ελαηηιΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
HNNMION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΛΦΗΠΕΝΟΝ
**
Μ

Ευγενία Ζωγράφου

ΑΘΗΝΛΙ

ΕΤΟΣ ΣΤ -—ΤΕΥΧΟΣ 63

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1913

,

ΕΛΑΜΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΧΙ^

JERN- S. CRRNIOTIS

ΙΩΑΝ·/· ΚΡΑΝΙΠΤΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΓΑΤΡΟΣ

ΜΗΝΙΑΪΟΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ^

CHIRURGIEN—OEHDISTE

ΟΜΗΡΟΥ 5Α (Έναντι Βουλής)
ΣΓΝΔΡΟΜΆΙ ΠΡΟΠΑΜΡΧ1ΤΗΜΙ

ΜθΜΝΑΙ

Διά τά ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ..............................................
Δραχ.
Διά τούς διδασκάλους
...
»
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ..............................................
Δολλάρια
Δια την ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ
.
. ·. .,·...
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ................................
...
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ ■' . . . . ... . . >7 / φρ. χρ.
"Εκδοόις εκλεκτή γενικώς

12.—
8. —
3.—
Αίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.

Πασα εργασία έκτελεϊται δι’ ηλεκτρικών έρ-

γαλείων τελείως άνωδύνως καί κατά τάς νεωτάτας μεθόδους τής όδοντοϊατρικής επιστήμης

καί τέχνης.

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

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΙ

^ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

^ΥΓΕΝΙΑΝ

(vis-a-vis du Parleiuent)

ATMfeNES

25 ή Δρ. 25

»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:
^ΖωΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. — ΑΘΗΝΑΣ

Τη^γραφ,χή 9κύ»νοβκ

RUE OMERE 5Α

1

: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΝ,, — ΑΘΗΝΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου ή μή δέν έπιστρέφεται.
Πάν ούγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραγεΐά μας αναγγέλλεται.
Αί ίγγραγάι άρχονται άπό 1ης εκάοτον μηνάς. —Τό τεΐγος δρ. 2.

ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΥΣ0 ίΐΑΣ

ΝΟΙ
01 ΟΠΟΙΟΙ ΕΗΙΙΕΙΠΠΡΙΦΕΙΙ
είς 120 τόμους δεμένους, άξίας δραχ. 315 J
ME ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
•Όμηρος . . . τόμ. 8 Ηρόδοτος . . τόμ. 4 Δημοσθένης·
4 θεόφραστυς.
Αισχύλος . . > 7 Θουκυδίδης
31 Λουκιανός .
> 7 Πλάτων
Χοφοκλ^ς ■
4 Πλούταρχος
> 19 Αριστοτέλης
Ευριπίδης .
3 θ
όκριτος
*
. .
Αριστοφάνης > 11 Ξενοφών . .
Επίκτητος · ·

K&OTOOS CIEOS ΓΕΰΡΓΙΟΤ L M

τόμ. 3
> 1
> 6

I1?
»· 1

Ζητήσατε τιμολόγιου βιβλίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ.λ.Χατζι5ίχι·
ΙΙολέμη. —

Κ ουντουριώτ αυ· —
Εύγενίας Ζωγράφου. —
Λ. Ζ. —
Α. Λ. —
ό

‘Επίσημος τκΐλτοις τής τελευταίας ένδοξου ναυμαχίας: τον κ.
Μοισαφίόηδες εΐμεδα :
— Πρωτοχρονιάτικο Γράμμα (διήγημα):
Σέρβική δημώδης φιλολογία. — δίπώάνι (ποίηστς) :
Ή δράοις τοΰ Γαριβαλδινοΰ σώματος :
Τό Κυπαρίσσι (ποίηοις) :1.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Απο τον πόλεμόν
Αγνωστοι ηρωες :
Πώς ρνετράπή Κιαμήλ — 'Από τήν ζωήν τον μηνάς. 'Ιανουάριος :
Ποικίλη στήλη. — Πολεμικά 'Ολιγόστιχα: — Θέατρον Κυβέλης.

1. ΙΙοΑέμη. —
1913 :
Δ. Ζ. —

Ύ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ- — Ό κ.
Άξελός. - Ό Μο, •τονσης. — Τά αντάρτικά σώματα,
παρεσκευάζετο ό πόλεμος. — Τό Χαμηδιέν καί αί νίκαι τοΰ ’Ελληνικόν 'Σ
ΕΙΚΟΝΕΣ :

Πολεμιστήριοι- Σάλπισμα.—Αιχμάλωτοι στοατιώται τι,

— .Γεΰμα. έφέ§£αίν την ποωτοχρενιάτ.

La 7^ REVUE
HElalaENlQUE

EUGENIE ZOGRAPHOU

6enie Annee, N°63

t

AFHENES, JANVIER 1913^

E

MENSL

IliUUSTHEE

Prix

IDu NumSro

Χ^ΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ

ΚΟΤΖΙΑ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ- ΠΑΛΛΗΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ TIN ΕΝ ΕΑΛΑΑΙ ΧΑΡΤ0ΠΒΑΕΙ8Ν
Ίδρν&έν τφ 1870
Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων,συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητας.
Μεγάλαι άποθήκαι είδών γραφικής ύλης πάσης
προελεύσεως.
’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι Επιστολικών δελταρίων
Δεκτά’, παραγγελία! έκτελούμεναι τάχιστα.’Εξεδόθησαν πλέον τών 3000 είδών μέχρι τοΰδε.
*Ατμοκίνητον Τυπογραφείου μέ 10 πιεστήρια διά
μικράς έπιμεμελημένας έργασιας (Travaux de
Ville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς ιοιαύτας.
Φωτογραφικά είδη: Μεγάλη παρακαταθήκη
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι άντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &ΚΑΑΛΟΝΗΣ
Τον ΚΎ·ρΐ£1Ν
Αριθμός Τηλεφώνου 464

«

ΜΑΣΣΑΖ - ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΜΜΠΣΙΣ

Διάφοροι θεραττεϊαι προς άφαίρεσιν pvZid(0V, (81tffijdrfarv KZJ. επί ry βάσει επιστημονικών πα
ραγγελμάτων καί επιμελημένης θεραπευτικής.

Ζητείτε άπό τό
ΙΝΣΤΙΤΟΤΤΟΝ
"Oja τά KajjvvziKa etdn των κυρίων:
Κρέμες, Πούδρες, ‘Αρώματα.
Διά τήν άπόκτησιν ή τήν ήιατήρησιν δροσερού προ
σώπου και άπάλής επιδερμίδας. Τό Ινστιτούτού ^χει
τό ρεκόρ τής επιτυχίας.

SKajaiesdnoia άααράμι^ος και άσνρκριτος
did τάς κομμώσεις τών κυριών.
7—ΟΔΟΣΙ

ΕΡΜΟΓ — 7

Κάτωθι 'Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤίΙΝ ΕΛΕΓΚΤΗΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΠΕΥΣΙΝ Τ2Ν ΜΕΤ0Χ2Ν

ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ ΚΑΙΤΗΣΕΛΙΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έκτελούντες τήν άνατεθεϊσαν ήμϊν παρά τής Γενικής
Συνελεύσεως έντοΛίήν, έπελήφθημεν τής λεπτομερούς έίελέγέεωςτών κατά τά λήϊαν έτος rgii —1912 εργασιών
τής ύμετέρας 'Εταιρείας.
Ή παρ’ ήμών. μετά πάσης τής δυνατής έπιμελείας,
ένεργηθεΐσα έςέταοις ,τών λογιστικών βιβλίων, έν παραβολή
πρός τά βοηθητικά καί τούς λοιπούς συναφείς λογαριασυούς,
άπέδειέεν, ότι πάντα έχουσιν έν πλήρει τάζει καί άκριβεία ■
βεβαιοϋντα τά έν τώ ’ϊσολογισμώ τής η Αύγούστου 1912
αναγραφόμενα άποτελέσματα τής ληόάσης χρήσεως.
Τά άποτελέσματα ταϋτά 'αύζάνουσι κατά δραχ.. 626,921 ,35
τά έλλείμματα. τών παρελθουσών χρήσεων, τοϋ είς χρέωσιν
τής μερίδας Κέρδη καί Ζημίαι μεταφερομένου ύπολοίπου,
άνελθόντος οϋτω είς τό ποσόν τών δρ. 1,400,886,36.
Άλλά, έπισταμένη μελέτη τών διαφόρων στοιχείων τής
μερίδος ταύτης, άποδεικνύει δτι άπό καθαρός βιομηχανικής
άπό^εως, δέν δύνανται νά θεωρηΰώσι δυσμενή τά άποτελέ
σματα τής ύπολόγου χρήσεως ιφιΐ—1912. Διότι τά ' μέ /
έξοδα διαχειρίσεως μετά τών συναφών ίξόδιον ένοικίοιν άποθηκών καί γραφείων καί τών εξόδων διαχειρίσεακ παρουσιάζουσιν αισθητήν μείωσιν ,έκ δραχμών 181,283,46 έν συγκρίσει πρός τά τής παρελθούσης χρήσεως, τά σταθερά
έσοδα τής εταιρείας, τά προκύπτοντα ,έκ τοϋ έπταδράχμου
δικαιώματος καί τοϋ βιομηχανικού κέρδους τού παρακρα
τήματος, άνήλθον έν συνόλιρ είς δραχ. 8,662,737,70 έναντι
δραχμών 2,978,074 ·4°> τίαρουσιάζοντα ούτως αΰζησιν' δρ.
684,663.3ο.
Προκύπτει κατά συνέπειαν,· δτι τό παθητικόν άποτέλεσμα
τής ληζάσης χρήσεως οφείλεται άποκλειστικώς είς τάς δύο
γνωστάς πληγάς τής έταιρείας.

