ τραυματιών.—Ή Πριγκίπιοοα Μαρία τώρα σκορπίζει τήν παρηγοριά είς τήν “Ηπειρον 
καί μέ τήν <’Αλβαν(αν> μεταφέρει τούς τραυματίας, Επιστατούσα ή Ιδία είς τήν διακόμισίν των.

Η A. Υ. Η ΠΡΙΓΚΙΠ1ΣΣΑ ΜΑΡΙΑ

δόξα σημεία τών καιρών όροθετικά διαγράμματα, μέ τήν περιφέρειαν 
τού ’Αργυρόκαστρου εντός τών Αλβανικών ορίων. Μά χρειάζεται τάχα 
συζήτησις διά νά άποδειχθή ό Έλληνικώτατος χαρακτήρ τής περιφέ
ρειας ταύτης, ώς καί τής ’Ηπείρου ολοκλήρου; Τό έθνικόν αίσθημα 
ένός λαού δέν είνε άπό τά πράγματα, τά όποια διακυβεύονται έπί τοΰ 
διπλωματικού ζατρικίου, καί όλη ή έπιτηδειότης τών παικτών δέν δύνα
ται νά μεταβολή εθνολογικούς νόμους, ούτε νά μετατρέψη τόν "ιστορι
κόν ροϋν τών έθνοτήτων. Τό ίδιον καί διά τήν περιφέρειαν τής Κορυ- 
τσάς, τής δποίας ό χαρακτήρ επίσης είνε Έλληνικώτατος, καί αρκεί

καί μία λεπτομέρεια, άποτελοΰσα ένα τίτλον, όχι βέβαια αξιοκαταφρό
νητου, διά τόν Έλληνικώτατον χαρακτήρα της. Οί περί τήν διπλωματι
κήν τράπεζαν όροθετοΰντες τήν Αλβανίαν γνωρίζουν άρά γε ότι, είς 
τήν Μοσχόπολιν άπό τοΰ 1734 ύπήρχεν "Ελληνικόν τυπογραφείου;

Άλλ’ οί έχοντες αντιρρήσεις δι’ δλα αύτά έχουν καί τό προχειρότερον 
καί τό εύκολώτερον μέσον διά νά φωτισθοΰν. Άς ορίσουν διεθνή έπι- 
τροπήν, ή όποια άμερολήπτως νά ένεργήση έπί τόπου, διά δημοψηφί
σματος, εθνολογικήν έρευναν καί θά πεισθοΰν τότε δτι, αί περιφέρειαι 
τής Β. ’Ηπείρου καθώς καί αί περιφέρειαι τής Κορυτσάς είνε Έλληνι-

I
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ΕΝ ΟΡΜΩ· ΜΟΥΔΡΟΥ.—Ό «’Αβέρωφ», ποοσωρμισμένος είς Μοϋδρον, άν&ρακεΰει έσπευσμένως Από τά έπιτεταγμένα Ανθρακοφόρα >Χριστόφορος Βαλλιανος· 
καί 'Μαρί Μιχαληνοϋ», ένώ παρά τά ΑνΟρακοφόρα ΑνΟρακευει τό άντιτορπιλλικύν Σφενδόνη·.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΑΥΜΑΧΙΑ.—"Ενα πρωί τοΰ Δεκεμβρίου έξέπλευσε τών στενών τό «Μετζητιέ· μέ τρία άντιτορπιλλικά καί μετά 50 ‘ λεπτά ήναγκάβΟη 
άπό τήν «Νέαν Γενεάν», νήν -Δόξαν καί τήν «Νίκην·, νά τραπή είς κατάπτυστον φυγήν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ο ο ο ο ο <3>

κώταται πάντοτε καί δτι ούδεμίαν ύπέστησαν εθνολογικήν άλλοίωσιν.
Άλλ’ ας έλπίζωμεν και εϊμεθα αισιόδοξοι. Τά πάντα θά εξομαλυν

θούν συμφώνως πρός τά αναμφισβήτητα δίκαια καί τούς προαιώνιους 
πόθους της 'Ελληνικής φυλής, ήτις διά μέσου τών αιώνιον άντέστη είς 
τόσας έπιδρομάς καί καταδρομά;. Καί τώρα παρ’ δλας τάς άντιξόους 
περιστάσεις, παρ’ δλους τούς διπλωματικούς λαβυρίνθους, εις τούς 
όποιους ζητούν νά περιπλέξουν ζητήματα ζωτικώτατα διά τόν Ελληνι
σμόν καί τό μέλλον αύτοΰ, πρέπει νά βλέπωμεν τά παρόντα καί νά τά 
κρίνωμεν ευοίωνα διά τήν αΰριον. Ή Ελλάς εΐνε νικήτρια καί αί νίκαι 
της έχουν άμεσον έπίδρασιν έπί ολοκλήρου τής φυλής. Ή Ελλάς χθες 
ήτο περιφρονημέ- 
νη καί σήμερον ανέ
κτησε τό γόητρόν 
της. Καί έάν άκόμη 
δέν εκπληρωθούν 
δλοι οί πόθοι της, 
έάν εύρη προσκόμ
ματα ανυπέρβλητα 
είς τάς δικαιοτάτας 
αξιώσεις της μετά 
τάς τόσας κατά ξη- 
ράν καί κατά θά
λασσαν νίκας της, 
πάντοτε Ομως έχει 
κάμει ένα βήμα γι- 
γάντιον έπί τά πρό
σω. Δέν εΐνε πλέον 
ή Ελλάς τής χθές. 
Έμεγαλύνθη καί 
μετ’ αυτής δ 'Ελλη
νισμός άνέκτησε τό 
ηθικόν του καί ήδη 
βλέπει τό μέλλον 
πρό αύτοΰ μέ νέας 
ελπίδας.

Άν δχι φέρων 
τήν ειρήνην, άλλά 
μέ αισιοδοξίαν πάντοτε έπανήλθεν έκ Λονδίνου καί ό Πρωθυπουργός τής 
Ελλάδος, άφοΰ διήλθεν έκ Παρισίων, έκ Βιέννης, Βελιγραδιού καίΣόφιας.

Ή αισιοδοξία του παρέχει δλας τάς ελπίδας δτι, μέχρι τέλους Οά 
άναδειχθή ό δεξιώτατος χειριστής δλων τών ζητημάτων ύπέρ τοΰ 
καλού τής ΙΙατρίδος καί τοΰ 'Ελληνισμού έν γένει.

« « «
I ΠΡ1ΓΚΙΠΙ££ΑΙ.—Ό Ιστορικός, ό όποιος θά άναλάβη τήν έξιστό- 
ρησιν τών πολεμικών γεγονότων, θά έχη νά άφιεριύση καί πολλάς 

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ 5 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.— Έτόλμησεν ή Αρμάδα Ενα πρωί νά έκπλεύση τών στενών. Ίδέτε τώρα καί τό 
τσάκισμα ποΰ Επαθεν άπό τόν στόλον μας, Ιδίφ δέ άπό τά Οωρηκτά «Ψαρά», «"Υδραν · καί «Σπέτσας», καί πώς 

έτρύπωσε πάλιν κακήν κακώς είς τά Δαρδανέλλια.

Ελλάδος. 'Υπήρξαν Έλληνίδες τήν ψυχήν καί τό φρόνημα καί άντάξιαι 
τών Ελληνικών παραδόσεων αί ΙΙριγκίπισσαί μας. Τό έργον των υπήρξε 
Πατριωτικώτατον, Ελληνοπρεπέστατοι· καί κατ’ εξοχήν Φιλάνθρωπον. 
Ούτε αί κακουχίαι. ούτε ό κάματος, ούτε αί δυσχέρειαι μιας εκστρα
τείας έπέφερον τήν έλαχίστην ύφεσιν εϊς τόν ζήλον των διά τήν περί- 
θαλψιν τών τραυματιών καί διά τήν προφύλαξιν τών στρατιωτών άπό 
τών δεινών τοΰ ψύχους καί τής κακοκαιρίας. ’Αξιοθαύμαστοι διά τήν 
αντοχήν των, φλεγόμεναι άπό τό ιερόν αίσθημα τής στοργής πρός τόν 
ύπέρ Πατρίδρς μαχόμενον στρατιώτην, άνέλαβον, έκάστη εϊς τόν κύκλον 
τής ένεργείας της, αύτοπροσώπως τό Πατριωτικόν καί Φιλάνθρωπον 

έργον των καί διωρ- 
γάνωσαν ύπό τήν 
υψηλήν αύτών έπί- 
βλεψιν υπηρεσίας, 
αϊτινες έλειτούργη- 
σαν θαυμασίως καί 
παρέσχον μεγάλην 
συμβολήν εϊς τό έρ
γον τής ύγειονομι- 
κής υπηρεσίας καί 
τής περιθάλψεως 
τών τραυματιών 
κατά τόν πόλεμον. 

Πλωτά νοσοκο
μεία καί άμαξο- 
στοιχίαι διά τραυ
ματίας συστήματος 
τελείου έλειτούρ- 
γησαν ύπό τήν αι
γίδα τής πριγκιπι
κής μερίμνης καί 
διά παροχών τών 
πρ ιγκιπικώνβαλαν- 
τίων. Εις τόν πόλε
μον αύτόν, είς τόν 
οποίον έδοξάσθη- 
σαν τά Ελληνικά 

δπλα, αί ΓΙριγκίπισσαι τής Ελλάδος άνεδείχθησαν άντάξιαι τής άπο- 
στολής των καί έπέσυρον τήν ’Εθνικήν εύγνωμοσυνην. Οί στρατιώται, 
οί όποιοι έτυχον τών πριγκιπικών περιθάλψεων, εύλογοΰσι τά ονόματα 
τών Πριγκιπισσών Σοφίας, Ελένης, Μαρίας καί ’Αλίκης.

Είς τό πατριωτικώτατον έργον τών Πριγκιπισσών ιδιαιτέρως συνέ- 
βαλεν ή πρωτοβουλία, ή γενναιοδωρία καί ή εύμέθοδος καί συστημα
τική σύμπραξις τής Πριγκιπίσσης Σοφίας. Ή ύπέρ τών έπιστράτων 
μέριμνα τής μελλούσης Βασιλίσσης τής 'Ελλάδος, έπεκταθεϊσα καί 
μέχρι τών οικογενειών των, άπετέλεσε τό φωτεινότερον σημεϊον τής 
γυναικείας δράσεως κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου.

ο ο ο ο ο ο ©XI Τ©

ΕΤΕΘΗ πολλάκις έπί τάπητος τό δίλημμα: Πότερον; Στρατός ή 
ι Στόλος; Καί έγράφησαν μονογραφίαι καί μελέται καί άρθρα καί 

έκστρατεϊαι ώργανώθησαν εκατέρωθεν διά νά κατισχύση ή μία ή ή 
άλλη τών άγτιμαχομένων γνωμών.

Πράγματι είς δεδομένην στιγμήν ή Ελλάς πώς ώφειλε νά πολεμήση; 
Έπιτιθεμένη καί προελαύνουσα άπό ξηράς ή αμυνόμενη είς τήν μεθό
ριον και προβαίνουσα είς επιχειρήσεις καί 
καταλήψεις διά τοΰ Στόλου της άνά τά 
εχθρικά παράλια εδάφη ;

Έκ τών ύστέρων τά πράγματα δικαιώ
νουν τούς ύποστηρίζοντας τήν δευτέραν γνώ
μην. Τί ένόουν οί ύποστηρίζοντες στρατιω
τικήν παρασκευήν καί άρα έπίθεσιν καί 
προέλασιν κατά ξηράν; Νά μή έχωμεν στό
λον ; Καί αί κατά θάλασσαν μεταφοραί μας; 
Καί αί άκταί μας τότε; Ποιος προϋπολο
γισμός Οά έπήρκει διά τήν όχύρωσιν τών 
παραλίων τής Ελλάδος;

Θά ήτο άληθινή παραφροσύνη, έάν, έν 
συρράξει ημών μετά μόνης τής Τουρκίας, 
προσεπαθοΰμεν νά προελάσωμεν κατά ξηράν, 
έστω καί άν δέν ύπήρχε στόλος εχθρικός, 
ώστε νά φοβηθώμεν άποβάσεις. Είς τοιαύ- 
την μεμονωμένην σύρραξιν ό Ελληνικός 
στρατός θά άντεμετώπιζεν έχθρικάς δυνά
μεις τετρακοσίων κατά πρώτον χιλιάδων άν
δρών, αϊτινες τάχιστα, μή ύπάρχοντος στό
λου διά νά παρακωλύση τάς μεταφοράς τοΰ 
έχθροΰ διά θαλάσσης, θά άνήρχοντο είς έξα- 
κοσίας χιλιάδας. Καί έχομεν τό δεδομένον 
δτι, μέ δλην τήν προθυμίαν τών προσελ- 
θόντων ύπό τά δπλα, παρ’ δλην τήν άθρόαν 
προσέλευσιν τών έφεδρων άπό περάτων Γής, 
τήν ύπερβάσαν πάσαν προσδοκίαν καί πάντα 
υπολογισμόν, μόλις κατωρθώσαμεν νά συγ- 
κεντριόσωμεν 240 χιλ. άνδρών ύπό τά δπλα.Ήτο αληθώς θαύμα καί αυτό.

Φαντασθήτε λοιπόν τί πανωλεθρία ;

Π. ΓΚΙΝΗΣ
Πλσίαρχος-Άρχηγσς τής Μοίρας τών Οωρηκτών.

κεντρωσωμεν κίθ χιΛ. ανορων υπό τα όπλα. Ητο αληθώς θαύμα και αυτό.
Φαντασθήτε λοιπόν τί πανωλεθρία μας έπεφυλάσσετο, έάν άπεδυό- 

μεθα άκόμη — μετά τό 1897 — μίαν φοράν είς μεμονωμένου μετά τής 
Τουρκίας πόλεμον καί μέ τό αξίωμα τής στρατιωτικής παρασκευής. Ό 
Μεγάλος Θεός δμως τής Ελλάδος μάς άπέτρεψεν άπό τήν τρέλλαν 
αύτήν καί μάς κατέπεμψε τήν έμπνευσιν τοΰ τετραπλοΰ συνδέσμου, είς 
τόν άγώνα τοΰ οποίου τήν 
τελικήν νίκην και πάλιν έδω- 
κεν ό Ελληνικός Στόλος.

