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ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ
'ΜΗΝΙΑΐΟΝ ΠΕΡΙοακΟΝ. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ 

χ
ΧΥΝΔΡΟΜΆΙ ΠΡΟΠΛΗΡ£1ΤΕ?ί1

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ . . . . . · · · Δραχ. 12?—
Διά τούς διδασκάλους ... . ·» 8.—

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ . . . . . · · Δολλάρια · 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ ... . ... 1 ά Λίρα ’Αγγλίας
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ ................................................ - . - · · ·' 10 Σελίνια
Δια τήν ΕΥΡΩΠΗΝ ........................... ...... Φρ. χρ. 12.—

’Έκόοόις εκλεκτή γενικώς » 25 ή Δρ. 25

IRRN- Γ. KPRNIftTHS
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

ΟΜΗΡΟΥ 5Α (Έναντι Βουλής)

ΑΘΜΝ7ΚΙ

Πάσα εργασία έκτελεϊται δι’ ήλεκτρικών ερ
γαλείων τελείως άνωδύνως καί κατά τάς νεω- 
τάτας μεθόδους τής όδοντοϊατρικής επιστήμης 
καί τέχνης.

JEAN- G. CRANIOTIS
CHIRURGIEN - DENDISTE

RUE OIWERE 5A (vis-a-vis da Parlement) 

ATHfcNES

Toutes le interventions se font avec une 
instrumentation electrique sans aucune 
douleur et d’ apres les toutes nouvelles 
methodes de la specialite.

ΙλΤ* REVUE

*^Ξυγεν1αν ^Ζωγράφου.

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.— ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική διείθιιναις : ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙδΕΟΡΗΣΙΝ,, Λ θ Η Ν

ΛεΣΠΟΙΝΙΔΑ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου η μη 8εν επιστρέφεται.

ΙΙάν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία μας 'αναγγέλλεται.

ζ1ί Ιγγραγαι ΰργσνται άπό Ιηΐ έκάστυυ μηνός. Ιό τεΰχος ύο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ιωάννινα: Εύγενϊας Ζωγρίφου. τ— Μακεδονική η ναι;: ·
Δχσκαλάχη. —Σο/ς φιλώΰρωπες κυρίες {.τοίηοις) : Σπύρου Ματβούχα. — .
ΚΕΜΒΡΙΟΣ 1912 'Η μάχη τών Γενιτσών — Μία σελίς των 'Ηπειρωτικών μαχών· : Εφέδρου 
δινοΐ σώματος Δ. Ζ. - Αί' Έλληνίδες καί ό πόλεμος. - Ποιητικόν μνημόσυνου . ~
νο,Γ Μησ,ς). — την Ζωήν τοϋ μηνάς (Δεκέμβριος): Δ. Λ. Ί.-‘Απο τους ένδοξους ηρωας . Λ· τ-·
Γκοίρας Μαμούοης - Πέτρος Σαλταμπάοης — κ. Γ. Καραβέλης}.- Ποικίλη στήλη. — Πσλεμ.κιι Οεηωοτιχα. -ha. ρω Α.

βίλης,
θ Κ0ΧΜΟΣ· — "ί»' ιστορικόν έγγραφον. — Τα Μετάλλια. Ομιλία κ. Ποιτοκερ.

ΕΙΚΟΝΕΣ '■ Στοατιώται στα&μεύοντες — Τοπο&εοία Μιτνλίρης Ο βουλευτής κ. Χατ,ηίωάιιοι Ο κ δίπαο 
δόπουλος — Ό Δήμαρχος Λεμεσού Χρ. Σώξος.

EUGENIE ZOGRAPHOU

ΔΕ*
— Ή όριϊοΐΐ τοϋ Γαριβαλ- 
Το δακτυλίδι καί ό Δημή- 

(Δανοέντιος Μαβίλης—

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΙturn ii ilium eaakhei ϊϊγγρλφειϊ
είς 120 τόμους δεμένους, άξίας δραχ. 315

ΜΕ ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
"Ομηροί . . · τόμ. 8
Αισχύλος . . >7
Χοφοκλής . > 7
Ευριπίδης . > 19

Αριστοφάνης ^11

Ηρόδοτος . . τόμ. 4
Οουχυδιδης . » 4
Πλάτων >31

Αριστοτέλης. » 4
Ξενοφών ... >3

Αημ.οσ6ένης. . τόμ. 3 
θεόφραστος. . > 1 
Αουκιχνός . . > 6 
Πλούταρχος . * 10 
θεόχριτος ...» 1

moTizozoiKoz mot ι ιοζ Επίκτητος ... >' 1
Ζητήσατε τιηολόγτον βιβλίων.

ΧΚΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ

ΠΑΛΛΗ όε ΚΟΤΖΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Λ. Γ- ΠΛΛΛΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
Των ΚΎΡΙΩΝ

’Αρι&μος Τηλεφώνου 464

HELxl^ENlQUE 6έιπε Rnnee, Ν” 62.

HHENES, DtCEMBRE ’ 1912.

— REVUE MENSUEhbE 
IIiUUSTREE

Prix IDu ΝύΜέκο: 1 FTranc

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ TSN ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤ00ΒΛΕΙ8Ν
ΙδζνθΊν τώ 1870

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων,συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητας.

Μεγάλαι άποθήκαι είδών γραφικής όλης πάσης 
προελεύσεως. ι

’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 
κα'ι φωτογραφικών χαρτονίων.

Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων 
ΔεκταΙ παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα.Έξεδόθη- 
σαν πλέον τών 3000 ειδών μέχρι τοΰδε.

Άτμοκίνητον Τυπογραφείον μέ 10 πιεστήρια διά 
μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de 
ville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.

Φωτογοαφικά είδη : Μεγάλη παρακαταθήκη 
φωτογραφικών πλακών και χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι άντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

MASSAZ - £EIPOKOMI$ — KOMMfiSIS

Διάφοροι θερα/πείαι ιτρός άφαίρεσιν ρνζιάα)ν, (El- 
ΐβΐ^άδίΰν HZj]. em τή βάσει επιστημονικών πα- 
ρατγηεΧμάτων καί επιμεΧημένης θεραπευτικής.

Ζητείτε άπό τό
I Ν ΣΤΙΤΟΤΤΟΝ

"Oja ζά icajjvvziRa εϊ<3π ζων κυρίων:

Κρέμες, Πούδρες, Αρώματα.
Δια την αποκτησιν ή τήν όιατήρησιν δροσερού προ

σώπου καϊ απαλής επιδερμίδας. Τό Ινστιτούτού ε)(ει 
τό ρεκόρ τής έπιτυγίας.

SKajaiedneia dccapdpijjos ««» άσύρκριτος 

did ζάς κομμώσεις ζών κυριών.

7 —ΟΔΟΧ ΕΡΜΟΥ—7
Κάτωθι 'Υπουργείου Δικαιοσύνης



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΒΙΕΝΟΝ ΑΡ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΓΠΟΚΑΤΑΣΤΜΜΑΤΆ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν ΠειραιεΙ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 

Τριπόλει, Βάλω, Λαρίσση,’Αγρινίιρ καί Καρδίτοη.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ί Έν Χανίοις, Ήράκλείω καί Ρεθύμνψ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει ('Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, 
Τραπεξοΰνττ, Κερασοϋντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταρσώ, 
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα, 
Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίφ.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Midan), Καίρω (μετά παραρτήματος έν τή 
συνοικία Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαξικίιρ, Μίτ-Γκάμ 
Τάντα καί Μπενι - Σουέφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhof, Monckeberg strasse 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμένι 
Σουδάν (Σουδάν). ,
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΙΒΟΥΛΙΟΝ
S. Φραγκιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπάτααης, ’Αντι

πρόεδρος. Κ. Βεροΰγχ, Έ. ‘Εμπειρικός, Εύστ. U 
Εύγινίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπουλας,Ζ. Κ. 
Μάτσας, *Εμμ.  Μχενάχης, Μαρχήσιος δέ Ι’εδτρσώ, 
Ι.Ήλιάσχος, Βαρόνος Δί ΝεφλΙζ, Μιχ, Σαλδάγος. 
Δ. Στιφάνου χαί Έμ. Ροδοκανάχης.

f Γβνικος Διιυϋυνιής
Ζαόείριοη Κ. Μάτόας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική : 
ΑΘΗΝΑ! ΚΙΙΝ - ATHENOCLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι' Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων και συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεω- 
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 

Η ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞ ΕΠΠΑΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΠΗΣ ΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

.. , , I “ Α θ Η Ν A I „ τόννων 16,000-Ατμόπλοια : —------------------ —----------------- ,--------
( ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,, τόννων 12,000

Ίά ώραΐα καί μεγαλοπρεπή ταΰτα ατμόπλοια εινε νεότευκτα και φημίζονται διά τήν αντοχήν καί εΰστά 
θειαν κατά τά ταξείδιά των. Έχουσι διπλός μηχανάς καί διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα 
μέ 150 θέσεις Α’, 200 θέσεις Β, καί 1500 θέσεις Γ. Έχουσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά 
καλοριφέρ. Λειτουργεί έντός αίτιόν ό άσΰρματος τηλέγραφος MarCODl, παρέχεται δέ πάσα ανεσις είς τους 
έπιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλείου, καφφενεΐον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν 
τών ταξειδιωχών έχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ οΰτε φαρμακείου πλήρες, οΰτε νοσοκομεΐον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
Έν Πειραιέϊ (5 Λεωφόρος Αίγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείφ, Κωνσταντίνουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμφ, 

καί Νέα Ύόρκη.
Άντιποοάωπεϊαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί Ανατολής.

παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ’ 
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού- 
έκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς’ εκδίδει, έπιταγάς, πι - 
στωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλ η- 
ρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ’ ανοίγει 
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν άντί ελάχιστων δικαιωμά
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων 
διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς 
διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, είςέπιταγάς (cheques) έπί τού εξωτερικού καί 
είς τραπεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργηθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheques) 
τής Τραπέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ 
εξαμηνίαν άπό της πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής 
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

EH ΟΜ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

J. A Q. ΜΟΥΤξΟΠΟΥΛΩΝ
Εις τδν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άόηρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας 
καί τά τελευταίας μόδας ΰφάόματα. Δέν θά σάς 
προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ 
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς κατα- 
στηματάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών 

-τρόπων.

/χ ΤΤ^Τ Α
TQH ΣΙΔ»ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατ’ άπόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Εται
ρίας συμοώνως προς τό άρθρον 37 τοΰ Καταστατικού κα
λούνται οί μέτοχοι τής Εταιρίας είς έκτακτον γεν. Συνέ- 
λευσιν, έν Άθήναις έν τοΐς γραφείοις τής ’Εταιρίας (δδός 
Καρόλου Γ.), τήν 21 ’Ιανουάριου 1913 ημέραν Δευτέραν 
καί ώραν 10 1)2 π. μ., όπως άποφασισωσιν επι υποβλη- 
θησομένης αύτοΐς προτάσεως τοΰ Διοικ. Συμβουλίου περί 
τροποποιήσεωςτώνάρθοων 2,9, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 55, δια
γραφής τών άρθρων 10, 11 καί 34 τοΰ Καταστατικού και 
προσθήκης δυο νέων άρθρων.

Οί κατά τδ άρθρον 41 τοΰ Καταστατικού κεκτημένοι δι
καίωμα ψήφου κ. κ. μέτοχοι, θέλοντες νά λάβωσιν μέρος 
αύτοπροσώπως ή δΓ αντιπροσώπου είς τήν άνω έκτακτον 
Γεν. Συνέλευσιν, δέον νά καταθέσωσι τάς μετοχας και τά 
πληρεξούσιά των ή νά φέρωσιν άπόδειξιν άνεγνωρισμενης 
Τραπέζης περί τών παρ’ αύτά κατατεθειμένων μετοχών των 
δέκα τουλάχιστον πρό τής συνεδριάσεως ημέρας, ήτοι τδ 
βραδύτερον μέχρι τής 11 ’Ιανουάριου 1913 συμπεριλαμβανο- 
μένης.

’Εν Άθήναις παρά τώ ταμείω τής ’Εταιρίας (δδος Κα
ρόλου I’).

’Εν Λονδίνω παρά τή Τραπέζη Αθηνών (No 22 Fenc- 
hurch Street);

’Εν Παρισίοις παρά ταΐς τραπεζαις «Comptoir National 
d’escompte de Paris (Rue Bergfere 14) καί «Soc.6te Mar
seillaise de Credit Industriel et Commercial et de D6p3te» 
Rue Auber).

’Εν Άθήναις τή 29 Δεκεμβρίου 1912 
Ό πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συυόουλιου

II. Σκονζές

ΕΒΝ.ΎρΜΕΖΤΓηΥεΜΜΟΪ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα

πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν όψει 
ή έπί προθεσμίοι δηλοποιεϊται δτι άπό 15 τρέχοντος Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής ’Ελλάδος δέχεται 
παρά τε τφ Κεντρικοί Καταστήματι καί τοΐς ΰποκατα- 
στήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμματέα 
άποδοτέας έν δψει ή έν (ορισμένη προθεσμία έπί τόκφ.

1 1)2 ταΐς ο)ό κατ’ έτος διά τάς έν δι!;εε άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10.000, πέραν τοϋ ποσού 
τούτου τοΰ τόκου δριζομένου είς 1 ταΐς ο)ο κατ’ έτος 
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοϋ τούτου είς 1)2 ταΐς 
ο)ο.. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί είς άνοι- 
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά ϊξ μάνας τουλάχιστον.

2 ’/ί ταΐς ο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά ϊν έτος τουλάχιστον.

3 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μειά 
όνο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
Τέάθαρα έτη τούλάχιστον.

4 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 
έτών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς 

«ράγκα καί λίρας Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκφ ί

1 ι/ϊ ταΐς °,ο κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τοϋλ.
2 » » » » > 1 έτους »
2 ι/» » > » » » 2 έτών
3 > » » » » 4 »
4 » > » » » 5» »

Αί δμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαΐ ή άνώνυμοι.

Η “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ,,

Αί άπανταχόθεν άπευθυνόμεναι ήμΓν αιτήσεις καί 
έξ όλου τού 'Ελληνισμού έπιζητούμεναι άποστολαί 
άντιτύπων τοΰ πρδ μηνών παρασκευαζομένου ΔΕΚΑ
ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ τής «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ» 
μάς έπιβάλλουσιν, ί’να μετά τών διαθερμοτέρων ήμών 
ευχαριστιών διά τήν έκδηλουμένην γενικήν πρός τδ 
έργον έκτίμησιν, καταστήσωμεν γνωστόν πρδς τδ 
Ελληνικόν Δημόσιον δτι ένεκα τών έθνικών περι
στάσεων άνεστάλη ή άποπεράτωσις αύτού, ή δέ έκδο- 
σίς του καταλλήλως γνωστοποιηθήσεται είς προσε
χείς ή μέρας.

'Η άναβολή αΰτη τής έκδόσεως έπιβαλλομένη είς 
σύγγραμμα τοΰ κύρους καί τής περιωπής τής «ΠΟΙ
ΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ» οόδεμίαν πλέον έχούσης σχέσιν 
πρδς τάς συνήθεις παρ’ ήμΓν ήμερολογιακάς δημο
σιεύσεις, παρέσχεν ήμΓν καιρόν, δπως, διά τής έν τφ 
προσεχεΓ 16ω τόμω προσθήκης περιφανών έθνικών 
σελίδων, συμπληρωθή ή έξαιρετική έπιτυχία τοΰ νεω
τέρου τόμου, τοΰ όποιου ή έμφάνισις θά προσθέση ένα 
νέον αληθή θρίαμβον καινοφανούς έκδόσεως καί έθνι- 
κωτάτης έργασίας.

Ή Διεύθυνσις** ** ’··’ ·· ·· ·♦ ·** ’ *** »
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον

ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του 
καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς 
τό αύτό νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

κ. ΕΥΰΟΚΙΑΙ ΤΖΗΡΙΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

— Όόός Έρμου και Καλαμιώτου —
Ή τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ- 

ναικείων^πίλων. 'Η άληθινή ΙΙΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης 
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΕΥΔΟΚ. ΤΖΗΡΙΤΗ. Μία 
άπλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείας. ♦

Όσαι κυρίαι έπιδιώκετε τήν παρισινήν χάριν, ιδού 
εύκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής.

Συνιστώμεν έκθύμως τδ Κατάστημα τής κ. Ευδο
κίας Τζηρίτη.

MflDHME SOPHIE ZIIiltER
fleademie de JVIusique

Concert Training
Musique classique et moderne. Lecons 

d’accompagnement pour les dames et 
Messieurs qui jouent un instrument 
quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement eur la <Roforme planistique· 
Syeteme Deppe

1 Le^on par semaine i5 fr. le cachet 
2» » » io»»»
1 » tous les 15 jours 25 » » »

(Chez elle de 3—5 h.)



LA GRANDE FABRIQUE '

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILLEUR MARCHE

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, MANTEAUX ETC. POOR DAMES & FILLETS

BONNCTSRIE, CHEM1SER1E, PARFUMERIE, GANTERIE, MERCERJE, 
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE 

CHAUSSURES, ARTICLES DE VpVACE ETC- ETC-

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CON 
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)·

ΜΕΓΑ EPrOSTASION

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ TH ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑ)] ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ

ΕΙΑΚ ΠΛΕΚΤΙΚΗΕ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EICK 
ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛ$ ΤΑ EIQH ΕΣΩΡΡΟγ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Κ ΜΗ, 

ΕΙΑΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICH ΤΑΞΕ1Α1ΟΥ- ΚΤΛ. <ΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

—---------------- ----------------—------------------------ -------------- -------------------------------------------------------------------------------------1 _I—LL-/V-~ X

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΣΤ'.______ |________ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_________ | ΤΕΤΧΟΣ 62.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

Έν Ρωσσίρ (’Οδησσός) ή Δΐς Άγγελιχή Κοχινΐχη. Rue Gretscheskaja, No 30· — Έν Αονδίνφ ή Δνίς 'Ολγα 11α- 
χαδάχη, (61 Hereford Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. —Έν ‘Αλεξανδρεία 
ό κ. Τριαντλφυλλος Τσιτσέλης.— Έν Kair-Zayat της Αίγυπτου δ κ. ΙΙαναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτου ό κ. Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Paeons· τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙαχας.-— Έν 
Μανσούρα τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙεριχλής Κωνσταντόχουλος.— Έν Siuibellawein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μχαμίχας, 
ίατοός.— Έν Τάντα τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙεριχλής Παχαχριστοδούλου.— Έν Benlia τής Αίγυπτου ό κ. Κωνσταν. Δάνι- 
σχας.— ‘Εν Πόοτ—Σάϊτ ή Δνίς ’Αγλαΐα ΓεωργιΑδου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.— Έν ‘Αμμοχώστφ ή Δνίς Ελένη 
Χατζηχέτρου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. - Έν Λευκωσία ή Δνίς 'Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. 
— Έν Λάρνακι ή ΑΓα’Ελενη ΙΙούρτζη.— Έν Λεμεσφ ό κ. Ευγένιος Ζήνων, Border»;?—Δικηγόρος.—■ Έν Πάφο} ό κ. Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος. — Έν ‘Ιερουσαλήμ & κ. ΜατΟίας ΙΙαυλίδης. —Έν Μυτιλήνη κ. Ροδόλφος Γ. Ράλλης. 
— Γενικός αντιπρόσωπος εν Κύπρω ό κ. Γ. ΙΙάλμας. — ‘Εν Κερκύρρ. ή Δνίς ’ΑγάΟη Λιχοχίβουρα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΙΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΣΤΑΘΜΕΤΟΝΤΕΣ

ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΑΣ (Μιτυλήνης)
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Χηπτον καί Τίλέον μέγα καί πλέον αδύνατον άπο την 
έπαυάκτησιν τής Ελληνικωτάτης, τής περίφημου 
πόλεως.