ι) Διά ποσόν δρ. ι ,230,907.4° & τήν υπηρεσίαν τοϋ
διά τόν λόγον, δτι τό διά τής ένεργητικής δράσεωε τής
'Εταιρείας έζασφαλισθέν Ικανοποιητικόν έπίπεδον τών τιμών
τής σταφίδος άποτρέπει τούς παραγωγούς τοϋ νά καταφύγωσιν είς τό μέτρον τής έκριζώσεως.
2) Διά ποσόν δρ. 1,196,146.66 είς τήν έκ τών άγορών
χλωρός σταφίδος προκύπτουσαν ζημίαν, άγορών γενομένων
πρός ένίσχυσιν τοϋ κλάδου οίνοποιήσεως τής συναδέλφου
Εταιρείας τών «Οίνων καί Οινοπνευμάτων».
Ούδόλως δέ θεωρούαεν άδύνατον τήν κατά τινα τρόπον
διαρρύθμισιν άμφοτέρων χών άνω ζητημάτων, δπως άνευ
»ής έλαχίστης παραολάψεως τών συμφερόντων τών παρα
γωγών άρθώσιν ή τούλάχιστον μειωθώσιν αίσθητώς τοιαΰτα
καταθλιπτικά βάρη καί δυνηθή ή 'Εταιρία νά βαδίση άπροσκόπτως τήν εύεργετικήν πορείαν αύτής, τόσον διά τήν πα
ραγωγήν όσον καί διά τό έμπόριον τού κυριωτέρου ελλη
νικού προϊόντος.
Έπί τών καθέκαστα τού ύποόληθέντος ’Ισολογισμού,
ούδέν άλλο σημεϊον χρήζει καθ’ ημάς Ιδιαιτέρας άναπτύςεως πλήν τής έπείηγήσεως, δτι τό έν τώ ένεργητικώ χρεω
στικόν κονδύλιον τών δρ. ι,68ο,65ο.56 παριστά τούς άνοικτούς λογαριασμούς τής Εταιρείας «Οίνων καί Οινοπνευ
μάτων» καί τής «’Ανωνύμου Εταιρείας Οινοπνευματο
ποιίας» όφειλάς άσφαλεστάτας, τό ππεΐστον τών όποιων
άλλως τε, εϊχεν ήδη έζοφληθή καθ’ ήν ήμέραν ένηργήσαμεν
τήν ήμετέραν έζέλεγζιν_
Αεβαιοΰμεν προσυέτως τήν άκρώς εύάρεστσν έντύπωσιν,
ήν άπεκομίσαμεν έκ τής έν τοΐς γραφείοις τής 'Εταιρίας
κρατούσης λογιστικής τάέεως καί ένημερότητος, καταθέτομεν δέ τήν έντολήν, συνιστώντες τήν έγκρισιν τσΰ ύποβληθέντος ’Ισολογισμού καί τήν άπαλλαγήν .τού ύμετέρου
Συμβουλίου πάσης εύθύνης διά τήν διαχείρισιν αυτού κατά
τό σταφιδικόν έτος ιριι—1912.,

Έν Άθήναις τή 20 Δικεμβρι'ου 1912.

γραμμάτια

ΕΞΑΓΩΓΗ
\

"Ετη

<»» ·»*■ — «*■««■

<■

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι είς
Φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκφ ί
1
ταΐς % κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
2
»
>
»
»
»
1 έτους
»
2
ι/ι , » »
»
»
»
2 έτών
3
»»»»»,
4 »
4
»
>
»
>
>
5 »
»
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’
κλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκβι 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.

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζτκά γραιιηάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν οψει
ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος δέχεται
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραιιηάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμίφ έπί τόκφ.
1 1)2 ταϊςο)ακατ’ έτος διά τάς έν δύει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσού
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 ταΐς ο)ο κατ’ έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τού ποσού τούτου εις 1)2 ταΐς
Aeadernie de Musiqcie
ο)ο.. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταϊ καί είς άνοι• Concert Training
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
Musique classique et moderne. Lecons
2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας d’accompagnement pour les dames et
μετά εξ μήνας τουλάχιστον.
Messieurs qui jouent un instrument
2 ψϊταΐςο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
quelconque.
μετά εν έτος τούλάχιστον.
u
CONCERTS A 2 PIANOS
3 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δύο έτη τούλάχιστον.
Enseignement sur la «Reforme pianiatique»
3 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
Systemo Deppe
Τέθθαρα έτη τούλάχιστον.
1 Leijon par semaine
i5 fr. le cachet
4 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
2 »
»
»
10 » »
»
πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
1 »
tous les 15 jours a5 > »
»
έτών διά τάς διαρκείς.
(Chez elle de 3—5 h.)

Madame

SOPHIE

ZIIiUER

Αίτοαι Ένετικαί
192,764,428
194,015,748
171,597,380

-

1912)13
1911)12
1910)11

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Παρακιρατήόεως
Έτη

1912)13
1911)12
1910)11

Έκδοθέντα καί παρελθ. χρήσεως
»
»
»
»
»
>
»
»

ΙΙοόόν δελτίων

Συιιιί,ηφιόμός

Υπόλοιπον

79,885,300
89,238,000
87,163,400

68,331,500
68,885,500
60,667,700

11,553,800
20,352,500
26,535,700

Προκαταβολών έπ’ ένεχύρω
’Εξαγωγή

Υπόλοιπον

15,130,240
3,303,057
16,149,513
4,389,132
18,939,011
2,652,845
Εν Ά^/ιναις τ[/ 14 Ίανοναρίου 1913

11,827,183
1 1,760,381
16,286,526

Εισαγωγή

Έτη

1912)13
1911)12
1910)11

Σ·Π·Α·Π·
ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑ.

Α. Γ. Νικολόπουλος
Δ· Γ. ΜακκΑς

ΕΤΑΙΡΙΑ

Δελτίον κινάόεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αΰγούότου 1911
εως 10 Ίανουαοίου 1912.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

Καταθέσεις είς χρυσόν.

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕ2ΕΙΧ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Οί Έλεγκταί

** »*■ ··—· —■ «►» —— **

Καταθέσεις είς τραπεζικά

τ'

δανείου έκριζώσεως, άποτυχόντος ταΰ Λοπού του, άκριβώς

Πρός όδηγίαν τών ένδιαφερομένων ιπαραθέτομεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ Βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.
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(Έκ τοΰ Γραφείου)

H 4Ι0ΙΚΗ2Ι2 ΤΗ2 ΕΒΝΙΚΗ2 ΤΡΑΠΕΖΗ2 ΤΗ2 EUU0?
ΔηλοποιεΥ
άτι, εκτός των ήδη έν κυκλοφορίφ εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τί&ησι κατ’ αύτάς είς κυκλοφορίαν
καί έτερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178
χιλιοΛών τού μέτρου, διακρινόμενα διά τών έξης κυριωτέρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψτς
Ή πρόσοφις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις α’ΕΟνικη Τράπεζα τής
Ελλάδος^ κάτωθι δέ αύιών καί έν τώ μέσφ έν πλαιαίω
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδοϋ; ποικίλματος τόν αριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. ‘Υπό τούτον έν μεί.ανφ πλαισίιρ σχήματος ταινίας τάς λέξεις 'δραχμαί έκατόν» διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτιον.
Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τού ταμίου τής
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τού Διοικητού καί δεξιή ή τού
Βασιλικού ’Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μεν δύο πρώται διά
σφραγιστήρος, ή δέ τελευταία ίδιοχείρως.
’Αριστερή τού γραμματίου εΰρηται έν πλαισίω σχήματος
κυκλοτερούς ή εικών τον ίδρυτού της Τραπέζης Γ. Εταίρου,
δεξιή δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.
πρόσοφις χρώματος ιώδους πλαισιούται υπο δαντελ—
λοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

’Οπίσθια δψις
Ή οπίσθια δψις, πλαισιονμένη διά πρασίνου δαντελλο·
ειδούς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τού σωζομένου αρχαίου αγάλμαθος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλούτον,
ώς άναγινώσκεται καί έπί τού βάθρου αυτού διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
'Εκατέρωθεν τού αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν θνρεοΐς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 100, ύπ' αύτό
δέ σημειούται ή εκδοσις διατών λέξεων εεκδοσις έννάτη
*
.

Έν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

1N5TITUT CpMPTRBLE
Τελεία έκρυχθησίς παντός οτι ενδ’αοερει πρακτικως τάς
τραπεζιτικάς εργασίας, τ'ο Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έξάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.
Πλειοτέρας πληροοορίας παρά τω Διευθυντή τοΰ Institul
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.

‘Οδός Κανάρη καί Μηλιώνη άριθ. 2Α.

LA GRANDE FABRIQUE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΣΤ'.I

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1913|

ΤΕΤΧΟΣ 63.

S. STEIN

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

PREMIERE MAISON DEL' ORIENT VENDANTLE ME IL LE UR MARCHE

Έν Ρωσσία (’Οδησσός) ή Αίς Άγγελιχή Κοχιν&χη. Rue Gretscheskaja, No 30. — Έν Λονδίνψ ή Ανίς Όλγα ΙΙαχαδάχη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεοτερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. —Έν 'Αλεξάνδρειά
ό κ. Τριαχτίφυλλος Τσιτσέλης.— Έν Kair-Zayat τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙαναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτου ό κ. Ζήνων Χτράτης, Πρόεδρος τοϋ ‘Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Facous τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙαπάς.— Έν
Μανσονρα τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙεριχλής Κωνσταντόχοολος.— Έν Simbellawein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας,
ιατρός.— Έν Τάντα τής Αίγυπτον ό κ. ΙΙεριχλής ΙΙαχαχριστοδούλου.— Έν Benha τής Αίγυπτου ό κ. Κωνσταν. Δάνισχας.— Έν Πόρτ—Σάϊτ ή Ανίς Αγλαΐα Γεωργιίδου, Αιευθνντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.— Έν Άμμοχώστω ή Ανίς "Ελένη
Χατζηχέτρου, Αιευθνντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. — Έν Λευκωσία ή Ανίς ‘Ελένη Χρήστου, Αιευθνντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.
— Έν Λάρνακι ή ΛΓα’Ελένη Ποϋρτζη.— Έν Λεμεσώ ό κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Αικηγόρος.— Έν Πάφω ό κ. Σπυ
ρίδων Μαυρομάτης, Αικηγόρος. — Έν 'Ιερουσαλήμ ό κ. Ματδίας Παυλίδης. —Έν Μυτιλήνη κ. Ροδόλφος Γ. Ράλλης.
— Γενικός αντιπρόσωπος έν Κύπριο ό κ. Γ. ΙΙάλμας.— Έν Κέρκυρα ή Ανίς Άγάθη Λ'ιχοχ±βουρα·

vFtements pour hqmnies et enfants

ROBES, MAHTEAUX ETC. POUR DAMES & FILLETS
B&NNETERIE, CHCMISERIE, PARFUMERIE, SRNTERIE, MERCERIE,

UNGERIEiFINE, RRTICUES

DE BURNC, MRROQUINERIE
CHRU5SURES, ARTICLES DE VOYAEE ETC· ETC·

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ EKSESIS ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑΣ Ν^Υ^ΡΧΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ

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

ΜΈΓΑ ΕΡΓΟ2ΤΑ2ΙΟΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΝ

ΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΚΣΠΟΙΗΙήΑΣ
EICM ΠΛΕΚΤΙΚΚΣ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EIGM
ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ.ΕΙΑΗ ΕΣΩΡΡΟΥ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ,
Εΐακ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΑΚΜΑΤΑ, Εΐακ ΤΑΞΕΐαίογ.
ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,KQNΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

Είδοποιηθέντες ύπό περιπολούντων άντιτορπιλλικών, δτι όλος δ εχθρικός στόλος έξήλθε
τών στενών τήν 8.30 τής πρωίας και διευθύνεται πρός τήν Λήμνον, άπήραμεν.
Τήν 10.20 εϊδαμεν τό καταδρομικόν «Μετζητιέ» διώκον τόν «Λέοντα» και τήν « Ασπίδα»
(τά τηροΰντα τήν επαφήν άπό τής 8ης έσπερινής όιρας τής προτεραίας και παραμένοντα διαρ
κώς είς άπόστασιν βολής άπ’ αύτού), δπερ άμα τή έμφανίσει ήμών ύπεχώρησε.
Τήν 10.25 . ένφ έπείχομεν έπι άκρωτύριον Μπαμπά, Αδραμύτιον κόλπον, έφάνησαν είς
τόν ορίζοντα τρία Τουρκικά θωρηκτά άκολουθούμενα ύπό 7 άντιτορπιλλικών βραδύτερον
άνεγνωρίσαμεν δτι ήσαν τά «Τουργούτ», «Βαρβαρόσσας» και «Μεσουδιέ».
Άμα τή εμφανίσει ήμών δ Τουρκικός στόλος έστρεψεν άριστερά λαβών πλ^ΰσιν παράλληλον
σχεδόν τή ήμετέρα. Τήν 11.32 εχθρός ήρχισε τό πΰρ έξ άποστάσεως έννέα χιλιάδων μέτρων
άπηντήσαμεν μετά δύο λεπτά.
Είχομεν διατάξη προηγουμένως τά τρία θωρηκτά νά βάλλωσι μόνον δπόταν ή άπό τοΰ
έχθροΰ άπόσ,τασίς των καθίστα τήν βολήν των τελεσφόρον. Τήν 12.38 δ έχθρός έστρέψεν
άθρόως άριστερά και μετ ολίγον ή τάξις του ήρξατο καθιστάμενη άκανόνιστος λόγω βλαβών.
Ό «Αβέρωφ» τότε ήρξατο διά μεγάλης ταχύτητας καταδιώκων δλόκληρον εχθρικόν στόλον
σπεύδοντα πρός Ελλήσποντον έν πλύρει αταξία.
Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έπροξένησεν ήμϊν ή τήν στιγμήν έκείνην έξαφάνισις τοϋ έξαιρετικώς
έπιδεικτικοΰ μεγέθους Τουρκ. ναυαρχικού σήματος. Ή καταδίωξις και τό πΰρ έξηκολούθησε
μέχρι τής 2.42 δπότε δ έχθρικός στόλος είστρχετο είς τά στενά. Ό « Αβέρωφ» εφθασεν είς τό
ύψος Μαυριών δπου και .παρέμεινε μέχρις έξαφανίσεως τοΰ έχθροΰ είς τά Δαρδανέλλια.
Ό έχθρός ευθύς ιός έτέθη ύπό προστασίαν φρουρίων ήλάττωσε τήν ταχύτητα βάλλων άραιιότατα έλπίζων νά προσελκύση ήμάς ύπό τά φρούρια. Είμεθα βέβαιοι δτι δ έχθρός ύπέστη σοβαράς ζημίας τόσον έκ τοΰ έλέγχου τοΰ πυρός δσον και έκ τής άτάκτου ύποχωρήσεώς του. Μετά
τοιαύτην αποφασιστικήν έξοδον ή σημερινή παρουσία «Μετζητιέ» δεικνύει δτι τό έκτελέσαν τήν
καταδρομήν είς Σύρον είνε τό «Χαμηδιέ».
Αί βλάβαι τοΰ « Αβέρωφ» μηδαμηναι είς τρία δωμάτια πρώρας, μόνον δ δίοπος σαλπιγκτής
Αγγελής έτραυματίσθη έλαφρώς και άκινδύνως. Είς τά λοιπά πλοία ούδεμία άπολύτως βλάβη.
Αδυνατώ νά έκφράσω διά λέξεων άπερίγραπτον ένθουσιασμόν και γενναιότητα απάντων.
0 Ιανουάριου 1913

Αρχηγός ΚΟΎΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ
Ή Εϊρένα είχεν έξυπνήση δύσθυμος.
Μέσα είς τδ κομψό της δωμάτιον μέ τήν λευκήν
έπίπλωσιν, τήν λευκήν κλίνην,

τά λευκά μετάξινα

παραπετάσματα, τήν λευκήν άοΐ’ΠΙΘΙΙδθ, τδ λευκδ

παραβάν, ή Εϊρένα έφαίνετο

ώς μία χαριτωμένη

ΰπαρξις κινουμένη είς ένα λευκδν έκλεκτδν πλαίσιον.
Είχεν δλην τήν εύτυχίαν δσην δύναται νά δώση ή
νεότης, ή εύμορφιά καί δ πλούτος. Καί δμως δέν
ήτο εύτυχής. Τήν ήμέραν

παραμονή τοΰ

MOYSRtipiflES EIMESR
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

πρόκριτοι Χριστιανοί είς τδ τζαμί. Τοιουτοτρόπως θά
δώσωμεν ήμεϊς αί κεφαλαί τδ καλδν παράδειγμα είς
τδν λαόν, καί θά έπέλθη ή άγάπη καί δμόνοια με
ταξύ σας.

τοΰ 1828, ού μόνον έτιμήθη έπονομασθείς Κιριτλής

ήτοι Κρητικός, άλλά καί διωρίσθη Γενικός διοικητής
τής Κρήτης καί έκυβέρνησε τήν νήσον μετά πολλής
συνέσεως έπι πολλά έτη. Τότε έπι τής διοικήσεως αύ·

τοΰ κατά τδ 1835 συνέβη τδ άκόλουθον γεγονός.

Μετά τούς λόγους τούτους οί πρόκριτοι άπήλθον
είς τά ίδια, δ δέ Πασάς τή προσεχεϊ Κυριακή μετέβη

όντως μετά τής άκολουθίας του είς τήν μητρόπολιν
και παρέμεινεν έκεϊ μέχρι τέλους τής λειτουργίας,
ήλπιζε δέ δτι τή Παρασκευή θά έποίουν καί οί Χρι

Βλέπων δ Πασάς τήν πλήρη διάστασιν τών Χρι
στιανών καί Μωαμεθανών ένόμισεν δτι έδει κατά
πάντα τρόπον νά προσπαθήση νά έξαλείψη αύτήν και

στιανοί δμοίως. Άλλά πόση υπήρξεν ή έκπληξίς του

ούτω συνδιαλλάξη τούς κατοίκους πάντας πρός τε
άλλήλους καί πρδς τδ Κράτος. Πρδς τδν σκοπδν λοι-

υποδοχής τών Χριστιανών άρχόντων, ούδείς τούτων

δτε παρετήρησεν δτι, εί καί αύτδς είχε μεταβή έγκαίρως εϊς τδ τζαμί καί φροντίσει περί τής έπισήμου

πδν τοΰτον προσεκάλεσεν ήμέραν τινά είς τδ διοικη

προσήλθεν ! Διό έπανελθών είς τδ διοικητήριον
έσπευσε νά προσκαλέση αύθις αύτούς καί νά έρωτήση

τήριο? πολλούς προκρίτους έξ άμφοτέρων τών θρη
σκευμάτων και έπεχείρησε νά πείση αύτούς περί τού

τήν αιτίαν τής άποχής αύτών. Τότε λαβών τδν λό
γον πρεσβύτης τις Σφακιανδς Κουρκούτης δνομαζό-

του λέγων, δτι καί άλλαχοΰ ζώσιν δμοΰ Τοΰρκοι καί
Χριστιανοί έν πάση άγάπη καί ήσυχία, δτι έκεϊ φοιτώσιν είς τά αύτά καφενεία και είς τά αύτά έργα-

μενος λέγει πρδς αύτόν : Ακούσε, πασά άφέντη μου,

στήρια κα'ι έργάζονται φιλικώς και διασκεδάζουν
άνάμεικτοι κτλ., δτιδέ μόνον έν Κρήτη συμβαίνει τδ
παράδοξον νά μή εϊσέρχεσθε ποτέ είς τδ αύτδ κατά

στημα, νά μή συνεργάζεσθε, νά μή συνεννοήσθε με
ταξύ σας, άλλά πάντοτε νά υποβλέπεσθε καί νά τρώγεσθε σάν τδν σκύλλον μέ τδν γάτον. Και διατί, πα
ρακαλώ, έξηκολούθησε, πάντα ταΰτα; Σείς έχετε
τήν αύτήν γλώσσαν, τήν αύτήν πατρίδα, τάς αύτάς
συνήθειας, ίσως ίσως και τδ αύτδ αίμα, λοιπδν τί σάς

χωρίζει; μία θρησκεία ! Άλλά είναι δρθόν, είνα1
φρόνιμον ή μία αύτη διαφορά νά νικά καί έξαφα-

νίζη τάς τόσας δμοιότητας ; Βεβαίως δχι ! ’Ανάγκη
λοιπδν νά ευρωμεν θεραπείαν τοΰ κακοΰ. Κα'ι λοιπόν,

είπεν, έσκέφθην, τήν έπομένην Κυριακήν νά μεταβώ
έγώ μετά τής άκολουθίας μου είς τήν έκκλησίανί
τήν δέ άκόλουθον Παρασκευήν νά έλθετε καί σείς οί

μάλιστα—ήτο

ποτέ στενοχωρημένη-καί δύσθυμος. Τήν ψυχικήν της
κατάστασιν έπηρέαζε φοβερά δ πόλεμος δ δποϊος διε-

Άφοΰ 6 Μουσταφά Πασάς ήδυνήθη νά καταβάλη
τδ γενναϊον μέν άλλ’ ασύνετο? τόλμημα τοΰ Χατζή-

Μιχάλη είς τδ Φραγκοκάστελλον κατά τήν άνοιξιν

έκείνην

Νέου έτους — είχεν έξυπνήση παρά

ξήγετο έκεϊ είς τά σκλαβωμένα έλληνικά μέρη, καί
ή ιδέα δτι κάθε ώρα, κάθε στιγμή άφήρει τήν ζωήν

καί ένέκρονε νεαράς υπάρξεις έγέμιζε τήν ψυχήν της
άπδ μεγάλην μελαγχολίαν. Εύτυχώς δτι είς τδν
πόλεμον δέν είχε- κανένα προσφιλή της. Ούτε άδελφόν, ούτε συγγενή, καί σχεδόν ούτε καί φίλον...