«
Άνωμολογήθη ύπό πάν

των τοΰτο καί διά νά άμφι- 
σβητηθή χρειάζεται πολλή 
κακοπιστία καί μεγάλη σο
φιστεία. Ή Τέχνη τοΰ πολέ
μου έχει καϊ αύτή τά άξιώ- 
ματά της καί τούς κανό
νας της. Προορισμός λοιπόν 
ενός Στόλου, λέγει ή Ναυ
τική Τέχνη, είναι πρώτον: 
Νά προστατεύση τάς μετα
φοράς του. Έπλήρωσε τόν 
δρον αύτόν ό Ελληνικός 
Στόλος ; Μέ τό παραπάνω. 
Χιλιάδες στρατοΰ καί πολε- 
μεφόδια καί τρόφιμα μετε- 
φέρθησαν διά θαλάσσης έν 
πάση άσφαλείρ,, χάρις είς 
τας συνοδείας τών άντιτορ- 
πιλλικών καί είςτό ύπό τών 
αξιωματικών τοΰ Ναυτικού 
Επιτελείου έκπονηθέν σχέ- 
διον. Δεύτερον: Νά παρα-

ΥΛΙΚΟΝ, ΑΛΛ’ Η ΨΥΧΗ

κωλύση τ^άς μεταφοράς τοΰ εχθρού. Έπλήρωσε μέ τό παραπάνω καί 
τόν δρον αύτόν ό 'Ελληνικός Στόλος καί ο εχθρός δέν ήδυνήθη νά 
μεταφέρη διά τών συντομωτέρων θαλασσίων οδών ούδέ ένα στρατιώτην 
οχι δέ μόνον τοΰτο, άλλά καί χάρις είς τάς άγρυπνους περιπολίας τών 
πολεμικών σκαφών μας. έχασε μεγάλας ποσότητας, φορτία ολόκληρα 
προμηθειών, πυρομαχικών, τροφίμων καί άλλων υλικών πολέμου κατα- 

σχεθέντων κατά τό Διεθνές Ναυτ. Δίκαιον.
’Εννοείται δτι είναι πολύ ενδεχόμενον έν 

μιφ τών δύο τούτων περιπτώσεων νά προ- 
κληθή ναυμαχία μεταξύ μοιρών ή καί μεγά
λων τμημάτων, οπότε κρίνεται καί ή τύχη 
τοΰ κατά ξηράν πολέμου. Έν έναντίφ περι- 
πτώσει, έφ’ όσον δηλαδή δέν εμφανίζεται 
έχθρικός Στόλος, δ κυριαρχών πλέον τών 
εχθρικών θαλασσών καί άποκλείων τά παρά
λια τοΰ έχθροΰ δύναται νά καταλάβη νήσους 
ή καί άκτάς δι’ αποβάσεων, πράγμα είς δ 
προβαίνει καί έν περιπτώσει συρράξεως κατά 
τάς μεταφοράς, άλλ’ άφοΰ καταναυμαχήση 
τόν αντίπαλον.

Καί εϊδομεν δτι ό ήμέτερος Στόλος, άφοΰ 
ύπεστήριξε τάς μεταφοράς τοΰ στρατοΰ μας, 
ταυτοχρόνως δέ παρεκιόλυε καί τάς τοΰ αντι
πάλου, κυριαρχών πλέον άνά τό Αίγαϊον, 
προέβη είς τήν άπελευθέρωσιν τών ύπό τοΰ 
κατακτητοΰ κατεχομένων νήσων μας.

Κατεναυμάχησε δέ καί τόνεχθρόν ό Ελλη
νικός Στόλος, μετά τόν πολύμηνον αποκλει
σμόν αύτοΰ είς τό όρμητήριον τοΰ Ναγαρα, 
τρις άποτολμήσαντα νά έξέλθη, διά νά τραπή 
είς έπονείδιστον φυγήν μέσα είς τά στενά τών 
Δαρδανελλίων. Τρις !

Καί δέν αποτελούν μόνον αί πρό τών 
στενών τών Δαρδανελλίων δύο ναυμαχίαι 

καί τής 5 Ίανουαρίου, ας άνεκοίνωσε τό Ύπουρ- 

σελίδας εις τό έργον τών Πριγκιπισσών του Βασιλικού Οίκου τής

τής 3 Δεκεμβρίου π. έ. καί τής 5 Ίανουαρίου, ας άνεκοίνωσε τό 'Υπουρ
γείου τών Ναυτικών, καθό σπουδαιοτέρας, διότι έλαβαν μέρος είς αύτάς 
δλαι αί μεγάλαι μονάδες τοΰ Στόλου τοΰ Αίγαίου, δλην τήν κατά τόν 
παρόντα πόλεμον δράσιν τοΰ Ελληνικού Στολου.

Πράγματι, άν άναδράμωμεν είς τάς πρώτος ημέρας τοΰ πολέμου, Οά 
ίδωμεν εύθύς έξ άρχής τολμήματα πραγματικά, τολμήματα, οχι ασκοπα, 

άλλά έξηπηρετήσαντα σκο
πούς σπουδαι στάτους. Τί 
σας λέγει αίφνης ό άμα τή 
κηρύξει τοΰ πολέμου εϊσ- 
πλους τών δύο λιλιπουτείων 
κανονιοφόρων εις τόν Άμ- 
βρακικύν κόλπον ύπό κυβερ- 
νήτας τούς κ.κ. Κ. Μπούμ- 
πουλην καί Ν. Μακκαν, άμα 
τή έμφανίσει τών οποίων ή 
εντός τοΰ κόλπου Τουρκική 
συνάδελφός των«Άττάλεια- 
έσπευσε νά κρυβή ύπό τά 
Τουρκικά πυροβολεία τής 
Πρεβέζης, μέχρις δτου πε- 
ριήλθεν ολόκληρος είς χεΐ- 
ρας μας; Οί δύο γενναίοι 
κυβερνήται, θέλοντες νά 
εξυπηρετήσουν ένα σκοπόν, 
τοΰ άπό θαλάσσης περισπα
σμού τοΰ φρουρίου τής Πρε
βέζης, έβάδισαν θαρραλέως 
μέ τά πληρώματά των πρός 
τόν θάνατον.

Καί μετ’αύτό έρχεται τοΰ 
Βότση τό κατόρθωμα, σκο- 
πιμώτατον ωσαύτως, διότι 
δι’ αύτοΰ έπτοήθη ό εχθρός

Η “ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ,, - Το δι’ίράνών τοϋ Ματσούκα ναυπηγηβέν άντιτορπιλλικύν όνοικτοϋ πελάγονς, 
άρχηγίς τοϋ στόλου τών άντιτορπιλλικών ύπό τόν πλοίαςιχον κ. Ίω. Βρατσάνον, μέ τήν «Δόξαν, 

καί τήν «Νίκην» κατεναυιι.άχησε τό «Μετζητιέ» καί τρία έχφρικά άντιτορπιλλικά.ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΙ. — Τά «Ψαρά» μαζή μέ τό άντιτορπιλλικύν «Σφενδόνη» σπεύδουν πρός τά στενά τών Δαρδανελλίων πρός περιπολίαν, «πάση δυνάμει
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καί ευθύς έξ άρχής έχασε τό ηθικόν 
του. Καί έπειτα ή κατάληψις τών Ψα
ρών ΰπό τοΰ άντιπλοιάρχου κ. Α. Βρα- 
τσάνου καί ό βομβαρδισμός τοΰ έν Χίφ 
Τουρκικού στρατού ύπό τοΰ πλωτάρχου 
κ. Λυκ. Τσουκαλά καί ή κατά τάς δύο 
ναυμαχίας τής 3 Δεκεμβρίου π. έ. καί 5 
’Ιανουάριου συμμετοχή τής ύπό τόν 
λαμπρόν καί γενναίοι· πλοίαρχον κ. Π. 
Ι'κίνην. τόν εΰπαίδευτον αξιωματικόν, 
όστις καί βουλευτής Σπετσών έχρημά- 
τισε καί τήν Βουλήν έφώτισε μέ τάς 
γνώσεις του, μοίρας τών θωρηκτών, 
άποτελουμένης έκ τών Ψαρών», τής 
«"Υδρας· καί τών «Σπετσών», ων το 
εύστοχου πΰρ, ώς υποδεικνύουν τά έπί 
τοΰ « Βαρβαρόσσα · καί τών άλλων 
σκαφών τής 'Αρμάδας πεσόντα βλήματα 
τών 0,27 έπέφερον μαζή μέ τά βλήματα 
τιον ύπό τοΰ διακεκριμένου υποπλοιάρ
χου πυροβολητοΰ κ. 1. Δημητριάδου 
διευΟυνομένων πυροβολείων τοΰ «Άΰέ- 
ρωφ» τάς γνωστάς εϊς τόν εχθρικόν 
Στόλον καταστροφάς. Μήπως δέ ήτο 
άσημον καί έστερημένον άξίας τό τόλ
μημα τοΰ υποπλοιάρχου κ. Π.Άργυρο- 
πούλου, όστις κυβερνώντό τορπιλοβόλ- 
λον 14 είσέπλευσεν εϊς τόν δαιδαλώδη 
κόλπον τών Κυδωνιών καί παρ’ όλίγον 
νά έπιτραπήτω ή μεταφορά—ζωγρήση 
μίαν έχθρικήν κανονιοφόρον, ήν έβύ- 
θισε τό πλήρωμά της, δταν άντελήφθη 
τόν κίνδυνον;

«
Μετά τήν ναυμαχίαν τής 3 Δεκεμ

βρίου π. έ. ποΰ γνωρίζομεν δλοι, έπη- 
κολούθησε μία άλλη ναυμαχία, ή οποία 
δέν πρέπει καί διά τόν πολύν κόσμον 
νά μείνη ύπό εχεμύθειαν. Λέγομεν τόν 
πολύν κόσμον·, διότι δ ολίγος κόσμος 
τοΰ Ναυτικοΰ τήν γνωρίζει πολύ καλά 
καί έξετίμησε τήν σημασίαν της.

Όλίγας ημέρας μετά τήν 3 Δεκεμ
βρίου π. έ. πρό τών στενών περιεπόλει 
έν διαδρομαΐς ή «Νέα Γενεά» ΰπό τόν 
άρχηγόν τοΰ Στόλου τών άντιτορπιλλι- 
κών πλοίαρχον κ. I. Βρατσάνον μέ δύο 
άλλα άντιτορπιλλικά, τήν «Δόξαν» ύπό 
κυβερνήτην τόν πλωτάρχηνκ. Α. Χατζη- 
κυριάκον καί ύπαρχον τόν ΰποπλοίαρ- 
χον κ. Γ. Χατζηκυριάκου καί τήν Νί
κην» ύπό κυβερνήτην τόν πλωτάρχην 
κ. Κ. Τυπάλδον καί ύπαρχον τόν ύπο- 
πλοίαρχον κ. Λ. Κανάρην. Ή περιπο
λία εϊχεν άρχίσει άπό τής προηγού
μενης καί αί διάδρομοί έξηκολούθησαν 
καθ’ δλην τήν νύκτα. Αίφνης τό πρωΐ 
έμφανίζεται ι’ιπό τοΰ στομίου τό Μετζητιέ ■ έκπλέον μόνον προκλητι
κότατα. Οί τρεις Έλλ.ηνες κυβερνήται, χωρίς νά δειλιάσου»· πρό τής 
ΰπεροχής τής εχθρικής μονάδος, άλλά καί χωρίς νι’ι διακυβεύσουν κατά 
τήν κρίσιμοι- αύτήν περιστασιν τοϋ "Εθνους τά ύπ’ αύτούς σκάφη, 
έπετέθησαν μέ λελογισμένην ανδρείαν καί μέ ψυχραιμίαν, δχι δέ μέ υστε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
Πλοίαρχος-Άρχηγός τον Στόλον τών Άντιτορπιλλικών.

Γ

ρικούς παροξυσμούς κατ’ αύτοΰ. Τά 
εχθρικόν σκάφος άπήντησε μέ ραγδαΐον 
πΰρ μέ τά μεγάλης ολκής καί μέ τά ταχύ- 
πυρά του. ’Επί πεντήκοντα λεπτά τής 
ώρας, καθ’ α αί οβίδες τοΰ έχθροΰ έπι- 
πτον γύρω τών γενναίων σκαφών μας, 
ακριβώς διά τοΰτο διαρκώς κινούμενων, 
έμάχοντο οϊ κυβερνήται καί τά πληρώ
ματα τών άντιτορπιλλικών μας. έως 
ότου τό Μετζητιέ», ίσως διότι έβλάβη 
καί αύτό, άνεκρουσε καί έτράπη εϊς 
άτακτον φυγήν. Θλιβόμεθα πολύ διότι 
δέν κατωρθώσαμεν νά μάθωμεν άλλας 
λεπτομέρειας, έπιφυλασσόμεθα δμως 
νά Άώπωμεν πλήρη περιγραφήν καί 
ταύτης καθώς καί όλης τής δράσεως 
τοΰ στόλου τοΰ Αιγαίου.

«
’Αλλά μή οί πυροβολισμοί μόνον άπο- 

τελοΰν δρασίν δι’ένα αξιωματικόν: Δέν 
εϊναι τάχα υπηρεσία ύψίστη αί γνιόσεις 
τφν άξιωματικών τών επιτελείων; Μή 
δέν είναι δράσις πάσα οίαδήποτε άπο- 
στολή διεξαγομένη μετά φρονήσεως καί 
επιτυχίας ; Ποιος κατήρτισε τό σχέδιον 
τών θαλασσίων μεταφορών ;Ό πλοίαρ 
χος κ. Ίω. Βρατσάνος. Άν δέν είχε καί 
τήν έμπόλεμον δρασίν του, ό αξιωματι
κός αύτός δέν Οά έθεωρεϊτο παρα 
σχών ύπηρεσίας;

Ύψίστην ύπηρεσίαν παρέσχε καί ό 
κυβερνήτης τοΰ «Κανάρη» κ. Μ. Γού- 
δας, άντιπλοίαρχος. πλεύσας εϊς Καβάλ- 
λαν καί διεξαγαγιον τήν έντολήν του 
μετά συνέσεως καί δεξιότητος, έξ ίσου 
δέ πολύτιμος άπέβη ή παρουσία τοΰ 
κ. Λ. Τσουκαλά, κυβερνήτου τής «Μακε
δονίας», έν Χίφ, βομβαρδισαντος πλέον 
ι") έπιτυχώς τήν άνθισταμένην Τουρκι
κήν φρουράν. Καί ένώ έκεΐ άναδεικνύε- 
ται ό κ. Τσουκαλάς είς μένος καί δει
νότητα σκοπευτικήν, έν Σύριο. βυθίζων 
τό σκάφος του, άντί νά παίξη ρόλον 
Ταρταρίνου καί νά διακυβεύση τήν τύ
χην δλης τής νήσου, ήτις θά έθεωρεϊτο 
ΰπό τοΰ έπιδραμόντος «Χαμηδιέ» οΰτω 
προστατευομένη άπό τό έν τφ λιμένι 
πολεμικόν σκάφος, θαυμάζεται διά τήν 
ψυχραιμίαν του καί διά τήν έτοιμότητά 
του, δι’ ών καί τό σκάφος του έσωσεν 
ι’ιπό μείζονα καταστροφήν καί τήν πό
λιν άπό άγριον βομβαρδισμόν.