Καί όμως ! Άπό τής έυάρξεως τοΰ ένδοξου μας 
πολέμου μιά πτέρυξ τοΰ Ελληνικού Στρατού ή ’Ηπει
ρωτική, βαδίζει πρός τά έκεί. Τά Γιάννενα έάν δεν 
έπεσαν άκόμη, θά πέσουν. Τά Γιάννενά θα γίνουν και 
πάλιν Ιδικά μας. Τά Γιάνευνα θά καταστούν έλεύθερα, 
θά άναπνεύσουν, καί θά ζήσουν πλέον νεαν ζωήν υπο 
τήν πνοήν τής έλευθεριας. Ο Στρατός μας ο γενναίος, 
ό υπέροχος, ποτίζει σιγά σιγά με το αίμα του την 

Άετορράχην, τό Δρίσκο, τό Μπιζάνι καί ολόκληρον τήν 
Ηπειρωτικήν γήν. Καί όταν αύριον ή Ήπειρος θά 

καταστή έλευθέρα καί μέλος καί αύτή άδιαίρετον τής 
μεγάλης Ελλάδος καί θά έπαναρχίση μιά νέα ζωή 
έλευθεριας καί θά σπεύσουν έκεί όλα τά διασκορπι
σμένα παιδιά της νά τήν προσκυνήσουν, θά τήν 
θεωρήσουν τότε ίεροτέραν παρά ποτέ άφοΰ έθυσιά- 
σθη διά τήν έλευθερίαν της τό άνθος τοΰ Ελληνικού 
στρατού καί κατέστη ό τάφος τόσων ένδοξων παλλη- 

καριών μας.
ΕΥΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ιω^ΝΝιΝτχ
Em ένα μήνα άγωνία συνέχει την 'Ελληνικήν 

ytrvXr)v· Περιμενομεν ολοι την πτώσιν των Ίωαν
νίνων. Άφ’ ής ό Μακεδονικός στρατός μας έπετέλεσε 
τόσα θαύματα, αφ ής κατεληφθη ή Θεσσαλονίκη, καί 
έπεσευ ή Φλώρινα, καί έπανεκτήθησαν αί Νήσοι 
μας, όλοι πλέον έστράφημευ πρός τήν πρωτεύου
σαν τής Ηπείρου, πρός τά περικαλλή ’Ιωάννινα' πρός 
τα ιστορικά Γιάννενα, όπως τά ονομάζει ό Ελληνι
κός λαός, δια τα όποια θερμοί προαιώνιοι πόθοι κατα
κλύζουν την ελληνικήν ψυχήν.

Τα Ιωάννινα έθεωρήθησαν ανέκαθεν ώς μία τών 
ίστορικωτέρων πόλεων. Οί ιστορικοί ώμίλησαν περί 
αυτών όσον περί όλίγων Ελληνικών πόλεων, άφοΰ 
ΰπήρξεν εποχή κατα την οποίαν οχι μονον από ιστορι
κής άπόψεως άλλά καί πνευματικής, έθεωρήθη ή πρώ
τη Ελληνική πόλις άντικαταστήσασα τήν κατά τούς 
χρόνους εκείνους καταπεσοΰσαυ πνευματικώς πόλιν τών 
Αθηνών.

Ποτέ συνωκισθη ,εις ποιαν ιστορικήν εποχήν έδρασε, 
ποιον υπήρξε τό έμπόριόν της, ποια ή βιομηχανία 
της, ποια ή ακμή της, ποσάκις κατεκτήθη καί ποσάκις 
ανέκτησε τήν ελευθερίαν της, ποιοι μεγάλοι φιλόσοφοι 
έδίδαξαν εις τά σχολειά της, πόση ποίησις έξεχύθη 
άπό τάς τραγικάς περιπέτειας της, και ποιοι μεγάλοι 
πατριώται έξεπήδησαν άπό τάς αιματοβαμμένος φά- 
ραγγάς της δέν ύπάρχει χώρος διά νά έξετάσωμευ 
€στω καί ακροθυγώς σήμερον.

Διά τούτο άπό τής στήλης αύτής δέν θά όμι- 
λήσω παρά διά τούς πόθους τούς όποιους συνγκεντρώ- 
νουν πέριξ των τά περικαλλή ’Ιωάννινα. Έάν διά κάθε 
γωνίαν τοΰ άλυτρώτου 'Ελληνισμού πάλλη ίσχυρώς ή 
καρδία τοΰ Ελληνικού λαού, έάν διά κάθε όνομα πό- 
λεως ή χωρίου ή αιματοβαμμένης 'Ελληνικής γής συγ
κλονίζεται ή μεγάλη Ελληνική ψυχή, είς τό όνομα 
τών Ιωαννίνων, ένα ιδιαίτερον ρίγος δονεί ολόκληρον 
τό Εθνος. Πώς συμβαίνει ή εξαιρετική αύτή λατρεία 
διά την πρωτεύουσαν τής ’Ηπείρου, καί πόθεν προέρ
χεται αϋτη ή μακροχρόνιος άγωνία μας διά τήν μυθι
κήν αυτήν πολιν, τών ωραίων παραδόσεον καί τοΰ ιστο
ρικού παρελθόντος δεν είναι άνάγκη νά έξηγήση τις.

Η ιστορία της, αι εξαιρετικοί περιπέτεια! της, ό 
μεγας Ελληνικός πατριωτισμός ο οποίος ήνθησεν 
εκεί, το γοητρον με το οποίον τήν περιέβαλεν ή 
αστείρευτος λαϊκή μούσα καί ή συγκλονιστική ποίη- 
σις τοΰ Βαλαωριτου, ή οποία έζωντάνεψε μεστούς 
φλογερούς και εκλεκτούς του στίχους τήν περιπετειώδη 
ζωήν τοΰ Αλή Πασά καί τής Κυρά Φροσύνης πα- 
ρηγαγον και επροκαλεσαν διά τά Ιωάννινα μυστικήν 
δι αυτα λατρείαν εις τάς ψυχάς τής πρώτης ελεύ
θερος των Ελλήνων γενεάς. Καί έάν ημείς οί έλεύ- 
θεροι "Ελληνες έθεωρήσαμεν πάντοτε, ώς νύμφην 
περιπόθητου τήν Ελληνικήν αύτήν πόλιν καί. έστρε- 
φοτμεθα πάντοτε πρός αυτήν, ως πρός τήν πόλιν τών 
ονείρων μας, ποιος ΰπήρξεν ό πατριωτισμός όλων έκεί- 
νων όσοι εκεί εγεννήθησαν ; Εκείνων όσοι ήτένισαν 
τής λίμνης της τα ήρεμα νερά τα οποία έκρυψαν ένα 
ολοκλήρου παρελθόν εις τά βάθη των, έκείνων όσοι 
ανεπνευσαν τών βουνών της τό άρωμα, καί έμεγάλω- 
σαυ ατευιζοντες τών χιονοσκεπών της όρέων τήν έπι- 
βολήν ! Εκείνων όσοι έσκορπίσθησαν είς τά τέσσαρα 
ακρα τής γής—οι οποίοι φεύγοντες τών τυράννων τήν 
καταπιεσιυ έζήτησαν νά έξασφαλίσουν τήν ζωήν των εις 
τοπους άλλους, ελεύθερους, καί οι περισσότεροι έξ αύ
τών έδωκαν δείγματα έμπορικής ιδιοφυίας ή όποια δέν 
εβράδυνε νά τούς άνυψώσρ εις υψηλήν περιωπήν—όλων 
εκείνων τέλος όσοι έγιναν πλούσιοι ή άπέμειυαν πτωχοί, 
όσοι έγιναν μεγάλοι ή άπέμειυαν μικροί και άσημοι, 
ολοι αυτοί, ουδέποτε καί εις ούδεμίαν περίστασιν έλη- 
σμονησαν τήν πατρίδα των !

«Τάχα 9ά ζήαω γιά νά ϊδω τά Γίάννενα απ' τό Δρίοκο ;
«Οσα λι&άρια βρω μπροατά ολα &ά τά φιλήσω.'»

Μέ παρομοίους στίχους έψαλλαν οί ξενητεμένοι Γιαν- 
νιωτες τον πατριωτικόν των πόνον. Είς όποιαν δήποτε 
γωνίαν γής καί άν έζησαν μετέφεραν έκεί τούς πόθους 
των, τούς στίχους των τά πατριωτικά αίσθήματά των. 
Καί οί στίχοι έζωντάνευαν του πατριωτισμόν καί κα- 
θίστων άκοίμητου του νοσταλγικόν των πόνου. Τίποτε 
δεν ήτο πλέον ονειρευτόν δι’αύτζύς άπό τήν έλευθερίαν 
τών Ίωαννίνων, καί τίποτε δέν έθεωρείτο πλέον άσύλ-

Είς τόν σταθμόν του σιδηροδρόμου τής Θεσσαλονί
κης, τήν στιγμήν ποΰ σφύριζε το τραίνου, ένας Ελλην 
ένθουσιασμένος μέ τήν Μακεδονίαν μού είπε :

— θά Ιδης ωραία πράγματα.’Έρχονται στιγμαι,ποΰ 
νομίζεις οτι βρίσκεσαι στήν Ελβετία.

— "Ωστε δέν θά φαντασθώ ότι βρίσκομαι στή Μα

κεδονία ; Είπα.
Ο σιδηρόδρομος έξεκίυησε καί δέν ήκουσα την 

άπάντησιν. Μού ήλθε άκόμη μίαν φοράν ή λέξις 
«Ελβετία». Εν τούτοις, όσον εχωνομεθα βαθύτερα 
είς τήν Μακεδονίαν, τόσον έδοκιμαζον ωραίας εκπλή
ξεις. Βεβαίως ή Μακεδονία δέν είνε 'Ελβετία, διότι 
δέν υπάρχει καμμία άνάγκη νά είνε Ελβετία. Τής 
φθάνει οτι είνε Μακεδονία, ότι έχει κάτι τι τό δικό 
της, τό όποιον, καλλιεργούμενου, περιποιούμενου, άυα- 
δεικυυόμευου, ρεκλαμαριζόμενου θα την κάμη ένα 
προσκύνημα, όχι τοΰ Ελληνισμού μόνον, άλλα και 

τώυ ξένων.
Διιι τούς κάμπους τούς άχανείς,σπαργώντας, πλου

σίους, λιπαρούς, άστειρεύτους, ώμίλησα ήδη προ η
μερών είς αύτήν τήν στήλην. Τά βουνά της όμως μή
πως είνε όλιγώτερου ένδιαφέροντα ; Δέν έχουν τήν 
κομψότητα τών γραμμών τών βουνών τής Αττικής, 
ούτε τήν άγριότητα ένός Άκαρναυικοΰ βουνοΰ. Άλλα 
μεταξύ αύτών τών δυο έχουν κάτι το ιδιαίτερον, εινε 
απαλά, μέ μίαν γραμμήν παράξενου, ή οποία πηγαί
νει κανονικά και επειτα θλαται έξαφνα και παρουσιάζει 
τήν πλέον άπροσδόκητον ποικιλίαν. Τών Καμβουνιωυ 
τήν κορυφογραμμήν άδύνατον νά τήν παρακολουθή
σετε. Ένώ πηγαίνει ωραία καί κανονική, ι»ς γραμμή 
σώματος άναπαυτικά ξαπλωμένου πρός ύπνον, έξαφνα 
τήν χάνετε. Έγκρεμισθη είς ένα βάραθρον.

Καί ή πρασινάδα αύτών τώυ βουνών ιδιαίτερα και 
ξεχωριστή. Δεν εινε η πολυποίκιλος πρασιυαδα της 
άλλης 'Ελλάδος, μέ τάς μυρίας λεπτοτάτας άποχρώ- 
σεις τοΰ πρασίνου, ποΰ κινδυνεύει νιι τάς ξεχωρίση 
τό μάτι. Έδώ τό πράσινον είνε βαθύτερον, πυκυότε- 
ρον, περισσότερον μονότονον, άλλα μάλλον επιβλητι
κόν. Φαίνεται οτι διευθυνόμεθα πρός βορριΐν. Είδα 

έπειτα άπό τό ’Όστροβον μίαν πυκνήν έκτασιν απο 
σχοίνους. Δοιπόν, αύτοί οί σχοίνοι εφαίνοντο μαύροι, 
δυνατοί, εύρωστοι, σχεδόν απειλητικοί, πυραμίδες απο 
όπλα είς τήν άκρην τών οποίων τό πράσινον επαιρυεν 
άστραπές άτσάλινης λόγχης.

Ούτε οί ποταμοί της ομοιάζουν με τους δικούς μας. 
Προνομιούχος άλλως τε εις νερό η Μακεδονία, βρέ
χεται απο παντού, διαρρέει εις καταρρακτας, συγκεν
τρώνεται είς λίμνας, πυκνώνεται εις μεγαλα κύματα 
νερού, τά όποια καταβαίνουν άργά καί άθορύβως προς 
τήν θάλασσαν. Μυστική κατεργασία έπί ολόκληρου το 
έτος φιλτράρει τά χιόνια τών βουνών, τά υγροποιεί 
καί άνοίγει τάς άοράτους πηγάς τής γής.

Ο Άξιός κυλά έλαφρός καί εύκινητός μέσα άπό τά 
λεπτά καλάμια τά όποια σφυρίζουν είς τό διάβα του 
ένα σφύριγμα ρυθμικόν, ως να θέλουν να τοΰ κανο
νίσουν το κύλισμα. Ενα Αλιάκμονα δεν τον εχομεν 
στήν άλλην 'Ελλάδα. Τί έχει ξεχωριστόν αύτός ό 
ποταμός, δέν μπορώ έδώ νά προσδιορίσω. Αλλα εχει 
κάτι τι δικό του.

Καί τέλος ή λίμνη τού Όστρόβου δέν είνε όμοια 
μέ καμμίαυ άλλην. Την είδα πρός τά ξημερώματα, 
όταν τήν άσήμωνεν η πανσέληνος, και την είδα και το 
μεσημέρι, όταν τήν εχρυσωνεν ο ήλιος. Μεταξύ αυτών 
τών δύο πολυτίμων μετάλλων, τό νερό διετήρει μίαν 
περίεργον πυκνότητα υεκράς γαλαζόπετρας, υεκράς 
όμως κατ’ έπιφάνεναν, άλλά μέσα άπό τήν οποίαν 
πάλλεται ή ζωή. Εις τά παράλιά της ούτε καλάμια, 
ούτε πρασινάδα καμμια, αλλα ούτε η λεπτή Ισπανική 
νταντέλλα ποΰ σχηματίζει ή θάλασσα εις τα Ελλη
νικά παράλια. Μεγαλαι δύναται γραμμαι, τραβηγμε- 
ναι άπό ένα γερόν σχεδιαστήν. Καί μέσα είς αύτην 
τήν έπιβλητικήν αυστηρότητα, ή κομψή χάρις ένος 
λεπτού, εύθραύστου, γοργού, εύγράμμου μονοξύλου.

"Οταν έπεστρεψα ε’ις τήυ Θεσσαλονίκην, ο ίδιος 
ποΰ μου τήν είχε συστήσει ώς Ελβετίαν με ηρωτησεν :

— Έ ; Δέν είχα δίκηο ; Δέν είνε Ελβετία ;
— Καθόλου, τοΰ είπα. Ελβετία δέν Γίνε. Είνε 

κάτι καλλίτερου. Εινε Μακεδονία.
Γ, Τ.
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Περνά γοργόφτίρο αετό τζΰ υοΰ σον ή yXyyopa^a 

Κ ή λάμ-φι τον σκορπά ζωή και φως είς την Ελλάδα. 

Μ εσένα η μαρμαρά κτίστη Αθήνα πάλι τώρα 

Γίνεται πρώτη, ξακουστή καί δοξασμένη -χώρα. 

Βύζαξες yaXa λιονταριού εις τά βουνά τής Κρήτης, 

Κι αντρειωμένο σ' 'έκαμε ό yepo Ψηλορείτης.

Κι οπού το πόδι σον βαρύ κι' ασάλευτο πατήση 

Σκορπίζεις φλό^/ες κα'ι φωτιαίς, σ’ Ανατολή και Δύση.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Λ7ΧΟΓΡ7^ΦΙ^
Αγαπητή Δεσποινίς !

Εκ τής πενιχοάς μου συλλογής δημοτικών ασμά
των, αποσπώ χαριν τής « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» 
τό τραγούδι τής Καταιρίνας, και τό αποστέλλω όχι 
μόνον διότι δέν έχει δημοσιευθή μέχρι τοΰδε άλλά 
καί διότι είναι πρόσθετός ιστορική πηγή διαιωνιζουσα 
φρικτήν δουλαγωγίαν διαπραχθεϊσαν φθίνοντος τοΰ 
1822 άπό Τουρκοαρβάνίταις.

Και ιστορικώς είναι τ^κριβωμενον καί ή ζώσα έτι 
παράδοσις έν Σαρανταπήχω καί έν Στομίφ τοΰ δήμου 
Ευρωστίνης καί Κάρυά τών Τρικάλων διασώζει, δτι 
Τρισχιλιοι Τουρκαλβανοί τά μόνα λείψανα τής με
γάλης στρατιάς τοΰ Μαχμούτ Πασά τής Δράμας 
φθίνοντος τοΰ 1822, όδεύοντα έκ Κορίνθου πρός τό 
Αιγιον και τας Πατρας, και οιανυκτερεύσαντα έν 
Καμαρίω, έπέπεσαν ώς γΰπες κατά τών έν τώ χωρίω 
«Στόμιον» άμερίμνως παραχειμαζόντων κατοίκων τοΰ 
χωρίου Σαρανταπήχου, έξ ού κατήγετο ή περικαλ 
λής Καταιρίνα Παναγιώτη Ξεριά ή Μέχλερη, ήτις 
δουλαγωγουμένη παρά τά Μαύρα Λιθάρια τής Άκ
ράτας, έρρίφθη εις τήν θάλασσαν διά νά πνιγή, καί 
έκεϊ έφονεύθη παρά τών Ελλήνων, οΐτινες άνέκοψαν 
τήν πορείαν τών Τουρκαλβανών, διότι οί Έλληνες 
έπροτίμησαν τόν θάνατον άντί τής δουλαγωγίας.

Δυνατόν νά άπορήσητε Δνίς, διά τίνα λόγον άπα- 
σχολώ τόν χώρον τής φίλης « Ελληνικής Έπιθεωρή- 
σεως»,μετά προσθηκών αΐτινες προσδιάζουσιν είς ίδια 
Λαογραφικά περιοδικά, άλλά έπικειμένης τής δη
μιουργίας αυτονόμου ’Αλβανίας—Τουρκαρβανιτιάς 
άκριβέστερον, οί δημιουργοί τοΰ τοιούτου θηριοτρο
φείου άπό Βόας συσφιγκτήρας καί Έχίδνας, προπα- 
ρασκευάζουσιν ώς διηνεκή βοράν τούτων καί πολλάς 
έκατοντάδας χιλιάδων Ελλήνων τής ’Ηπείρου ώσεί 
μή έπήρκουν έπί τρεις αιώνας παρά Τουρκαλβα
νών κυρίως καί κατά πολλών έκατομμυρίων Ελλή

STIS φΐΑΑΝ®ΡΩΠε5 KYPISS

(’Αφιεροΰται είς τάς εύγενεϊς Νοσοκόμους κυρίας 
τοϋ Νέου Πολίτικου Νοσοκομείου)

Είναι πικρά τά δάκρνα
Ποϋ τρέχουν άπ’ τά ’μάτ’α 
Γιατί τρυποΰνε τήν καρδιά 
Την κάνοννε κομμάτια.

Κ είναι γλυκά τά δάκρνα, 
Κι ο Κόσμος όλος ξέρει, 
Οπον τά σβύνει ένας παλμός

Και τά σφουγγάει ένα χέρι.

Σ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

νων διαπραχθείσαι έρημώσεις, δουλαγωγίαι, δημεύ
σεις, μιαιοφονίαι καί έξισλαμίσεις.

Παραθετων τό ασμα, σιγώ μετά πλήρους πεποι- 
θησεως, δτι το 1913 ό σύγχρονος Προμηθεύς Δε
σμώτης, ή Ηπειρος, θά είναι Έλευθέρα.

Λά ήταν η μέρα βροχερή" κΓ ή νύχτα ποντισμένη 

Ποΰ βαλί.αν Ιοϋρκοι τή βονλή πέρα γιά νά περάσουν" 

Δ νχτα σελλιυνουν τ άλογα, νύχτα τά καλλιγώνουν" 

Νύχτα περνάν τή Φόνισσα και το θολό ποτάμι 

Στο Στόμι ξημερώσανε, στής χλιβεραΐς καλύβαις" 

Πήραν γυναίκες με παιδια, γνναΐκες μέ τούς άντρες" 
Πήραν τα βρυκολόπουλλα, πον φύλαγαν τά βόΐδια" 

Πήραν άσπρα, πήραν φλιοριά, πήραν μαργαριτάρια, 

Πήραν τής Παναγιώταινας τή δόλια Καταιρίνα" 

Μέ τά μαλλάκια ξέπλεγα, σ’ τής πλάταις της ’ριμμένα" 

Κι ό Τούρκος πον τή σκλάβωσε γλυκά τής κουβεντιάζει"

Περβατ άστρί, περβάτ’ αύγή, περβάτει νηό φεγγάρι 
Νά πάμε σ' τήν ’Αρβανιτιά και σ’ τ’ ’Αρβανιτοχώρια 

Να κόμης Μπέη Πεθερό καί τό Μπεγόπουλλ’ άντρα" 

— Κάλλιο νά ίδώ τό αίμά μου, σ’ τή γης νά κοκκινήση, 
Παρά νά ίδονν τά μάτια μου, Τούρκος νάν τά φιλήση, 

I λυτιοστε μ αδελμρουλια μου άπ’τών Τούρκων τά χέοια" 

Μιά μπαταριά τής ρίξανε, τήν παίρνει σ’ τό κεφάλι 
Κολυμπισταδες βαλλανε, τήν βγάλλαν πεθαμένη.