Άλλα έτη τήν ήμέραν αύτήν τήν διήρχετο μέ
έξαιρετικήν εύθυμίαν. Τά είκοσιδύο της χρόνια ήθελον
τήν ζωηρότητα, ήθελον τήν χαράν, τήν εύθυμίαν καί
μόνον δέν έπεδίωξαν ποτέ τδν έρωτα. Ή ψυχή της
έμεινε πάντα κλειστή εϊς τδ αίσθημα τής άγάπης.
Ίσως διότι περιεκυκλδΰτο άπδ πολλούς καί δέν κατώρ.
θωσε νά έλκυσθή άπδ τδν ένα. Άλλως τε τήν ή-

μή βασανίζεσαι- δέν μάς χωρίζει μόνον ή θρησκεία,

γάπα τόσον πολύ ή μητέρα της. Έκαμε τά πάντα
διά νά εύχαριστήση τήν μοναχοκόρην της,διά νά τής
παράσχη δσον ήδύνατοτήν εύτυχίαν τής ζωής. Διά νά
τήν διασκεδάση έδιδε κάθε χρόνο χοροεσπερίδα τδ
βράδυ τής ήμέρας αύτής. Καί άληθής τρέλλα κατελάμβανε τήν Εϊρένα δταν άπεχαιρέτα τδ φεΰγον έτος.

δλα μάς χωρίζουν, είμεθα ολωσδιόλου διάφοροι καί

Έπήδα, έγέλα, έχόρευε, διότι τδ έθεώρει ώς καλδν

τόσον ώστε καί άν ήθελες νά βάλης είς ένα καζάνι

οιωνόν νά ύποδεχθή μέ εύθυμίαν καί ζωηρότητα τδ

ένα Τούρκον καί ένα Χριστιανόν νά τούς βράσης
μαζί, τδ λίπος τοΰ καθενδς θά έπήγαινε χωριστά.
’Έτσι είναι, άφέντη μου, καί μή τυραννάσαι άδικα.

άρχόμενον έτος.
Ένω έφέτος: Όποια διαφορά.
Όλην τήν ήμέραν τήν έπέρασε μέσα είς τήν κά

Μετά ταΰτα οί μέν Χριστιανοί άπεχώρησαν, δ δέ
Πασάς έμεινε μετά τών Τούρκων καί συνεσκέπτετο.
«Έ! πώς σοΰ φαίνονται, πασά μου, αύτοί οί άνθρω
ποι ; ήρώτησεν πρεσβύτης τις». «Πώς μοΰ φαίνον

μαρά της. Δέν είχε ούδεμίαν διάθεσιν νά γελάση :
Ούδεμία έπιθυμίαν νά εύθυμήση : Ή ψυχή της ήτο
σκεπασμένη μέ σύννεφα βαρείας μελαγχολίας : Μό
λις άντήλλαξεν δλίγας λέξεις μέ τήν μητέρα της. Ό

ται; άπήντησεν δ πασάς. Νά, δπως οί Βενετσιάνοι
έτσι καί ήμεϊς δέν θά μπορέσωμεν νά βιζοβολήσω-

νοΰς της περισσότερον άπδ άλλοτε είναι σήμερον
έστραμμένος είς τδ πεδίον τών μαχών. Παρακολουθεί

μεν είς τδ κατηραμένον τοΰτο νησί». «"Ωστε, σάν
νά ποΰμε, μουσαφίριδες είμεθα έδώ;» έπανερώτησεν
δ γέρων Τοΰρκος. «Πολύ τδ φοβούμαι» άπεκρίθη

μέ τήν φαντασίαν τούς άγωνιζομένους εϊς τήν αίμα-

πάλιν δ Μουσταφάς. Καί δέν έμάντευσε κακώς.
Γ. Ν· ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΧ

τοβαμμένην Ήπειρον : Ούτε ώραν ούτε στιγμήν δέν
εϊμπορεϊ νά λησμονήση έκείνους ποΰ πολεμούν μέ
τόσην γενναιότητα χάριν τοΰ μεγαλείου τής πατρίδος.

Τδ βράδυ άμα έφαγε μέ τήν μητέρα της άπεσύρθη
είς τδ δωμάτιόν της. Ή ώρα είνε δεκάτη. Αισθάνεται
δτι δέν έχει διάθεσιν νά κοιμηθή. Έπήρε τότε άπδ
τήν μικράν της βιβλιοθήκην ένα τόμον τών «Έπι
στολών τής Me Sevigne» καί ήρχισε νά τδν φυλ
λομετρά: Άλλ’ δλίγον κατ’ όλίγον τδ έπαγωγδν ύφος
τής μεγάλης Γαλλίδος συγγραφέως τήν παρασύρει
καί διά πολλήν ώραν λησμονεί καί τδν πόλεμον καί
δλας τάς λυπηράς της σκέψεις καί βυθίζεται δλονέν
περισσότερον εϊς τήν άνάγνωσιν τοΰ μικρού κομψού
βιβλίου. Πλησιάζει δωδέκατη καί ή Εϊρένα βυθισμένη
εϊς τήν άνάγνωσιν λησμονεί τήν ώραν.
Αίφνης άκούει τδ κουδούνι τής έξωθύρας νά χτυ
πά ίσχυρώς. Ή Εϊρένα δέν δίδει προσοχήν καί έξακολουθεϊ νά διαβάζη.
Παρέρχονται άκόμη λίγα λεπτά καί μετ’ όλίγον
έμφανίζεται ή καμαριέρα της ή δποία τής τείνει μίαν
έπιστολήν λέγουσα.
— Κυρία Εϊρένα κάποιος άγνωστος κύριος έφερε
αύτδ τδ γράμμα άπδ τδ στρατόπεδον. θά είναι πρω
τοχρονιάτικο.
— Ή Εϊρένα έκπλήσσεται.

— Πρωτοχρονιάτικο γράμμα άπδ τδ στρατόπεδον ;
Καί είνε γιά μένα; Ποιος τδ έδωκε σ’ αύτδν τδν
κύριον;
— “Ενας στρατιώτης, θά σάς στέλνη εύχές γιά τδ
νέο χρόνο.
— Εύχές γιά τδ νέο χρόνο άπδ στρατιώτη ;
— Μάλιστα Κυρία, έξηκολούθησεν ή Σοφία. Τοΰ
τδ έδωκε στήν Ήπειρον. Καί τδν παρεκάλεσε νά σάς
τδ φέρη μόλις φθάση. Καί τδ έκαμε βλέπετε, άν καί
ή ώρα είναι περασμένη.Άλλά δ καλδς αύτδς κύριος μοΰ
είπεν δτι δέν τδ έσυλλογίσθη αύτό. Ίσως νά έπεριμένατε τδ γράμμα μέ.άγωνίαν. Αύριο είνε πρωτοχρονιά
καί ένα γράμμα άπδ τδ στρατόπεδον αύτήν τήν ήμέ
ραν θά είναι πολύτιμο, καί γι’ αύτδ τδ έφερε τέτοιαν
ώραν ....
Ή Εϊρένα άφηρημένη, μή δίδουσα προσοχήν είς
τά σχόλια τής Σοφίας πέρνει τδ γράμμα είς τά χέργια της. Τδ κυττάζει μέ προσοχήν. Πραγματικώς
φέρε: έπί τοΰ φακέλλου τδ δνομά της. Άλλά ποιος
τής γράφει λοιπόν; Νά είναι άγνωστος, νά είναι ξέ
νος, νά είναι φίλος ; Τδ άνοίγει βραδέως ένφ αυταί αί
σκέψεις κυριαρχούν μέσα εϊς τδν νοΰν της. Βλέπει
δτι είναι γραμμένο μέ μολύβι καί ή Άννα μέ έκπληξιν καί άγωνίαν έν ταύτφ διαβάζει τά έξής ένφ
ή Σοφία διακριτικώς άποσύρεται άφίνουσα μόνην τήν
Κυρίαν της.