Μεγάλης σημασίας ωσαύτως είναι αί 
ΰπηρεσίαι τοΰ άντιπλοιάρχου κ. Δημ. 
Λάμπρου, έκ Σπετσών καί άπό τής άτρο- 
μήτου Μπουμπουλίνας έλκοντος τήν 
καταγωγήν, δστις κυβερνών τήν «Σφα

κτηρίαν» κατέλαβε τάς άκτάς τοΰ Θερμαϊκού κόλπου καί ΰπεστήριζεν 
άπό θαλάσσης τήν προέλαση· τοϋ στρατού μας. Εϊνε ό πρώτος εϊσελθών 
άπό θαλάσσης είς Θεσσαλονίκην, όδηγήσας έκεΐ καί τήν «Άμφιτρίτην . 
ής έπέβαινον ή Βασίλισσα καί ό κ. Ρακτιβάν, παρέμεινε δ’ έκεΐ διο- 
ρισθείς ύπό τοϋ Διαδόχου ύποπτης τοΰ λιμένος καί άφοΰ. έτακτο-

ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΣ
Άντιπλοίαρχος · Κυβερνήτης τής «Σφακτηρίας·.

ποίησε τήν κίνησιν τοΰ 
λιμένος κατέπλευσεν 
εϊς Χίον, δπου έλαβε 
μέρος καί εϊς τόν βομ
βαρδισμόν τής ανθι- 
σταμένης Τουρκικής 
φρουρά;.

Έπιφυλασσόμεθα νά 
δημοσιεύσωμεν λεπτο
μέρειας περί δλης τής 
δράσεως τοΰ στόλου 
τού Αιγαίου,μόλις άπο- 
κατασταθή ή ησυχία 
καί νά παρουσιάσωμεν 
δλους εκείνους, είς οΰς 
ή νεωτέρα Ελλάς οφεί
λει τήν τιμήν της καί 
τά Συμμαχικά δπλα 
τήν έξασφάλισιν τής 
τελικής νίκης.

Διότι δέν χιορεϊ συζή- 
τησις έπ’ αύτοΰ. Τήν 
νίκην δέν μάς έδωκαν 
τά σκάφη μας, δέν μάς 
τήν έδωκε τό άψυχον 
ύλικόν. Εϊναι κοινώς 
δεδεγμένον δτι, ό έχ
θρός μας εϊχεν ΰπερο- 
πλίαν άπέναντι ήμών 
κατά θάλασσαν. Δέν 
τό λέγομεν ημείς· τό 
φωνάζει ό ξένος κό
σμος. Οί Τοΰρκοιήσαν 
άσυγκρίτως ύπέρτεροι 

ήμών κατά θάλασσαν. Τό «Μεσουδιέ» των μό
νον ήτο ύπέρτερον καί τών τριών θωρηκτών 
μας, ο δέ «Χαϊρεδίν Βαρβαρόσσα» καίτό «Τουρ- 
γοΰτ Ρεΐς» ήσαν εΐς θέσιν νά τόν καταπιούν τόν 
«Άβέρωφ». Άλλ’οί Τοΰρκοι δέν είχαν ψυχήν, 
δέν είχαν τήν ψυχήν τών αξιωματικών μας.

Όφείλομεν λοιπόν τήν νίκην μας είς τό έμψυ
χον ύλικόν, τό ύλικόν τών αξιωματικών καί 
ναυτών, είς τήν ψυχήν τών Καναρηδων, τών 
Παπανικολήδων, τών Άποστόληδων, τών ΙΙιπί- 
νων, τών Βρατσάνων, τών Τομπάζηδων, τών 
Μιαούλήδων κ.λ. ποΰ ένεσαρκώθη είς τούς αξιω
ματικούς καί τούς ναύτας μας. Δβ.

* Ψ »
“ΨΑΡΑ,, — Μολονότι παλαιόν σκάφος, μέ τύ πΰρ τον δμως 
τό ε&οτοχον σννέβα/χ μεγάλως κατ’ άμφοτίρας τάς ναυ
μαχίας εΐς τήν καταστροφήν τον εχθρικού Στόλον, μαζύ 
μέ τήν άρχηγί&α «Σπέτσαι·, ής έπέβαινε καί ύ γενναίος 

Άρχηγός-Πλοίαρχος κ. Π. Γκϊνης.
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Ο ι Τοΰρκοι έτρεφον τήν ελπίδα δτι, νέα έξο
δος τοΰ στόλου των έκ τών στενών τών Δαρ

δανελλίων καί μία ναυμαχία ήδύνατο, αν δχι νά 
δώση εϊς αύτούς τήν νίκην, άλλά νά έπιφέρη εϊς 
ζημίας καί νά τόν έξασθενήση. Άπό μίαν τοιαύτ 
ικήι
·’ ά’

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ
Αί πςιώται όβίδες τών «Σπετσών» έπεσαν καί 

έξερράγησαν έπί τοϋ «Μεσσουδιέ».

τόν Ελληνικόν στόλον 
ζημίας καί νά τόν έξασθενήση. Άπό μίαν τοιαύτην κατά θάλασσαν σχε
τικήν έπιτυχίαν ή ήττηθεϊσα κατά ξηράν Τουρκία άνέμενει·, όχι βέβαια 
ν’ άνακτήση τάς άπωλεσθείσας χώρας, άλλά νά μεταβάλη τήν κατά
σταση· ύπέρ αύτής, δσον άφορφ τούς δρους τής Ειρήνης. Ή γενομένη 
νέα άπόπειρα εξόδου τοΰ Τουρκικού στόλου καί τά αποτελέσματα τής 
ναυμαχίας τής ΟΊί ’Ιανουάριου διέλυσαν διά παντός τάς έλπίδας τών 
Τούρκων. Ή ναυμαχία 
ύπήρξεν οριστική καί τε
λεσίδικος, ή δέ ήττα καί 
άτακτος φυγή τών Τουρ
κικών πολεμικών πρός τά 
στενά τών Δαρδανελλίων, 
μέ μεγάλας ζημίας, μέ 
πολλούς νεκρούς καί τραυ
ματίας καί έν οίκτρφ κατα- 
στάσει έπεδείνωσε τήν θέ
ση· τής Τουρκίας απέναντι 
τών Συμμάχων έν γένει, 
άπετέλεσε δέ νίκην περι
φανή διά τήν Ελλάδα καϊ 
προσέθηκε μίαν ένδοξον 
σελίδα είς τήν ιστορίαν 
τοΰ Ελληνικού Ναυτικοΰ. 
Ό Ελληνικός στόλος πα- 
ρέμεινε τοΰ Αιγαίου κυρί
αρχος, παρέχων ούτω ύψί- 
στην ύπηρεσίαν είς τόν κοινόν τών Συμμάχων άγώνα κατά τής Τουρκίας.

Μετά τήν φυγήν τοΰ «Χαμιδιέ» καί τήν πειρατικήν του διά τοΰ 
Αιγαίου μέχρι Σουέζ περιπλάνγ|σίν του ύπήρχον ένδείξεισ δτι, ό Τουρ
κικός στόλος θ’ άπεφάσιζε νά έξέλθη τών Δαρδανελλίων. Πράγματι ή
άπόφασις έλήφθη καί τήν νύκτα τής 4η» πρός τήν όην ’Ιανουάριου 
ένεφανίσθησαν είς τά στενά έν καταδρομικόν καί έν άντιτορπιλλικόν, 
τά όποια προέβησαν εΐς αναγνωρίσεις, ζητοΰντα ν' άνακαέ.ύψουν τόν 
Ελληνικόν στόλον. Οί Τούρκοι είχον φαίνεται τήν ιδέαν δτι, μοίρα τοΰ 
στόλου μας άπεσπάσθη πρός καταδίωξιν τοΰ Χαμιδιέ» καί ήλπιζον

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ
Αϊ «Σπέτσαι· μέ τά πυροβόλα τών 0,27 έπέφερον 

πανωλεθρίαν είς τα έχΟρικά σκάφη.

πρό πάντων οτι μεταξύ τών άποσπασθέντων Ελληνικών σκαφών ήτο ό 
«Άβέρωφ». Μή βλέποντες ούδαμοΰ τόν Ελληνικόν στόλον άνεθάρρη- 
σαν καί τήν πρωίαν άπεφάσισαν τήν έξοδον. 'Ολόκληρος δ Τουρκικός 
στόλος τήν 8'/, τής πρωίας, άποτελούμενος έκ τών Τουργούτ Ρεΐς·. 
«Βαρβαρόσσα», Μεσουδιέ-, Μετζηδιέ , «Άσσιιρι Τεφήκ , έξ άντι- 
τορπιλλικών καί τορπιλλικών έξήλθε τών στενών, άφήκε διά πρώτην 
φοράν τήν σκέπην τών φρουρίων καί έλαβε διεύθυνση· πρός τήν Λήμνον.

Προηγούντο τά θωρη
κτά Τουργούτ Ρεΐς > καί 
« Βαρβαρόσσα», τά δέ λοι
πά άπετέλουν τήν δεύτε
ρον γραμμήν. Όταν δ 
εχθρικός στόλος έφθασεν 
εΐς τι σημεϊον νοτιοδυτι
κός τής Τενέδου, ό "Ελ
λην ναύαρχος, δστις μετά 
τοΰ στόλου του εύρίσκετο 
έν άναμονή είς τήν Λή
μνον. αόρατος μέχρι τής 
ώρας έκείνης είς τόν έχ- 
θρόν. διά σημάτων μικρός 
άποστάσεως διέταξε, τά 
σκάφη τοΰ Στόλου τοΰ 
Αιγαίου εϊς παράταξιν μά
χης καί διά παραγγέλμα
τος τοΰ ασυρμάτου διέ
ταξε τά έξής: Διά τήν

άγαπημένην μας Πατρίδα τό πάν έξαρταται άπό τό άποτέλεσμα 
τής σημερινής ήμέρας. Φανήτε λέοντες». Ενθουσιώδεις ζητωκραυγαί 
έπί δλων τών πολεμικών αντήχησαν τότε καί δ Ελληνικός στόλος 
άπήρε. Τήν πρωτοπορείαν άπετέλουν ό Άβέρωφ , ή "Υδρα», αί 
Σπέτσαι» καί τά Ψαρά», ήρχοντο δέ κατόπιν καί τά άντιτορπιλλικά.
Τό «Μετζηδιέ» κατεδίωκεν ήδη τά δύο Ελληνικά άντιτορπιλλικά 

«Λέων» καί «’Ασπίς», τά διαταχθέντα νά εΰρίσκωνται εϊς έπαφήν, έκτος 
δμως βολής, μετά, τοΰ έχθροΰ. Τά δύο Ελληνικά άντιτορπιλλικά διηυ- 

Ούνοντο πρός τόν «Άβέρωφ», άλλά τό «Μετζη
διέ·, δταν έφθασεν έντός βολής άπό τοΰ Ελλη
νικού στόλου, έσταμάτησε καί άνέμενε τά άλλα 
Τουρκικά θωρηκτά. Τήν 10 */5 ό Ελληνικός 
στόλος έπλεε πρός τό άκρωτήριον τοΰ Άδρα- 
μυτι,νοΰ κόλπου Καρά-Μπαμπά.

Ό Τουρκικός στόλος, μόλις εύρέθη αντιμέτω
πος τοΰ ήμετέρου, ήρχισε πλέων παραλλήλως 
καί είς γραμμήν ναυμαχίας. Τήν 11ήρχισε τό 
πυρ έξ άποστάσεως έννέα χιλιάδων μέτρων. Εϊς 
τήν πρώτην βολήν, μετά δύο λεπτά, άπήντησεν 
η Ελληνική ναυαρχίς. Τό πΰρ έγενικεύθη ίίταν 
ή άπόστασις έγινε μικροτέρα, καί τοΰτο διά νά 
φέρουν αποτελέσματα αί βολαί τών τριών άλλων 
θωρηκτών μας. Αί βρονταί τών βαρέων τηλεβό- 
’λων έπλήρουν τόν αέρα. Τά πυροβολεία τών

«Ψαρών» καί τής «"Υδρας» 
έβαλλον κατά τοΰ «Μεσσου- 
διέ», έπί τοΰ οποίου έπεσε 
καί έξερράγη ή πρώτη* όβίς 
τών «Ψαρών» καί δπερ έδωκε 
πρώτον τό σύνθημα τής φυ
γής, ένώ ό «Άβέρωφ καί 
αί «Σπέτσαι» έπέφερον μεγά
λας ζημίας εΐς τό «Τουργούτ 
Ρεις», ούτινος έξηφανίσθη καί 
τό ναυαρχικόν σήμα. ΊΙ τύχη 
τοΰ «Βαρβαρόσσα» δέν ύπήρ
ξεν όλιγώτερον οίκτρά. Μία 
όβίς έπροξένησε ρήγμα τερά
στιον μεταξύ τοΰ πρωραίου 
ίστοϋ καί τοΰ μηχανοστασίου, 
έκ τούτου δέ έξερράγη καί 
πυρκαϊά είς τό εσωτερικόν 
τοΰ σκάφους. Έτέρα κατα- 
στρεπτικωτέρα όβίς έπεσεν 
είς τό χαρρε τών αξιωματι
κών τοΰ «Βαρβαρόσσα».

Ή τύχη τής ναυμαχίας 
έκρίθη πλέον. Τήν άτακτον 
φυγήν τοΰ «Μεσσουδιέ» ήκο- 
λούθησαν εΐς έλεεινήν κατά
σταση· τό «Τουργούτ Ρεΐς» 
καί είς έλεεινοτέραν άκόμη 
τό Βαρβαρόσσα-. Τό «Με
τζηδιέ», μόλις είδε τά άλλα 
σκάφη τρεπόμενα άτάκτως 
πρός τά στενά, καίτοι άκόμη 
δέν είχε λάβει πολύ ένερ- 
γόν μέρος είς τήν ναυμαχίαν, 
έσπευσε καί έκείνο ολοταχώς 
νά τεθή ύπό τήν σκέπην τών

MIX. ΓΟΥΛΑΣ
’.Αντιπλοίαρχος·Κνβερνήτης τοϋ <Κανάρη».Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Άφοΰ ή μοίρα τών θωρηκτών έτσάκισε κνριολεκτικώς μέ τά εύστοχα πυρά της τήν Αρμάδαν, ό «Άβέρωφ» ίπήλ-Oev όλοταχώς κατ* αύτής Ε
Ιίκαί κανονιοβολονμενος άπό τά έχύρικά πυροβολεία τών στενών τήν κατεδίωίε μέχρις έλαχίστης άποστάσεως άπό τήν έστίαν τον πυράς.
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φρουρίων. Διότι ό στόλος μας ήρχισε νά 
καταδιώκη ολοταχώς τά φεύγοντα Τουρκικά 
σκάφη, ρίπτων καταστρεπτικωτάτας ομο
βροντίας μέ δλα του τά μεγάλα πυροβόλα 
ταυτοχρόνως. Ή καταδίωξις τοΰ έχΟρικοΰ 
στόλου υπήρξε τό ένδοξον συμπλήρωμα μιας 
μεγάλης νίκης. 'Η καταδίωξις διήρκεσεν έπί 
δύο περίπου ώρας, κατά τάς οποίας τά Τουρ
κικά σκάφη άπελπιστικώς έφευγον πρός τά 
στενά, διά νά προφθάσουν νά καταφύγουν 
ύπό τήν προστασίαν τών φρουρίων, εις τήν 
οποίαν καί μόνην οφείλουν τήν σωτηρίαν 
των άπό τελείας καταστροφής.