Ι· Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

1012
γούνται δέ δτι μόλις είσήλδον τά 'Ελληνικά στρατεύματα 
είς Γεννιτσά, άπδ τάς οικίας τής Τουρκικής συνοικίας έρ- 
ρίφθησαν πολλοί πυροβολισμοί, οί όποιοι έφονευσαν οεκα 
στρατιώτας καί έΐ χριστιανούς. Τότε δ λαός έέαγριωθείς καί 
κατελθών έκ τών έγγύς λόφων, είς οΰς εύρίσκονται ή 'Ελ
ληνική καί ή Βουλγαρική συνοικία, ήρχισε νά καίη καί νά 
καταστρέφη τάς οικίας τών Μουσουλμάνων οί όποιοι εν τώ 
μεταέύ είχον τραπή είς φυγήν.

Κατά τήν νύκτα ή Τουρκική συνοικία έχει μίαν δψιν 
άπαισίαν μέ τάς ερημικός λάμψεις της. Συχνοί πυροβολι
σμοί ακούονται καθ’ δλας τάς διευθύνσεις χωρίς νά έννοή- 
ται δ λόγος. Έπί τών λόφων δέ όπου έόετυλίχθη ή μάχη, 
διάφοροι σκιαί πλανώνται. Είναι άνθρωποι, οι όποιοι σκά
πτουν λάκκους καί Θάπτουν τά πτώματα. Κατα παραοοέον 
σύιιπτωσιν αί μάχαι ελαβον χώραν μεταέύ διαφόρων χρι
στιανικών κα'ι μουσουλμανικών κοιμητηρίων.

Σήμερον τήν πρωίαν δ Πρίγκηψ Διάδοχος μέ δλον τδ 
έπιτελεϊόν του άφήκε τά Γεννιτσά διευθυνόμενος πρδς τδ 
Κιργιαλάρ παρά τόν ποταμόν Βαροάρ. Έπιστρέφομεν οΰτω 
είς τήν πρώτην ήμών θέσιν. Φαίνεται, δτι αί γέφυραι έπί 
τού Βαροάρ εύκόλως έπεδιωρθώΘησαν.

Άς έλπίσωμεν δτι θά τάς διέλθωμεν χωρίς καμμίαν δυ
σκολίαν καί θά εύρεθώμεν ταχέως είς τήν Θεσσαλονίκην, 
όπου Θά παύση ίσως ή σκληρά, αιματηρά καί αδιάκοπος 
αύτη πάλη.

Ό σιδηροδρομικός αύτός σταθμός δ άσημος μέχρι πρό 
τινοε, προσέλαβεν ήδη έέαιρετικήν σημασίαν. Είναι τό κέν- 
τρον τής υπηρεσίας τών τραίνων τής Ελληνικής Μακεδο
νίας. Και πδ απόγευμα τής χθες, δταν έπανήλθον έδώ, δ 
σταθιιδς άντήχει έκ ζωηρών ζητωκραυγών. Οί στρατιώται 
είχον συναθροισθή πέρι£ τού τραίνου, οπερ μετέφέρε τον 
Βασιλέα Γεώργιον. Ό Έλλην Μονάρχης περικυκλούμενος 
άπδ τούς πρίγκηπας Κωνσταντίνον, Γεώργιον, Νικόλαον, 
Άνδρέαν καί τδν υιόν τού Διαδόχου Γεώργιόν, έστη έπΐ 
ιιακοδν συνδιαλεγόμενος μετά τοΰ έπιτελείου, περίπατων 
έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής, σταματών δέ συχνά δπως 
έρωτά τούς στρατιώτας. Πρδς τδ έσπέρας δέ έπανήλθον είς 
τήν Βέρρροιαν.

Χθές εϊμεθα άπηλπισμένοι διά τήν σιδηροδρομικήν γέφυ
σαν έπί τού ποταμού Βαρδάρ Διά /ά βεβαιωθώμεν μετέοη- 
μεν μέ άλλους συναδέλφους μέχρι τής γεφύρας. “Ενας λό
χος μηχανικού είργάζετο ήσυχος όπως επανόρθωση τας έλα- 
φράς ζημίας, άς ύπέστη έκ τής έκρήέεως τής δυναμίτιδος ή 
μεγαλοπρεπής γέφυρα, ή έχουσα μήκος αοο περίπου μέ
τρων. Μόλις θά περατωθή ή έργασία τού μηχανικού σώμα
τος, δ στρατός θά δυνηθή νά διέλθη.

Οί Τούρκοι έγκατέλειψαν τελείως τήν άμυναν τού Βαρ
δάρ, καταφυγόντες πρδς τήν Θεσσαλονίκην. Έν Ελληνι
κόν άπόσπασμα τό όποιον έίετέλεσε μίαν άναγνώρισιν κατά 
τάς πρώτας ώρας τής πρωίας δέν εΰρε κανέν ίχνος έχθροϋ. 
’Άς έλπίσωμεν δτι θά φθάσωμεν ταχέως είς τήν Θεσσαλο
νίκην, διότι δ ψυχρότατος καιρός άπειλεΐ έκ νέου βροχήν.

Έν ώ έπεστρέφομεν άπδ τήν έπίσκεψίν μας έκ τής γεφύ
ρας, συνηντήθημεν μέ δύο αστούς συνοοευομενους άπδ ενα 
στρατιώτην. Μέ έκπληίιν μανθάνομεν, δτι προέρχονται έκ 
Θεσσαλονίκης. Εύχαρίστως άνέλαβον τήν λεπτήν αποστο
λήν νά ειδοποιήσουν τδν αρχιστράτηγον ότι οί Τούρκοι είναι 
ανίκανοι ν’ αμυνθούν καί δτι ή πόλις άναμένει έναγωνίως 
τήν άπελευθέρωσίν της.

ΤΚπο Τον ΓΊολημον

Ή μάχη τών Γενιτοών.
Τοιουτοτρόπως τήν πρωίαν τής 2 Νοεμβρίου, ένώ ή βροχή 

έξηκολούθει άπαύστως καί άμειλίκτως, αί ούο στρατιαί ένι— 
σχυθεΐσαι έπανελάμβανον τήν μάχην, Οί Τούρκοι άντεπε- 
τέθησαν μετ’ Αποφασιστικότητας, άφήσαντες τά οχυρώματα 
των όπως απωθήσουν τούς εύζώνους, οι οποίοι προσχωρούν 
μέ τάς λόγχας, άλλά τδ εΰστοχον καί συνεχές πυρ του Ελ
ληνικού πυροβολικού και τών μυοραλιοοο’λων επεφερε τοιαυ- 
την θραϋσιν, ώστε οί Τούρκοι αμέσως ηναγκασθη-*α  j να 
σταματήσουν καί είτα νά υποχωρήσουν. Μόνον μετά τρεις 
ώρας οι “Ελληνες ήσαν κύριοι όλων τών έχθρικών θέσεων. 
Οί εύζωνες, μέ μίαν όρμητικότητα θαυμασίαν έφθασαν μέ
χρι κάτωθεν τών έχθρικών τηλεβόλων. ΟΙ Τούρκοι δε ϋπο 
πανικού καταληφθέντες ήρχιταν νά τρεπωνται -ί- φν ('')■' 
άτακτον, έγκαταλιπόντες σχεδόν δλον το πυροβολικόν αυ
τών, τά πολεμοφόδια καί τά προσωπικά των εφόδια. Διερ- 
χόμενοι δέ τήν χώραν όπως σωθώσι οιεσπειραν τον τρομον 
μεταϊύ τού Χριστιανικού πληθυσμού, δστις έκλειδώθη μέσα 
εις τάς οικίας ένώ οί ^Μουσουλμάνοι εφευγον με τουςστρα- 
τιώτας.

Τήν μεσημβρίαν δ 'Ελληνικός στρατός έκυρίευσε τά I εν- 
νιτσά, ένώ οΙ Τούρκοι έίηκολούθουν τήν άτακτον φυγήν. 
Έάν ή βροχή καί ή άντίστασις ήν συνήντησεν δπως σωση 
τήν γέφυραν έπί τοϋ ποταμού Λουδία οεν ειχόν επιοραουνη 
παρά τδ Πλατύ, τάς πολεμικός επιχειρήσεις τής έβδομης με
ραρχίας τής άποτελοΰσης τήν προφυλακήν, οΐ Τούρκοι Ν. 
είχον άποκεκομμένην τήν ύποχώρησιν καί Θά έκυκλούντο 
δλοι.

Κα'ι τήν φοράν δέ ταύτην οί Τούρκοι έσχον τδ ευτύχημα 
νά σώσουν τδ κύριον σώμα, άλ/,ά περί τούς χιλίους, οΰς 
κατέψθασε τδ ιππικόν, συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.

Αί άπώλειαι τών Ελλήνων αί συμοάσαι σχεοον κατά την 
διάρκειαν τής πρώτης ήμέρας άνήλθον είς χιλίους νεκρού. 
καί τραυματίας. Οί Τούρκοι έσχον πλέον των χιλίων νε
κρών. Αύτή ή δευτέρα ήττα τών Τούρκων είνε ίση, ώς βε- 
βαιοΰν οί άέιωματικοί τού έπιτελείου προς την τού Σαραν- 
ταπόρου.

Έέακολουθούντες τδν δρόμον μας εύρίσκομεν πανταχού 
βλήματα έγκαταλελειμμένα. Απδ τής Ελασσώνος μέχρι 
τού σημείου τούτου εϊδομεν οιεσκορπισμενας κατά μήκος 
τής δοού τουλάχιστον δισχινίας οβιοας, μη έκραγείσας, προ
φανώς δέ ριφθείσας χαμαί, δπως διευκολυνθή ή φυγή· Παρά 
το χωρίον δέ ’Αποστόλη εύρέθησαν διάφορα πτώματα στρα
τιωτών καί μερικών ΌΘωμανίδων. Φαίνεται δτι οϊφυγάδες 
τών Γεννιτσών συνεκρούσθησαν κατά τήν νύκτα με άλλους 
Τούρκους, οί όποιοι έτρεχαν πρδς ένίσχυσιν καί έκληφθέν- 
τε; ώς “Ελληνες, έγένοντο δεκτοί διά πυροβολισμών, άφή- 
καν δ’ οΰτως έπί τού έδάφους στρατιώτ,ας καί χωρικούς, οί 
όποιοι είχον ένωθή μετ’ αύτών κατά τήν φυγήν.

"Οταν έφθάσαμεν έπί τόπου, εύρομεν τά Γεννιτσά καιό- 
ιιενα είε διάφορα σημεία. Είναι οίκίαι τής Τουρκικής συνοι
κίας, αί δποΐαι καταστρέφονται. Μερικά πτώματα είναι άκόμη 
είς τάς δδούς, άλλα δέ καίονται μεταέύ τών έρειπίων. Οί 
κάτοικοι διέρχονται αδιάφοροι έν μέσω μεγάλου τρομου, διη-

* Σννέ/eia εκ τον προηγονμένον.
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Ε:ς τήν γιγαντομαχίαν, ή δποία είς μίαν μεγάλην 
έκτασιν χιλιομέτρων διεξάγεται χάριν τής έλευθερίας 
έπάνω είς τά ύψηλά βουνά τής ’Ηπείρου, έχει τήν 
έκλεκτήν θέσιν της καί ή Κύπρος, ή Μεγάλη ελλη
νική Νήσος τοΰ άνατολικοΰ βάθους τής Μεσογείου.

Καί χρήμα καί αίμα άφθονον προσέφερεν είς τον 
αγώνα ή Μεγαλονησος σεμνά καί αθόρυβα, δπως σε
μνή καί άνευ έπιδείξεως ύπήρξε μέχρι σήμερον δλη ή

Ο X. ΕΥ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
Βουλευτής Κύπριος πληγωθείς κατά την μάχην 

τοΰ Προφήτου Ήλιου.

έκδήλωσις τοϋ θετικού πατριωτισμού της, μέ τδν 
δποϊον έξέπληττε καί ήμετέρους καί ξένους.

Άνθρωποι τών γραμμάτων καί άνθρωποι τοΰ πλού
του, έπιστήμονες, σπουδασταί, κυβερνητικοί ύπάλλη 
λοι, έπαγγελματίαι, έγκατέλιπον τάς θέσεις των, τάς 
αναπαύσεις των, τάς οικογένειας των, άφήκαν τήν 
ώραίαν Νήσόν των, δπου αί άπαισιότητες τής Τουο- 
κικής τυραννίας δέν είχαν χώρον, καϊ έσπευσαν νά 
άποθάνουν μαχόμενοι διά τήν Πατρίδα.

Είς ούδεμίαν ίσως άλλην έλληνικήν χώραν ή 
έθνική ίδέα καλλιεργείται τόσον καθαρά καϊ εύρέα 

ύπδ τήν έννοιαν τής φυλετικής ενότητας καί τοΰ πο
λιτικού Μεγαλείου τοΰ “Εθνους, δσφ έν Κύπρω.

Αλλ δ,τι υπερβάλλει είναι ή συμμετοχή τών πο- 
λιτευομένων είς τδν αγώνα.

Χάρις είς τοιαύτην άντίληψιν καί τοιοΰτον πα
τριωτισμόν, εσχομεν καί τήν υπερτάτην έκδήλωσιν 
ΐής κυπριακής φιλογενείας είς τά πρόσωπα τοΰ Κυ
πρίου Βουλευτοΰ Χατζηϊωάννου καί τοΰ Κυπρίου 
Δήμαρχου και πρώην Βουλευτοΰ Σώςου, οί δποϊοι 
έσπευσαν έκ τών πρώτων είς τδ έθνικδν σάλπισμα 
και ως άπλοι στρατιώται, καί άφανεϊς, έδειξαν δτι 
ήσθανοντο τήν άφραστον εύχαρίστησιν καί τήν τιμήν, 
δτι έγένοντο ύπερασπισταί τής Μεγάλης Ελλάδος 
τήν δποίαν ένέκλειεν ή ψυχή των.

Η 6 Δεκεμβρίου είναι ιδιαιτέρως ιστορική ήμέρα 
διά τήν Κύπρον. Και’ αύτήν βλέπομεν τά έκλεκτά 
τέκνα τής ιστορικής Μεγαλονήσου προκινδυνεύοντα 
έπί τοΰ πεδίου τών μαχών καί ποτίζοντα διά τοΰ 
πολυτίμου αίματός των τήν πολυστένακτον ηπειρω
τικήν γήν. Ό Σώζος έφονεύθη καί δ Χατζηϊωάννου 
έπληγωθη. Αλλά καί δ φονευθείς καί δ πληγωθείς 
έπεσαν, αφού έξεπλήρωσαν το καθήκόν των, οχι ώς 
κοινώς λέγεται, «μετά γενναιότητας», άλλά άφοΰ 
έπολέμησαν ως άνδρες, δρμητικοί, θαρραλέοι, καί 
άφοΰ έξεδίωξαν καί συνέτριψαν μετά έκλεκτών συ
στρατιωτών τον έχθρόν, δ δποϊος είχεν άποτολμήση 
νά άνελθη μέχρι τών δχυρωμάτων των.

Κατά τήν 6 Δεκεμβρίου ύπερήσπιζον τήν θέσιν 
«Προφήτης Ηλίας». Έκεϊ είχε τοποθετηθή ύπδ τδν 
γενναϊον ύπολοχαγδν Γιώτην ή πρώτη διμοιρία τοΰ 
τρίτου Λόχου τοΰ Α ^Πεζικού Συντάγματος, είς τήν 
ουναμιν τοΰ δποίου άνήκον ούτοι.

Η θεσις ήτο λίαν έκτεθειμένη καί έπικίνδυνος. 
1 οΰτο δέν διέλαθε τήν προσχήν ούτε τών άνδρών, ούτε 
τοΰ υπολαχαγοΰ, δ δποϊος άπ’ άρχής είχεν είπή είς 
τούς άνδρας του «νά έπαγρυπνήτε καί νά έχητε θάρ
ρος, διότι, έδώ δέν είναι παιγνίδι».

Ο «Προφήτης ’Ηλίας» είναι είς άπδ τούς λόφους 
τής έλληνικής πρδς τά αριστερά παρατάξεως. Μικρός 
λόφος, έχων απέναντι τήν λοφώδη γραμμήν τής 
τουρκικής παρατάξεως καί τά τουρκικά πυροβολεία 
τοΰ Αγίου Νικολάου, πρδς τά δεξιά δέ κάμπον καί 
καί είς τδ βάθος αύτοϋ τδ περιώνυμον Μπιζάνι.

Κατά τής θέσεως αύτής πρωί πρωί οί τοΰρκοι ήρ- 
χισαν τήν έπίθεσιν τήν G Δεκεμβρίου. Τδ Μπιζάνι μα- 
κρόθεν έλαβε μέρος. Τά τουρκικά πυροβολεία του 
Άγ. Νικολάου έπίσης. Τοπομαχικά, ταχυβόλα, πο
λυβόλα, μυδραλιοβόλα, δλα έδόνουν δαιμονιωδώς τήν 
ατμόσφαιραν, διευθύνοντα τάς βολάς των κατά τής 
μικράς θέσεως τοΰ Προφήτη Ήλία, δπου ούδέν άτυ-

τήν μαχιμότητα τών παιδιών τών πόλεων. «Μπράβο, 
μπράβο, παιδί μου, φωνάζει είς τδν Χατζηϊωάννου, 
καλά έβάρεσες τά σκυλιά’ σέ είδα». Καί σπεύδει 
καί τοΰ χαϊδεύει τδν ώμον. Νέα ένθάρρυνσις καί 
νέα δομή τότε. Μία άντεπίθεσις επακολουθεί. Οί 
ήμέτεροι μέ έφ’ δπλου λόγχην δρμοΰν κατά τών 
έχθρών, οί δποϊοι έπέμενον άκόμη νά καταλάβουν 
τάς έλληνικάς θέσεις. Τρομερά στιγμή ! Άγρια 
πάλη σώματος πρδς σώμα. Ο.ί έχθρρί κάμπτονται. 
Όρμοϋν είς τήν κατωφέρειαν πρδς φυγήν. Κυλξονται 
έπί τών' κλιτύων τοΰ λόφου άπδ τάς σφαίρας τών 
ίδικών μας. Όλος έκεϊ δ τόπος δ μεταξύ τών ελλη
νικών καί τουρκικών θέσεων στίζεται άπδ τουρκικά 
πτώματα.

Συντελεΐται δμως συγχρόνως μεγάλη καταστροφή 
καί είς τούς ήμετέρους. Άπδ τδ Μπιζάνι καί άπδ τά 
πυροβολεία τοΰ Αγίου Νικολάου βάλλουν λυσσωδώς 
μέ δλων τών ειδών καί δλων τών μεγεθών τάς οβίδας. 
Τά μυδραλιοβόλα καί τά πυροβόλα συμπληροΰν τήν 
άγρίαν συμφωνίαν των έχθρικών βλημάτων, τών 
έκρήξεων καί τών ήχων. Ό λόφος τοΰ Προφήτη 
Ήλία ήτο έπισημασμένος άπδ τδν έχθοον. Αι οβίδες 
ώργωναν τήν γήν τοΰ λόφου. Κατεθραυον βράχους. 
Κατεστρεφον κορμιά..

Αί σφαϊραι έθέριζον. Άλλά κανείς δέν έσκεφθη 
νά έγκαταλίπη τήν θέσιν, νά ύποχωρήση πρδς σω
τηρίαν.

Πίπτει δ έπϊλοχεύων Ραδοβίζης, δ λοχίας Λου
κιανός, δ άγγλος Newbold καί σωρεία άλλη έκλε
κτών νέων. Άλλά πίπτει καί δ Σώζος, δ έκλεκτος 
τής Κύπρου. Π)ηγώνετάι σοβαρώς δ Χατζηϊωάννου. 
δ λατρευτός τοΰ Κυπριακού λαοΰ. 1 ραυματι^εται 
καί δ γενναίος ύπαλοχαγδς Γιώτης, .

Ή Διμοιρία άπεδεκατίσθη. ’Ολίγοι άνδρες άπέ- 
μειναν άκέραιοι. Όταν μετά δύο ημέρας άνεθεωρήθη 
δ δλος Λόχος, έλλειπον τά δύο τρίτα.

Ή Ηπειρωτική γή έποτίσθή μέ τδ αιμα εκλε
κτών ύπάρξεων. . Φονευθεντες καί πληγωθεντες 
έπεσον έν τή μάχη πράγματι ήρωϊκώς, άτενίζοντες 
πρδς τά ’Ιωάννινα, πρδς τήν πόλιν τών θρύλλων καί 
καί τών παραδόσεων, προς τήν πρωτεύουσαν τής 
Έλληνικωτάτης ’Ηπείρου.