Στρατόπεδον ’Ηπείρου

Κανέτα

Δεσποινίς,
«’Εάν είναι τολμηρόν νά σάς γράφω χωρίς νά έχω
»τδ δικαίωμα τήν τόλμην αύτήν τήν συγχωρούν αί
»έξαιρετικαί περιστάσεις ύπδ τάς όποιας, εύρίσκομαι.
»Σάς γράφω άπδ τδ στρατόπεδον , τής Κανέτας τδ
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«δποίον άντικρύζει πρδς τδ Μπιζάνι. Έφθασα έδώ «παραμείνετε έν τούτοις πάντα γιά μένα ιδέα καί
»πρδ ήμερών άφοΰ έπέρασα δλόκληρον τήν έλευθε- «άστήρ φωτεινός είς τδν ουρανόν τών σκέψεών μου.
«ρωθεϊσαν Μακεδονίαν. Μέ γνωρίζετε πολύ δλίγον, «Ό νοΰς μου, καί ή καρδία μου είχε πλάση·γιά σάς
s-ένφ έγώ σάς γνωρίζω πολύ. Μέ συνηντήσατε πεν- «τδ ώραιότερον δνειρον. Καί τδ δνειρον αύτδ δέν θέλω
«τάκις είς φιλικό σας σπίτι καί δέν μέ έπροσέξατε. «νά τδ καταστρέψω.θά ήσθανόμην συντρίμματα μέσα
«Έφυγα μέ τήν πικρίαν αυτήν δτι δέν θά έκίνουν «μου ύπδ τά όποία θά έθάπτετο αύτή ή ψυχή μου.
«ποτέ τήν προσοχήν σας. Έγινα έθελοντής διά νά «Καί δμως τδ ξεύρω’ σείς ή ώραία, ή ύπερήφανος,
«λησμονήσω μέσα εις τδν θόρυβον τών μαχών τον «ή όποια θά παραμείνετε γιά μένα πάντοτε, ιδέα και
«ψυχικόν μου πόνον· Είς μάτην. Οί μόχθοι καί οί «κάλλος, και έμπνευσις δέν θά θελήσετε ποτέ νά μέ
ακίνδυνοι τοΰ πολέμου μέ περιστοιχίζουν άπδ τήν «προσέξετε καί νά μέ άγαπήσετε. Διά τούτο δέν σάς
«πρώτη στιγμή τής έξ ’Αθηνών άναχωρήσεώς μου. «ζητώ άλλο τι παρά έάν ζήσω νά μέ οίκτείρετε καί
«’Αλλά άκόμη δέν έπολέμησα. Έως τώρα συνηντή- «νά μέ συγχωρήσετε καί έάν άποθάνω νά χύσητε δΓ
«σαμεν πολλάκις τδν έχθρδν δέν έχρησιμοποιήσαμεν «έμέ έ’να μόνον δάκρυ. Ή ψυχή μου θά αίοθανθή τήν
«δμως τά πυρά μας. Τδ πυροβολικόν μας κάμνει τδ «δρόσον του καί θά χαρώ δτι τδ έκέρδισα θυσιάζων
«πάν είς τδν πόλεμον αύτόν: Τά στρατεύματα μας «τήν ζωήν μου. Χαίρετε άγαπητή μου. 'Υπήρξατε
«άναπτύσσονται διαρκώς έν γραμμή μάχης καί προ- »δι’ έμέ τδ ώραιότερον δνειρον καί τά δνειρα άλλοί«χωροΰν κατά τοΰ έχθροΰ δ όποιος τά καλύπτει μέ «μονον ! διά πραγματοποιούνται σχεδόν ποτέ.Χαίρετε
«τής σφαίρες καί τής δβίδες του άλλα δέν διατάσ- «καί πάλιν. Ώ. Σάς ήγάπησα πάρα πολύ...».
«σονται πάντοτε καί τά ίδικά μας σώματα νά κάΆλέκος Ρ. .
«μουνχρήσιν τών μάνλιχερ των. 'Ο έχβρδ; συνετρίβη
«καί πάλιν άπδ τδ στράτευμά μας έπίτής πρδς τήν
Όταν έτελείωσε τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής αυ
«Φλώριναν γραμμής. Οί Σέρβοι κατέλαβαν τδ Μονα- τής ή Εϊρένα ήτο διαφορετική. Έφ’ δσον έδιάβαζεν
αστήρι—ώς μανθάνομεν,—άλλ’ δ Τουρκικός στρατός ήσθάνεΐο τήν ψυχήν της νά άνοίγη είς ένα αίσθημα
> δ όποίος άπέφευγε τήν μάχην μέ τούς Σέρβους, γλυκύ, θωπευτικόν, ώραίον. Τώρα αίφνιδίω: ένθυμεί«ήναγκάσθη νά κάμη μαζί) μας σοβαράς μαχας καί ται δλας τάς λεπτομερείας τής γνωριμίας της μέ τδν
«νά νικηθή.Χάνουμε στρατιώτας καί άξιωματικούς ωχρόν έκείνον νέον τδν δποίον δμως δέν έπρόσεξεν ιδι
«καθημερινώς. Δέν τούς κλαίομεν. Τούς δοξάζομεν. αιτέρως ποτέ. Καί δμως αυτός τήν ήγάπα! Ναι τώρα
»”A! τί ωραία. Μέ τής θυσίες τών δλίγων θά ζή- ένθυμείται πόσον ήτο γλυκύ τδ μειδίαμά του πόσον
»σουν οί πολλοί, τδ σύνολον τοΰ έθνους τήν μεγά- ήτο θωπευτικόν τδ βλέμμα του. Τά ένθυμείται τώρα
«λην ζωήν τής ’Εθνικής τιμής καί τοΰ ’Εθνικού δλα αύτά καί τώρα αισθάνεται αϊφνιδίως μέσα είς τήν
«μεγαλείου. Δέν ήξεύρετε πόσον αισθάνομαι, τήν ψυχήν της τήν έως τότε άδιάφορον, μεγάλην άνα«υπερηφάνειαν τήν δποίαν μου δίδει ή συναίσθησις τροπήν, αισθάνεται δτι καί αύτή θά τδν άγαπήση
«δτι έχομεν τώρα πλέον μεγάλην πατρίδα, μέ εύρέα καί αύτή τδν άγαπά....
ΐδρια καί ευρύτερον μέλλον. Ήτο πεπρωμένον έπί
Νέος κόσμος φωτεινός, ώραίος, παρουσιάζεται είς
«τών ήμερών μας νά ίδωμεν πραγματοποιούμενον τδ τά μάτιά της.
«μέγα δνειρον τοΰ Ρήγα, δνειρον τδ δποίον έθέρΜέ μίαν κίνησιν ύπερτάτης χαράς ή Εϊρένα έγεί«μανε κατά τάς χειμερινάς έθνικάς νύκτας, Έλλή- ρεται άπδ τδ κάθισμά της. Τά μάτια της λάμπουν, τά
»νων γενεάς γενεών . . . Μεγαλειτέραν έπιθυμίαν χείλη της μειδιούν, καί είνε έτοιμα νά προφέρουν
«δέν ήτο δυνατδν νά έχωμεν είς τήν ζωήν μας. Τά γλυκείς λόγους άγάπης, λόγους τούς όποιους άνεύρι«πράγματα δμως δέν φαίνονται καί τόσον έγγύς εϊς σκε κρυμμένους μέσα είς τής ψυχής της τδ βάθος,
«τδ τέλος των. Οί Βούλγαροι δυσκολεύονται έν Τσα- θέλει νά τρέξη πρδς τήν μητέρα της καί νά τής άνα«τάλτζα καί αν οί ΤοΟρκοι δέν παραδεχθούν τούς κοινώση τδ μεγάλο μυστικό της. ’Αλλά σταματά.
ίδρους τής ειρήνης δ πόλεμος θά έξακολουθήση. Είς Τήν στιγμήν έκείνην τδ ώρολόγιον σημαίνει μεσονύ
«τοιαύτην περίπτωσιν θά σταλοΰν καί Ελληνικά κτιον. Ό νέος χρόνος άρχίζει. Ή Εϊρένα συγκεκινη«σώματα είς βοήθειαν. Διόλου άπίθανον νά εύρίσκω- μένη στρέφεται πρδς τδν τελευταίον ήχον τοΰ έκκρε«μαι μεταξύ αύτών. Ίσως νά ή ναι πεπρωμένον νά μοΰς καί ψυθιρίζει.
«άφίσω τήν τελευταίαν πνοήν, έκεϊ έξωθεν τής Κων— Πρωτοχρονιάτικο τδ γράμμα, Πρωτοχρονιάτικο
«σταντινουπόλεως άτενίζων τούς θόλους τής 'Αγίας
δώρον ή άγάπη του καί ή άγάπη μου. ’Αλλά .... έάν
«Σοφίας.... ’Αλλά προτού φθάσωμεν είς τήν Κωνπληγωθή; Εάν σκοτωθή ; Εάν δέν τδν ϊδώ; Λυγμός
«σταντινούπολιν μάς περιμένουν τά Γιάννενα, τά
έκφεύγει άπδ τά χείλη της καί μέ έκφρασιν ύπερτά
«θρυλλικά,τά ωραία, τά άγαπημένα. Τά Γιάννενα τά
της ικεσίας τείνει τάς χείρας γονυπετοΰσα.
«δποϊα θ’ άνακτήσωμεν μέ τδ αίμά μας, τά δποϊα
—θεέ μου φύλαξε τον, μέ άγαπά καί τδν άγαπώ..
«θά έξαγοράσωμεν μέτάς μεγαλειτέρας θυσίας.Λύριον
«θά δώσωμεν τήν άποφασιστικήν μάχην πρδς κατά«ληψιν τοΰ Μπιζανίου καί αύτδ φδ αύριον μοΰ δίδει
Τήν έπομένην ή Εϊρένα έφευγεν εις τήν Ήπειρον.
«τδ δικαίωμα νά σάς γράψω, θαρρώ τδν έαυτόν μου
«ώς μελλοθάνατον.Και έάν σκοτωθώ πατών τδ ίερδν έ- Έπήγαινε νά ύπηρετήση ώς Νοσοκόμος είς ένα τών
«κείνο χώμα θέλω νά μάθετε δτι άπέθανα έ-.θυμούμενος. έκεί Νοσοκομείων, θά ήναι οΰτω πλησιέστερα πρδς
«Σάς, θέλω νά ξεύρετε δτι σείς υπήρξατε ή πρώτη
τδν πολεμοΰντα Άλέκον. θά τδν νοσηλεύση, θά τδν
«καί ή μοναδική μου αγάπη, θέλω νά ξεύρετε δτι
»άφ’ής σάς έγνώρισα υπήρξατε πάντα γιά μένα σώση έάν πληγωθή, θά τδν φιλήση νεκρόν έάν φο«τρυφή ψυχική. Καί άν σείς δέν γνωρίζετε τήν άγά- νευθή καί αύτδς άπδ τδ τούρκικο βόλι.....
«πην καί δέν ήθελήσατε ποτέ νά τήν αίσθανθήτε θά
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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"Οταν τφ 1815 0 Βούκ Στεφάνοβιτς ΚαρατζΙς έδηκαί τών γαμήλιων συμποσίων. ’Αφηγούνται έπίσης τά
μοσίευσε τρεις τόμους τών Σερβικών δημοτικών ρημά
παράπονα τής νεαράς γυναικός, ή δποία είνε αυστη·
των, τή βοηθεία τοΰ μεγάλου φιλολόγου ’Ιακώβου
ρώς ύποδουλωμένη είς τδν σύζυγόν της, σκληρώς
Γκρίμμ, έθεωρήθη τοϋτο γεγονός έν τή Γερμανική φι
έπιπλήττεται άπδ τήν πενθεράν της καί έκτίθεται είς
λολογία.
τούς έξευτελισμούς τών γυναικαδέλφων της.
Μέχρι τής έποχής έκείνης ή δημοτική σερβοκροα
Ό άλλος μέγας γενικδς κύκλος, είς δν περιλαμ
τική ποίησις δέν είχεν άποκρυσταλλωθή καί έξασφαβάνονται οί σέρβικοι «πιέσμας» είνε δ ήρωίκός, ύπολισθή διά τής γραφής και τής τυπογραφίας, άλλά
διηρημένος είς τρεις περιόδους: Είς έκείνον, δστις
δικτηρουμένη άπδ γενεάς εις γενεάν διά τοΰ προφοσυνδέεται μέ τήν έθνικήν δυναστείαν τών Νεμαγνάς,
ρικοΰ λόγου καί άπδ χωρίου είς χωρίον, δέν έπέζη,
είς τδν κύκλον τής μάχης τοΰ Κοσσυφοπεδίου καί,
ή διά τοΰ άμφιβόλου μέσου τής μνημοτεχνίας.
τέλος, είς τδν τής έποχής τοΰ Καραγεώργη καί τών
Ό Βούκ Στεφάνοβιτς ΚαρατζΙτς λοιπδν διά τής
πολέμων τής άνεξαρτησίας.
συλλογής καί έκδόσεως τούτων έξησφάλισεν είς τά
Τά ποιήματα ταΰτα τοΰ ήρωϊκοΰ κύκλου δέν είνε
φιλολογικά καί λαογραφικά αύτά μνημεία δριστικώς
ίσως περισσότερον άποκαλυπτικά τής σερβικής ψυχής,
έ'να βίον, δστις μέχρι τοΰδε ήτο αμφίβολος· διά τοϋτο
ή τά τοΰ οίκιακοΰ κύκλου. Κατά τήν παροΰσαν στιγ
δέ οί Σέρβοι, εύγνώμονες, τδν άποκαλοΰν πατέρα τής
μήν, τούλάχιστον, μάς προξενούν πραγματικώτερον
φιλολογίας των.
ένδιαφέρον, έπειδή έξιστοροΰν τούς προαιώνιους άθλους
Γεννηθείς τφ 1787 καί άποθανών τφ 1863 υπήρξε
τών Σέρβων ήρώων κατά τών έθνικών τυράννων, καί
κατ’έξοχήν άνθρωπος τών πατριωτικών έργων. 'Γπηέπειδή ύποδαυλίζουν τήν άγάπην τής πατρίδος καί
ρετήσας είς τάς τάξεις τών έπαναστατών τοΰ Καρατήν έλπίδα τής έκδικήσεως είς τήν καρδίαν τών ήττηγεώργη κατά τών Τούρκων, τφ 1804 καί τφ 1807
μένων, οί δποίοι διά μέσου τών αιώνων άντέστησαν
κατά τήν τελευταίαν έκστρατειαν κατελήφθη ύπδ
είς τήν καταστροφήν τής φυλής των.
άσθενείας, ήτις τδν κατέστησε χωλόν.
’Ακατάλληλος δέ τοΰ λοιπού νά πολεμήση διά τήν ΣΕΡΒΙΚΑ ΔΗΜΩΔΗ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
άπελευθέρωσιν τής φυλής του, τήν έξυπηρέτησεν
ΠΑΡΘΕΝ1ΚΗ ΨΎΧΗ
άκόμη καλλίτερον ή διά τών δπλων είσάγων έν τή
σφαίρα τής γραπτής καί τυπωμένης φιλολογίας, τήν
Άγάπη μον, τδ στόμα σον τί τόσ’ ωραία μνρίζει ;
φιλολογίαν τοΰ λαού του, μέχρι τής έποχής έκείνης Μην είν
* άπδ βασιλικό, τριαντάφυλλο, ή βιολέττα ;
άποκλειστικώς προφορικήν.
— Δεν είν’ άπδ βασιλικό, τριαντάφνλλο η βιολέττα
Είνε προφανές, δτι δλίγοι λαοί ήσαν μάλλον πεΆπδ φνχή παρθενική τδ στόμα μον μνρίζει.
προικισμένοι διά τδ δώρον τής ποιήσεως δσον δ σερβικδς.
Άπδ τοΰ 6ου αίώνος, οί βυζαντινοί συγραφείς άναφέρουσι πλάνητας ραψωδούς τής έθνότητος ταύτης,
οί όποιοι περιέρχονται τούς τόπους των, ψάλλοντες
Τδν ήλιο έτρόμαζε ό καπνός και τδν αγέρα οί κρότοι
ή άπαγγέλλοντες ποιήματα. Καί οί τρεις τόμοι τής
συλλογής τοΰ Καρατζίτς δίδουν ακριβή ιδέαν τής και τή ματόβρεχτη τή γή τά ποδοβολητά"
κ' εμείνε μόνο άτρόμαχτη πάλη καρίσια νειότη
ποιητικής γονιμότητας τοΰ λαοΰ αύτοΰ.
Ό Αύγουστος Ντοζδν, κατά τινα φιλολογικήν
στδ θάνατο μπροστά.
αποστολήν έν Σερβία, συνήντησεν υπάλληλον, δστις
Ό Χάρος πηγαινόρχεται χωρίς νά ξανασάνη
τδν έβεβαίωσεν, δτι έγνώριζεν άπδ στήθους πλέον
τών διακοσίων ήρωϊκών ποιημάτων, ών μερικά μα- άπδ τδ βράχο τον χαμού στδν κάμπο τδν πλατύ"
κροσκελέστατα, καίτοι μόλις είχε λάβει γνώσιν τοΰ σφνρίζει αίματοστάλαχτο τδ κοφτερό δρεπάνι
έργου τοΰ Βούκ. Τδ έργον τοϋτο άπηγορεύθη έπ’ άρπον ακούραστα κρατεί,
κετδν χρόνον έν Σερβία, διότι προσέκρουσεν άμα τή
Ό Χάρος πηγαινόρχεται καί πάντα εμπρός τον βρίσκει
έμφανίσει του, εις έμπαθή άρθογραφικήν καί φιλολο
τή
λενκοφόρα πον πετιϊ μ' όρθάνοικτα φτερά"
γικήν διχογνωμίαν.