Αί βλάβαι τοΰ «Άβέρωφ· ύπήρξαν μηδα
μινοί, εις δέ καί μόνος έτραυματίσθη έλα- 
φρώς, ό δίοπος σαλπιστής Άγγελής. Τά 
άλλα Έλλη,νικά πολεμικά ούδέν έπαθον. Αί 
βλάβαι τού - Άβέρωφ , τόσον κατά τήν ναυ
μαχίαν τής 3 Δεκεμβρίου, όσον καί κατά τήν 
τής 5 Ίανουαρίου, οφείλονται είς τήν μικράν 
άπό τών έχθρικών πυροβολείων άπόστασιν 
είς ήν έφΟασε. Αί βλάβαι τοΰ Τουρκικού στό
λου ύπήρξαν μεγάλαι, ανάλογος δέ καί ό 
άριθμός τών νεκρών καί τών τραυματιών. 
Καθ’ α έγνώσθη, ό άριθμός τών νεκρών 
άξιωματικών καί ναυτών άνήλθεν είς 65, ό 
δέ τών τραυματιών είς 400 καί πλέον.

* <· ♦
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

«Μακεδονίας*.
ΛΥΚ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Κυβερνήτης τής

πόσης λύσεως τεινούσης

τών νήσων τοΰ Αιγαίου μετά τής Ελλάδος.

1 Ίανουαρίου.—Ευοίωνος διά τό μέλλον 
τοΰ Ελληνισμού, χαρμόσυνος διά τάς Ελλη
νικός νίκας, έωρτάσθη είς δλας τάς άπελευθε- 
ρωθείσας Έλληνικάς χώρας ή 1'1 τοΰ Έτους.

— Είς τήν Χίον συνεκροτήθη, μετά τήν
δοξολογίαν, έπί τή πρώτη τοΰ έτους, έπιβλη- 
τικώτατον συλλαλητήριον διαμαρτυρίας κατά 
ν’άποσπάση τήν πολύπαθη νήσον άπό τάς άγκάλας τής μητρός Ελλάδος. 
Καί είς τήν Λήμνον έγένετο παρόμοιον συλλαλητήριον καί συνετάχθη 
ψήφισμα ύπέρ τής ένώσεως ι ’ * ' """"

2 Ίανουαρίου.—Επω
φελούμενοι· τής πυκνοτά- 
της ομίχλης, τό Τουρκικόν 
εΰδρομον - Χαμηδιέ·, δια- 
λαθόν τήν προσοχήν τών 
πρό τών στενών τών Δαρ
δανελλίων φρουρούντων 
μικρών Ελληνικών σκα
φών. έτράπη πρός τήν Σύ
ρον, δπου έφθασε περί τήν 
μεσημβρίαν καί ήρχισε νά 
βάλλη κατά τοΰ επισκευα- 
ζομένου είς τόν λιμένα 
έπιτεταγμένου ύπερωκεα- 
νείου Μακεδονία- , ήτις, 
πρό τοΰ κινδύνου, ήνοιξε 
τούς κρουνούς της καί έθυ- 
Οίσθη προσωρινώς, άπο- 
βιβασθέντος έγκαίρως τοΰ 
πληρώματος είς τήν ξη
ρόν. Τό «Χαμηδιέ», άφοΰ 
έρριψε μερικός βολάς άνε- 
πιτυχώς κατά τής πυριτι
δαποθήκης καί τής γαιαν- 
θρακαποθήκης καί έπιτυ- 
χώς κατά τοΰ ήλεκτρικοΰ 
εργοστασίου, έφυγε πρός 
άγνωστον διεύθυνση·.

3 Ίανουαρίου. — Διά 
Βασιλικού Διατάγματος ή 
Α.Υ. δ Διάδοχος οιωρίσθη 
Γενικός ’Αρχηγός άμφοτέρων τών στρατιών Μακεδονίας καί Ηπείρου. 
Μέχρι τοΰδε έφερε τόν τίτλον τοΰ Αρχηγού τοΰ στρατοΰ Θεσσαλίας.

— Ό Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος καί ολόκληρος ή Ελληνική άπο- 
στολή παρέστησαν έν Λονδίνφ είς τό τελεσθέν αυτόθι μνημοσυνον τοΰ

απο την δραζιν toy naytikov.—Ή -’Ύδρα- έπαιξε καί αύτή τόν ρόλον της παρ’ Βλον τό γήρας αϋτήε.

πρό τών Ίωαννίνων ήρωϊκώς πεσόντος Άγ
γλου φιλέλληνος Νιοΰμπολδ.

4 'Ιανουάριου.—Έπεδόθη ή διακοίνωσις 
τών Μεγάλων Δυνάμεων πρός τήν Πύλην 
ΰ.τό τών έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτών. 
Διά τής διακοινώσεως ζητείται παρά τής 
Πύλης δπως ύποχωρήση είς τό ζήτημα τής 
Άδριανουπόλεως καί έμπιστευθή είς τάς 
Δυνάμεις τήν διαχείριση· τοΰ ζητήματος τών 
νήσων τοΰ Αιγαίου.

5 ’Γανοναριου.—ΈξελΟόντος τοΰ Τουρ- 
κικοΰ στόλου τών στενών τών Δαρδανελλίων 
πρός συνάντηση· τοΰ 'Ελληνικού, συνήφΟη 
ναυμαχία, τής όποιας περιγραφήν βλέπει ό 
αναγνώστης εις τήν προηγουμένην σελίδα.

— Εις τήν Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν 
τοΰ Λονδίνου συνεζητήθη τό ζήτημα του 
"Αθω. δπως ούτος άποτελέση Δημοκρατίαν 
’Εκκλησιαστικήν ύπό τήν ηγεσίαν τοΰ Οικου
μενικού ΙΙατριάαρχου.

6 Ίανουαρίου.—Τό Τουρκικόν εΰδρομον 
«Χαμηδιέ», άφ’ ού περιεπλανήθη χωρίς νά 
κατορθώση νά είσέλθη είς λιμένα τής Μ. 
’Ασίας, έφΟασεν είς τό Σουέζ.

— Είς τήν Ι’όδον αί Ίταλικαί άρχαί διά 
βιαίων μέτρων παρημπόδισαν τήν κατάδυση· 
τοΰ Τιμίου Σταυρού καί ή θρησκευτική τελετή 
έματαιώθη χάρις είς τάς Ίταλικάς λόγχας.

7 'Ιανουάριου.—Ήρχισεν αποφασιστική 
έπίθεσις τών στρατευμάτων ’Ηπείρου κατά 
του Μπιζανίου. Κατελήφθησαν ύπό τώνήμε- 
τέρων τά υψώματα βορείως Λοτζέτσι καί 
Λισσιανών, τού έχΙΙροΰ ύποχωρήσαντος μέ 
πολλάς άπωλείας. Κατελήφθη επίσης ό λό
φος Αυγό μεταξύ Φουάτ μπέη καί Μπιζάνι, 
ώς καί τά αντερείσματα δυτικώς τοΰ χωρίου 
Λισσιανά, τά πρός τήν πεδιάδα Ίωαννίνων. 
άνεμος έπικρατοΰσιν.Βροχή ραγδαιοτάτη καί

—Ή Πάργα κατελήφθη ύπό άνταρτικοΰ σώματος, είσήλθε δέ κατόπιν 
καί τακτικός στρατός.Έτερον τ^ιήμα στρατοΰ κατέλαβε τήν Παραμυθίαν.

8 Δεκεμβρίου. — Ή Α. Μ. ο Βασιλεύς Γεώργιος άπηύθυνε πρός τόν 
ναύαρχον Κουντουριώτην 
θερμότατοι- συγχαρητή
ριον τηλεγράφημα διάτήν 
νίκην τής 5 Δεκεμβρίου. 
Καί ό Πρωθυπουργός τής 
Βουλγαρίας κ. Γκέσωφ 
έπεσκέφθη τόν έν Σοφίφ 
Πρεσβευτήν τής Ελλάδος 
καί τόν συνεχάρη, έκ μέ
ρους τής Βουλγαρίας, διά 
τήν περιφανή νίκην τοΰ 
Ελληνικού στόλου.

9 Ίανουαρίου. Ό Γε
νικός ’Αρχηγός τοΰ στρα
τού Διάδοχος Κωνσταντί
νος έφθασεν είς Πρέβεζαν 
καί έκεϊθεν διηυθύνθη είς 
Φιλιππιάδα. Είς τόν Διά
δοχον έγένετο είς Πρέβε
ζαν ένθουσιώδης ύποδοχή.

—Τό αίχμαλωτισθέν έν 
Πρεβέζιι Τουρκικόν τορ- 
πιλλικόν ’Αττάλεια», έπι- 
σκεϋασθέν είς τόν Ναύ
σταθμον, μετωνομάσθη 
«Νικοπολις» καί προσε- 
τέθη ώς μονάς έν ένεργεία 
τοΰ Ελληνικού Στόλου. 
Κυβερνήτης τής «Νικοπό- 
λεως» διωρίοθη ό ύπο- 
πλοίαρχος κ. Ν. Βότσης.

10 Ίανουαρίου.— Ένφ πανταχόθεν άνεμένετο ότι, ό Κιαμήλ πασάς 
θά συνωμολόγει ειρήνην, αποδεχόμενος τούς ορούς τών συμμάχων, 
αίφνης έπήλθεν άνατροπή τής ύπ’ αύτόν Κυβερνήσεως, διά πραξικοπή
ματος επαναστατικού ύπό τοΰ Νεοτουρκικού Κομιτάτου. Κατά τάς

TO ΟΡΜΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΑΣ
ΕΙς τόν ήρκμον αύτόν λιμένα τοϋ Μούδρον τής Λήμνου, είνε Ελλιμενισμένος 6 στόλος μας.

έξελιχθείσας αιματηρός σκηνάς είς τήν Υ. Πύλην έφονεύθη ό Υπουρ
γός τών Στρατιωτικών Ναζήμ πασάς. Έπί κεφαλής τοΰ κινήματος εύρί- 
σκετο ό Ένβέρ βέης. Τήν Μ. Βεζυρείαν άνέλαβεν ό Σεφκέτ πασάς. 
Νέος Υπουργός τών Στρατιωτικών διωρίοθη ό Ίτζέτ πασάς.

—Ό Διάδοχος Κωνσταντίνος άνέλαβεν έν Ήπείρφ τήν άρχηγίαν καί 
μεταβάς είς τό στραταρχεΐον έδωκε διαταγάς δπως έπαναληφθή ή κατά 
τοΰ Μπιζανίου γενική έπίθεσις.

11 Ίανουαρίου.—Οί έν Λονδίνφ πληρεξούσιοι τών Συμμάχων συνήλ- 
θον δπως άνταλλάξωσι σκέψεις μετά τήν έπελθούσαν μεταβολήν τής 
καταστάσεως, συνεπείς? τοΰ έπα- 
ναστατικοΰ έν Κωνσταντινουπόλει 
πραξικοπήματος. Οί πληρεξούσιοι 
τήν έπελθούσαν μετατροπήν θεω
ρούν ισοδύναμον πρός άπάντη- 
σιν άρνητικήν είς τήν νόταν τών 
Μ. Δυνάμεων καί επομένως άφευ
κτοι· τήν έπανάληψιν τών έχθρο- 
πραξιών.

12 Ίανουαρίου. — Είς τήν Ή
πειρον τό άκρον δεξιόν, ύπερβάν 
τά συρματοπλέγματα, έφΟασεν είς 
αύτήν τήν πεδιάδα τοΰ Μπιζα- 
νίου. Αί άπώλειαι τού έχθρού είς 
τό δεξιόν είνε μεγάλαι. Σφοδρο- 
τάτη γίνεται έπίθεσις κατά τοΰ 
άριστεροΰ καί τοΰ Αγίου Νικο
λάου, ένθα οί Τοΰρκοι λυσσωδώς 
άνθίστανται.

13 Ίανουαρίου. Είς τάςκατα- 
ληφθείσας ύπό τής Ιταλίας νή
σους τοΰ Αιγαίου έξακολουθούν 
αί άνθελληνικαί ένέργειαι τών 
’Ιταλικών άρχών. Άπηγορεύθη ή 
προσέγγισις είς τό άτμόπλοιον
Αίγαϊον· είς τούς λιμένας τών 

Δωδεκανήσων. Διά παντοίων μέ
σων καί άπειλών αί Άρχαί προσ
παθούν νά παραπείθουν αγραμμά
τους χωρικούς δπως ύπογράψουν 
ψηφίσματα ύπέρ τής ’Ιταλικής 
κατοχής. Αί τοιαΰται άπόπειραι 
αποβαίνουν μάταιαι, διότι οί νη- 
σιώται εμμένουν είς τήν μετά τής 
Ελλάδος ένωσιν.

14 Ίανουαρίου.— Μετά τήν έν 
Κωνσταντινουπόλει επαναστατι
κήν τών πραγμάτων μεταβολήν 
καί τήν προκλητικήν στάσιν τοΰ 
νέου Υπουργείου Σεφκέτ πασά, 
οί έν Λονδίνφ πληρεξούσιοι τών 
Συμμάχων άπεφάσισαν νά διακό- 
ψουν τάς διαπραγματεύσεις. Έξέ- 
λέγη έπιτροπή τετραμελής πρός 
διατύπωση· τής σχετικής άνακοι- 
νώσεως.

15 Ίανουαρίου.—Είς τήν Βουλ
γαρίαν ή Κυβέρνησις καί ό Βασι
λεύς Φερδινάνδος έκηρύχθησαν 
ύπέρ τής άμέσοϋ έπαναλήψεως 
τών εχθροπραξιών.

16 Ίανουαρίου. — Οί πληρε
ξούσιοι τών Συμμάχων έπέδωκαν 
έν Λονδίνφ είς τούς Τούρκους 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ ΤΗΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μόλις έΟεάϋη έκπλέουσα τών στενών ή 'Αρμάδα, έπηλΟεν όλοταχώς κατ’ αύτης 

ή μοϊρα τών Οωρηκτών καί ήρχισε ραγδαϊον πΰρ.