-ή(-
Ή θυσία διά τήν Κύπρον ύπήρξε μεγάλη. Προσέ

φερεν δ,τι έκλεκτδν έν έκλεκτοϊς.Ούτως υψηλή ώφει · 
λε νά είναι ή κυπριακή σπονδή είς τδν πανελλήνιον 
αύτόν άγώναε. τής φυλής. Ό Σώζος έπεσεν υπερα- 
σπιζων τά έλληνικά δίκαια. Ιδ τέλος του ύπήρξεν 
άντάξιον τής δλης ζωής του. Εζησεν ως ήρως και 
άπέθανεν ώς ήρως. Όστις άποθνησκει διά την Πα
τρίδα δέν χάνει τήν ζωήν. Ό Χατζηϊωάννου έπέζη- 
σεν έκ τύχης. Έξήλθεν ώς φοίνιξ έκ τής τέφρας του 
μέσα άπδ μίαν καταστρεπτικήν στήλην καπνού, πε-

χώς έλληνικδν πυροβόλον ύπήρχε διά νά άπαντήση 
είς τήν τόσην απειλήν. Κρατήρες ήφαιστείου ύψοΰν- 
το έκεί δπου έξερρήγνυντο αί μεγάλαι οβίδες. ’Αν
θρώπινα κορμιά διεμελίζοντο έκεϊ δπου αί οβίδες 
έπλητταν, θύελλα δργής καί καταιγίς θανάτου έμαί- 
νετο κατά τοΰ τόπου, τδν δποϊον έφυλαττον οι δλίγοι 
ύπερασπισταί.

Άλλ’ οί άνδρες έμενον είς τάς θέσεις των καί 
άπήντων με πυρά μάνλιχερ μόνον είς τήν τόσην λυσ- 
σαλέαν έπίθεσιν τοΰ έχθροΰ.

Ό άγγλος έθελοντής Newbold, ανταποκριτής 
τών «Ημερησίων Νέων», άνήκων είς τήν διμοιρίαν, 
άναρριχάται είς έν ύψωμα καί δπισθεν μιας μεγάλη, 
πέτρας πυροβολεί μέ δλην τήν ψυχραιμίαν τους 
Καί ακούεται ή φωνή τοΰ Ύπολοχαγοΰ «μπράβο 
Newbold».

Ή έπίθεσις τών τούρκων έξακολουθεϊ μετατρεπο- 
μένη βαθμηδόν εις πραγματικήν έφοδον. Ό^Γλυκο- 
φρύδης καί δ Καμπάς, γενναίοι στρατιώται, ακούον
ται φωνάζοντες, δτι «οί τοΰρκοι μάς έπήραν άπδ τά 
πλάγια». Πράγματι δέ πρδς τά δεξιά, δπου δ κάμπος 
καί δπου δέν ύπήρχε πολλή προφύλαξις έκ μέρους 
τών ίδικών μας, διότι δέν ύπήρχεν άπέναντι τουρκική 
παράταξις, οί τοΰρκοι έκαμαν πλαγιασμόν. ’Ενώ άπη- 
σχόλουν κατά μέτωπον τήν [έλληνικήν διμοιρίαν, 
άλλοι έπήραν τάς κλιτύς τοΰ δεξιοΰ μέρους τοΰ λό
φου, άποκρυπτόμενοι καί άπδ τδ έκκλησίδιον τοΰ 
Προφήτη Ήλία, τδ δποϊον ύψοΰτο πρός τδ μέρος 
έκείνο.

-ήί-

Ό ύπολοχαγδς τότε διατάσσει «έφ’ δπλου λόγχη» 
καί μέ δύο δυνατά λόγια θεριεύει τούς άνδρας του. 
«Παιδιά, λέγει, δσοι είνε τίμιοι στρατιώται θά κά
μουν τδ καθήκόν των». Αύτδ ήρκεσεν. Οί τολμηρό
τεροι δρμοΰν πρδς τδ μέρος ποΰ άνήρχοντο οί Τούρ
κοι. 'Ο έχθρδς εύρίσκετο πλησίον είς τά προχώματα. 
Όποια λύσσα καί δποία άνδρεία τότε. Ό Σώζος 
καί δ Χατζηϊωάννου έκ. τών πρώτων προέταξαν τά 
στήθη των διά νά άνακόψουν τήν δρμήν τοΰ έχθροΰ. 
Όρθιοι έπολέμουν σημαδεύοντες καλά διά νά μή 
πηγαίνη άδικα τδ βόλι. Αί σφαϊραι έσύριζαν πέριξ 
των διατρυπώσαι τά ένδύματά των. Άδιάφορον. Ο 
Σώζος ήκούετο φωνάζων μέ προφανή αύταρέσκειαν : 
«πάει κι’ αύτός, πάρ’ τον κι’ αύτδν κάτω, κύριε Λο
χαγέ». Ό Χατζηϊωάννου μέ προφανή ίκανοποίησιν 
άνήγγελλέ μεγαλοφώνως, δτι έρριψε δύο, πλήξας 
αύτούς τδν ένα είς τδ μέτωπον καί τδν άλλον είς τδ 
στήθος. Είς δεκανεύς τών εύζώνων, δ δποϊος συμμα- 
χόμενος έκεϊ παρηκολούθει μέ τδ έμπειρον μάτι του 
καί τάς κινήσεις τοΰ πλησιάσαντος έχθροΰ καί τά 
πυρά τών δλίγων γενναίων ίδικών μας, έξέφρασε 
κατά τρόπον έμφαντικδν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης 
τήν έπιδοκιμασίαν του, δ έμπειροπόλεμος αύτος, Οια
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τρων, χώματος και θραυσμάτων δβίδος, τά δποΓα τον 
έτίναξαν μακράν. *Ισως  ή θεία Πρόνοια δέν ήθέ- 
ληάε διπλήν δοκιμασίαν διά τήν Κύπρον. Άλλ’ άμ- 
φοτέρων τά χυθέν αίμα είναι ή έπίσημος έπιβεβαίω- 
σις τής άναλλοιώτου έθνικής συνειδήσεως τών Κυ
πρίων. Καί οί δύο πολιτευόμενοι τής Κύπρου προσήλ- 
θον είς τον άγώνα, ουχί έν ορμή καί ένθουσιασμω 
νεανικω, άλλ’ έσκεμμένως, έν πλήρει συναισθήσει 
τής υψηλής ύποχρεφσεως, ήν είχον, ώς άντιπροσω- 
πευοντες τάν Κυπριακόν Άγώνα, απέναντι τοϋ 
Έθνους. Έδοσαν καταπληκτικήν συνέπειαν εις τά 
έθνικάν πρόγραμμά των. Τιμή και δόξα είς τήν Κύ
προν, δτι αναπηδούν έκ τών σπλάγχνων της οί άνδρες 
πού γνωρίζουν νά γράφουν μέ τά αίμά των τήν νεω- 
τέραν έθνικήν ιστορίαν τού ωραίου Νησιού. Τιμή καί

Η QFASI2 TOY TRflBRAfllNOY S^MRTOS
Είς τήν πολυκλινικήν νοσηλεύεται ό συμπαθής Ταγμα

τάρχης τών Ελλήνων Γαριβαλδινών καί Επιτελάρχης του 
ύπο τόν κ. Ρώμαν Γαριβαλδινου Σώματος κ. Δημήτριος 
Μπαρδόπουλος. Εινε γνωστή φυσιογνωμία είς τάς τάξεις 
τού Στρατού ό κ. Μπαρδόπουλος. Λόγφ εξαιρετικής μορ- 
φώσεως καθαρούς στρατιωτικής, λόγω ήθους, λόγω χαρα
κτήρας καί αισθημάτων διεκρίνετυ μεταξύ τών συναδέλφων 
του. ’Αντίξοοι περιστάσεις τόν έφεραν μακράν τών τάξεων 
τού Στρατού καί ή ανθρώπινη αμβλυωπία έστερεί τήν 
πατρίδα ενός έκ τών πλέον χρησίμων τέκνων της. Οί γεν
ναίοι δμως καί ηρωικοί άνδρες, οί άξιοι τών τίτλων αυ
τών, δέν δεσμεύονται ύπό τών τύπων ούτε παρακωλύονται 
άπό εμπόδια τά όποια δημιουργεί τό μίσος ή ή αδικία καί 
ορμητικοί καί ακράτητοι τάσσονται είς τήν υπηρεσίαν τής 
πατρίδος.

Καί ό κ. Μπαρδόπουλος επωφελούμενος τής στιγμής 
καθ*  ήν ή ’Ελλάς έρρίφθη εις τόν μεγάλον άγώνα έσπευσε 
νά θέση είς τήν διάθεσίν της τήν ύπέροχον στρατιωτικήν 
του μόρφωσιν καί τό άκατανίκητον θάρρος του.Κατετάχθη 
είς τήν φάλαγγα τών Γαριβαλδινών.

Τό 1897 τό άπαισίας μνήμης εκείνον έτος έχει μικρά 
φωτεινά σημεία. Έχει τό Δομοκόν μέ τούς γενναίους 
1 αριβαλδινούς ύπό τον ηρωικόν Στρατηγόν των Ριτσιώ- 
την Γαριβάλδην. Τό 1912 περιβαλλόμενον άπό άπειρα 
φωτεινά σημεία δόξης καί τιμής δέν ήτο δυνατόν νά υστέ
ρηση είς τήν συνέχισιν πολεμικών άθλων τού Γαριβαλ- 
δινού Σώματος, καί ή ζώσα πραγματοποίησις τών ώραίων 
αυτών παραδόσεων, ό γηραιός Στρατηγός Γαριβάλδης κα- 
τήλθεν είς ’Ελλάδα διά νά τεθή έπί κεφαλής τών γενναίων 
του. Ή άφιξις τού Στρατηγαύ έδωκε τό σύνθημα τού 
συναγερμού. Ό κ. Ρώμας, ό αρχαίος συ'αγωνιστής τού 
Γαριβάλδη τίθεται καί πάλιν έπί κεφαλής τής Γαριβαλ- 
δινής έν Άθήναις κινήσεως, έχων ήδη παρά τό πλευρόν 
του πολύτιμον σύντροφον τόν κ. Μπαρδόπουλον. Κατ’ 
άφήγησιν αύτού τού ίδιου ευάρεστηθέντός νά παράσχη 
ήμϊν σύντομον περιγραφήν τής δράσεως τού Σώματος τών 
Γαριβαλδινών θά μεταδώσωμεν είς τούς άναγνώστας μας 
ένδιαφερούσας λεπτομέρειας.

δόξα είς τάς πόλεις Λεμεσάν καί Λάρνακα, δτι τοιαύ- 
τα παραδείγματα ύψούνται έν τώ μέσω των μέ τήν 
θυσίαν πολιτών των, οί όποιοι ήγάπησαν πολύ τήν 
Πατρίδα καί έζησαν μόνον δι’ αυτήν.

Ή Κύπρος ας τούς τίμηση μέ τήν σεμνότητα καί 
τήν αρετήν, ή όποια αξίζει είς έξέχοντας προμάχους 
τής Ελευθερίας. Είναι οί πρώτοι πολίταί της. Καί 
οί πρώτοι νεώτεροι ήρωές της.

Ή έλευθέρα έδώ ΙΙατρίς έπεδαψίλευσε τά δείγμα
τα τής στοργής καί τής έκτιμήσεώς της.

Ή δευτέρα Μεραρχία, ή έπονομασθεΓσα Μεραρ
χία τών ’Ανδρείων ή Σιδηρά, είς τήν οποίαν ανή
κουν, μετά τιμής αναφέρει τά όνόματά των.

ΕΦΕΔΡΟΣ

II ’Ιταλική Κυβέρνησις παρενέβαλε πλείστα όσα εμπό
δια εις τήν άναχώρησιν τών ’Ιταλών Γαριβαλδινών διά 
τούτο πολλοί ύλίγοι Στρατιώταν καί Αξιωματικοί ’Ιταλοί

Ο κ. ΜΠΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

κατετάχθησαν εις τήν Γαριβαλδινήν φάλαγγα.
Τήν έλλειψιν δμως αύτήν άνεπλήρωσεν ή πρόθυμος κα- 

τάταξις τών Ελλήνων. Ούτως άπετελέσθη Σώμα Γαρι- 

βαλδινόν, καθαρώς ελληνικόν μέ Γενικόν Αρχηγόν τόν 
μεγαλόφρονα Πολιτευτήν τής Ζακύνθου κ. Ρώμαν καί με 
Στρατιωτικόν Διοικητήν αύτού καί Επιτελάρχην τόν κ. 
Μπαρδόπουλον. Ο αριθμός τών καταταχθέντων άνηρχετο · 
είς 1000 — κατά ιστορικήν παράδοσιν τού Σώματος — 
κατήγοντο δέ ούτοι άπό τήν Λακωνίαν, Μεσσηνίαν, Ζά
κυνθον. Κύπρον, Κέρκυραν, ’Αθήνας, κ.τ.λ. Διηρέθησαν 
είς 6 λόχους διευθυνομένους άπό έλληνας Αξιωματικούς 
Γαριβαλδινούς. Ό πρώτος λόχος έτέλει ύπό τήν άμεσον 
διοίκησιν τού κ. Ρώμα. ό τρίτος υπό την άμεσον διοικησιν 
τού κ. Μπαρδοπούλου. Είς τό ύπό τήν ’Αρχηγίαν τού 
Στρατηγού Ριτσιωτη Γαριβάλδη, τού διαπνεομένου άπό τά 
πλέον αγνά διά τήν πατρίδα μας αισθήματα,^Σώμα κατε
τάχθησαν ’Ιταλοί καί "Ελληνες διευθυνόμενοι ύπό 'Αξιω
ματικών Ελλήνων καί ’Ιταλών. Τήν Διοίκησιν τού ολου 
Σώματος ειχεν <> υιός του κ. ΙΙιπίνος Γαριβάλδης.

Τήν 2G 8)βρίου οι "Ελληνες Γαριβαλδινοί άνεχώρησαν 
διά θαλάσσης εις Βώλον μετενεχθέντες έκεί διά δύο έπι- 
τεταγμένων άτμοπλοίων. Έκεϊθεν διά τού Σιδηροδρόμου 
άφίκοντο είς Λάρισσαν όπου κατόπιν διαταγής άνεχοιρησαν 
έσπευτμένως καί μέ άδιάκοπον βροχήν διά Καζακλάρ καί 
μέσον Τυρνάβου και Μελούνας εις Τσαρίτσαιναν. Νέα δια
ταγή έπείγουσα τούς φέρει μέσον Έλασσώνος και Σαραν- 
ταπόρου είς Σέρβια. Έδώ πρέπει νά έςαρθη Ιδιαιτέρως η 
δράσις τού Σώματος αυτού. ’Εφθασεν εις Σέρβια είς κρί- 
σιμον στιγμήν συνιπεία τής άτυχησάσης 5ης Μεραρχίαν 
καί διά τού ήρωϊσμού του καί τής αύταπαρνήσεώς του 
ένέπνευσε θάρρος καί έπανεφερε τό καχαπεσον ηθικόν των 
Ελληνικών πληθυσμών. Είνε γνωσταί αί άτυχίαι τής Με

ραρχίας Ματθιοπούλου. Ό πόθος τού ’Αρχηγού της να 
προσθέση νέας πολεμικός δάφνας είς τά μέτωπα των νικη
φόρων στρατιών τής Ελλάδος τόν ωθησεν είς παρακιν
δυνευμένα τολμήματα τά όποια έπέφερον αποτελέσματα 
άντίθετα τών προσδοκάμενων, ’Οχι μόνον ο ύπ αυτόν 
Στρατός κατελήφθη προφανώς ύπό πανικού, όχι μονον 
έθυσιάσθησαν τόσοι άνδρες καί άπωλέσθησαν όχι ολίγοι 
αξιωματικοί μας, άλλά καί ύπέφερον τά πάνδεινα οί Ελ
ληνικοί Πληθυσμοί τών πέριξ μερών. Περί τάς 15 χιλιά
δες πρόσφυγες έκ Κοζάνης καί τών πέριξ χωρίων έμενον 
περίτρομοι είς Σέρβια. ΠλεΙστοι δέ άλλοι πρόσφυγες έφθα- 
σαν μέχρι Καλαμπάκας καί άλλων πόλεων τής Θεσσαλίας, 
οί δέ έλληνες Αξιωματικοί οί διευθύνοντες τά πέριξ μέρη, 
ώς Στρατιωτικοί διοικηταί τής κατοχής ή ύπό ά?.λας ιδιό
τητας έλάμβανον μέτρα άμύνης κατά ενδεχόμενης έπιθέ- 
σεως τοϋέχθρού.

Ευτυχώς δμως έν τφ μεταξύ τά Ελληνικά στρατεύματα 
άνασυνταχθέντα καί ένισχυθέλ’τα ύπό τού πάντοτε βαδί
ζοντας έμπρός Σώματος τών Ελλήνων Γαριβαλδινών έπα- 
νέκτησαν τό ηθικόν των καί τάχιστα άπεδίωξαν τόν άπο- 
θρασυνθέντα έχθρόν. Οί Γαριβαλδινοί είς τά Σέρβια παρέ- 
μειναν έπί 1 ήμέραν πρός άνάπαυσιν μεθ’ δ έβάδισαν 
πρός τήν Κοζάνην. ’Έφθασαν είς τά πέριξ αύτής τό εσπέ
ρας καί μέ όδηγίιν τού ’Αρχηγείου τής Κοζάνης έστράφη- 
σαν πρός τό Τουρκικόν χωρίο ν ’Ίσβορον μέ τήν διαταγήν 
νά τό καταλάβωσι καί διανυκτερεύσωσιν είς αύτό. Τό χω- 
ρίον αύτό ήτο έκ τών άρχικως καταληφθέντων ύπό τού 
Έλλ. Στρατού καί συνεπεία τής ύποχωρήσεως τής Ε' Με
ραρχίας περιελθόντων έκ νέου είς τήν κατοχήν τών Τούρ
κων. Σημειωτέον ότι έν τφ μεοαξύ ό Τουρκικός Στρατός 
(όπλιζε τά τουρκικά χωρία μέ τήν έντολήν νά άντιστώσιν ή 
καί έπιτεθώσι κατά τού Ελληνικού Στρατού. Εύρον λοι