ΜΠΙΖΑΝΙ

-t’
Τά σέρβικά άσματα δέν δύναται' τις νά άναγάγη
είς ένα ώρισμένον ποιητήν, κατά τήν παράδοσιν δέ
συνετέθησαν ταΰτα παρά πολλών, είνε δέ περισσό
τερα! γυναίκες συνθέτριαι ή άνδρες. Καί τοϋτο φαί
νεται φυσικόν, άμα έξετάση τις τούς δύο κύκλους τών
Σερβικών δημοτικών άσμάτων.
Ό είς τών δύο γενικών κύκλων είνε δ οικιακός,
κατά τδν δποίον τά ποιήματα περιγράφουν, πρδ πάν
των, τάς συγκινήσεις τοΰ οικογενειακού βίου, τήν χα
ράν τής κόρης νά είνε ώραία καί νά τήν έπαινοΰν, τάς
τοπικάς έορτάς καί πανηγύρεις, τάς ήδονάς τοΰ χορορ

όρμονν, σφιχτ αγκαλιάζονται σμίγουν οι δυό

τους ϊσκοι

στά χόρτα τά ζερά.
Αγκάλιασε τον άφοβα, ω λενκοφόρα Νίκη,

κλείσε τον στής φτερονγές σον ! Άν είνε ό μισητός
πον σπέρνει τήν άπελπισιά καί πον σκορπάει τή φρίκη,

μά ή δόξα σον είν' αύτός.

Κι’ αν στά σνχναγκαλιάσματα τά κόκκινά τον χέρια
μττωνουν τής χλαμύδας σον τδ κάτασπρο πανί,
μή τήν ξεπλένεις, άφες την νά κοκκινίση ακέρια,

πορφύρα νά γενή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

(Έξακολουθοΰμεν τήν συνέχειαν τής δράσεως ιοΰ Γαριβαλδινοϋ Σώματος κατ’ άφήγησίν τοΰ ’Επιτελάρχου καί
Στρατιωτικού αύτοΰ Διοικητοΰ Ταγματάρχου κ. Μπαρδοπούλου ό όποιος άπό τής νοσοκομειακής του κλίνης εύηρεστήθη νά μϊς κόμη τήν τιμήν νά μις έμπιστευθή τήν
αυθεντικήν ιστορίαν τοΰ ήρωϊκοΰ Σώματος τών Ελλήνων
Γαριβαλδινών. Ό γενναίος ’Αξιωματικός λησμονών τά
τραύματά του τά όποια τόν κρατοΰσιν άκύμη καθηλωμέ
νου έπί τής κλίνης αισθάνεται βαθύ πατριωτικόν άλγος
άμα άναλογίζεται ότι τήν ηρωικήν καί διά τόσων θυσιών
έπιτευχθεϊσαν κατάκτησιν τοΰ σπουδαιοτάτου ύπό στρατη
γικήν έποψιν Δρίσκου δέν ήδυνήθη νά εξασφάλιση ό Ελ
ληνικός Στρατός χάρις εις τήν άπρονοησίαν ολίγων άνωτέρων ’Αξιωματικών τοΰ Στρατού μας οί όποιοι άφήκαν
χωρίς επικουρίας τούς άνδρας τών Γαριβαλδινών λόχων.
Αντί όμως πάσης κρίσεως έπί τών γενομένων, μεταφέρομεν πρός τό παρόν τάς άφηγήσεις τοΰ κ. Μπαρδοπούλου έπιφυλασσόμενοι μετά τήν πλήρη έξιστόρησιν τών γε
γονότων νά δημοσιεύσωμεν τήν έπ’αύτών έπιστημονικήν
καί άνεπηρέαστον κριτικήν τοΰ ειλικρινούς, τοΰ μορφωμέ
νου, %οΰ μελετημένου καί εύθαρσοϋς αύτοΰ Στρατιώτου.)
Τό Σώμα άπό Γρεβενών μέχρι Μετσόβου έξετέλεσε τήν
σπουδαιοτέραν αύτοΰ άποστολήν. Συμμορίαι έξ ’Αλβανών
καί Ρουμανιζόντων έλεηλάτουν τά ‘Ελληνικά χωρία, κατέστρεφον τάς περιουσίας τών κατοίκων καί έπροξένουν είς
αύτούς άνηκούστους συμφοράς. "Ολα αύτά τά κακοποιό
στοιχεία τά έξεκαθάρισαν οί Γαριβαλδινοί Λόχοι έντός
τριών ημερών. Τρεις ήμέραι ήρκεσαν διά νά έξαφανίσωσι
κάθε ίχνος τών επιδρομέων αύτών καί νά έξασφαλίσωσι
τήν ζωήν, τήν τιμήν καί τήν περιουσίαν είς άμιγεϊς Ελ
ληνικούς πληθυσμούς τής υπαίθρου ’Ηπειρωτικής χώρας.
Ή τρομασμένη ’Ελληνική ψυχή άνελάμβανε θάρρος καί
έδέχετο μέ δάκρυα χαράς τούς άνδρείους έρυθροχίτωνας
οί όποιοι διά τής έμφανίσεώς των, έπροξένουν τήν έντύπωσιν μεγαλειτέρων δυνάμεων διά τών όποιων ένέπνεον
τρόμον εις τούς έχθρούς καί θάρρος καί πεποίθησιν είς
τούς ήμετέρους. Έβάδιζον κατά λόχους έφ’ ένός ζυγοΰ καί
έκαστος Λόχος έδιδεν ιδέαν τής εισόδου Συντάγματος
άντί τής ολιγάριθμου δυνάμεως τών Λόχων. Ή
μετάβασις άπό Γρεβενών είς Μέτσοβον δέν έγένετο παρ’
όλου τοΰ Σώματος τών 6 Λόχων. Ή άναχιόρησις έγέ
νετο βαθμηδόν. Τελευταίος έφυγεν έκ Γρεβενών δ
ύπό τόν Λοχαγόν κ. Γιοβάνην 6ος Λόχος. Τινές τών
άνδρών τοΰ Λόχου έπεσαν είς ένέδραν. Είς τό χω
ρίον μεγάλον Σερίνι είχον όχυρωθή ύπέρ τούς 100 Τοΰρκοι καί έπυροβόλουν κατά τών ’Ελλήνων Γαριβαλδινών.
Δέν ύστέρουν δέ είς πολεμικόν μόνος καί αύται αί χανούμισσαι τοΰ χωρίου. Ώπλισμέναι εύρίσ.ιοντο παρά τό πλευ
ράν τών άνδρών των καί μέ τόλμην ήμύνοντο πυροβολοΰσαι κατά τών ήμετέρων. ’Ακάθεκτοι ωρμησαν οί Γαριβαλδινοί τοΰ κ. Γιοβάνη κατά τοΰ χωρίου καί τών υπερασπι
στών του. ’Εφόνευσαν τριάκοντα έξ αύτών τούς δέ λοιπούς
έκαυσαν, ώς καί τάς οικίας των, φονευθέντων δύο έκ τών
ήμετέρων καί δέκα τραυματισθέντων. Ή καθ’ δλα τά ση
μεία εύεργετική καί άποτελεσματική δράσις τών Γαριβαλδινών ένέπνεεν έμπιστοσύνην είς τούς κατατυραννουμένους
Έλλληνικούς πληθυσμούς καί οί οί χωρικοί άφοΰ έξήντλουν
κάθε άλλο μέσον διαμαρτυρίας έκλαιον διά νά κατορθώ
*) Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου

σουν νά τούς κρατήσουν πλησίον των. Τό καθήκον όμως
τούς ώδήγει πάντοτε έμπρός.
-)=("Λμα τή άφίξει των είς Μέτσοβον ύπέβαλον τηλεγραφι
κήν έκθεσιν τής μέχρι τής στιγμής έκείνης δράσεώς των
είς τήν Κυβέρνησιν, τόν Διάδοχον καί τόν κ. Σαπουντζάκην. Μετά δύο ήμέρας τό ύπό τήν ηγεσίαν τοΰ στρατηγού
Γαριβάλδη σώμαέφθανεν είς τό Μέτσοβον καί μέσον Τρικκάλων, Καλαμπάκας καί Μαλακασίου συνηνοΰτο μετά τών
Ελλήνων Γαριβαλδινών. Τότε έφθασεν έκεϊ καί ό Συνταγματάχης τοΰ μηχανικοΰ κ. Ματθαιόπουλος δ όποιος
άνέλαβε τήν άρχηγίαν τών ύπό τόν Άντισυνταγματάρχην
κ. Μήτσαν Σωμάτων (δύο τάγματα Πεζικού καί μία λυό
μενη Πυροβολαρχία). Έπίσης ύπό τάς διαταγάς τοΰ κ.
Μήτσα έτέλουν πολυάριθμοι άντάρται οί όποιοι είχον ρη
τήν διαταγήν νά ύπακούουν τυφλώς είς τούς άρχηγούς άλ
λως θά άφωπλίζοντο καί θά άνεκαλοΰντο. Οί Γαριβαλδινοΐ έστάλησαν καί αύτοί έκεϊ πρός ένίσχυσιν τών ανωτέρω
δυνάμεων. Τήν άνωτάτην άρχηγίαν τοΰ Σώματος τήν είχεν
άναθέσει ή Κυβέρνησις είς τόν Στρατηγόν Σαπουντζάκην.
Αύτοί είχον εντολήν νά συνεργάζωνται μέ τά ύπό τόν κ.
Ματθιόπουλον Σώματα. Έν τφ μεταξύ τά ’Αρχηγεία τοΰ
Στρατοΰ Μακεδονίας καί ’Ηπείρου άπεφάσισαν νά ένισχύσουν έπί πλέον τάς συγκεντρωθείσας έκεϊ δυνάμεις καί
διέταξαν τόν κ. Ήπίτην διαμένοντα είς Γρεβενά νά μεταβή
είς Μέτσοβον έπί κεφαλής 3 ταγμάτων. Ή πρός αύτόν δι
αταγή ώριζε νά σπεύση νά ένωθή μετά τών άλλων Σωμά
των. Γενική δέ διαταγή τοΰ ’Αρχηγού Σαπουντζάκη πρός
τόν Στρατηγόν Γαριβάλδην, κ. Ματθιόπουλον καί κ. Ήπίτην ώριζε δρϊσιν άπό κοινού πρός κατάληψιν τοΰ περιμαχήτου Δρίσκου καί έπίθεσιν κατά τών Ίωαννίνων. Ό
Στρατηγός Γαριβάλδης τήν 23 Νοεμβρίου έξέδωκε διατα
γήν πρός τόν κ. Ρώμαν δι’ ής τόν διέτασσεν δπως μετά
τοΰ ύπ’ αύτόν Σώματος άναχωρήση τήν 24 Νοεμβρίου έκ
Μετσόβου καί τό εσπέρας τής 25 ίδιου μηνός εύρεθή είς
θέσιν τοιαύτην φθάνωνέκεί ώστε νά δύναται νά προσβάλη
τά ύψώματα Δρίσκου καί Λιγκιάδες.
,

Ή Γενική διαταγή τοΰ κ. Σαπουντζάκη πρός τούς Σωματάρχας κ. Ματθιόπουλον καί κ. Ήπίτην περιείχε τό
αύτό άντικείμενον, τάς αύτάς όδηγίας. Καί διετάσσοντο ό
μέν Ήπίτης νά ταχθή δεξιόθεν τών Γαριβαλδινών ό δέ
Ματθιόπουλος αριστερόθεν αύτών.
Ή τελευταία παράγραφος τής Διαταγής Σαπουντζάκη
έλεγεν νά μή δεχθώσι διαπραγματεύσεις περί παραδόσεως
τών Ίωαννίνων.
Ήδη ό κ. Μπαρδόπουλος έλαβε τήν πληροφορίαν δτι δ
κ. Ήπίτης μετά τών ύπ’ αύτόν άνδρών άνεχώρησεν έκ Γρε
βενών καί δτι Οά έφθανεν εγκαίρως είς τήν ύποδειχθεϊσαν
αύτφ θέσιν.