πληρεξουσίους άνακοίνωσιν, έν τή όποίφ άναφέρεται απλώς δτι, Οεω- 
ροΰσιι· δριστικώς διακοπείσας τάς διαπραγματεύσεις. Έν τή ανακοινώ
σει δέν θίγεται τό ζήτημα τής άνακωχής διότι τό ζήτημα τούτο, 
διαφεΰγον τήν δικαιοδοσίαν τών πληρεξουσίων, άφέθη νά κανονισθή 
ύπό τών οικείων Κυβερνήσεων. Οί πληρεξούσιοι άπέστειλαν άντίγραφον 
τής άνακοινώσεως είς τόν Υπουργόν τών ’Εξωτερικών τής ’Αγγλίας, 
συνοδευόμενον δι’έπιστολής, έν τή οποίφ οί πληρεξούσιοι τών Συμμά
χων έκφράζουσι τάς ευχαριστίας των διά τήν παρασχεθεϊσαν φιλοξενίαν 
καί τάς ενδείξεις συμπάθειας πρός αυτούς. Οί άρχηγοί τών τεσσάρων 

άποστολών έπεσκέφθησαν τόν σέρ 
Έδουαρδ Γκρέϋ καί τόν ηύχαρί- 
στησαν καί προφορικώς, ύπέθσλον 
δέ διά τοΰ Υπουργού τάς ευχαρι
στίας των πρός τόν Βασιλέα καί 
τήν Αγγλικήν Κυβέρνησιν.

17 Ίανουαρίου. — Άποφάσει 
τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως 
καί έν συνεννοήσει μετά τών Συμ
μάχων, <5 Γενικός Αρχηγός τοΰ 
Βουλγαρικού στρατοΰ διεβίβασε 
πρός τό Τουρκικόν άρχηγεϊον τής 
Τσατάλτζας τήν κατα·ι·γελίαν τής 
άνακωχής, τής οποίας ή προθε
σμία, μετά τήν καταγγελίαν, εκ
πνέει μετά τετραήμερον.

— Ή Πύλη άπήντησεν είς τήν 
νόταν τών Μ. Δυνάμεων. Προτεί
νει νέαν συνοριακήν γραμμήν μέ 
δςιον τόν "Εβρον καί τόν παρα
πόταμόν αύτοΰ Τούντζαν, άφί- 
νουσα οΰτω έν μέρος είς τούς 
Βουλγάρους, ζητούσα δέ νά κρα- 
τήση τό άλλο μέρος τής πόλεως 
μέ τούς τάφους τών Σουλτάνων. 
Διά τάς νήσους άξιοι, αί τέσσαρες 
πρό τών Δαρδανελλίων νά παρα- 
Γείνουν είς τήν Τουρκίαν, αί δέ 
οιπαί νά γίνουν αυτόνομοι, δπως 

ό Λίβανος ή ή Σάμος.
— Είς τό Λονδΐνον ό κ. Σκου- 

λούδης παρέθηκε άποχαιρετιστή- 
ριον γεΰμα εις τούς πληρεξουσίους 
τών Συμμάχων Κρατών. Άντηλ- 
λάγησαν εγκάρδιοι προπόσεις.

18 Ίανουαρίου. — Ό κ. Βενι
ζέλος έσχε μακράς συνομιλίας 
μετά τού Υπουργού τών ’Εξωτε
ρικών τής Αγγλίας καί μετ’άλλων 
διπλωματών.

19 Ίανουαρίου.—Ό κ. Βενι
ζέλος, συνοδευόμενος καί ύπό τού 
κ. Στρέϊτ, άνεχώρησεν έκ Λονδί
νου, διευθυνόμενος διά Παρισίιον, 
Βιέννης, Βελιγραδιού είς Θεσσα
λονίκην. Είς τόν σταθμόν άπε- 
χαιρέτισαν τόν "Ελληνα Πρωθυ
πουργόν αντιπρόσωπος τοΰ σέρ 
Έδουαρ Γκρέϋ καί αί συμμα
χικά! άποστολαί μέ τούς αρχη
γούς των.

—Ό κ. Βενιζέλος έφθασε περί 
τήν 6 μ. μ. είς Παρισίους. Έγέ
νετο τήν εσπέραν δεκτός παρά τφ 
Πρωθυπουργφ κ. Μπριάν.
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ΑΝΑΦΟΡΑ.— Μόλις έφ-θασεν ό Διάδοχος είς τήν ’Ήπειρον, έσπευσεν άμέοως είς τό στρατόπεδον καί ήκουσεν άπό τόν έως τότε Αρχηγόν τοΰ στρατοΰ 
τής Ήπειρον ’Αντιστράτηγον κ. Σαπουντζάκην έν άναφορφ τά τής καταστάσεως τοΰ στρατοΰ καί έν γένει τά τών πολεμικών έπιχειρήσεών μας.

20 Ίανουαρίου. —Ό "Ελλην Πρωθυπουργός έπεσκέφθη τήν πρωίαν 
τόν Πρόεδρον τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Ποανκαρέ και τόν 'Υπουρ
γόν ιών ’Εξωτερικών κ. Ζωνάρ καί άλλας πολιτικός προσωπικότητας. 
Άνεχώρησεν έκ Παρισίων τήν 7 μ. μ. διό Βιέννην.

21 Ίανουαρίου. — Ληξάσης τής τετραημέρου προθεσμίας μετά τήν 
καταγγελίαν τής άνακωχής, αί έχθροπραξίαι έπανελήφθησαν μέ βομ
βαρδισμόν τής Άδριανουπόλεως.

22 Ίανουαρίου. — Αί έχθροπραξίαι έπανελήφθησαν είς τήν Καλλί- 
πολιν, όπου ολίγα χιλιόμετρα κάτωθεν τοΰ Αίνου συνεκροτήθη σφοδρά 
μάχη. Έπίσης τό πϋρ ήρχισεν καί έκ τής αντιθέτου πλευράς έπί τής 
γραμμής τής Τσατάλτζας.

— Είς Βιέννην ό κ. Βενιζέλος έπεσκέφθη τόν έπί τών ’Εξωτερικών 
Υπουργόν κόμητα Μπερχτόλδ, μετά του οποίου συνωμίλησεν έπί μα
κράν. Τήν εσπέραν άνεχώρησε διά Βελιγράδιον.

23 Ίανουαρίου. —· 
Ό "Ελλην Πρωθυ

πουργός εφθασε τήν 
πρωίαν είς Βελιγρά- 
διον. Έπεσκέφθη τόν 
Πρωθυπουργόν κ. ΙΙά- 
σιτς καί έγένετο δεκτός 
είς μακράν άκρόασιν 
υπό τοΰ Βασιλέως Πέ
τρου. Ή άφιξις τοΰ 
κ. Βενιζέλου είς τήν 
πρωτεύουσαν τής Σερ
βίας έχαιρετίσθη έν- 
Οουσιωδώς.

24 Ίανουαρίου. — 
Συνεπείς τηλεγραφι
κής προσκλήσεως τοΰ 
Βουλγάρου Πρωθυ
πουργού κ. Γκέσωφ, ό 
κ. Ε. Βενιζέλος, αντί 
ν’ άναχωρήση διά Σκο
πιών είς Θεσσαλονί
κην, έτράπη πρός τήν 
Σόφιαν, ένθα εφθασε 
τήν πρωίαν. Έπεσκέ
φθη τόν Βούλγαρον 
Πρωθυπουργόν, μετά 
του όποιου συνωμίλη
σεν ύπέρ τήν ώραν. 
Τήν μεσημβρίαν ό κ. 
Γκέσωφ παρέθηκε πρό
γευμα πρός τιμήν τοΰ 
κ. Βενιζέλου. Ό Βασι
λεύς Φερδινάνδος έξέ- 
φρασε τήν επιθυμίαν 
νά γνωρίση τόν "Ελ
ληνα Πρωθυπουργόν. 
Μετά μεσημβρίαν έγέ
νετο δεκτός είς άκρόα-. 
σιν ύπό τοΰ Βασιλέως. 
Τήν εσπέραν ό κ. Βε
νιζέλος άνεχώρησεν έκ 
Σόφιας.

25 Ίανουαρίου. — 
Τό Βουλγαρικόν Στρα- 
τηγεΐον μετέβαλε τό 
αρχικόν αύτοΰ σχέδιον, 
στρέψαν τάς προσπάθειας του κατά τής Χερσονήσου τής Καλλιπό- 
λεως καί τής Ευρωπαϊκής άκτής τών Δαρδανελλίων.

— Ό κ. Βενιζέλος κατερχόμενος έκ Σόφιας είς Θεσσαλονίκην, διήλ- 
θεν έκ Γευγελή, ένθα τφ εγένετο ένθουσιωδεστάτη υποδοχή.

— Ό αεροπόρος ύπολοχαγός τοΰ Μηχανικού κ. Μουτούσης έξετέλεσε 
λίαν έπιτυχή πτήσιν ύπέρ τά στενά τών Δαρδανελλίων, κατοπτεύσας τό

ΜΠΙΖΑΝΙ. —Τά πολιορκητικά πυροβόλα τής μεγάλης ολκής, β 
φρουρίου καί σείεται ή γύρω έ

άγκυροβόλιον τοΰ εχ
θρικού στόλου, έρριψε 
δέ καί τρεις χειρο
βομβίδας.

26 Ίανουαρίου. 
Ή γενομένη είς τήν 
Θεσσαλονίκην ύποδο- 
χή είς τόν κ. Βενιζέλου 
ύπήρξεν αποθεωτική. 
Είς τήν ύποδοχήν συμ- 
μετέσχον καί οί Μου
σουλμάνοι καί οί Ε
βραίοι. Τήν μεσημ
βρίαν ό Πρωθυπουρ
γός έπρογευμάτισεν είς 
τά Ανάκτορα, κληθείς 
ύπό τής Α.Μ. τού Βα
σίλειος μεθ’ ού έσχε 
πολύωρον συνομιλίαν.

- Τό άερόπλανον 
Άδαμίδου άνεγνώρισε 
τάς έχθρικάς θέσεις είς 
τό Μπιζάνι καί έρριψε 
βόμβας αποτελεσματι
κούς. Καί τό ήμέτερον 
πυροβολικόν σφοδρώς 
έβαλε κατά τοϋ έχθροΰ. 

—Ή κατά τής Σκό
δρας προσβολή γίνεται 
έκ μέρους GO,(ΧΙΟ στρα
τοΰ έξ ών αί 20,000 
εΐνε Σέρβοι.

— Έν Άδριανουπό- 
λει έκ τοΰ βομβαρδι
σμού κατεστράφησαν 
300 οίκίαι.

27 Ίανουαρίου. — 
Τό Τουρκικόν κατα
δρομικών « Χαμηδιέ > 
έπιστρέφον έκ τής Ε
ρυθρός θαλάσσης είσ- 
ήλθεν είς τήν διώρυγα 
τοΰ Σουέζ, κατευθυνό- 
μενον είς Πόρτ Σαΐδ.

άλλουν διαρκώ; κατά τον άπορό ήτου Οι Τούρκοι εις τήν
ίτασις. 1 οαταλτζαν ενηργη-

σαν επιθετικήν προε- 
λασιν άποκρουσθεΐσαν ύπό τών Βουλγάρων. Κατά τάς πληροφορίας 
Βουλγαρικής πηγής αί άπώλειαι τών Τούρκων υπήρξαν μέγιστοι.Έτέραν 
ήτταν ύπέστη ό Τουρκικός στρατός πρό τής Καλλιπόλεως.

28 Ίανουαρίου.— Είς τήν Κωνσταντινούπολιν ή Αστυνομία συνέ
λαβε “Ελληνας ύπηκόους, δημοσιογράφους, ιατρούς, δικηγόρους καί 
έμπορους. Οί πρεσβευταί τής Ρωσσίας καί Γαλλίας διεμαρτυρήθησαν.

Η ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ. — Μέσα είς όρύγματα, ώχυρωμένα μέ όγκολθους καί χώματα, [μάχονται οΐ άδελφοί μας, 
μέσα είς τά χιόνια καί παγώνουν καί χάνουν τά άκρα των ot δυστυχισμένοι.

Η ΠΕΡΙ ΤΟ ΜΠΙΖΑΝΙ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ.—Μέ τοκομαχικά βαρέα πυροβόλα μεγάλης όλκής προσβάλλουν ot ήμέτεροι τό όχυρώτατον Μπιζάνι άπό τριμήνου ήδη.
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—Ό Πρωθυπουργός κ. Βενι
ζέλος άνεχώρησεν έκ Θεσσα
λονίκης περί τήν 2 μ.μ. έπί τοΰ 
ύπερωκεανείου «Αθήναν· προ- 
πεμφθείς ύπό άπειρου πλήθους.

— Τό 'Χαμηδιέ» άπέπλευσε 
έκ Πόρτ Σαίδ καί είσήλθεν είς 
τήν Μεσόγειον.

29 'Ιανουάριου. — Σφοδρά 
έπίθεσις πυροβολικού έγένετο 
κατά τοΰ Μπιζανίου. Τό εχθρι
κόν πυροβολικόν μετά δίωρον 
άγώνα έπαυσε τό πΰρ. Ό έχ
θρός έπιχειρήσας νά καταλάβη 
τάς διόδους Σαβρόκου άπεκρού- 
σθη μετά μεγάλων ζημιών. Ό 
Μέραρχος κ. Δ. Ματθαιόπου- 
λος έτραυματίσθη έλαφρώς έκ 
θραύσματος όβίδος.

— Ό κ. Βενιζέλος άφίκετο 
άργά είς ’Αθήνας διάΧαλκίδος, 
ένθα μετέβησαν οί 'Υπουργοί 
πρός προϋπάντησή' του.

30 ‘Ιανουάριου.—Τό Τουρ
κικόν θωρηκτόν Άσσάρι-Τε- 
φήκ προσήραξεν έπί βραχώ
δους άκτής είς τό Καραμπουρ- 
νοΰ τοΰ Εύξείνου καί ήρχισε 
βυθιζόμενου.

— Ή Βουλγαρία έζήτησε 
παρά τής Σερβίας ένίσχυσιν 
δύο μεραρχιών.

— Οί έν Λονδίνφ Πρεσβευ-
ταί κατά τήν διάσκεψιν αύτών μετά τοΰ Υπουργού τών ’Εξωτερικών 
τής ’Αγγλίας άπέρριψαν τήν έπισήμως ύποβληθεϊσαν αϊτησιν τής Τουρ
κίας, διά τής οποίας αΰτη έπεκαλεΐτο τήν επέμ
βασή· των ύπέρ τής ειρήνης.

31 'Ιανουάριου. — ’Αποπλέει έκ τού λιμένος 
τής Σούδας ή μόνη έναπομείνασα ’Αγγλική φυ- 
λακίς «Γιάρμουθ». Έν Κρήτη ούδέν πλέον 
ύπάρχει ξένον πολεμικόν καί αίρεται οϋτω καί 
ό τελευταίος τύπος τής Διεθνούς προστασίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ.—Ό άρχηγός τοΰ Στρατού τής Ηπείρου μέ τό έπιτελεϊον του’κατοπτεύονν 
τόν περί τό Μπιζάνι έχθρόν άπό μίαν στενωπόν.