πόν οί Γαριβαλδινοί διευθυνόμενοι είς τό Τουρκικόν αύτό 
χωρίον τούς χωρικούς πάνοπλους καί ετοίμους προς επί- 
θεσιν. Αύτός δέ ό Χότζας τού χωρίου άνελθων είς τόν 
μιταρέν έξηρέθιζε τούς Τούρκους κα/.ών αύτούς, τούς πι
στούς τούς Ίσλάμ, είς ιερόν κατα των (ίπίστων πόλεμόν. 
Οί χωρικοί ήρχισαν πρώτοι τούς πυροβολισμούς καί οί 
Γαριβαλδινοί άντεπετέθησαν κατ’ αυτών. ΊΙ μάχη διηρ- 
κεσε μέχρι πρωίας. Τόσος ήτο ό φανατισμός καί το πολε
μοχαρές τών Τούρκων αύτών χωρικών. Η νίκη των Γαρι- 
βαλδινών ήτο τελεία. Άφ’ ού έφόνευσαν όχι ολίγους ές 
αύτών, συνέλαβον πολλούς αιχμαλώτους καί ύπό της επι
τακτικής άνάγκης τών περιστάσεων ωθούμενοι κατέστρε
ψαν καί κατέκαυσαν τό άγριον αύτο χωρίον άπ’ άκρου εις 
άκρον. Φαίνεται δέ ότι είς αύτό ύπήρχον μεγάλαι άποθη- 
καιπυρομαχικών διότι έπί ήμέρας ήκούοντο αί εκπυρσοκρο
τήσεις αί προερχόμενοι άπό τά καιόμενα πυρομαχικά. Η 
καταστροφή τού χωρίου αύτού τό όποιον ητο διαρκής κίν
δυνος τών πέριξ χριστιανών, έπανηγυρίσθη ζωηρώς ύπό 
τών Κοζανιτών καί τών κατοίκων τών πέριξ χωρίων. Ητο 
μία διαρκής έ'νεδρα κατά τού 'Ελληνικού Στρατού καί των 
άλλων ελληνικών πληθυσμών καί δικαίως θερμαί άνεπέμ- 
φθησανάπ’ έκκλησίαις είς τόν "Υψιστόν δεήσεις διά τήν τα- 
χίστην έξόντωσίν του. Μετά τήν έπιτυχίαν αύτήνδιηυθύνθη- 
σαν είς Κοζάνην όπου παρέμειναν έπί διήμερον πρός άνάπαυ- 
σιν. Τήν ίμιέραν έκείνην έντολή τής Α.Β.Υ. αντικαθί
στατο ό Μέραρχος κ. Ματθιόπουλος ύπό τού κ. Γεννάδη 
καί διαταγή έστάλη εις τό Σώμα τών Γαριβαλδινών νά 
κανονίση την Οέσιν του εν σχέσει πρός τα τακτικά Σώματα 
τού Στρατού. Ούτως ή φάλαγξ τών χιλίων άπετέλεσε μέ
ρος μικτού άποσπάσματος - έκ Γαριβαλδινών, Εύζιόνων 
καί Πυροβολικού — ύπό τήν ’Αρχηγίαν τού Άντισυνταγ- 
ματάρχου κ. Ήπίτου. Μετά τούτο έλαβον διαταγήν νά με- 
ταβώσιν είς Σιάτισταν. ’Έφθασαν έκεί ένωρίς καί καθ’ ήν 
ήμέραν έγίνετο η μάχη τής Σιατίστης κατά τήν οποίαν 
έπεσαν πολλοί μεταξύ τών οποίων ό άλησμόνητος Χατζη- 
γιαννάκογλους, ό Καπιτσίνης καί άλλοι. Τού Σώματος 
είχε προηγηθεί ό κ. Ρωμας ο οποίος καί έ/πιβε μέρος εις 
τήν μάχην. Τό εσπέρας τής ιδίας ήμέρας κατέλαβον τάς 
θέσεις των καί τήν έπομένην πρωίαν έπικειμένης μάχης 
έτοιμάσθησαν νά συμμετάσχουν. Ή ’Ελληνική παράταξις 
εΐχε πρό αύτής τόν Άβδουλάχ έχοντα ύπό τάς διαταγάς 
του 2000 άνδρας καί 2 πυροβόλα. Ή διάταξις τών Ελλη
νικών Στρατευμάτων έγένετο συμφωνως πρός τάς ύποδεί- 
ξεις τού Επιτελάρχου τών Γαριβαλδινών κ. Μπαρδοπούλου 
κατόπιν συνεννοήσεως μετά τών άλλων Σωματαρχών — κ. 
κ.Ζυγούρη 'Αντισυνταγματάρχου, Μπέλλου Ταγματάρχου, 
Κλαδά Αοχ. τού Πυροβολικού — Τά Μυδραλιοβόλα διε· 
τάχθησαν νά πλησιάσουν έπί τής κορυφογραμμής άριστερά 
τής οδού τής άγούσης άπό Σιατίστης είς Λιαψίσταν καί 
άφ’ ού έλαβον τάς θέσεις των όλα τά σώματα έκλήθη 
ύπό. τού κ. Ρώμα ό κ. Ήπίτης, ώς άρχηγός τού άποσπά
σματος, διά νά άναλάβη τήν διεύθυνσιν τής μάχης καί 
διατάξη τήν έναρξιν τού πυρός. Έσπευσεν έκεϊ ό κ Ηπί- 
της, άλλ’ εύθύς άμέσως, κατόπιν ταχείας άναγνωρίσεως, 
άνηγγέλθη ότι ό Άβδουλάχ άπέσυρε τά στρατεύματά του 
τραπείς είς φυγήν. Ουτω τά σώματα άπεσύρθησαν είς τήν 
έπισταθμίαν καί παρέμειναν μόνον τμήματα προφυλακών. 
Τήν έπομένην τό Σώμα τών Γαριβαλδινών έλαβε έντολήν 
παρά τοΰ κ. Ηπίτου — έκτελούντος διαταγάς τού Λιαδό- 
χΟυ — νά άναχωρήσουν διά νά καταλάβουν τά Τουρκικά 
χωρία Κρίφσκη, Σουμπινο, καί Τσούρφλη (τό τελευταίον 
ή πατρίς τού περιβοήτου Μπεκήρ Αγά) έπέφορτίζοντο δέ 
νά έξασφαλίσουν τήν γέφυραν Παναρέτι έπί τής άμαξητής
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όδοϋ Λιαψίστης—Γρεβενών. Ό έπι κεφαλής κ. Μπαρδό- 
πουλος έλαβε τήν πληροφορίαν δτι εις τό Κρίφσκη ύπήρ- 
χον 980 οπλοφόροι Τούρκοι. Τό Σώμα έβάδισε προφυλα- 
κτικώς. Ούδεμίαν δμως άντίστασιν εύρε. Τό Σούμπανο 
κατελήφθη ύπό τοΰ 6ου λόχου, τό Κρίφσκη διά :! λόχων 
καί τό Τσοΰρφλι διά τών υπολοίπων. Οί κάτοικοι ύπεδέ- 
χβησαν τούς έλευδερωτάς των Γαριβαλδινούς μετά βαΐων 
καί κλάδων, μέ σημαίας καί ζητωκραυγάς. Έν τφ μεταξύ 
εμφανίζεται ό ασύλληπτος Μπεκήρ Αγάς καί διατάσσε- 
ται τό Σώμα νά κατευύυνΰή είς Γρεβενά πρός καταδίωξίν

ΑΙ ξΛΛΚΝΙΟΕΞ ΚΑΙ 0 ηΟΛξΜΟΖ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

"Ενα άπδ τα καλλίτερα Νοσοκομεία τοΰ Πολέμου 
δύναται νά θεωρηθή τδ Νεον Δημοτικόν Νοσοκομείον 
εις το όποιον έργάζεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ
ρός. Καί οχι μόνον δύναται νά θεωρηθή άΧΧά πρα- 
γματικέός εινε τοιοΰτον άφοΰ είνε κτίριον τδ οποίον 
άνηγέρθη με τδν προορισμόν αυτόν καί εκτίσθη με 
όλους τούς κανόνας τής υγιεινής όσους επιβάλλει σή
μερον ή πρόοδος τής Επιστήμης. Διά τοΰτο ο 
Ερυθρός Σταυρός θεωρείται ευτυχής ότι διά τδ 

μεγάλον, τδ σωτήριον έργον του τοΰ παρεχωρήθη 
κτίριον αντάξιον κα'ι ικανόν νά συμβαλη καί αυτό μέ 
τάΐ άνετους αίθουσας του καί τήν επιστημονικήν διαρ- 
ρύθμισίν του είς τήν τελειοτέραν πραγματοποιήσω τοΰ 
σοβαρού προορισμού του. ,4λλά ο Ερυθρός Σταυρός 
δέν ΰπήρξεν ευτυχής μόνον είς τοΰ κτιρίου τήν έξεύρε- 
σιν. Τπήρξε τοιοΰτος καί είς τών Κυριών τήν έκΧογήν 
δσαι εργάζονται έκεΐ, έπιστρατευθεΐσαι όΧαι άπδ τήν 
καΧΧιτέραν κοινωνίαν τών 'Αθηνών.

Τδ Νέον Δημοτικόν Νοσοκομείον περιλαμβάνει 
-ριακοσίας έβδομήκοντα κΧίνας είς τάς πέντε μεγάΧας 
αίθουσας του. Τπο τήν Διεύθυνσιν δύο έκ τών καΧ- 
Χιτέρων Ελλήνων χειρούργων μας τών κ. κ. Ζαίμη 
καί Καλλιοντζή έθεραπευθησαν σχεδόν όλοι οί τραυ- 
ματίαι τοΰ πολέμου όσοι άπεστάΧησαν είς αύτό. 
Τούς ασθενείς έπιστράτους τούς πάσχοντας οπο παθο
λογικά νοσήματα τούς θεραπεύει ο κ. Ασιμής.

’Αλλά σήμερον δεν πρόκειται περί τών Επιστημόνων 
ιατρών, τών ύπηρετούντων έκεΐ, είτε ώς διευθυνταί, 
είτε ως έπιμεληταί, είτε ως βοηθοί. Αύτοί όΧοι εινε 
έπιστήμονες οί όποιοι προσφέρουν τάς υπηρεσίας των 
με ζήΧον καί αφϊΧοκέρδιαν ή οποία έμπρέπει είς τάς 
εξαιρετικός αύτάς περιστάσεις τάς οποίας διέρχεται ή 
πατρίς μας. Πρόκειται περισσότερον περί των Κυριιών 
όσαι έργάζονται είς τόν Ερυθρόν Σταυρόν καί πα
ρέχουν τοσας μεγάΧας υπηρεσίας είς τούς τιμημένους 
τραυματίας μας. Τπο τήν άγρυπνου έποπτείαν τής 
γνωστής Δεσποίνης τών Αθηνών τής κ. Ελένης Νε- 
γρεπόντη μία Χεγεών έπιΧέκτων Κυριών δρά, έργάζεται, 

του. Ο Μπεκήρ ’Αγάς έτράπη είς φυγήν καί τά Γρεβενά 
κατελήφθησαν ύπό τών Γαρίβαλδινών. Παρέμειναν έκεΐ 
έπί τινας ημέρας έως ού άναΟαρρήσαντες έπεστρεψαν οί 
κάτοικοι οί όποιοι μέ τόν Δεσπότην των είχον καταφυγή 
είς Καλαμπάκαν, Βελεμίστι καί Τρίκκαλα άκόμη. Έκεΐ 
έλαβον διαταγήν ν’ άφίσωσιν ένα λόχον είς Γρεβενά καί 
νά βαδίσουν διά τών ελληνικών χωρίων Κιοπουργιά, Κρα
νιάς καί Μηλιάς είς Μέτσοβον.

Δ. Ζ.
(' ΑκΆονί) ΐΐ) 

κοπιάζει, αγωνίζεται καί παρέχει έκεΐ τόσας μεγάΧας 
τοσας πολυτίμους θετικάς υπηρεσίας όσας δέν θά ήδύ
νατο νά_περιμένη κανείς άπδ Κυρίας τόσον λεπτεπι- 
Χεπτους, τόσον άσυνειθίστους είς τδν βαράν καί άγριον 
αυτόν αγώνα τής ζωής.

Καί έν τούτοις. Παρηκολούθησα έπί μακράν μίαν 
αίθουσαν ιδιαιτέρως : Είς τήν αίθουσαν αύτήν νοση- 
Χευονται πλέον τών τεσσαράκονι α τραυματίαι. Τπο 
την έποπτείαν τής Κας ΚαραβέΧη έργάζεται είς τον 
θάΧαμον αύτόν, ή Δις Άνδρεάδου, ή Δίς Τζίνη, ή κ. 
Μπόταση καί ή έξ έπαγγέΧματος Νοσοκόμος κ. Αρμε- 
νακη ή οποία αισθάνεται άΧηθή αγάπην πρδς τδ ευερ
γετικόν έπάγγεΧμά της. Δέν είμπορεΐ κανείς νά φαν- 
τασθή με ποιαν αφοσίωσιν. μέ ποιαν στοργήν περι- 
βαΧΧουν αί κυρίαι αύταί όΧους ανεξαιρέτως τούς τραυ
ματίας. Η προθυμία τής Δος Ανδρεάδου, ή μέριμνα 
και η προσοχή τής ευφυέστατης καί μετ αφοσιιόσεως 
εργαζόμενης Κας Πίτσας ΚαραβέΧη, ή οποία μέ τόσην 
καΧωσύνην τούς περιποιείται, αί φροντίδες τής Κας 
Μποταση, τής Δος Τζίνη καί τής Δος ΚοντοΧέοντος, 
καί ή έπιστημονική άκρΐβεια μεθ ής έκτεΧεΐ τάς ίατρι- 
κας παρενγγεΧίας ή κ. Αρμενακη, έπιφερουν καθημερι
νώς τόσον εύχάριστα αποτελέσματα ώστε τραυματίαι 
πάσχοντες σοβαρώς νά ίαθοΰν ταχύτερου τών προσδο
κούν καί αύτών τών ίατρίόν.

Επίσης τδ αύτά φαινόμενα τών καταπληκτικών 
ίάσεων παρετηρήθησαν καί είς τάς αίθούσας τών παθο- 
Χογικόίν ασθενών, δπως μέ έβεβαίωσεν ή κ. Δέκα ή 
όποία έν τή μετριοφροσύνη της απέδωκεν αύτάς όχι είς 
τάς έπιστημονικάς φροντίδας καί τάς άδεΧφικάς περι
ποιήσεις τών νοσοκόμων Κυριών, ιιλλα εις την υγιει
νήν τοποθεσίαν τών Νοσοκομείων.

Τήν δεξιάν αίθουσαν τών παθολογικών άαθευώυέπιμε- 
Χεΐται μέ ποΧΧήν αφοσίωσιν ή εύγενεστάτη κ.ΡώσσεΧς.

— Τό έργον της πριγκηπίόόης Σοφίας.

Η πριγκήπισσα Σοφία συνιστά καί νεον νοσοκο
μείου είς τήν Ηπειρον χάριν τών τραυματιών τοΰ 
συυεχιζομένου έκεΐ άγώνος καί παρέχει ούτω τήν ευκαι
ρία') νά διερμηυευθή άκόμη μίαν φοράν ή έθνική εύγνω- 
μοσύνη πρδς τήν μέλλουσαν Βασίλισσαν. ή όποια μετά

—Αί κυρίαι είς τ»ιν 'Ήπειρον
Μέ αληθή θαυμασμόν έκφράζουται οί τραυματίαι 

τής Ηπείρου διά τάς περιποιήσεις τών Κυριών οσαι 
έργάζονται εις τά νοσοκομεία τής Φιλιππιάδος. Έκεΐ 
λειτουργούν δύο νοσοκομεία. Τδ Στρατιωτικόν τοΰ 
Ερυθρού Σταυρού καί τής πριγκηπίσσης Αλίκης τδ 

οποίον ίδρυσεν ή ιδία μεταβαίνουσα αύτοπροσώπως 
είς Φιλιππιάδα.

Είς τδ πρώτον τού Ερυθρού Σταυρού τδ όποιον 
είνε καί νοσοκομείου διαμετακόμισής έργάζονται ή κ. 
Φανή Μάτσα καί ή δεσποινίς Δεληγεώργη. Είς τδ 
νοσοκομείον τής πριγκηπίσσης Αλίκης τό όποιον 
διευθύνει ό κ. Μέρμηγκας έργάζονται αί κ. κ. Μελά, 
θεοχάρη, Πασπάτη, Διομήδους, δεσποινίς Νικολο- 
πούλου, δεσποινίς Τομπάζη καί δεσποινίς Διαμαντο- 
πούλου. "Ολαι άνευ ούδεμιάς έξαιρέσεως έκτελοΰν μέ 
τόσην αφοσίωσιν τδ καθήκον των ό>στε νά μή διαφέ
ρουν ούτε . κατ ελάχιστου άπδ τάς εξ έπαγγέΧματος 
νοσοκόμους καί νά δίδουν αύταί πρώται τό εϋγενές 
παράδειγμα τής άφοσιώσε'ως πρδς τήν μεγάλην καί 
εύγενή ιδέαν τής έξυπι/ρετήσεως τής πατρίδάς.

Σουλκότιόόαι

□έν ήτο δυνατόν αί γυναίκες τοΰ ηρωικού Σουλίου 
νά υστερήσουν είς ηρωισμόν. Ήκολουθησαν καί πάλιν 
τούς ι'ίνδρας των τούς Σουλιώτας είς τήν μάχην καί 
άνιϊλαβούσαι τά όπλα έπετέθησαν κατά μιάς Τουρκαλ- 
βανικής συμμορίας, τήν όποιαν έδεκάτισαν. Αί γυ
ναίκες τού Σουλίου, αί οποΐαι έβάδισαν πάντοτε αφό- 
βως πρδς τδν θάνατον, έδειξαν οτι δέν άπέβαλον τί
ποτε άπο τδν παλαιόν ηρωισμόν τιον, καί έσπευσαν 
καί τώρα νά πολεμήσουν δίπλα είς τούς άνδρας των 
καί νά καταδιώξουν τούς Τούρκους. Αι Σουλιώτισσαι 
απέδειξαν άλλην μίαν φοράν τδν ηρωισμόν των.

•—i frS^SE··^-·.: -

ΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΠΝ
Ο Ματσούκας συχνότατα εύρίσκεται εϊς τδ Νέον 

Πολιτικόν Νοσοκομείον. Εκεί νοσηλεύεται ό ισάδελ
φος φίλος του κ. Χατζηϊωάννου, ό Κύπριος βουλευ
τής, τραυματίας τών Ηπειρωτικών μαχών καί άρ- 
χαΐος συναγωνιστής του κατιί τήν τελευταίαν Κρητι
κήν έπανάστασιν. Η Κύπρος αντεπροσωπεύθη αδρό
τατα κατά τδν παρόντα πόλεμον. "Επεσαν Κύπριοι 
δχι ολίγοι, έξακολουθούν δέ μαχόμενοι καί προκιν- 
δυνεύοντες πλεΐστοι όσοι έξ αύτών. Καί δχι μόνον 
Κύπριοι άπλοΐ πολΐται, άλλιί καί πολιτευόμενοι μέγα 
σημαίνοντες καί κορυφαί πνευματικαί καί δημιουργοί 
τής νεωτέρας Κυπριακής ψυχής’ έξέχοντες έξ αύτών 
όπως ο Σώζος καί ο Χατζηϊωάννου δέν έδίστασαν νά 
καταταχθώσιν ώς άπλοΐ στρατιώται καί νά στολώσιν 
είς τήν πρώτην γραμμήν τοΰ πυράς. Ήδη ό Σώζος 
έπεσε νεκρός ήρωΐκώς μαχόμενος καί ο Χατζηϊωάννου 
ώς έκ θαύματος έσώθη άπδ καταστρεπτικήν οβίδα ή 
όποία τοΰ παρεμόρφωσε σχεδόν τδ πρόσωπον, τά 
τραύματα τού οποίου θεραπεύει ήδη. εϊς το έν λόγω

τόσης θέρμης άνέΧαβε και τόσου ζήλου έξακοΧουθεΐ 

νά έπιτεΧή τδ φιλάνθρωπου έργον της.
Ήδη ή Α. ΤφηΧότης συντηρεί έκ τοΰ ταμείου της, 

καί εξ αΧΧα νοσοκομεία πολέμου, τά όποια άπέβησαν 
χρησιμότητας αληθώς πολυτίμου.

Εις τό Μαράσλειον Διδασκαλείου συντηρούνται 100 
κλΐναι, μέ διευθύντριαν τήν Miss D. Ilr. Dohlau, 
έξ Αμερικής, διευθύνοντα ιατρόν τδν δόκτωρα Thom, 
έκ Γερμανίας, τδν "Ελληνα υπίατρον κ. Δ. Βουλγαρι
κήν καί 8 νοσοκόμους, ών άνά τρεΐς Αγγλίδες και 
Γερμανίδες καί δύο Ιταλίδες.

Εις τό Μαράσλειον Χημεΐον 85 κλΐναι, μέ διευ- 
θύυουτα τδν καθηγητήν τοϋ έν Μπρεσλάου Πανεπι
στημίου κ. II. Koen.cn, "Ελληνας ιατρούς τούς κ.κ. 
Τσιλιμπάρην καί Βολωνάκην, διευθύυουσαυ άδελφήν 
τήν κ. Ανίταυ Eglan, καί 8 νοσοκόμους τοΰ Ερυθρού 

Σταυρού τοΰ Κίελου.
Εις τά σύνορα πλήρης ή έγκατάστασις τοΰ Σουηδι

κού Ερυθρού Σταυρού, ΰπό τήν προστασίαν τής πριγ- 
κηπισσης, μ ένα ιατρόν και 5 υοσοκομους.

Είς τήν "Αρταν νοσοκομείου μέ 50 κλίυας, ΰπό τήν 
διεύθυνσιν τού κ. καί τής κ. Π. Καλλιγα, μέ 50 κλί
υας, "Ελληνα ιατρόν καί δύο νοσοκόμους ί Αγγλίδα 

καί Γερμανίδα).
Είς τήν Θεσσαλονίκην πλήρες νοσοκομείου, με 2 

ιατρούς καί 10 νοσοκόμους έκ Γερμανίας.
Πλήν τούτων, καί είς τήν έν Αθήναις Γερμανικήν 

Σχολήν λειτουργεί, έπίσης χορηγία τής πριγκηπίσσης 
Σοφίας, τδ ειδικόν δι αξιωματικούς νοσοκομείου μέ 
διευθύνοντα ιατρόν τδν κ. Δημ. Κόκορην, διευθύντριαν 
τήν κ. Κοσκινά, επτά δέ νοσοκόμους, Αγγλίδας, Ιτα
λίδας, Ελληνίδας καί Γερμανίδας.

— Ή ποιγκήτηόεία Μαοία
Τδ έργον τής πριγκηπίσσης Μαρίας τδ δΐιί τών 

πλωτών νοσοκομείων εξυπηρετούμενου έξακολου- 
θεΐ άνελλιπώς. Καθ δλον αυτόν τδν μήνα ή Α. Τφτη- 
λότης μετέφερεν είς τας Αθήνας καί τδν Πειραιά 
σχεδόν ολους τούς τραυματίας τής Ηπείρου, καί είχε 
τήν γενναιότητα καί τδ έυδιαφέρον νά τούς παριικο- 
λουθήση καί νά τούς συνοδεύση είς τά ταξείδιά των, 
καί νά ΰποστή μαζή μέ τούς τραυματίας όλας τάς 
κακουχίας ένός ταξειδίου χειμερινού. Η Βασιλόπαις 
Μαρία εύρίσκεται ήδη είς τήν Ήπειρον διά τήν με
ταφοράν τραυματιών.

— Ή Βαόίλιόόα καί "αί ποιγκίπηόόαι
II Α. Μ. ή Βασίλισσα συνοδευομένη απο τάς 

πριγκηπίσσας Σοφίαν, Ελένην καί Άλίκην έπέστρεφε 
δι' όλίγας ημέρας έν Άθήναις. Η έδώ διαμονή της 
δμως δέν διήρκεσε ε’ττί πολύ. Μόλις μερικάς ημέρας 
τάς όποιας όμως καί αύτάς, τάς κατηνάλωσεν είς τάς 
έττισκέψεις τών διαφόρων Νοσοκομείων καί είς άλλας 
έργασιας πάντοτε συμφωνούσας προς τήν πολεμικήν 
της δράσιν ή όποια υπήρξε τόσου εύεργετική διά τήν 
περίστασιυ ταύτην.

Ή Βασίλισσα καί αΐ πριγκήπισσαι αυεχώρησαν είς 
Θεσσαλονίκην διά τάς εορτάς.

Koen.cn


Νοσοκομεΐον. Ο Ματσουκας εκτιμων κατ' αξίαν την 
θυσίαν τών δύο υπέροχων Κυπρίων περιέπει τον 
σωθέντα μετ αδελφικής στοργής καί παρά το πλευ
ράν του εύρίσκεται διαρκώς. Κλαίει τον φίλιατον εις 
όλους αας Σώζον ώς άτομον, άλλ' άποβλέπων εις την 
ύφηλήν θυσίαν του ευφραίνεται η φυχή του διότι τό 
αιμά του καθαγιάζει τούς αγώνας τών Κυπρίων και 
επισημοποιεί τούς πατριωτικούς των πόθους. Και 
ατενιζων τον Χατζηϊωάννου τού οποίου ή ζωή εινε 
δώρόν πλέον τής τύχης προς τήν προσφιλή μας Μεγα- 
λόνησον, ευχαριστεί τόν θεόν διότι τόν διεφύλαξε 
σώ)ον καί τού επέτρεφε νά διάθεση και πάλιν ολας τάς 
νοητικάς και φυχικάς του δυνάμεις εις τήν υπηρεσίαν 
τής πατρίδας του.

Και ο Ποιητης έκφερων παραμυθητικούς καί ενθου
σιώδεις λόγους πρός τόν φίλον του, άντικρύζει τούς

ΧΡΙΣΤΟΔ. ΣΩΖΟΣ
Δήμαρχος Λεμεσού .ιεοών έτ Ήπέίρφ

άλλους ενδόξους τραυματίας τού πολέμου, συνανιών 
δέ μεταξύ αυτών συναγωνιστάς του εις τά Μακεδονικά 
καί Ηπειρωτικά πεδία, αισθάνεται τήν ανάγκην νά 
δημιουργήση κάτι τι το ^όποιον νά έξυφοΐ ακόμη πε
ρισσότερον τό φρόνημα και νά έμπνέη θερμοτέραν τήν 
πρός τήν πατρίδα τυφλήν αφοσίωσιν καί λατρείαν. 
Ζητεΐ νά έξιδανικεύση έπί πλέον τό ηρωικόν καί εύ- 
γενές εκείνο περιβάλλον—ηρωικόν καί εύγενές από 
τάς πληγάς καί τα αίματα καί τάς οίμωγάς άλλά καί 
την έγκαρτερησιν των τραυματιών, καί άπό τήν αυτο
θυσίαν καί αύταπάρνησιν τών απαράμιλλων Ελλη- 
νίδων μας αι οποΐαι με αδελφικήν στοργήν περιποιούν
ται τούς ήρωάς μας—και εν ποιητική έξάρσει ευρι
σκόμενος πραγματοποιεί μίαν θαυμασίαν καί πρωτό
τυπον έμπνευσιν του.

Εγκαρδιώνει τούς τραυματίας καί τούς άναπαριστά 
μίαν μεγάλην καί ένδοξοι» πατρίδα μέ τάς θυσίας τών 
παιδιών της. Λαμβανων δέ αφορμήν έκ τής παρου
σίας έκεΐ τού έπισήμου Κυπρίου, τού Βουλευτού Χα
τζηϊωάννου, ό οποίος ως άπλούς Στρατιώτης προεκιν- 
δύνευσε την πολύτιμον ζωήν του χάριν τού μεγαλείου 
τής πατρίδας, ομιλεϊ περί τής νήσου Κύπρου καί τών 

πατριωτικών της πόθων. Πλέκει τό έγκώμίον τού 
ήρωος Σώζου ό όποιος «ορΰιος μαχόμένος εί&εσε 

ψήχεις εις ζό μέζωενον*  καί γνωρίζει εις τό άκροα- 
τήριον του τήν εύγενή καί υπερήφανου θυσίαν τού 
διαπρεπούς Κυπρίου.

Η φυχή τού εύγενεστάτου τέκνου τής Κύπρου εϊ- 
μεθα βέβαιοι ότι δέν έπόθησεν ώραιότερον μνημό- 
συνον και έθνικωτέραν εορτήν έπί τή θυσία του είς 
την αιματόβρεκτον Ήπειρον. Σκιαγραφεί τήν υπέρο
χου προσωπικότητα τού άλησμονήτου Σώιζου. Εξαι
ρεί την φωτεινήν του διάνοιαν, τήν πατριωτικήν του· 
Φ'υχήρ» το πολιτικόν του σθένος, τήν διοικητικήν του 
ιδιοφυίαν καί τάς μεγάλας υπηρεσίας τάς οποίας ζώυ 

προσ*:φερεν  είς τήν πατρίδα του.
Κλαίει δια τήν άποίλειαν τού πολυφιλτάτου · Σώ

ζου, χαίρει όμως διί, τόν ένδοξον θάνατόν του ο ό
ποιος θά χρησιμεύση ώς ύφίστη διαπαιδαγώγησις τού 
Κυπριακού Λαού ο οποίος διά τής αυτοθυσίας τών 

τέκνων του έπιμαρτυρεΐ τούς δεσμούς τής Κύπρου 
μετά τής Ελλάόος. Μετά τόν Σώζον ομιλεϊ διά τά 
ϊόανικα τής Κυπρου, διά τούς έξέχοντας άνδρας της 

και εν τελεί πλεκει το δίκαιον έγκώμίον τού παρευρι- 
σκομενού και νοσηλευόμενου έκεϊ Χατζηϊωάννου τού 
οποίου γνωρίζει βαθύτατα τον άδολα αισθήματα, τόν 
θερμόν πατριωτισμόν, τήν ύπέροχζν νοητικήυ καί φυ- 
χικην αξίαν καί τήν ακαταμάχητου δύναμιν τού λόγου 
διά τού οποίου γνωρίζει ούτος νά. συναρπάζη καί νά 
φρονηματίζω τας φυχάς τών συμπατριωτών του. Η 
ελεύθερα Πατρίς διά στόματος τού Ποιητού έκφράζει 
τήν ευγνωμοσύνην της πρός τούς ηρωικούς προμάχους 
της, στεφανώνει τά μέτωπά των καί έξαίρει τόν ηρωι
σμόν των. Οί άκροαταί του κρέμονται άπο τά χείλη 
του, αί κυρίαι α! προσφέρουσαι τάς υπηρεσίας των είς 
τους τραυματίας συγκινούνται, οί ιατροί τού Νοσοκο
μείου δακρύουσι καί ό ποιητής μέ τήν φλογώδη ρη
τορικήν του. μέ τάς ποιητικάς έκφράσεις του, μέ τούς 
στίχους του. καί μέ τά άσματά του άκόμη, στρέφει τήν 
φυχην όλων εκείνων πρός μίαν εικόνα, πρός ένα ω
ραίου ιδανικόν, πρός τήν μάννα μας τήν πατρίδα :

άΖήζΐυ ή 3ΐαζρϊς διάτορος ή φωνή έξήλθευ άπό 

τα στόματα όλων.

ΜΗΜΥΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΡΒΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΚΑΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

έκοιυ/|3ηκε ζζ πλάτανο άποκάτ^,

Καί νά τρεις κόραι εύμορφες περνούνε καί μιλάνε 

Καί λεν τι έπεθύμαε ή κάθε μιά, τί θέλει.

Στα νοόνια πρώτη μίληοε: ’Ας εϊχα ένα ζωνάρι!

Κι’ ή μεσιανή έςήτησε: Ας είχα δακτύλιοι!

ΚΓ ή πλειό μικρή έπεθύμησε: Άς είχα τον Δημήτρη! 

Το δακτυλίδι χάνεται, παληώνει τδ άυνάρι, 

Μά ό δικός υου ό Δήμητοδς πάντα δικός μουθάνε.

τούς ένδιαφερομένους. ΌφείλοΟσιν -οί σύμμαχοι -νά 
παραμείνουν πιστοί είς τήν ιδέαν τής ένώσεως. Νά 
παρ,αμείνωσιν αδιάσπαστοι, ηνωμένοι, άποφασιστικοί, 
ειλικρινείς. Ή έ^έλιέις τών πραγμάτων άλλως έπι- 
οάλλει τήν στενοτέραν, εί δυνατόν, σύσφι.ζιν τών συμ
μαχικών δεσμών.

Ή Βουλγαρία άπειλεϊται άπδ τήν Ρουμανίαν καί 
τήν Τουρκίαν, τδ Μαυροβούνιόν καί ή Σερβία άπδ 
τήν Αύστρίαν, ή Ελλάς άπδ τήν άδελφήν ’Ιταλίαν ! 
καί έν ω μεμονωμένοι οί Σύμμαχοι πολύ πιθανόν νά 
κατεβάλλοντο, ηνωμένοι καί έμμένοντες είς τήν ύψη- 
λήν ιδέαν τής Ένώσεως καθίστανται σεβαστοί καί 
άπρόσβλητοι άπό κάθε άδικίαν καί ύστεροβουλίαν. Ή 
παρουσία τοΰ κ. Βενιζέλου είς Αονδϊνον είνε μία 
έγγύησις ότι θά έπικρατήσουν αί σκέψεις αύται, τά 
δέ έπιχειρήματα τά οποία έπρόβαλλεν ήδη ή Ελλάς 
τ » ι χ Α ' » ι ''Άεινε ακαταγώνιστα και υα υπερισχυσουν απο καυε 

δικολαβισμόν καί στρέολωσιν τών ένδιαφερομένων. 
Γδ 1912 τδ τόσον ευτυχές διά τήν Ελλάδα, λήγει 
μετά τινας ώρας, καί ούδείς δύναται νά γνωριώη τί 
θά συμβή κατά τούς πρώτους μήνας τοϋ Νέου Έτους 
ιηΐυ. IΙαρερχομένων τών ημερών μεταλλάσσεται 
βαθμιαίως καί ή διπλωματική σκηνογραφία καί οί ίσχυ- 
οοί οί οποίοι τάς πρώτας ημέρας τών μεγάλων έπι- 
τυχιών τών συμμάχων έδήλουν τδν σεβασμόν πρός 
τά δίκαια είς τάς θυσίας τών Βαλκανικών Κοατών 
λησμονούν τούς λόγους των καί όλουέν καθίστανται 
άπαιτητικώτεροι είς τήν έτυπηρέτησιν τών συμφε- 

οόντων των. i ·
Αυτή δέ ή Τουρκία ή προφανές έν άποσυνθέσει 

διατελοΰσα, αύτή ή όποια γονυκλιτώς έ^ήτει τήν ει
ρήνην θυσιάχ,ουσα τά πάντα, ήρχιο£ νά προβάλλη 
άέιώσεις απραγματοποίητους στηριγμένη είς έσφαλ- 
μένους ύπολογισμούς τούς όποιους έδημιούργησεν ή 
νέα κατάστασις τών πραγμάτων. Τδ δόγμα «τά Βαλ
κάνια διά τών Βαλκανίων» τό οποίον άνεγνώρισεν 
Εύοωπαϊκή διπλωματία διά στόματος τών σοοαρωτέ- 
οων πολιτικών άνδρών της ηρχισε καθημερινώς να εςα- 
σθενή καί νά ύποχωρή προ τών «σορίαρώη· Ενρωπαί- 

κιον συμφερόντων». Η δε «αρχή τοϋ δίκαιου τών 
έθνοτήτων» εύρίσκει μόνον έφαρμογήν είς τήν ϊδρυσιν 
μιάς θνησιγενούς Αλβανίας καί προσκρούει σοβαρώς 
είς τήν προσάρτησιν τών Έλληνικωτάτων νήσων τοϋ 
Αιγαίου. Τδ πνεύμα τής άδικίας καί τοϋ συμφέροντος 
ήοχισε καταφώρως πλέον νά έζαπλώνη τούς πλοκά
μους του ώς συνέπεια άτυχής τής έσπευσμένης ύπο- 
γραφής τής άνακωχής τήν όποιαν οί σύμμαχοί μας 
έδέχθησαν προ τής Ί σατάλτ^ας. Άλλά δέν μάς έπι- 
τοέπεται νά λιποψυχήσωμεν. Έχομεν μέ τό μέρος 
μας τδ δίκαιον, έχομεν τής Ρωσσίας, Αγγλίας καί 
Γαλλίας τήν ειλικρινή ύποστήρι^ιν καί μεταόύ τών δύο 
ισαρίθμων μερίδων είς τάς όποιας είνε χωρισμένοι αί 
έέ Δυνάμεις θά βαρύνη πολύ ή προσθήκη τής νέας 
ίσχυράς Δυνάμεως, τής έβδομης Δυνάμεως ή όποιο 
καί απεκλήθη ήδη Βαλκανική Δύναμις.

Δ. Λ. Ζ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ/ΜΗΝοΖ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ό άγονώτερος μήν τής πολεμικής καί έθνικής ζωής 
άφ’ ής ή Ελλάς ήρχιοε μεγαλυνομένη καί δοέαζο· 
μένη. Ό κ. Βενιζέλος έπί κεφαλής των αντιπροσώπων 
τής ειρήνης παρεπιδημεί ήδη άπδ τά τέλη τοϋ π. 
μηνός είς Αονδϊνον χωρίς νά κατορθωθή νά προσεγ- 
γίσωμεν είς μίαν άρχήν έπιλύσεως τών σπουδαιο- 
τάτων ζητημάτων διά τά όποια συνεκεντρώθησαν έκεϊ 
οί άντιπρόσωποι τών συμμάχων έθνών καί τής Τουρ
κίας. Άπό άπόφεως πολεμικών έπιχειρήσεων ακόμη 
δέν κατωρθώθη νά κυριευθουν τά περιμάχητα Ιωάν
νινα πέριέ τών όποιων άφθονον έλληνικδν αΤμα έχύθη 
καί χιλιάδες πολεμιστών ύφίστανται ανεκδιήγητους 
κακουχίας άπό τά /ύχη βαρυτάτου χειμώνες καί άπό 
τάς ένοχλήσεις έχθροϋ μετ’ απελπισίας έπιτιθεμένου. 
Έν τούτοις τά έλληνικά όπλα έν τώ συνόλω τών πο
λεμικών έπιχειρήσεων δέν ύστέρησαν είς θριάμόους. 
Κατελάβομεν τήν άκμάζουσαν Κορυτσάν καί ό Έλλη- 
ληνικός Στόλος εύρε τήν εύκαιρίαν νά φέρη άνεπα- 
νορθώτους καταστραφάς είς τά έχθρικά πλοία τά 
όποια μολονότι ήγωνίζοντο ύπό τήν σκεπήν τών έπα- 
κτίων φρουρίων ύπέστησαν δεινήν ήτταν άπό τά γεν
ναία πληρώματα τοΰ Ελληνικού Στόλου.

Άπδ άπόψεως όμως διπλωματικής δέν έσημειώθη 
ούδεμία ποοαγωγή τών ζητημάτων μας. Ολως μά
λιστα τδ έναντίον, κατά τδν μήνα αυτόν έγεννήθη τό 
ζήτημα τών νήσων τοϋ Αιγαίου τάς όποιας τουρκό- 
φιλοι καί υστερόβουλοι Εύρωπαϊκαί Δυνάμεις ζητοΰν 
νά άπομακρύνουν άπδ τάς μητρικάς άγκάλας. Ώς έκ 
τούτου ή έθνική ψυχή δέν παύει άπδ τοϋ νά αισθά
νεται δυσφορίαν τήν όποιαν έςουδετεροϊ κατά πολύ 
ή παρουσία τοΰ κ. Βενι^έλου έν Αονδίνω όπου έκ 
παραλλήλου μέ τάς συσκέψεις τών άντιπροσώπων τών 
Συιιιιάχων, διασκέπτοντα» καί οί Πρέσβεις τών Δυ- 
νάιιεων πρδς ταχυτέραν έέασφάλισιν τής ειρήνης.

Καί άτυχώς ή ειρήνη—ή παγκόσμιος πλέον ειρήνη 
—διατρέχει άμεσον κίνδυνον. Όχι μόνον ή Τουρκία 
δέν άπεδέχθη τούς όρους τα?ν συμμάχων, συνεπεία 
τής άρνήσεως της όποιας σχεδόν διεκόπησαν αί 
συζητήσεις, άλλά καί ή ’Ιταλία καί ή Αύστρία μετά 
φανατισμού έπκητοΰν τήν πραγματοποίησιν τών πλέον 
παοαλόγων καί συμφεροντολογικών άέιώσεων ώς εκ 
τών οποίων διατρέχομεν τδν κίνδυνον νά ίδωμεν πα- 
νευοωπαϊκήν ρήζιν. Ούδείς γνωρίςει τί θά έπακολου- 
θήοη είς τό προσεχέστατον μέλλον. Άπό ελληνικής 
δυως άπόψεως πάνιες έχομεν πεποίθησιν είς τήν 
έέασφάλισιν τών συιιδεοόντων μας. Τά δίκαια τοϋ 
έλληνισμοΰ τά καταφανή, τά πασίγνωστα, τά άναμφι- 
σόήτητα, ή μετριοπάθεια τής Ελλάδος, ή άκατά- 
ολητος δύναμίς της καί τδ άνεςάντλητον αύτής ψυ
χικόν σθένος έγγυώνται δια τήν τελικήν νίκην. Έν μό
νον είνε άνάγκη νά τονισθή καί ν*  άναγνωρισθή άπδ
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ςηο ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΗΡΩ^Σ
Λαυρέντιος Μαβίλης.

"Ενας ήρως ό όποιος έπεσεν εις τά Ηπειρωτικά 
πεδία. Ό Λαυρέντιος Μαβίλης. Ό γράφων περί 
αυτού δεν γνωρίζει τι πρώτον καί τ'ι ύστατον να 
έξάρη. Τόν άνθρωπον, τον ποιητήν, τον πατριώτην, 
τον "Ηρώα. Ό Μαβίλης εις τό πρόσωπόν του συνε- 
κέντρου όλα αυτα. Ητον εκλεκτός ως ανυρωπος 
ήτον εκλεκτός ώς ποιητής, ήτον μεγάλος ώς πατριώ
της, ήτον πραγματικές ήρως, Καί όλα αϋτά τά -δει- 
£εν έκεΤ εις τά'Ηπειρωτικά. πεδία. Τό Δρίσκο δεν 
θά λησμονηθη ποτό αφού έκεϊ έπεσεν ό Μαβίλης 
άφοΰ τό αϊμά του έπότισε τά άγρια βουνά του. Ευθύς 
ώς έγνώσθη ό Θάνατος τοΰ Κερκυραίου ποιητοΰ ολό
κληρος ή Ελληνική κοινωνία έδειϊε την εκτίμησιν με 
την όποιαν, περιέβαλλε τόν έκλεκτόν νεκρόν. Ό Εκπαι
δευτικός Όμιλος έτέλεσεν αρχιερατικόν μνημόσυνου 
εϊς τόν "Αγιον I εώργιον, καί το μνημόσυνου τοΰ 
ήρωος έτίμησαν υπουργοί, λόγιοι καί εκλεκτή τά-ϊις τής 
κοινωνίας. ’Επίσης εις τήν Κέρκυραν έγένετο μνημό
συνου τοΰ Μαβίλη πρωτοβουλία τοΰ Αυκιάρχου κ. 
Βλάχου, όστιε καί ώμίλησεν μετά συγκινήσεων περί 
τής άΐίας τοΰ ήρωος ποιητοΰ.

Γκούρας Μαμούρης.

"Ενα θύμα ακόμη εύγενές προσέφερε τό Ναυτικόν 
μας. Τόν άλησμόνητον Γκούραν Μαμούρην. Μετά τόν 
ενθουσιώδη ανθυποπλοίαρχον Ν. Ρίτσον καί τόν νεα- 
ρώτατον Δόκιμον Παστρικάκην οί όποιοι μέ τό αϊμά 
των έπότισαν τό δένδρον τής Χιακής ελευνεριας, ο 
ανθυποπλοίαρχος Μαμούρης τραυματισθείς κατά τήν 
ναυμαχίαν τής "Ελλης, μετάέπώδυνον ακρωτηριασμόν, 
άπέθανεν εις τό Νοσοκομεϊον τής Σχολής των Εϋελ 
πίδων και έκηδεύθη έν ΆΘήναις μεγαλοπρεπέστατα 
καί συγκινητικώτατα.