’Εθνικήν του δράσιν καί τούς υπέροχους αύτοΰ άγώνας ύπέρ 
τών προνομίων τής ’Εκκλησίας καί τοΰ Γένους άνέπτυξεν ώς 
Μητροπολίτης Ήρακλείας, άναδειχθείς άτρόμητος τής Μεγά
λης τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας στρατιώτης κατά πάσης επιβολής. 
Τά δρια μιάς συνοπτικής βιογραφίας είνε πολύ μικρά, ώστε 
νά περιληφθή είς αύτά ή έξιστόρησις τών γεγονότων κατά τά 
όποια έκλεΐσθη ό Μητροπολίτης Ήρακλείας. Εϊνε όμως είς 
πάντας γνωστή ή στάσις τοΰ έπιφανοΰς Ιεράρχου, δτε ή Πύλη 
έπεχείρησε νά ύπονομεύση τά θεμέλια τής ’Εκκλησίας, περι- 
κόπτουοα τά προνόμια αύτής διά διαφόρων καταστρατηγή·

ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ—Είς τάς περιστάσεις, ύπό τάς όποιας εύρί- · /wi · ■ εν κτ w ι ■ <-» τ» ^ * | θ " ΐ **··· α* · · Jv « » · · —λ “ΤΆ * 1 C .5- ..0
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_ 1 σκεται σήμερον έν ’Ανατολή

« « «

Μ Π I Ζ A Ν I *
σΜ,έο' άπ τό κορφαντάριαοτο, τό φοβερό Μπιζάνι, 

μέ τά πλεχτά τά σύρματα, μέ τά βαθειά χαντάκια 
μας πολέμφ ή Αρβανιτιά, βαρεία ταμπουρωμένη.
Πέφτουν ή σφαίρες οάν βροχή, ή οβίδες σάν χαλάζι, 
κι όιοια κορμιά σκοτώνουνε, πανώρηα παληκάρια. 
"Ενα εύζωνάκι δύστυχο, οτά χιόνια ξαπλωμένο, 
άγνάντι' άπ’τ'άραχνο βουνό, πικρό τραγούδι λέει : 
—Τί νά σοΰ κάμ'Άρβανιτιά, τινά αοϋ κάμω Τούρκε; 
Αέν πολεμάω μέ κορμιά καί μέ βαρειά ταμπούρια, 
μόν"πολεμάω ό δύστυχος μέ τοΰ Βοριά τά χιόνια. 
Μαργώσανε τά χέρια μου, τά πόδια μου μάργωσαν 
τήν παγωνιά ’χω σύντροφο καί τήν αρρώστια προίκα. 
Μαΰρα πουλιά τής ερημιάς, μαΰρα πουλιά τής ράχης, 
τρεχάτε στή μανοΰλα μου, τής δόλιας, νά τής πήτε: 
Μήν κλαίει τά έρμα νειάτα μου, μήν κλαίει τήν

[άντριά μου, 
μόνο νά κλαίρ π’ άδικα χάνοι τήν λεβεντιά μου.' 
Ψηλά βουνά τής Ρούμελης έχετε γειά γιά πάντα !

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΝ. — Ό Αγών είς τήν “Ήπειρον είναι 
λυσσαλέος καί οί Τοΰρκοι είς τό Μπιζάνι μάχονται άπεγνωσμένως.

• Έφιοτώμεν τήν προσοχήν τών Αναγνωστών τής 
•Εικονογραφημένης» έπί τού ΰφους τοΰ άνωτέρω ποιή
ματος, δπερ, άς όμολογη^ή, είνε έπιτυχής μιμησις τών 
δημοτικών καί κλέφτικων τραγουδιών.

ΜΠΙΖΑΝΙ.—Άπό αύτά τά χαρακώματα οί Τούρκοι κρυμμένοι καταβάλλουν ύστάτην 
καί άπεγνωσμένην προσπάθειαν κατά τής Αρμης τών ίδικών μας.

Ελληνισμός καί τό ’Ορθόδοξον 
Γένος, έπρεπε νά άνέλθη εΐς τόν 
χηρεύσαντα, μετά τόν θάνατον 
Ιωακείμ τοΰ I”, Πατριαρχικόν 
θρόνον Ιεράρχης τής Μεγάλης 
’Εκκλησίας |ΐέ πείραν καί μέ κό
ρος καί μέ επιβολήν χαρακτήρας 
μεγίστην. Τά προσόντα ταΰτα συν
δυάζει. ύπερόχως ό Μητροπολίτης 
Χαλκηδόνος Γερμανός, ό ώς Ηρά
κλειος γενόμενος γνωστότατος είς 
τό Πανελλήνιον διά τήν έθνοπρε- 
πεστάτην αύτοΰ στάσιν καί τούς 
άγώνάς του ύπέρ τής ’Εκκλησίας 
καί τού Γένους. Ένεκα τοΰ βαϋέος 
γήρατος του ό διαπρεπής ‘Ιεράρ
χης άπέστεργε νά άποδεχθή τήν 
υποψηφιότητα είς τόν Πατριαρχι
κόν Θρόνον, άλλ’ ύπεχώρησεν είς 
τάς έπιμόνους παρακλήσεις έκεί
νων, οΐτινες τόν έθεώρουν ώς τόν 
μόνον ένδεδειγμένον, παρ’ δλον τό 
βάρος τών έτών, νά κυβέρνηση 
ασφαλώς καί δεξιώς τό σκάφος 
τής ’Εκκλησίας. Σύμπας ό ’Ορθό
δοξος 'Ελληνισμός άνέμενε τήν 
έκλογήν του, μόλις έγένετο γνω
στόν οτι άπεοέχετο τήν υποψη
φιότητα. Πράγματι, κατά τήν γενο- 
μένην οριστικήν εκλογήν τή 28 
’Ιανουάριου έν τοίς Πατριαρχείοις, 
ή ψήφο? τ®ν ’Αρχιερέων καί τών 
Λογάδων τοΰ "Εθνους άνέδειξε τόν 
Μητροπολίτην Χαλκηδόνος Γερ
μανόν, Οικουμενικόν Πατριάρχην.

Ό νέος Οικουμενικός Πατριάρ
χης Γερμανός ό Ε' είνε ήλικίας 
78 έτών, γεννηθείς τφ 1835 είς 
τήν πλησίον τού Φαναριού συνοι- 

πατήρ του, άρχιρράπτης τό έπάγ-κίαν τοΰ Βαλατα. Ό : .. ......
γελμα, ώνομάζετο Άνέστης Καβακόπουλος, ή δέ μήτηρ 
του Φωτεινή. Είς ήλικίαν 17 έτών μετέβη εΐς 'Ιεροσόλυμα 
ύπό τήν προστασίαν τοϋ διευθυντοϋ τής θερλογικής Σχο
λής τοϋ Σταυρού αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κλεώπα. Μετά 
δύο έτη ήλθεν είς ’Αθήνας, δπου παρέμεινεν έπ’ αρκετόν 
καί έπανελΟων είς Κωνσταντινούπολη, διήκουσε μαθή
ματα πρώτον είς τήν Μ. του Γένους Σχολήν καί κατόπιν 
είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης, έκ τής οποίας 
άπεφοίτησεν είς ήλικίαν 27 έτών, προχειρισθείς είς διά
κονον καί μετονομασθεις άπό Γεωργίου είς Γερμανόν. 
Τάς θεολογικάς του σπουδάς συνεπλήρωσε καί είς τήν 
Εύρώπην. Είς τό ιερατικόν αύτοΰ στάδιον διεκρίθη εύθύς 
άμέσως, έπιδείξας έκτακτα προσόντα καί μεγάλας άρετάς. 
Ό Πατριάρχης Σωφρόνιος δ Β' προήγαγεν αύτόν είς 
Μέγαν’Αρχιδιάκονον, έπί δέ τοΰ διαδόχου του Γρηγορίου 
τοΰ έξελέγη Μητροπολίτης Κώου. Ώς συνοδικόν μέλος 
έκλήθη τό πρώτον τφ 1874 καί κατέλαβε θέσιν διακε
κριμένων είς τήν Ίεράν Σύνοδον μέχρι τοΰ 1876, δτε 
προήχθη είς Μητροπολίτην Ρόδου. ’Αλλά τήν μεγάλην

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ. — "Ενα στίφος Αληθινόν, άπό φανατικούς χοιζάδες καί 
άλλους σιρατολογηθεντας άπό τό Κομιτάτον, ώδευσε διά τών δδών της Σταμποϋλ κατά 
τής Υ. Πύλης καί έξεβίαοεν είς παραίτησιν τήν ύπό τόν Κιαμήλ παοάν Κυβέρνηοιν.

Η ΕΣΧΑΤΗ ΑΜΥΝΑ. — Τραίνα όλόκληρα κατάφορτα άπό στρατόν, 
κανόνια καί πυρομαχικά έζαποστέλλονται πρός τήν Τοατάλτζαν όπου 

οί Τοΰρκοι Αντιτάσσουν τήν έσχάτην άμυναν.

σεων. Τότε ό Άγ.Ήρακλείας, 
ώς Τοποτηρητής, έκήρυξε τήν 
Εκκλησίαν έν διωγμφ, έπαυ
σαν δέ αί ίεροτελεστίαι καί οί 
ναοί έκλείσθησαν. Ή τοιαύτη 
στάσις τοΰ "Ελληνος ‘Ιεράρ
χου, μή πτοηθέντος πρό τών 
απειλών, έξηνάγκασε τόν τότε 
Σουλτάνον Άβδούλ Χαμίτ νά 
ύποχωρήση. Τά προνόμια διε- 
σώθησαν καί τό γόητρον τής 
’Εκκλησίας έξυψώθη.
Ό Γερμανός παρέμείνε Μη

τροπολίτης Ήρακλείας μέχρι 
τοΰ 1897 δτε μετετέθη είς 
τήν Μητρόπολιν Χαλκηδόνος, 
έθεωρεϊτο δέ έκτοτε ώς μία 
κορυφή τής ’Ορθοδόξου ‘Ιε
ραρχίας. Ώς τοιαύτην κορυ
φήν τώρα τόν άνεβίβασαν είς 
τόν Θρόνον τών Φωτίων καί 
τών Χρυσοστόμων. Ή έκλο- 
γι’| του ήτο ένδεδειγμένη καί 
άνεμένετο παρά πάντων.

ΑΠΟ ΤΑ “ΤΡΟΠΑΙΑ,,

Τ© ΗΡΩΟΝ
Στόν άγαπητόν φίλον 
κ. ΔΗΜ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΝ 
Βουλευτήν Ψαρών.

Στά Ψαρά θά στηΟή τώρα αιώνια 
πυραμίδα άπό Τούρκων κανόνια, 
ώς Ήρώον στά γενναία παλ- 

[ληκάρια, 
μέ τήν Νίκη, στήν πάνω μεριά, 
ποΰ δλη ή Γή νά τής φάλλη 

[άπ' άνάρηα- 
—Χαϊρε,Ελλήνων θεά, Λευτεριά.’

. Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

ΑΣΚΟΠΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Μερίς τού Βουλγαρικού τύπου έξετροχιάσθη είς άρθρογραφίαν κατά τών εθνολογι
κών άξιώσεων τής ‘Ελλάδος εϊς τάς περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Δράμας καί Σερρών. 
Ή τοιαύτη άρθρογραφία άποτελεΐ παρατονίαν εΐς τόν ύμνον τής Βαλκανικής Συμ- 
μαχίας, δέν έχει δέ καί καμμίαν άπολύτως βάσιν έπί τής όποιας νά στηριχθή. Όσον 
άφορφ μάλιστα τήν στατιστικήν, οί άριθμοί της ουδόλως συνηγορούν ύπέρ τών άρθρο- 
γραφικών πυροτεχνημάτων ένίων Βουλγαρικών έφημερίδων, αίτινες, ώς μή ώφει- 
λον, ήρχισαν τήν τοιαύτην πολεμικήν. Διότι είς τό Σαντζάκιον τής Θεσσαλονίκης 
υπάρχουν Έλληνες 233,508, Μωαμεθανοί 189,600, Βούλγαροι 70,096, Εβραίοι 
65,730 καί Ρουμανίζοντες 3,928. Εΐς’τό Σαντζάκιον Σερρών, Έλληνες 99,513, Μωα

μεθανοί 122,303, Βούλγαροι 
90,586, Εδραίοι 3,005, Ρουμα
νίζοντες 980. Είς τό Σαντζά
κιον Δράμας, "Ελληνες 47,852, 
Μωαμεθανοί 124,100, Βούλγα
ροι 2,120. —τ

"Ωστε καθ’ δλον τόν Νομόν 
οί Έλληνες άνέρχονται είς’ 
380,873 καί οί Βούλγαροι είς 
162,802. Άλλά μήπως ή στα
τιστική μόνον καταλήγει είς 
συμπεράσματα άναμφισδήτητα; 
Δέν νομίζουν οί καλοί μας σύμ
μαχοι δτι δέν πρέπει νά συζη
τούν διά πράγματα αύταπόδει- 
κτα καί δτι αί τοιαύται συζη
τήσεις δέν είνε ώφέλιμοι είς 
τόν κοινόν άγώνα τών συμμά
χων, άλλά μόνον είς τόν κοινόν 
έχθρόν των, είς τούς Τούρκους;

«

Βάϊ, Βάΐ! Νέίντίμποϋ! Δέν ήτο σπουδαία ή ναυμαχία. Μόνον ποΰ έγέμισαν τά νοσοκομεία τής 
Κων/πόλεως άπό τραυματίας, άλλόφρονας έκ τρόμου καί κραυγάζοντας: Πώ, πώ, τί ήταν τοΰτο !

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΡΟΟΔΟΙ

Μίαν άπό τάς μεγαλειτέρας 
προόδους τής φωτογραφίας είς 
τάς ’Αθήνας αποτελεί τό έπί 
τής δδού Κοραή Φωτογραφεΐον 
τοΰ κ. Ν. Ζιγκριλάρα. 'Γά ερ
γαστήριά του είνε άκαδημία 
φωτογραφικής τέχνης, προκα- 
λοΰν δέ τόν θαυμασμόν αί 
σπουδαί, τά τοπία καί δλα τά 
άλλα είδη διά τήν καλλιτεχνι- 
κωτάτην έπεξαργασίαν των.'Ο 
κ. Ζιγκριλάρα έγκατέστη εν
ταύθα πρό τριών μόλις μηνών 
καί ήρχισε τό έργον του μέ δλα 
τά εφόδια καί μέ μεγάλην κα
λαισθησίαν, κατέλαβε δέ άμέ
σως τά πρωτεία μεταξύ τών 
φωτογράφων μας. Αί φωτο- 
γραφίαι του είνε καλλιτεχνή
ματα, διά τά δποία θά έκαυ- 
χώντο καί οί μεγαλείτεροι τής 
Εύρώπης φωτογράφοι.
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Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΣΤΟΝ Π1ΕΡ ΛΟΤΙ
"Οταν σνλλάβη; με τό άβρό τό χέρι οον τήν πέννα 
καί τον χασί; αρώματα ρουφή; μεθυστικά 
καί οτών Ούρί τα οράματα τρυφή; τα μαγτκα 
με Γιαπωνέζα; ή Χιινονμ φουστάνια μυρωμένα,

τότε ο' ούράπα ινδάλματα πειή; (ονειρεμένα 
καί στήν Τουρκία οον έγκώμια συγγράφει; λυρικά 
καί στή Στ αμ πού λ οον βρϊοκοντα; τά πάντα άγγελικά, 
των γιιρεμιών τη; έξνμνεΐ; τττ κιί/.λη τα κρυμμένα.