Άπό τά εκλεκτότερα στοιχεία τοΰ Ναυτικού μας ό 
αείμνηστος Μαμούρης έπεσεν υπέρ τοΰ μεγαλείου 
τής πατοίδος θυσιάσας νεότητα καί όνειρα πανευτυ
χούς βίου.

Εις τό ναυτικόν δένέδόθη αφορμή μεγάλων θυσιών. 
Ό εχθρός πανικόβλητος δεν τολμά ν’ άντικρούση τόν 
ύπερήφανον στόλον μας. Έν τούτοις μέχρι σήμερον 
έϊετέλεσεν ουτος πατριωτικώτατα τόν καθήκον του 
καί ποοσέφερεν πολυτίμους υπηρεσίας εις τήν αγωνι- 
ζομένην πατρίδα. Κυριάρχος τοΰ Αιγαίου καί τού 
Ίονίου έχει εις τό ενεργητικόν του μίαν ένδοεον 
ναυμαχίαν καί ήρωϊκάς μαχας εις τα εδάφη των απε- 
λευθερωθεισών νήσων μας. Έκεϊ έπεσαν τά εκλεκτό
τερα καί ωραιότερα παλληκάριά του. Ναϋται καί Ύπα- 
ζιωματικοί καί οί αλησμόνητοι Αξιωματικοί Ρίτσος, 
Παστρικάκης καί Μαμούρης.

Πέτρος Σαλταμπάσης.

Εφεδρος ύπολοχαγόε τοΰ πεζικού έπεσε καί αυ
τός εις τάς προ τών Ίωαννίνων μάχας. Ή μυριόνε
κρος πολιορκία τής ’Ηπειρωτικής πρωτευούσης αριθ
μεί νεκρούς τούς οποίους έπ'ι πολύ Θά κλαύσωμεν. 
ΕΤς έε αυτών καί ό Πέτρος Σαλταμπάσης υιός τού 
διακεκριμένου δικηγόρου τής Σύρου κ. ^έαλταμπάση 
καί αδελφός τοΰ έπιλέκτου έπίσης δικηγόρου τής ’Αλε
ξάνδρειάς κ. Παντελή Σαλταμπάση προς ον καί θερ
μά άπευθύνομεν τά συλλυπητήρια. Ό ύπολοχαγόε 
Σαλταμπάσης μέ τό έπιόλητικόν παράστημά του 
έπολέμησεν ώς ήρως πρώτος τιθέμενος έπί κεφαλής των 
Στρατιωτών του καί όρμων πρώτος κατά τών εχθρών. 
I ούς γενναίους συνήθως τούς σέβονται αί έ/θρικαί 
σφαϊραι, άλλα τούς έκλεκτούς τούς ώητεί ό θάνατος 
διά νά έόιδανικεύση τάς Θυσίας τάς όποιας άπαιτεϊ ή 
πατρίς. Καί ευτυχώς οί έπίλεκτοί μας κατανοοϋντες τήν 
άποστολήν των δέν έδίστασαν νά υτροκινδυνεύσωσι διά 
νά φρονηματίσωσι καί έμπνεύσωσι θάρρος εις τους 
συμπολεμιστάε των.

Πολλοί έε αυτών έχασαν τήν ζωήν των αλλά έθεμε- 
/.ίωσαν τό μεγαλεϊον καί τήν δόεαν τής πατοίδος. 

I ιμή εϊς τόν Σαλταιιπάσην καί όλους έκείνους οί όποιοι 
όΘυσιάσθησαν διά τήν ιδέαν.

Ό κ. Γ. Καραβέλλης

Δέν πρέπει νά έεαίρεται μόνον ή ανδρεία τών νε
κρών πρέπει νά βροντοφωνήται καί ή γονναιοτης τών 
ωώντων. Ενας δέ άπό τούς ζώντας άνδρείους τόν 
όποιον έσεβάσθη τό βόλι τόσον ώστε ούτε νά τόν 
πληγώση καν εϊναι καί ό κ. Γ. Καραβέλης. Λοχαγός 
τοΰ Πεζικού έλαβε μέρος εϊς άλας τάς μάχας καί 
έφθασε νικητής άπό τό Σαραντάπορον εϊς τήν Θεσ
σαλονίκην, τόσην δέ ανδρείαν έδειίε καθ’ ολον αυτό 
τό διάστημα ώστε ή A. Υ. ό Διάδοχος ευχαρίστως 
έκεϊ έπί τοΰ πεδίου τής μάχης θά τόν ώνόμαςεν 
ταγματάρχην.

Ήδη έκτελών χρέη Διοικητοΰ τάγματος ό κ. 
Καραβέλης ιιάχεται εις τήν Ήπειρον. Οί στρα- 
τιώταί του μετά Θαυμασμού ομιλούν περί αύτοϋ. 
Τόσην δέ αγάπην αισθάνονται διά τόν γενναϊον 
αξιωματικόν των, καί τόσον φανατισμόν διά τήν 
ανδρείαν του ώστε ήρχισαν νά πιστεύουν οτι 
αί οβίδες τόν σέβονται καί αί σφαΐοαι οέν τόν θίγουν.

Είθε νά συμβαίνη πάντοτε αύτό εις τόν γενναϊον 
"Ελληνα αξιωματικόν.

Q Γεράρδος Χάουπτμαν.—Ή Σουηδική Ακαδημία 

άπένειμεν έφέτος τό φιλολογικόν βραβείου Νομπελ 

ek τον Γερμανόν δραματικόν Γεράρδον Χαουπτμαν, 
τον συγγραφέα τής «Ρατμσμένης Καμπάνας* .

Ώρισμένως ό Χάουπτμαν εΐυε ό διαπρεπέστερος και 
ό μεγαλείτερος άπό τούς Γερμανούς συγγραφείς, οι 

όποιοι άφιερώθησαν εϊς τό Θέατρου. Εϊνε ο διασημο- 

τερος εϊς την Γερμανίαν, αλλα και ό πλέον γνωστός 

εϊςτό εξωτερικόν, Λίά πρώτην φοράν τώ 1893 ο Αν 

τουάν επαιξεν εϊς Παρισίους τους «Τφάντας*  του, οι 
όποιοι τόν κατέστησαν πασίγνωστου. Τα πρώτα του 

δραματικά έργα χρονολογούνται άπό το 1889. . 

Χάουπτμαν όστις μόλις ^γε τό 27 έτος τής ηλικίας 

του, ήτο γνωστός μέ τήν δημοσίευσιν ολίγων διηγημά

των και ποιημάτων, των όποιων εϊχε θαυμασθη το 

ύφος και ό πλούτος τών εικόνων, Το πρώτον του 
δράμα υπό τόν τίτλον <Πρϊν έβγη ό ήλιος» διδαχθεν 

εις τό Βερολίνου άπεδείκνυε τάς σοσιαλιστικός του αρ- 
χάς και μεγάλην προσπάθειαν προς παγίωσιν του θετι

κισμού αγνώστου έως τότε εϊς τήν Γερμανικήν φιλο

λογίαν, καί ώς έκ τούτου έπροξενήθη σκανδαλον φιλο

λογικόν. Αί παραστάσεις τού έργου του υπήρξαν ταρα-

χωδέσταται. χ
Ο συγγραφεύς καϊ τό έργου του μετά πάθους καϊ 

σφοδρότητος συνεζητήθη καϊ έσχολιάσθη, ο δε θόρυ

βός ό γενόμευος περί τό όνομά του δέν εχρησιμευσεν 

εϊς άλλο τι παρά εϊς τήν έπαύξησιν τής φήμης, '/τις 

όλονέν τό καθίστα μεγαλειτερον.
7ήμερον ό Γεράρδος Χάουπτμαν φαίνεται οτι πα- 

ρητηθη τής δραματικής τέχνης. Τούλάχιστον απο πολ- 

λών έτών δέν έδωκε κανέν νέου έργον.’ Η εξαιρετική 
ημή καϊ διάκρισις τήν όποιαν τού κάμνει η Ιουηδικη 

Ακαδημία, θά ύπάγη νά τόν εύρη εϊς το ερημητηριον 

του ώς τό Αγνελεμδόρφ, εϊς τά βουνά τα οποία χω
ρίζουν άπό τής Βοημίας τήν Αλεσιάν, τήν γενετειραν 

του. Διότι εϊς τήν ρωμαντικωτάτην αυτήν περιοχήν 

άπεσύρθη καϊ μονάζει ό ρεαλιστικώτερος των Γερμα

νών συγγραφέων.

τως μία ανθολογία τού τουρκικού έρωτος υπο τοι 
Εδμονδου Φαζύ καί τού Άβδουλ Χαλημ Μεμδουχ. 
Τό βιβλίου τούτο περιέχει -ο ακολούθου ποίημα του 
Φουζουλή, περίεργου διό την εκφρασιυ του .

Ο πυρσός τών παρειών σου λάμπει ύπο την σκιάν 
τής νυκτερινής κόμης σου καϊ λυπούμαι τον ήλιον .

Είμαι ευτυχής 'όταν όνειρευωμαι τα αιματοβρ^κτα 
ώς βέλη βλέφαρά σου, διότ< έκαστον εξ αυτών μοι εινε 

γλυκύ ώς άνθος ροδιάς. γ
"Εκαστον τεμάχιου τής άπογοητευμενης και διεσκορ- 

' linn nc ε/ίνη βορά των κυνων, οιπισμενης καρδιας μου ας γινη 
όποιοι περιπλανώνται πέριξ της οικίας .

'Έχω χίλια τραύματα εϊς τήν καρδίαν και έκαστον 

εξ αυτών εϊνε έν στόμα, τό οποίον σ ευχαριστεί, ω 
πολυαγαπημένη μου !

Κ, ™5 Τ-Μ-

Κής ταυτης δράσεως τών γυναικών επιτρεπουσι την 

ότι ή οικεία έπέμβα,ις απο της 

άπόψεωςταότης έξηφάνισεν εντελές το κακόν.

ο ΚΟΣΜΟΣ

Μέ ποιον έέεοτελιστιζύν ζ.αί »η01ώδεςΰφος,
Με ποιον ε. . Μωάμε0 ό κατακτητης κατα

Αύτοκρατορα της Ατ . . ■ ωτέ έπίσημον
τύ 1682, ίδήτε αναγινωσκοντες το 

έγοαφον.
ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΚΦΟΝ ”

τύ περίεργον αυτό κ.ε μ ένβυμίζον έποχας

— 
ιιεγαλειτεραν δο,η- ευ, τ |
ληνόν. ΕΙνε τούτο τό κείμενον πολεμικού -
ό^ονΜ<υάμε0δν<ύπηό0υνεκατατο168..^ 

Λεοπόλδον Λ' Αύτοκρατορα τη^ Αισ , .
Βασιλέα τής Πολωνίας.

τελεσιγ9άφ°υ τυ 
τόν 
τόν

’Ιδού τύ βάρβαρον αύτύ έγγραφον.

•Ελίω ««<-« -·»« ίν ,ο’ς ο··ί'"’"’ς

.-Ημείς IMP*»ιιμοις ’ , . -c Ίουδαιας,
τοκράτωρ τής Βαβυλωνία^ και b 
τής ’Ανατολής μέχρι τής Δυσεως. ,

.Β™,ωςa»·ΖΓ" ·.
Β™.«ων, Μέγ«ςΒα<Λ«;ης ’ ρ
τής Μαυριτανίας καί 'Ιερουσαλήμ-

.Κνμ.»ς ««ίΐδ^υκ θ“”

τών ’Απίστων.

Αύ- 
άπό

«Ήμεϊς άπευθύνομεν τον Ιερόν Ημων 
προς Σέ Καϊσαρ τής Αύτοκρατορίας και προ Σε Βα . 
σιλεϋ τής Πολωνίας και προς τούς δπαδους σας.

<”Οτ· ημείς καταλαμβάνομεν πολεμικως το μικρό- , 
οκοπικόν σας Βασίλειον. Όδηγουμεν δεκ« τρ.ς 
Βασιλείς μετά 1,300,000 στρατού εκ πεζων~ 
Ιππέων, καί μέ τά στρατεύματα αύτα, κ-α-ωμ 

προσκοπικήν σας χωράν την οποίαν θα 
διά πυράς καί σιδήρου. Σάς! διατασ-

Ήμας ε’ις τήν πρωτεύουσαν σας 
δυνηθώμεν νά Σάς άποκεφα-

Καϊσαρ τήν μι 
καταστρέηιωμεν 
σομεν νά άναμείνετε 
τήν Βιέννην διά νά 

λίσωμεν »·

Τώρα ή διπλωματία

τών

ΜΩΑΜΕΘ Ο Δ'· 
τής Χριστιανικής Ευρωπαϊκής Αΰ- 

«««<«. fc “w»” γ”
τοόπων εκδουλεύσεων.



Έλέχαη ήδη δτι έλύφση άπόφασις διά τήν κατασκευήν 
τών μεταλλίων τά όποια 9ά δοδώσιν είς τούς συμμετασχόν- 
τας είς τόν παρόντα πόλεμον. Έπί τοϋ ζητήματος αύτοϋ 

έλάόοιιεν όλίγας λέςεις όφειλομένάς 
ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ είς διαπρεπή τούέΐωτερικοϋ ομογενή 

- τάς οποίας ευχαρίστως δημοσιεύομεν:
«....Περί δέ τών μεταλλίων φρονώ δτι πρέπει νά κοπώσι 

• δύο: "Εν κοινόν διά τούς συμμάχους καί εν ιδιαίτερον διά 
»κάθε Έθνος. Τό κοινόν δά φέρη άφ’ ένός ανατολήν τοϋ 
«Ήλιου καί άνω αύτής τόν άκτινοόολοϋντα Σταυρόν μετά 
»τοϋ γνωστού «έν τούτω νίκα» Λατινιστί. Έπίσης λατινιστί 
»άνωθι· «’Ιλλυρική Συμμαχία ιήια». Ή Λατ.νική είναι 
• ούδενοε τών Συμμάχων γλφσσα, ώστε πάσα άφορμή μι
κροφιλοτιμίας αίρεται. Έπί τήε όπισθίαε έπιφανείαε είε τάε 
τέσσαραε γλώσσας κατ’ αλφαβητικήν τών Εθνών σειράν 

«(Βουλγαρία, Έλλ'άε, Μαυροόοΰνιον, δίερδία) έπιγραφήν 
«περίπου «είε άνάμνησιν τού κοινού ύπέρ έλεύδερίαε άγώ- 
»νοε». Γαϋτα διά τό έν. Διά τό άφορών τήν πατρίδα μαε, 
»£στω κατά τά προταθέντα μετ’ άετοϋ καταβάλλοντας δφιν 
»ύπέρ τήν Άκρόπολιν έπί τήε μιαε έπιφανείαε καί έπιγρα- 
»φήε έπί τήε άλλης περίπου ώς έίήε : «Ελλάς τοΐς ύπέρ 
• έλευθερίαε άγωνισαμένοιε έν έτει ίμια». Έκαστη τών άλ 
»λων Δυνάμεων άε φροντίση διά τό έαυτήε».

Ο εν Βερκελεϋ τής Καλιφρονίας καθηγητής κ. ’Άλ- 
βεν Πούζκερ θερμός φιλέλλην όστις έγνώρισεν άριστά 
τον Ελληνικόν χαρακτήρα, έξεφώνησε λίαν Ενδιαφέ

ροντα λόγον προ των μαθη- 
ΟΜΙΛΙλ ΤΟΥ χ. ΠΟΥΤΪΚΕΡ τών τής έν Βερκέλεύ Γεωρ

γικής Σχολής, λαβών αφορ
μήν έκ τοΰ κατα τής Τουρκίας πολέμου τών Βαλκανι
κών κρατών.

Το ακροατήριου τοΰ φιλέλληνας καθηγητοΰ κ.Πούτζ- 
κερ απετελεΐτο απο Ελληνας, Γερμανούς, Γάλλους 
και Ρωσσους.

Πάντες συνΕρρΕυσαν εις τό ορισθέυ μέρος νά ακού
σουν τόν κ. Πούτζκέρ διότι εΐνε δεινός ρήτωρ καί κά
τοχος δώδεκα γλωσσών.

Ανήχθη εις τό ύφος τής φήμης, ής απολαύει είς 
τον επιστημονικόν κόσμον, μέ τάς άποστροφάς του 
πρός τό δοξάσαυ τους αιώνας Εχληι ικόν πνεύμα τοΰ 
Ομήρου καί Πλάτωνος καί Σωκράτους καί Αριστο- 

τελους.
«Πάντες», προσέθεσεν έν ίερώ ένθουσιασμώ ό εΰ- 

φραδής ρήτωρ, «θά εκτιμήσουν τόν παρόντα αγώνα 
τοΰ εύγενεστέρου καί μεγαλειτέρου έθνους τοΰ κόσμου. 
Πολλοί από σάς δεν γνωρίζουν τήν Ελλάδα καί δέν 
προσωκειώθησαν μέ τά θέλγητρα τής παραμίλλου εκεί
νης χώρας, εγω όμως έζησα έν Αθήναις επτά μόνον 
μήνας, καί οΰτοι αποτελούν τήν γλυκυτέραν άνάμνησιν 

- τοΰ βίου μου.»
Η έντύπωσις έκ τών λόγων τούτων τού φιλέλληνος 

καθηγητοΰ υπήρξε βαθύτατη.

ΠΟΛΕΜΙΚΆ ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Είναι απελπιστική ή κυριαρχούσα έρημία τήν 

νύκτα μετά, τάς 9 στους δρόμους τής Θεσσαλονίκης.
— Αί 150,000 κόσμου πού κυκλοφορούν κατ ελά

χιστου ορον καθ ολην την ήμεραν εις όλους τούς 
δρόμους χάνονται ώς διά μαγείας.

— Ο πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης κατ’ αύτάς 
υπερβαίνει τάς 300 ,ΟΟΟ κατοίκων.

— Διότι κατά τινα υπογραφήν πρό διετίας είχε 
200,000.

— Προσθέσατε εις αυτούς 40,000 προσφύγων καί 
50,000 στρατού.

— Εκτός δέ τούτων υπολογίζονται είς 20,000 
οί εύποροι οί διαμένοντες ένεκεν τού πολέμου είς Θεσ
σαλονίκην άπό διάφορα μέρη τοΰ έσωτερικοΰ.

— Δημοκρατικώτατοι οί πρίγκηπες Και αί πριγκή- 
πισσαι στή Θεσσαλονίκη.

— Η πριγκήπισσα Ελένη μετά τού πρίγκηπος 
Χρηστοφόρου πολλάκις θεώνται εισερχόμενοι εις τά 
μαγαζειά καί φωνίζοντες διάφορα είδη.

— Η Α. Μ. ό Βασιλεύς μας έπεσκέφθη όλα τά Νο
σοκομεία τής Θεσσαλονίκης.

— Συνοδεία συνήθως τοΰ Πρίγκηπος Γεωργίου.
— ίΐς γνωστόν ή Α. Μ. ο Βασιλεύς κατοικεί είς τό 

μέγαρον Χατζηλαζάρου.
— Ούχι μακράν τού μεγάρου τούτου εΰρίσκονται τά 

μέγαρα τής A. Β. Τ. τοΰ Διαδόχου καί τού Πρίγκη
πος Νικολάου.

— Ο πρίγκηφ Αλέξανδρος μένει άκόμη στό στρα
τοπέδου τής Φλωρίνης.

— Συγκινητική ήτο ή συνάντησις δόο βασιλικών 
άδελφών—τών υιών τοΰ Διαδόχου.

— "Οταν κατήρχετο ο έπίδοξος Διάδοχος έκ Φλω
ρίνης συνηντήθη καθ οδόν εϊς τινα σταθμόν μέ τόν 
άνερχόμενον πρός την Φλώριναν μικρότερου του αδελ
φόν Αλέξανδρον.

— Ουτος μόλις είδε τόν άδελφόν του έσπευσε να 
κατέλθη τής αμαξοστοιχίας καί τόν έχαιρέτισε στρα
τιωτικούς, μεθ ο άντήλλαξαν άσπασμον.

— Ο έπίδοξος τόν συνέχαρη διότι ωυομάσθη άν- 
θυπολοχαγός.

— ’Έπειτα ήρχισε να έξετάζη λεπτεμερώς την στο
λήν του και να παρατηρή έαν τοΰ επήγαινε. ,

— Ειτα τοΰ έδωκε μερικός οδηγίας πώς νά φέρη τό 
ξίφος καί τόν άπεχαιρέτισε, λέγων αύτώ :

— Προσπάθησε υ’ άναλάβης υπηρεσίαν είς λόχον !
— Ή Πριγκήπισσα Μαρία διωργανωσεν αγοραυ 

«Καρτών» είςτό Μέγα ξενοδοχείου. Αί εισπράξεις διατέ- 
θησαυ ύπέρ τών οικογενειών τών φουευθέντωυ έφέδρων.