’.-Ι.τ’ τήν Αλήθεια τή σεμνή διαζυγίου έχει; πάρει 
καί τή; φ’ανταχτερή; ψευτιά; μονάχα έχει; τή χάρη, 
καί παρομοιάζει; οάν Έδιμ τοΰ'Ισλάμ τόν μανρον"Αδη.

"Ολ" <»' «δΐϊ/.φοι σου Αθάνατοι γιά σένα κοκκινίζουν 
τον Βερανζέρου καί του Οΰγκώ τά <Jora oror τάφο

[ τρίζουν. 
Καί ον ; Μαίώνιο βάφεσαι στήν δφη... κοκκινάδι.'...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

46

ΝΑΖΗΜ ΠΑΣΑΣ
'Υπουργός τών Στρατιωτικών -’Αρχιστράτηγος 

ον ^δολοφόνησαν οί Νεότονρκοι.

Ο ΓΕΡΜ-ΣΤΡΑΤΟΣ

Μέ τήν έφαρμογή·/ 
τών νέων νομοθιτικών 
μέτρων, τών ληφθέν- 
των έν Γβρμανίφ ύπέρ 
τού στρατού, έπέρχε- 
ται σπουδαία προσθή
κη εις τάς στρατιω
τικός δυνάμεις τής 
Γερμανικής Αυτοκρα
τορίας.'Ο έν ειρήνη 
στρατός ανέρχεται εις 
700,000 περίπου, συμ
περιλαμβανομένων 
τών αξιωματικών,τών 
ένός έτους έθελοντών 
καί τών ύπαλλήλων. 
Μέτόν νόμον τοϋ ’Ιου
νίου 1912 προστίθεν
ται δύο ακόμη στρα
τιωτικά σώματα, 106

ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ των καφε-ςανταν λόχοι ταχυβόλων, 6
(Τουρκιστί: Έμβέρ-Μπέη) γχα. ιππικού, 30 πυ-

ροβολαρχίαι πεδιναί, 
καί τινα τάγματα σκαπανέων. Ή Γερμανία διά τών νέων τούτων μέτρων 
αποβλέπει εις τήν αΰςησιν τοϋ στρατού της έν καιρω πολέμου είς τόν 
κολοσσιαίον αριθμόν τών πέντε έκατομμυρίων. Τά οικονομικά βάρη διά 
τήν τοιαύτην αύξησιν είνε ανάλογα. Ή έτησία δαπάνη διά τόν Γερμανικόν 
στρατόν καί τό ναυτικόν, συμπεριλαμβανομένων καί τών συντάξεων καί 
τοϋ τόκου τών ειδικών 
διά τής ϋπηρεσίας ταύ- 
της δανείων, ανέρχεται 
σήμερον εις 77 έκατομμύ- ϊ 
ρια λίρας στερλίνας. Τόν | 
αριθμόν τόν δίδει δ στρα- | 
τιωτικός συνεργάτης τών S 
«Καιρών τού Λονδίνου, 
προσθέτων ότι, προβλ.έπε- 
ται καί αΰξησις ένός άκό- ι' 
μη έκατομμυρίου λιρών 
διά τήν στρατιωτικήν άε- 
ροπλοίαν.

«
ΤΟ ΡΕΚΟΡ

ΤΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ

Τούρκοι καί Τουρκαλβα- 
νοί έ/νοούν εις τήν Ήπει
ρον νά φθάσουν τό ρεκόρ 
τής θηριωδίας. Μέχρι τών 
μέσων Ίανουαρίου είχεν 
έξακριβωθή δ άριθμός τών

Ο ΛΗΣΤΟΠΕΙΡΑΤΗΣ — Τό θωρηκτον .Χαμηδιέ·, άακόπως καταλιπόν τδ έν Ναγαρά κρησφύγετόν του, άφού «βομβάρδισε 
τήν «Μακεδονίαν» εις τόν λιμένα Σύρου, έτράπη πρός τήν Έρυθράν, έπανέπλευσεν είς Μάλταν καί περιπλανάται άκόμη. 

μή τολμών νά άντικρύση Ελληνικόν σκάφος καί μή γνωρίζον πού νά εύρη άσυλον.

χωρίων, τά όποια κατέ
στρεψαν. Είς τήν περιφέ
ρειαν Δελβίνου έπυρπόλη-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1913

σαν καθ’ δλοκληρίαν 36 καί 
κατά μέρος 15 χωρία, προέ- 
βησαν δέ είς λεηλασίας καί 
διαρπαγάς εις άλλα 55. Ό 
άριθμός τών σφαγέντων άνέρ- 
χεται εις 125. Εις τήν επαρ
χίαν Φιλιατών έλεηλάτησαν 
καί έκαυσαν 10 χωρία, κατέ
σφαξαν δέ περί τούς 45, κατά 
τό πλεΐστον γυναίκας καί παι* 
δία. ’Επίσης 18 χωρία έκαυ
σαν κατά μέγα μέρος εις τήν 
περιφέρειαν Παραμυθίας, 29 
εις τήν έπαρχϊαν Ίωαννίνων, 
8 εις τήν περιφέρειαν Ζαγο- 
ρίου καί 6 εις τά πέριξ τής 
Φιλιππιάδος. Τό χωρίου Σω- 
τήρας εις τήν περιφέρειαν 
’Αργυρόκαστρου έξ δλοκλή- 
ρου έκάη. καί πλησίον τής 
Κονίτσης τό μοναστήριον καί 
πολλαί έπαύλεις έπυρπολή- 
θησαν. θύματα είς δλας αϋ- 
τάς τάς επαρχίας υπάρχουν 
ούκ ολίγα, άλλ’ δ άριθμός 
των δέν είχεν άκόμη έξακρι- 
βωθή. Τούρκοι καί Τουρκαλ- 
βανοΐ έξηκολούθησαν έκτοτε 
τό βάρβαρον, τό βδελυρόν, τό 
απαίσιου έργον των. 'Ο μαύ
ρος πίναξ τής θηριωδίας των 
εις τήν Ήπειρον έχει καί 
συνέχειαν.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο Κ. ΛΟΤΙ

Μαγευμένος άπό τά θέλγη
τρα τής Σταμπούλ, έχει βλον 

τό δικαίωμα ό Γάλλος συγγραφεύς νά λυπήται τώρα ποΰ βλέπει καταρ- 
ρέουσαν τήν Τουρκίαν. Ώς ποιητής όνειροπόλος πιθανόν νά ήσθάνετο ιδιαι
τέραν γοητείαν εις τά θέλ
γητρα τής γηραιδς ’Ανα
τολής καί νά έβλεπε, μέ 
μελαγχολίαν, ο'.ανδήποτε 
άναμόρφωσιν αύτής.Ήδύ- 
νατο δμως νά περιορισθή 
είς τά ποιητικά του ονει
ροπολήματα καί τάς με
λαγχολίας του καί νά 
έκδηλώνη τόν φιλοτουρ- 
κισμόν του χωρίς νά κα- 
ταφύγη καί εις μέσα άνά- 
ξια ένός συγγραφέως τής 
περιωπής καί τής φήμης 
του. Διότι, δταν είς τό 
τελευταίου του έργον «Ή 
ψυχορραγούσα Τουρκία» 
αναφέρει δτι, εις τήν Θεσ
σαλονίκην "Ελληνες καί 
Σέρβοι στρατιώται έξώ- 
ρυξαν οφθαλμούς Τούρ
κων αιχμαλώτων, δέν κά- 
μνει τίποτε άλλο, παρά 
νά λέγη πράγματα, τά 
όποια δέν έχουν καμμίαν 
σχέσιν μέ τήν πραγματι
κότητα καί μέ τήν άλή-

--- ----------  - ===^^7 ■ — ■

“Εχετε τήν Ιδέαν δτι οϊ Τούρκοι Ναυτικοί είναι είς 
θέσιν νά πολεμήσουν καί νά κινητοποιηθούν; Άπα- 
τάσθ*. Τούς διευθύνουν οί Κάπταιν Hollande 
καί Maillor, διοργανωταί τού ’Οθωμανικού Στόλου.

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΨΑΡΑ!
Στόν όντιπλοία9χο κ. λ. βρατςανον 

Κνβτρνήτη τοϋ ·Ί«ραχος·

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1913

ΠαιΛΐ ήφαιστειονέννητο τή; Θάλασσα;, 
άπό τήν ιτρώτη ΰκείνη τήν ημέρα, 
.τοΰ ά-τό τά οαλάχνα τά βαΟειά, τά πύρινα, 
σέτίναξε στό ^4ιχ«<ο>· ή Τή - Μητέρα.

Σούιτε ό θεό; .· ^Αιώνια έσΰ θά φλέγεσαι- 
— Αύτό τό δώρο μόνο έχει; τή; Μοίρα; — 
θά καίγεσαι ή θά καΐ;.’ Καί τό Άρχιπέλαγο; 
θιινάβη; ή φιοτίζγ]; σάν κρατήρα;.

"Οσα παιδιά γεννήβ));, Οάνε Έγκέλαδοι 
καί φόβητρα θά γίνουν τών Τυράννων- 
τοΰ; θρόνον: θά κλονίζουν μένα φύσημα 
καί θάχουν άναατήματα Τιτάνων.

θάοαι στενό γιά Κκείνου; ! Μόνο ή θάλ.ασσα 
μπορεί ή πλατειά τέτοια κορμιά νά φτέρη- 
θά μοιάζουν τό θεό τη; μί; «ή βάρκα τον; 
με τό δαυλό γιά τρίαινα οτό χέρι.

Χορτάρια λίγα θδχη; οτίϊγρια βράχια σου 
κέρημο flaoai — έτσι τό θέλει ή Μοίρα ’ — 
Μά ή Νίκη έδιο θά πλέκη τό στεφάνι τη; 
κή Μούσα Οάρμοι-ίζη εδώ τή λύρα!

γεωργιοςιςτρατηγης’

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΕ ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ 
Ταγματάρχης έπιτελής τής ύπό τόν x. Α. Ρώμαν 
Ελληνικής φάλαγγος τών Γαριβαλδινών, ύπήρ
ξεν ό Αχώρισιος σύντροφος τού ΑρχηγοΟ του καί 
έίαβε μέρος είς δλας τάς μάχας τοΰ σώματος. 
ΕΙς τό Γρεβενίτι εύρίσκετο είς τήν πρώτην γραμ
μήν τοϋ πυρός χαί έσώθη ώς έκ θαύματος, 
φονευθέντος τοϋ ίππου του. Ό κ. Ναθαναήλ Δέ 
Δομενεγίνης είνε Αντάξιος γόνος τής άρχαιοτά- 
της Επτανησιακής ο1κογενείας, ήτις Αριθμεί είς 
τό γενεαλογικόν αύτής δένδρον πλειάδα άνδρών 
διακριθέν των είς τά δπλα καί είς τα γράμματα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
*Ο συμπαθής ύπολοχαγός τού Πεζικού, υιός τον ύπο- 
στρατήγου - φρουράρχου’Αθηνών, γενναίως πεσών είς 
τήν μάχην τών Γιαννιτσών τήν 22 ’Οκτωβρίου 1912.

Θειαν. Τοιούτου είδους θηριωδίαι είνε άποκλειστικώς 
Τουρκική; μάρκα; καί δ κ. Πιέρ Λοτί, μέ δλην τήν 
συγγραφικήν του δεινότητα, δέν θά κατορθώση ποτέ 
νά τάς άποδώση εις Έλληνας. Ήτο δέ έπόμενον ότι 
δ κυβερνήτης τής Γαλλικής Φυλακίδος «Μπρούϊξ» Θά 
διέψευδε κατηγορηματικότατα τόν κ. Λοτί καί θά 
έχαρακτήριζεν ώς ψευδές τό γραφέν ύπό τοϋ συγγρα
φέως ότι, οί αξιωματικοί τής Φυλακίδος είβον τάς 
θηριωδίας, τάς δποίας έφόρτωυευ είς βάρος τών Ελλή
νων καί τών Σέρβωυ στρατιωτών. Μετά τήν έπίσημον 
και κατηγορηματικήν ταύτην διάψευσιν θά σωφρουι- 
σθή άράγε δ φιλότουρκος συγγραφεύς.

«
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΙΣΣΑΣ

Ή ’Αθηναϊκή κοινωνία έθλίόη βαθύτατα έπί τή
αναγγελία τοϋ θανάτου τού Ίωάννου Γ. Πίσσα. Ό ατυχής νέος μέ τόν άδα- 
μάντινον χαρακτήρά του, προσφιλής είς όλους, ήτο’,τό 
καί τό καμάρι τών γονέων του. ’0 θάνατός του 
ύπήρξε πλήγμα βαρύ δχι μόνον εις τήν οΐκογένειάν 
του άλλά καί εις δλους τούς συγγενείς καί φίλους 
του. Ή «Εικονογραφημένη» διαβιβάζει πρός τούς 
σκληρώς δοκιμασθέντας γονείς καί ιδιαιτέρως 
πρός τόν πατέρα κ. Γ. Πίσσαν μετά μεγάλης συμ
πάθειας ειλικρινή καί θερμά συλλυπητήρια.

«
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΚΟΚΟΥ

Ίίξεδόθη εις τόμον κομψόν καί καλλιτεχνικώ- 
τατον, δπως πάντοτε, τό Ήμερολόγιον τοϋ κ. Σκό- 
κου, τό όποιον άπό έτών είνε ένα ωραίου άληθώς 
φιλολογικόν πρωτοχρονιάτικο·/ δώρον τοϋ έκδο
του του πρός τό Πανελλήνιον. Τό έφετεινόν Ήμε
ρολόγιον αντάξιον τών προηγουμένων περιέχει 
έκλεκτήν ύλην έπικαιροτάτην καί άξιανάγνωστον 
άπό δλους.

*
ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΥ

Ό περιώνυμος "Αγγλος έξερευνητής, δ πλοίαρ
χος Σκώτ, εύρε τραγικόν θάνατον ύπό σφοδροτά- ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΙΣΣΑΣ
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ΧΡ. ΓΙΟΒΑΝΝΗΣ
Τεκνον τής εύάνδρου ’Ηπείρου.Εγκατασταθείς είς τήν 
Μανσούραν τής Αίγυπτου έπεδόθη είς τό έμπόριον καί 
διεκρίθη έκεί μεταξύ τών Ελλήνων. Μόλις έκηρύχθη ό 
πόλεμος, ύπέρ τό έμπόριον, ύπέρ τήν οΐκογένειάν καί 
ύπέρ αύτά Ακόμη τά τέχνα του. έταξε τό πρός τήν 
Πατρίδα καθήκον. Ήλθεν Αμέσως είς ’Αθήνας, Αφού 
έκλεισε τό κατάστημά του, καί κατετάχθη είς τήν 'Ελ
ληνικήν φάλαγγα τών Γαριβαλδινών μέ τόν βαθμόν 
τού Ταγματάρχου. Είς τήν μάχην τοΰ Δρίσκου έπολέ- 

μησε γενναίως καί έτραυματίσθη τετράκις.

την χιονοθύελλαν, ήτις τόν έκάλυψε κατά τήν επάνο
δόν του άπό τόν Νότιον Πόλον.Ό Σκώτ πρό δύο έτών 
άνεχώρησε πρός έξερεύνησιν τοϋ Ν. Πόλου- Ή απο
στολή του έγινε διά δημοσίων εισφορών καί όλοι οί 
"Αγγλοι προσέδιδον είς αύτήν χαρακτήρα έθνικόν. Τόν 
"Αγγλον έξερευνητήν έπρόλαβε καί έστησε τήν σημαίαν 
τής πατρίδος του εις τάς άνταρκτικάς χώρας δ επί
σης διάσημος Νορβηγός έξερευνητής Άμοϋδσεν. Ό 
Σκώτ δμως έμεινε μετά τών συνοδευόντων αυτών επι
στημόνων χάριν μελετών καί κατά τήν επάνοδόν του 
μετά δύο συντρόφων, εις άπόστασιν 11 μιλλίων άπό

τής βάσεως, ένθα τούς άνέμενον τά λοιπά μέλη τής άποστολής, εύρε τόν 
μονάκριβο παιδί οίκτρότερον τών θανάτων.Ό Σκώτ έπέζησε δλίγας ώρας τών συντρόφων του 

και έχρησιμοποίησε τό διάστημα τούτο σημειώνων 
τήν Αγωνίαν του εις τό ήμερολόγιον τής έκδρομής. 
Είς· τήν Αγγλικήν Βουλήν δ Πρωθυπουργός κ. 
Άσκουϊθ, έκφράζων τό πένθος τής ’Αγγλίας διά 
τήν απώλειαν τοϋ Σκώτ, είπε·/ δτι, α! τελευταίοι 
αύται σημειώσεις του άποτελοϋν τήν μάλλον συγ
κινητικήν καί παθητικήν σελίδα εις τά χρονικά 
τώύ έξερευνητών.

«
Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ

Ωραία ή ιδέα τήν δποίαν είχεν δ Υπουργός 
τών Ναυτικών νά παρέξη δλα τά μέσα εις τόν 
ζωγράφον κ. Χατζή·/ διά νά απεικόνιση είς μεγά
λο·/ πίνακα τήν ναυμαχίαν τής 5 Δεκεμβρίου. Ό 
Έλλη·/ καλλιτέχνη; μέ ειδικήν άδειαν παραμένων 
έπί τών Έλλη·/, πολεμικών, θά δυνηθή έπί τόπου 
νά συλλέξη δλα τά στοιχεία καί δλας τάς λεπτο
μέρειας, ας χρειάζεται διά τό έργον του. Εύχόμεθα 
εις τόν συμπαθέστατον καλλιτέχνην πλήρη επιτυ
χίαν είς τήν μεγάλην άποστολήν του. Τοϋ εύχόμεθα 
νά δοξάση καί τό όνομά του μαζί μέ τήν μεγάλην 

.............. ναυμαχίαν, τήν δποίαν πρόκειται ν’άπαθανατίση.

J



ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
* * * * * (Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος) * * * # #

Σόφια, Βράτσα, Πλεύνα. Τύρνοθα, Σούμλα. Μέ τόν σιδη- 
ι ρόδρομον οκτώ ώραι. Ή Σούμλα είναι τό στρατόπεδον 

τών Βουλγάρων. Ή ευκαιρία, λόγιο τών μεγάλων γυμνασίων, 
είναι μοναδική καί κατέρχομαι έφωδιασμένος μέ άδειαν τού 
Μεράρχου.

Όγδοήκοντα χιλιάδας άνδρών — κατά τούς ισχυρισμούς 
τών στρατιωτικών κύκλων - είχε συγκεντρώσει ή Βουλγα
ρία διά τά γυμνάσια αυτά. Διήρκεσαν περί τάς 15 ημέρας, 
παρέστη δέ καί ό Τσάρος Φερδινάνδος.

Σας έδωκα μίαν ιδέαν τών άξιωματικών τού Βουλγαρικού 
στρατού. Μάτια άγρια, μουστάκια στριμμένα, μούσι σφηνοει
δές, κοιλιά καί ύφος άγριοι1. Τά δύο τρίτα άμπλαούμπληδες. 
Βάναυσοι καί άμόρφωτοι, ώς επί τό πολύ.

Τί λέγουν ύπό τεχνικήν έποψιν κανείς δέν γνωρίζει.’Εκπαι
δεύονται εις εγχώριας στρατιωτικός σχολάς καί προάγονται 
κατόπιν κατ’ άρχαιότητα, χωρίς καμμίαν άνωτέραν μόρφωσιν.

Είδα γυμνάσια μεγάλων μονάδων, μεραρχίας κατά μεραρχίας, μέ 
θέμα προέλασιν τής ώς Εχθρικής Οεωρουμένης άπό τών άκτών τού 
Εύξείνου, άπό Βάρνης προφανώς, καί μέ κατάληψιν 
τών παρά τήν Τύρνοβα στενωπών ύπό τής έπιχωρίας 
μεραρχίας πρός παρακώλυσιν τής προελάσεως τού εχ
θρού, ενώ μία άλλη μεραρχία, είκονιζομένη, έπήρχετο 
άπό Ρουστσουκίου, ένισχύουσα τήν προέλασιν καί μία 
άλλη τού επιχωρίου στρατού, είκονιζομένη καί αυτή, 
διετάσσετο νά πλευροκοπήση τήν τελευταίαν ταύτην.

Δέν είμαι στρατιωτικός διά νά δύναμαι νά άπο- 
φανθώ αν Επέτυχεν ή άπέτυχεν ή άσκησις. Μέ τάς 
άτονους όμως γνώσεις μου, πού συνεκόμισα παρακο
λουθώ'· τάς άσκήσεις τού ήμετέρου στρατού ύπό τόν 
Διάδοχον εις Δραχμάνι, Μαρκόπουλον κ.λ. άντελήφθην 
δτι σώματα ολόκληρα παρεπλανήθησαν καί δέν εΰρι- 
σκον τάς θέσεις των, περιπολίαι Ιππικού, άνιχνεύουσαι, 
εύρέθησαν όπισθεν τής εχθρικής παρατάξεως, χωρίς 
νά τό άντιληφΟοΰν, άντελήφθην δέ Επίσης έλλειψιν 
καί σκιάς έστω έπιμελητείας.

Φαντασθήτε ότι ένα σώμα πεζικού, διαταχθέν νά 
καταλάθη μίαν θέσιν, άποσυνετέθη κυριολεκτικώς, διότι 
οί άνδρες του νήστεις Επί διήμερον, έγκαταλιπόντες 
τάς τάξεις των, έπεσαν εϊς τάς φυτείας τού αραβοσίτου, 
διά νά κορέσουν τήν πείναν 
των. Καί ό διοικητής τού 
σώματος, όπως ήτο έφιπ
πος καί ξιφήρης, έσχισε εις 
δύο τήν κεφαλήν ενός πτω
χού στρατιώτου, διότι έτόλ- 
μησεν εις τήν παρατήρησιν 
τού σωματάρχου νά άπαν- 
τήση ότι δέν εΐχον φάγει 
πρό δύο ημερών.

«
Τό βράδυ έφθασα εις 

Βάρναν καί συνηντήθην μέ 
τινας άξιωματικούς, άπό 
τούς όποιους έζήτησα νά 
μοΰ Εξηγήσουν εις τί ώφεί- 
λετο τό σφάλμα αυτό τής 
τριημέρου ασιτίας.

— Άπετέλει, μού είπεν 
ένας ύπολοχαγός, μέρος τών 
άσκήσεων καί αύτό καί ήθε- 
λήσαμεν νά Εξακριβώσω μεν την αντοχήν του Βουλγάρου στρατιωτο 

Έβηξα καί εύχαριστήσας άπηυθύνθην εις ένα συνταγματάρχην.

Ο ΚΗΠΟΣ ΒΑΡΝΗΣ-—”Εκτασις άτέρμων μέ συστάδας πυκνάς, μέ δενδρο- 
στοιχίας, μέ γέφυρας, ποταμούς, φυτείας, Ενα είδος Τατοιου.

λήσαμεν νά εξακριβώσω μεν τήν αντοχήν τού Βουλγάρου στρατιώτου.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.—"Ολοι οΐ δρόμοι τής Σόφιας ύπενβυμίζουν διαρκώς τάς βλέψεις τών 
Βουλγάρων. Δέν βλέπετε παρά: Λεωφ. Μακεδονίας, (ή Ανωτέρω) λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως.

— Δέν πρόκειται περί σφάλματος· μοΰ είπε. Οί κανονισμοί τού ήμε- 
τέρου στρατού διαφέρουν σημαντικής τών άλλων κανονισμών. Κατά 

τόν παρ’ ήμΐν έν χρήσει 
--------- ---- ------------------------- ■------ κανονισμόν ό Βούλγαρος 

J---------------------------- έφεδρος, καλούμενος υπό τά
R δπλα δι’ άσκήσεις ή δι’ έκ-

στρατείαν, οφείλει νά προσ- 
έλθη μέ ζεύγος ύποδημά- 
των(Άνάγνωθι: Γουρνοτσά- 
ρούχα) μέ τριών ημερών 
τρόφιμα καί μέ ποσόν τι 

-—..-1 J * ■r!JJΚfl εις τά θυλάκια του.
-It IT JB 3» — Μόνον τριών ημερών;

παρετήρησα.
—Ά βέβαια, διότι εντός 

τριών ή μερών, έν περιπτώ- 
σει πολέμου, 0ά εύρεθώμεν 
εις τήν Άδριανούπολιν καί 
κατόπιν κάθε στρατιώτης 
θάσυντηρήται μέ τό χρήμα 
ποϋ θά έχη μεθ’ εαυτού.

Έξανάβηξα καί έμεινα Εν
θουσιασμένος άπό τάς εξη
γήσεις αύτάς. Φαίνεται όμως 

ότι ο Τσάρος Φερδινάνδος δέν έμεινεν ενθου
σιασμένος άπό τά γυμνάσια αυτά, διότι τήν 
έπομένην διελθών έκ Βάρνης κάτηυθύνθη εις 
Σοϋμλαν καί διέταξε νά σταματήσουν αί ασκήσεις 
καί τά σώματα νά μεταβούν εις τάς έδρας των.

«
Βάρνα. Άπό τάς ώραιοτέρας πόλεις της Βουλ

γαρίας. Κεντρικοί δρόμοι υποφερτοί. 'Εσωτερι
κόν άνυπόφορον. Ασφαλτοστρωμένοι αί κεν
τρικοί οδοί, πλατεία τέταρτης τάξεως, λιμήν μέ 
κίνησιν ζωηρόν, άλλά καί ένας κήπος θαύμα 
ίδέσθαι.

Φαντασθήτε ένα μέρος τού Τατοϊοΰ μας παρά 
τόν Εύξεινον. Δάσος άτέρμον μέ πυκνοτάτας 
συστάδας, μέ δενδροστοιχίας, μέ δρομίσκους, 
μέ έκτάσεις αχανείς άπό γκαζόν, τάπητας πελω
ρίους, μέ γέφυρας, μέ λίμνας, μέ άμμουδιές 
μέσα εις τήν θάλασσαν, μέ βράχους άπορρώ- 
γας υπέρ τήν άτέρμονα ύγράν επιφάνειαν, μέ 
ποτάμια, μέ πηγάς καί πήδακας, μέ ροδώνας

καί φοινικοειδή, εις |ΐίαν έκτασιν μήκους 4-5 χιλιομέτρων. Καί έπειτα, 
άπωτέρω, εις μίαν απόστασιν ώρας περίπου, εις μίαν λωρίδα εισχω

ρούσαν μέσα εις τήν θάλασσαν, κατάφυτου τό Εϋξεινογράδ, τό μυθι
κόν παλάτι τής Βασιλίσσης Έλεονώρας, περίκομψον καί πλουτο- 

' βριθές, πλαισιούμενον άπό ένα παράδεισον αληθινόν. Καί πέραν 
ό άχανής Πόντος, γλαυκός καί ηλιόλουστος σήμερον μέ ήρεμα 
θροούσαν τήν γαληνιώσαν επιφάνειαν του, μαύρος καί σκοτεινός 
αΰριον μέ ροχθοϋσαν αγρίως τήν δαιμονιώσαν ύγράν έκτασίν του.

ΕΫΞΕΙΝΟΓΡΑΔ.—’Επάνω είς μίαν κατάφυτου λωρίδα γης είσχωροϋσαν ctg τήν θάλασσαν 
όρϊίοϋται τό περίκομψον άνάκτορον ·Ε<>ξεινογράδ>.

Ευάριθμοι σχετικώς, άλλά πάντοτε πολλοί καί άκμαϊοι έμπορικώς 
οί Έλληνες τής Βάρνης. Κέντρον των πολύτιμον τό Άναγνωστή- 
ριον τών «Όδησσητών» —ή Βάρνα είναι ή άρχαία 'Οδησσός — εις 
τό όποιον συναθροίζονται τακτικά κατά τάς ώρας τής σχολής 
αυτών όλοι οί ομογενείς καί εις τό όποϊον ευρίσκει κανείς πλουσίαν 
βιβλιοθήκην καί τάς σπουδαιοτέρας εφημερίδας καί περιοδικά 
όλου τού κόσμου.

Θεωρώ έμαυτόν ευτυχή διότι εκεί μέσα έπέρασα ώρας άλη- 
σμονήτους, γνωρίσας καί τούς πλείστους ομογενείς, μεταξύ τών 
οποίων τούς κ.κ. I. Ζαρόκωσταν, τόν σεβαστόν Πρόεδρον τού 'Ανα
γνωστηρίου I. Βαρβέρην, Α. Βαφειάδην, Ε. Ίγγλέσην, Γ. Κατινάκην, 
έκ τών μεγαλεμπόρων, Φ. Γουναρόπουλον, Ν. Τσουκάτον, Ν. Βοχτάν, 
Ν. Ζαχαριάδην, Γ. Π. Παπαδόπουλον, Ε. Κενδυγελένην, Π. Φιλλυ- 
ρίδην, Άλ. Κεχαγιόγλου, Δαβίδ Καλογερόπουλον, Άρ. Καλεντζήν καί 
Παρ. Τριανταφύλλου κ.λ. ("Επεται συνέχεια |

’Εν ΆΦήναις, Τυπογραφείο* «Έ<Υτ(α· Κ. Μάΐανερ καί Ν. Καργαδοΰρη—93f.fi.
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