— Τά Χριστούγεννα έωρτάσθησαυ εϊς όλα τά νοσο
κομεία είς τά οποία νοσηλεύονται οί τραυματίαι. Αί 
Κυρίαι Νοσοκόμαι έξήντλησαν τήν ημέραν αύτήν όλην 
την καλωσύνην των περιποιούμενοι τους τραυματίας 
ιδιαιτέρως. Τοιουτοτρόπως οί άσθενείς καί οι πληγω
μένοι δέν ήσθάυθησαν τήν έλλειφιν τών οικείων των 
άπό τάς εύγενείς φροντίδας τών εκλεκτών Κυριών.

Θέατρον Κτβεληχ

Λ ι Ji Χ&ίτω ΓίΡΑΦΟ.Σ;

Παραστάσεις καί)’ έκάστην άπό τής 5—12 μ.μ.
Μέ τάς έκλεκτοτέρας ταινίας τών μεγαλειτέρων 

εργοστασίων.

’Αλλαγή προγράμματος έκάστην Τρίτην, Πέμπτην 
καί Σάββατον.

Τάς Κυριακάς απογευματινοί άπό τής 3ης μ.μ.
Έκάστην Δευτέραν καί Πέμπτην απογευματινοί 

μέ δώρα διά τά παιδιά.

’Αερισμός τής αιθούσης πλήρης.— θέρμανσις τε
λεία.

’Από τής 9ης μ. μ. ορχήστρα.

Καρνέ 10 εισόδων Λης θέσεως πωλοϋνται είς τό 
ταμεΐον τοΰ θεάτρου αντί δραχμών 8 (μετά τοϋ φό
ρου καί τοΰ μαξιλαριού).

Πρδς τους κ.κ, Ύδρολήπτας της πό- 
λεως Άϋ'ηνών.

*Εκτελουμένωι· κατ*  αυτάς εις τινα σημεία του *Α-  

δριανείον υδραγωγείου εργασιών καθαρισμού και επι
σκευής αντρυ, παρακαλοννται οί κ. κ. νδρολήπται οϊ τε 
εκ τών Δεξαμενών Λνκαβητοΰ καί οί άπ*  ευθείας έκτου 
νδράγωγείον αρδευόμενοι όπως εφιστώσι τήν προσογήν 
αυτών επί τής καταναί.ώσεως τοΰ υδατος, καθόσον, λόγω 
τών εργασιών, ή εκ τοΰ υδραγο)γείον παροχή είναι μι- 
μροτέρας διάρκειας, εξ ής θά προχύψΐ] καί μικρά άνω- 

μαί.ία και ώς πρός τάς ώρας τής διανομής.

*Εν *Αθήναις, τή 10 *Ιανουαρίον  1912

(*Εκ  τοΰ Γραφείου τοΰ e Υδραυλικόν Τμήματος)

e

Ωραιότατα εΐνε τά νέα μεταξωτά διά φορέ
ματα τής μόδας τών κυριών, τά όποια έκόμισε

τό έπι τής δδοΰ 
Ερμου 58 γνωστό- 
τατον κατάστημα 
τοϋ κ.

0ΕΟΔ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
τά Magnolia, 
Rpes veloute, 
Taffetas mous- 
souliii sangant, 
Taffetas, fleur 
deupliine κ/,π. ώς 
και αί νεώτεραι 
γαρνιτοΰραι διά τάς 
πλέον sic τουαλέτ- 
τας κυριών.

γαλακτουχον ΝΓΓΤΛΓ
ΑΛΕΥΡΟΝ 1^ I flL·.
* ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεόταο άλατά, φαρμ-αζεοα xac φαρμαχεφΛορεόα. 

ΑΝΤΠΙΡΟΖΩΙΙΟΙ Δοά. xtjv Ελλάδα χαΖ Κρήτην.
ΚΟΣ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤ.ΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ API. 60,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘ Η Ν A I Σ 
ΔΙΕΤΘΪΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ "ΑΘΗΝΑΊΚΗ,, 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙΙ Έ*  Πεεραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 'Γριπόλει, Βύλω Λαρίβση» Άγρινίψ» »α! Καροίτστ,.
ΕΝ ΚΡΗΤΗι I Έν Χανίοις, Ίίρακλείω χαΐ Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.: Έν Κωνσταντινουπόλει ("Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά ΙΙρακτορείου έν Σταμπούλ), έν Άμισψ, 

Τραπεζοϋντι, Κερασοϋντι, Σμύρνη, Χέω, Μερσίνη, Άδίνοις, Ταρσώ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβέλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις.

ΕΝ ΑΙΓΤΠΤΩι Ι Έν ’Λλεξανδρείρι, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan), Καΐρω, (Μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικίρ Mousky), Ζαγαζικίω καί Μανσούρα, Μίτ-ΓκΑμρ, Ί’άντα καί ΜπενΙ-Σουέφ.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ. (Ν® 22 Fenchurch Street) έν Άμβούργψ, (Domhof, Monckebergstrasse .8) έν Λεμεοφ (Κύπρου) 
έν Χαρτούμ (Σουδάν) καί έν Λιμένι ΒαΟέος (Σάμου).

ΙΣΟΑΟΓΣΜθΣ ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1912
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαβέόιιιιι :
Έν τφ Ταμείφ καί παρ’έγχωρίοις Τραπέζαις ....... Δρ. 16,456,039 15
Ιίαρά Τραπέζαις έν Εϋροιπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίφ . ’ 15,878,482.67 Δρ.

Προεξοφλήσεις καί ΙΙροκαταβολαί «/γραμματίων..................................................................................... »
Ίίγγνηρένοι λογαρταΟηοί :

Έπί ένεχύρφ χρεογράφων.........................................................................Λρ. 65,746,433.60
Δι’ έμπορικών καί άλλων εγγυήσεων........................................................... » 72,337,243.81 »
Έπί υποθήκη ακινήτων............................................................ . . » 10,268,603.23

Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί................................................................................................................ »
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων 'Εταιριών...................................>
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια.................................................. ......................................................... »
Συμμέτοχα! εις επιχειρήσεις................................................. ......................................................... »
'Υποκαταστήματα.................................................................................................................................................»
Κτήματα Τραπέζης..................................................................................... >
Εγκαταστάσεις κα! έπιπλα Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων. .................................................... »

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Εταιρικόν....................................................................................................................................... Δρ.
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν.......................................................................................................... »
.Άποθεματικόν Προνοίας.............................................................. ’ . ...............................................»
Καταθέσεις δψεως................................................................................................ Δρ. 46,124,12677.

» προθεσμίας............................................................................................ > 51,252,893.38 »
» πολυετείς καί μέ προειδοπ........................................................... » 31,452,367.07 »

Ταμιευτήριού............................................................................................. » 10,706,285.92 >
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί................................................................................................................>
’Εξωτερικοί λογαριασμοί.................................................................................................................................... »
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα......................................................................................................... »

Δρ.
'Ο Γεν. Διενβνντίις Ό Γε>·. Έπι&εωοητής

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ Φ. Χϊ. ΟΙΚΟΝΟ Μ Ο TC

32,334,521 82
24,692,436 06

148.352,280 64

24,722,873 11
25,634,930 64

6,793,880 93
3.384,793 60
1.967,851 72
4,778.202 81
1,332,750 55

273,994,521 88

60,000,000 _
5,676.250 —

504,301 95

145,535.673 14

29,530,493
30,903.781

1,844,021
273,994,521

24
61
94
88

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUET Ν” 5

FOURNISSEUR DE L’ARMfiE DOCCDPATIOH T GRANDE FABRIQUE, DISTILLER1E DE LIQUEURS 
*MAISON FONDEE EN 1870 φ GRAND DEPOT DF VINS

* T\ , *
Importation · Exportation

Ε. Π. Α. Π.
11.35 » .

6.3U »

1 1 **~ 3.15 μ. μ.
Άνανωράόεις έξ Αθηνών

7 π. υ..
6.30 π

„ Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- < · Τς· γ·

λόπολιν. Κυπαρισσίαν, Καλαμας. ........... 12.10 μ. -μ.
7.05 , Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πατρας, ΚυΑΛη-

νην, Πύργον, ’Ολύμπια.
» Τοπική διά Κόρινθον.8.20 ° 4;ι LL.

Η.30 , Δ>ά Κόρινθον Ναύπλιο*,  Πατρας. 4 45 »
1.20 |X. μ. Ταχεία οιά Πάτρας, κατα Δευτέραν κα. 1ε

6.15 »
τάρτη* .
'Α\αχωρή0£ΐς in Ιίατρων 7.05 »

7.10
8.15

π. μ. Δ'.ά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
» Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατα Τρίτην και Πα 8.15 ·

ρασκευήν. —— * ·——···

Διά Καλάδρυτα, Κόρινθον. .’Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα- 
λάμας, Μεγαλόπολι., Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

' Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
Δ'.ά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα- 
λόπολιν, Τρίπολιν, Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με
γαλόπολιν, Τρίπολιν.

Άόϊξεις είς ’Αβάνας
Ταχεία έκ Πατρών (δίς ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κορίνθου.
Ές 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα

τρών, Καλαβρύτων,
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως 
Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σ. Π. Α. Π.
'Αναχωρήσεις έξ 'Αθηνών

6.30 π.μ. Διά Κόρινθου, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με- 
γαλόπολιυ, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.05 » Διά Κόρινθου, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ
λήνην (λουτρά), Πύργου, Ολύμπια.

8.20 » Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Ακράτας 
στάσεις.

1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ΓΙάτρας.

'Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.30 π.μ. Διά Κόρινθου, Αθήνας.

11.40 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθου, Ναύπλιον, 
’Αθήνας.

0.30 » Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον Ολύμ
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλό- 
πολιυ, Τρίπολιν.

3.45 μ.μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά),, Πύργου Ολύμ
πια.

'Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
7,ΟΟ π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, 

Τάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύ- 
πλιου Αθήνας.

12.05 » Διά Πύργου, Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.40 μ.μ
Θ.15 »
7.05 »

8.05 >

Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κορίνθου.
Εξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
Εκ Καλαμών, Κυπαοισσίας, Μεγαλοπό- 
λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
1ΟΟΟ χιλιόμ. 

έκπτωσις 2 5 °,ή 
2500 χιλιόμ.

έκπτωσις 30 ο/ο

( Α' θ. Δρ. 90 )
( Β' > » 75 )
( Γ' » » 45 )
( Α’ θ. Δρ. 210 )
( Β' » » 175 )
.(Τ' » > 105 )

διάρκειας
6 μηνών

διάρκειας
1 μηνών

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος Φρ. 3.00

> Β' » » 2.00
» Γ' 1.50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ » » 2.00
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα, 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων. 5.00

£εΐ£>αΐ τϋς Έλλττνικης ’Επτθεωρήόεως 
Γραφεϊά μας πρός 18 φρ. έκάείτη.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν »
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΤΛΑ > ιστορικόν
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν. 

(ΔιδαχΟέντα άπό τής Ελληνικής Σκηνής)

Γ'έτους πωλοννται εις τάτον Λ' Β καί



'-ν C i ί!.«Χί,/'Ζλ\0·':Ζ£>9/^0 ι~

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ “
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΛΟΣ

άς 2otit>K7”OV <,π0 10 1911ιως Λεκεμβοιου 19ΐ<»
Ίτη ΕΞΑΓΗΓη'

1912)13 Λίτ^αι Ένετικαί
r 1911)12 188,035,544

1910 11 186,281,277
Παι.αν.ί>η,ή.Ιίω^ΙΙΟΘΙΙ«ΑΙ ΕΤΑΙΡΙ

1912)13 Έκδοθέντα κα’ παοελθ -/ ' 
1911)12 παρελθ. χρησεως
'•,,oi,r > > >: :

·ι-_„ ^έ’θκαταβολ
Εξαγωγή

ο ί ο 'Μοά,δοο

ίοίο Γ JV97,003WI0),15 18,548,441

24 191

n78O-<UQnnV Ύπόλο,πον
8,144,300 66,624,500 1’> 169 800

Μ'η"’™,' Ο',·',76:70''

’ί·(<ιγωγίι χ·»> ο .ί 1 πολοιπον
Πλ-Χ ° ■·. 11,954,850
',’':2;84ϊ ’ 12,724,156
,’' ·Ήί,4;> 16,691,496

~θϋ 1 ραόείοιΛ
Η JIOlKBffi ΤΗΣ Ε8ΜΗ2 ΜΕΖΗJ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ

X«Α · 0 « Ε Τ Μ « A Β | β λ , α ρ, Α -±;χ5..··
ΤΑ.ΞΕΙ2ΧΙΟΚΓ X Τ"’'"**  ’’ρΤ'ί“"α >ου εκατόν ίτ~

η ι -------------- y ’ - ,ΙΛ0’· έλατου; 8ι χιλιοστών καί μήκους 178
δ,ακ^α 34

μέ βιβλιάρισν 2500 - ΙΙρόσοώις
μσς των-απλών εισιτηρίων. ρΐσΕΙ μι τα$ «· » γοσοψις νίρ(ι ng0Q τ · ά).ω το^ιύΛ: διά

Εξ Αθηνών ·Ε1'“ίων, γραμμ.ζτ^ Τρά.^ζα τ,]ζ
^ια Κοριν»ον Είσιτήη ο ·>η " 'ί“Γω,ι'< «νιων καί ίν τώ μίαφ iv η1αισιο,

Βιβλιάρ’. 7 65 ε'ιη 4·'10
• Αργος Εϊσιτΰο Ι' -λ θ 3.85 , _ Ιταλών αραβικό»· σιοιγείων. Ύπό τοϋιον ίν δι-ΒιβΓιάο 12·δ0 7·8δ π·αΜίψ °νμ,α!Οί .^«ΧΧα-
’ Τρίπολιν Είσιτήο οί’νη ιο'16 610 1'φα>'αίων /·«,χώ>· γραμμάτων.

Μ Βίβλτάρ^ ,1?·^ Κ·60 Τρα“έΖε8ω ^°VIa‘ τοί ταμίαν ,ή;
’ Μιγα1οηο)_ιν Είσιτήρ οθ 9Λ 9 ~ Βαπι·. Γφ, με°ν Ί ΙοΡ ^»ψοΐ· καί ίτξιά ή τον

Βιβλιάο. νΤα- Γ ~ 14’6θ „Λ °- Ε^’ον·. ^,,μόναι α! μ.ν Svo „ρώ·ια, 9ιά
» Ενπαρισοίαν Είσιτήρ 34 50 11 ·~ ^/'ο^ροί, η <5f ττι.ενταία ίδιοχείρως.

ιβλιάρ Β ST’S 12 75 κνκΙοτεΙΤ — Z?“W'OrZoV ‘υ>Ια< ιτλαιοίιρ οχήμαιο;

’ Ex*  19« "TIS ^Μ7"Α.'χ;ΑΧ:’·5ίΓί“'ί’ίΓ·Σ"·^^
> /Λίρα.· Είσιτήρ' 95'°° ί?'85 6 Γ’5 >ο nQ.°a°',’‘t. ^μ^ος ίώδονς ιτΐαισιοντα. ύ„'ο δαντεί-

ΒφλΧ ?9 65 -'Π '°- V νίακνκίικών οικημάτων χώματος .ραοίνον

> Πνργον Είσιτήρ. 37 γη ί^Ύη 9’35 ■„ , θπισθια οψις
Βιβλιάρ. 27 .’θ5 22'55 ^-ς ^α,Ο.ΙΟνμέ^ Λίά^αοίνον δαντελλο-

Εκ Πατρών ' 13 00 Wl, ■ , μ f‘Se‘ ε·- μεσω εικόνα τοΰΐοωζομί-
Διά Πύργον Είσι ’ ώ °" αγα ματο! ΕΙρήνης φερονσης τόν ΠλούτονR M nQ· ,2·70 10·10 6 35 Γ αΜ,;"~αί τΟΐ αύτοε διί κεωα-

» Αεχα.νά Ρ 8’3S 6·9θ 4 15 /<είαν"’' ΐβαμμάτων.
- g g £ S

β β, ?ρ· 16.50 13.10 8 25 ° Αιοικητής
• Ρ.. Γ .. Β^· Ί·— 9.20 -η ήίι ---------ΓΓΐ_____ _ ______________  βαλαωριτης

"-«·'· ί ρίΛΟΛεως
3,0 Κα*μα; Είσιτήρ. ,3.70 12 ..
, ν . Βιβλιάρ. 9.65 8 05

- νκί,ον Είσιτήρ. 9.50 7 80
Βιβλιάρ. 6.75 5.60

( Εκ τοΰ ΓραιρίοιΟ

i.,?o,ITUT COHPTflBLE
7·3δ τιαπεζ·--κά-^.Χζ π“ντ0.Γ ενδ!0“?4« πραζτικώ; τάζ

’ " εο,ηρζΐ,ζγ. ’ν’ ΤϊΚΑ.Γ"4 τ? ”5 Ι”·«">

- - - ο
οοος Κανάρη καί Μηλιώνη άριθ. «Α

ffl

*

'Ένεκα τής ανωμάλου πολιτικής καταστάσεις καί 
τοΰ πολέμου έπήλθεν άναστάτωσις εις.δλας τάς έπαγ- 
γελματικας τάξεις τής Ελλάδος, ιδιαίτατα δέ έθιξε 
τάς τυπογραφικά; έργασίας άθρόων κληθέντων είς 
τάς τάξεις τοΰ στρατού πλείστων εργατών. Ώς έκ 
τούτου είς άκρον δυσχερής καθίσταται πάσα τυπο
γραφική έργασία, ειμεθα δέ και ήμείς υποχρεωμένα’., 
συμμορφούμεναι πρός τάς περιστάσεις, νά έλαττώ- 
σωμεν τάς σελίδας τοΎ περιοδικού · έφ’ δσον έξακο- 
λουθεϊ έ πόλεμος. Ή έξ άνωτέρας βίας άπόφάσίς 
μας αύτη θά τύχη, έλπίζομεν, τής έπιδοκιμασίας τών 
φίλων συνδρομητών τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» οί 
όποίοι έν τή φιλοπατρία των θά δεχθώσιν ώς θυσίαν 
τά έπιβεβλημένα αυτά μέτρα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ή κ. Μ. L. Tavari καθηγητρια Μονωδίας είς τό 
Ώδεϊσν Λότνερ έχσυσα διαθεσίμους δύο ώρας τήχ . 
έοδομάδα δίδει μαθήματα φωνητικής μουσικής. Δι
δάσκει τάς όπερας είς τήν γλώσσαν τών μουσουργών 
των. ’Ακολουθείτήν πλέον εϋληπτον διδασκαλίαν και 
καταρτίζει μαθήτριας τελείως είς μικρόν χρονικόν 
διάστημα, τόσον είνε ή εύμέθοδος ή διδασκαλία της.

ΙΙληροφορίαι δίδονται ε·?ς τό Ώδεΐον Αότνερ.
Χυνιστάται ιδιαιτέρως ύπό τής « Ελληνικής Έπι- 

-θεωρήυεως.» ώ
rII Λιέΰίίυνσις

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Η
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Ο 
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’Εάν αί Άΰήναι δύνανται νά ΰπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω- 
έΐείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή προς τοΰτο είνε και τδ μέγα αύτό 
Κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώι^η πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα κα&α- 
ριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία καί ποικιλία όλων τών ειδών τής 
Ζχχχ,ΟΟϊτλχστόκή? καί τής Γ’χλχκτοκομ.ίχ?· ΙΙρώτον αύτό έκαινοτόμη· 
σεν είς τό ζήτημα τής εΰϋηνής διανομής κατ' οίκον άγνου ‘καί νωποΰ Άγελχ— 
Πεναϋ νάλχκτος ! ! Τά VtxQUjOXCX του κατέστησαν όνομαστά, όλα δε τά 
είδη τής Γχλχκτοκομχχς παρέχονται άφ&ονα, εν&ηνά, καί με υλικά εκλεκτά 
καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζχχχροπλχστ&κη? γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν όλων αυτών οεκχίως θεωρείται τό κέν- 
τρον όλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Λίκχίως εύρίσκουσι &έσιν μόνον οί προνοητικοί 
ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δεκχεότε,ΟΟν όλο? 
οί συχνάζοντες είς τά 6έχτρχ δέν ΰεωροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πά- 
ρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των, ή τό-παγωμένον γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αί&ούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ-48
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Κυ/Σοφοροϋν έν 'Αθήναις ψευδείς αποδείξεις έπ’όνόματι τής «Έλληννκής Έπιθεωρή- 
■σεως». IΙαρακαλοϋμεν ώςέκ τούτου τούς συνδρομητής μας να βεβαιώνται περί τής γνησιότη
τας τών άποδείξεών μας καί κατόπιν νά έξοφλώσιν αύτάς. Ή αστυνομία εύρίσκεται έπί 
τά ίχνη τών απατεώνων.



ΊΓΑ ΔΏΡΑ ΣΑΧ

3) εν να άρχει χρησιμώτερον άωρον 

άωο μίαν σειράν της \^&χχηνιηης 

Ήωιάεωρήσεως».

Ζητήσατε την εις τά άΓραφεΐα μας

άΜενάνόρον άρ. 83 371όήνας

\

2400.— ΊΝ>η«ίς .Ανγήξ ΆποστοΙοπανλου.