Ό άρχηγός κ. Ρώμας επόμενος είς τήν διαταγήν τής
23ης Νοεμβρίου άναχώρησε μετά τοΰ Σώματός του τήν
πρωίαν τής 24ης έκ Μετσόβου καί διά Κουρνοβίτσας, Πέ
τρας καί Λιάπη έφθασε τό εσπέρας τής αύτής ήμέρας είς
τούς πρόποδας τών Υψωμάτων Δρίσκου, Γιοβοτζά καί
Λιγκιάδων. Έστάθμευσεν εις Χάνι Καμπέραγα δεξιόθεν τοΰ
Διποτάμου Μπαλντούμα. Είς τόν Επιτελάρχην κ. Μπαρδόπουλον έδόθησαν αί πληροφορίαι δτι τό “Υτΐιωμα Δρί-
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σκου κατέχεται ύπό Τουρκικής δυνάμεως περίπου ένός τής εφόδου, τόν δέ κ. Σταματίου νά παραμένη είς την
τάγματος καί οτι ό εχθρός είναι κατε σκηνωμέ νος εϊς πεν-_ θέσιν του μέ τήν έντολήν νά δδηγήση εις τό πεδίον τής
τήκοντα περίπου σκηνάς. ’Επίσης τόν έπληροφόρησαν ότι μάχης τόν ’Αρχηγόν κ. Ρώμα ερχόμενον έπί κεφαλής τών
ή δύναμις ήδιαμένουσα είς Λιγκιάδες είχε κατευθυνθή πρός λόχων του αμέσως δπισθέν των.
τό Λυκόστομον, ό δέ εχθρικός στρατός δ διαμένων εϊς ΛευΌ κ. Μπαρδόπουλος έν τφ μεταξύ έπροχώρησεν εις τήν
κοβίτσι είχε κατευθυνθή πρός Κόνιτσαν εϊς τήν οποίαν εΐ- θέσιν τήν εύρισκομένην μεταξύ Βίγλας καί τών άνωθεν
χον συγκεντρωθώ 2500 περίπου Τοΰρκοι στρατιώται μετ' τών ’Υψωμάτων τής Μονής Σωτήρος καί τών πυροβοαναλογών πυροβόλων καί 300 Ιππέων.
λούντων άνδρών τοΰ Τρίτου καί Πέμπτου Λόχου, άπέΚατόπιν τών πληροφοριών αύτών συνήλθον τό εσπέρας
στειλε δέ τήν αύτήν στιγμήν σημείωμα πρός τόν Άνθυοί αρχηγοί τών Γαριβαλδινών είς πολεμικόν Συμβούλιου
πολοχαγόν Βραχνόν δπως προχωρήση καί ούτος συμπαρασύκατά τό όποιον άπεφασίσθη νά γίνη έπίθεσις κατά Δρίσκου
ρων καί τήν άριστεράν πτέρυγα, τόν δέ Άνθυπολοχαγόν
καί Λιγκιάδων, αμέσως τήν αυτήν νύκτα. Ή άπόφασις τής
Χατζηκυριάκον διέταξεν δπως διευθύνη τήν δεξιάν πτέρυγα
αμέσου έπιθέσεως κατά τών θέσεων αυτών άπέρρευσεν
τής παρατάξεως. Ό Άνθυπολοχαγός Βραχνός μετά μεγά
άφ’ ένός μέν έκ τής διαταγής τοΰ κ. Σαπουτζάκη γνωρί
λου τμήματος έφθασε πρό τοΰ κ. ’Επιτελάρχου ξιφήρης
ζοντας ότι τήν πρωίαν τής 26 Νοεμβρίου Οά έγίνετο γε
ζητών οδηγίας. Τόν διέταξε νά κατευθυνθή πρός τήν Βίγνική έπίθεσις κατά τών Ίωαννίνων έξ όλων τών σημείων
λαν τήν οποίαν μετ’ όλίγον οί γενναίοι Γαριβαλδινοί κατεκαί άφ" ετέρου έκ τής σκέψεως ότι έάν έμενον καί τήν
λάμβανον. Έν τώ μεταξύ έφθανεν μετά τών ύπ
* αύτόν άν
πρωίαν τής 26 είς τό Χάνι Καμπέραγα καί τούς έβλεπον
δρών έφιππος καί ό κ. Ρώμας σπεύδων καί ουτος πρός καοί φρουροΰντες τό Δρίσκο Οά ένίσχυον τάς θέσεις των καϊ
τάληψιν τής Βίγλας. Ή έπίθεσις τών δύο Λόχων καί ή
Οά έζήτουν επικουρίας έκ τών έγγύτατα ευρισκομένων στρα
έμφάνισις τής ύπό τόν κ. Ρώμα δυνάμεως ήνάγκασε τούς
τευμάτων μεταξύ Δρίσκου Καστρίτσης-Μπιζάνι-Ίωαννίνων.
εχθρούς νά τραπούν είς φυγήν πρός τήν πεδιάδα κατευθυΠρός έπιτυχίαν τής γενναίας αύτής άποφάσεως προέβησαν
νόμενοι είς ’Ιωάννινα. Άλλά καί έκεί κατεδιώχθησαν έπ’
είς τήν εκλογήν έκ τοΰ όλου Σώματος 50-60 οπλιτών μετά
άρκετόν ύπό τών ήμετέρων οί όποιοι -έπιστρέψαντες κατέτών αναλογών ύπαξιωμαιικών έκ τών αρίστων, τούς
λαβον τάς έχθρικάς σκηνάς συγκεντρωθέντες έκεί.
όποιους έθεσαν ύπό τήν Διοίκησιν τοΰ Άνθυπολοχαγοΰ
Κατόπιν τής νίκης αύτής ό Αρχηγός καϊ δ 'Επιτελάρχης
κ. Παληούρα. Έδόθησαν είς αύτόν διαταγαί καί δδηγίαι έλαβον πρόνοιαν πρός έξασφάλισιν τής καταληφθείσης το.
δπως άναχωρήση τό μεσονύκτιον καί μεταβή είς τό χωρίον
ποθεσίας καί διά μέν τοΰ 6ου Λόχου ύπό τόν Λοχαγόν κ.
Γιοβρουτζά. "Αμα τή έκεί άφίξει του διετάχθη νά παραΓιοβάνη κατελήφθη τό αριστερόν μέτωπον τής παρατάξεως
λάβη τά αρμόδια πρόσωπα καί νά βαδίση κατά τοΰ έν κα
Ύμώματα Μονής Τζούρας, διά δέ τοΰ Ιου Λόχου ύπό τόν
τασκηνώσει ευρισκομένου έχθρικοΰ Τάγματος. Έπίσης διεΛοχαγόν - καθηγητήν κ. Κονδύλην δ λόφος τής Τουφεκήτάσσετο νά προβή είς αίφνηδιασμόν κατά τών Τούρκων
Ορας. Ό λόφος Τουφεκήθρας βορείως τοΰ όποιου έκειντο
καταπυροβολών αύτούς καί λαμβάνων συγχρόνως μέ τούς αί Τουρκικαί σκηναί κατελήφθη ύπό τοΰ πρώτου Λόχου
ύπ' αύτόν άνδρας θέσεις τοιαύτας ώστε νά δύναται νά
ύπό τόν Ύπολοχαγόν κ Δαπόντε καθώς καί αί κλυτίες
παραταχΟή πρός μάχην τό κατόπιν ερχόμενον πρός βοή- άνωθεν τοΰ χωρίου Μάζι, ύπό δέ τοΰ 2ου Λόχου ύπό τόν
θειάν του Σώμα. Έπίσης διετάχθη ό Ταγματάρχης κ. κ. Ματζουράνην έξησφαλίσθη ή στενωπός Λιγκιάδες. Καί
Μπαρδόπουλος έπί κεφαλής τοΰ Τρίτου, Πέμπτου καί Δευ ό κ. Επιτελάρχης άφηγούμενος τά συμβάντα τής στιγμής
τέρου Λόχου νά βαδίση διά Γιοβουρτζάς μέ τήν έντολήν έκείνης δέν λησμονεί τήν δράσιν τοΰ Έπιλοχίου Φωτοπούδπως ταχέως άναλάβη καί περαιώση δσα άνετέθησαν είς λου δστις μέ τήν διμοιρίαν του έκ τοΰ Λόχου τοΰ κ. Μαντούς προπορευθέντας ήδη εξήκοντα περίπου άνδρας, άπε- τζουράνη συνετέλεσεν είς τήν κατάληψιν τής Βίγλας καί
φασίσθη δέ νά άκολουθήση δ κ. Ρώμας έπί κεφαλής τοϋ καταδίωξιν τών έχθρών καί πέραν τοΰ Χανίου Λεύκας. Ή
Πρώτου, "Εκτου καί Τετάρτου Λόχου πρός ένίσχυσιν τών έξασφάλισις τής στενωπού Λιγκιάδων είχε μεγίστην σημα
προπορευθέντων Σωμάτων.
σίαν. Έάν τό μέτρον αύτό δέν έλαμβάνετο, ούτε ή κατάΠράγματι ό κ. Παληούρας έξεκίνησε μέ τούς άνδρας
ληψις τοΰ Δρίσκου ήδύνατο νά γείνη ούτε ή διατήρησις
του πρός έκτέλεσιν τών άποφασισθέντων καί τήν πρωίαν
αύτοϋ ήδύναιο νά έπιιευχθή. Έκ τών ύπολειπομένων Λό
τής 26ης ήκούσθησαν οί πρώτοι πυροβολισμοί κατά τοΰ
χων ό 3ος ύπό τόν κ. Μπαρδόπουλον καί ό 5ος ύπό τόν κ.
Τουρκικού Στρατοπέδου. Οί Τοΰρκοι αμέσως άνταπεκρίΒέργην διέτάχθησαν νά άναπαυθώσιν είς τάς σκηνάς.
θησαν καί ή μάχη ήρχισεν. Τήν στιγμήν έκείνην τό ύπό
("Επεται συνέχεια)
&■ Ζ.
τόν κ. Μπαρδόπουλον Τμήμα είχε διέλθη τό χωρίον Για——
βουρτζϊ. Έσπευσεν ούτος πρός τούς πυροβολισμούς μετά
ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
τοΰ Τρίτου καί Πέμπτου Λόχου άκολουθούντων καί τών
δύο Υπασπιστών του τοΰ Ύπολοχαγοΰ κ. Σκορδαρϊ καί
'Άμοιρος νειός έπέθανε
τοΰ Άνθυπολοχαγοΰ κ. Σταματίου (πατρός τοΰ γνωστού
κι' άμοιρη νειά θλιμμένη
δημοσιογράφου κ. Σταμ. Σταμ.). Τόν δεύτερον Λόχον ύπό
δίπλα στόν έρμο τάφο του
τόν Ύπολοχαγόν κ Ματζουράνην διέταξεν δπως καταλάβη
νύχτα καϊ μέρα μένει.
τήν στενωπόν Γιοβουρτζάς-Λιγκιάδων πρός τό ανατολικόν
Ολόρθη έκεϊ κι ακίνητη
μέρος τοΰ δρους Μιτσικέλι (Τόμαρον). Ό Τρίτος καί
μέσα σέ μαύρη σκέπη
Πέμπτος Λόχος διέτάχθησαν δπως βαδίσουν πρός τά
οποίος τη βλέπει απόβραδο
έμπρός καί καταπυροβολήσουν τούς παραταχθέντας καί
'γελιέται ποϋ την βλέπει.
πυροβολούντας Τούρκους άπό τών Υψωμάτων ΔρίσκουΚαϊ λέει : Στόν τάφο ποΰ άκαιρο
Βίγλας καί Τουφεκήθρας (τοΰ κυριωτέρου Υψώματος).
τόν άμοιρο έχει κλείσει,
5Ηλθεν ή κρίσιμος στιγμή τής εφόδου καί δ κ. Μπαρδό
ποώ
σπλαχνικός έφύτεφε
πουλος διέταξε τόν μέν κ. Σκορδαραν νά τόν άκολουθήση
θλιμμένο κυπαρίσσι.
μετά τοΰ Σαλπιγκτοΰ Φωκά διά τήν κατάλληλον στιγμήν
IQAN. ΠΟΛΕΜΗΣ

ΑΠΟ

ΤΟΝ

ΠΟΛΕΜΟΝ

Αί γνναϊκες τών Βαλκανίων.
'Έν από τά πλέον ένδιαφέροντα ζητήματα τα ο
ποία έδημιούργησεν ό βαλκανικός πόλεμος είναι καϊ ή

Νοσοκομείου. Το έργον αύτό είνε άντάξιον γενικής ύποστηρίξεως, διότι διά τής θερμής αύτής παροχής θά
έλαττωθοϋν σημαντικά τά έκ κρυολογημάτων νοσή
ματα. Τό σύνθημα τής ύποστηρίζεως τό έδωσαν αί

δράσις των γυναικών τών συμμάχων κρατών.
Εϊς τήν Βουλγαρίαν, τήν Ελλάδα, τήν Σερβίαν

και το Μαυροβούνιου, ένώ οί άνδρες πολεμούν, αι
γυναίκες καταβάλλουν ολας των τάς δυνάμεις όχι

μόνον νά καταστήσουν έλαφρότερον τόν βίον είς τήν
εκστρατείαν, αλλά καί προσπαθούν να έλαττωσουν
τάς ζημίας τού έθνικού έμπορίου έκ τής έλλείφεως
τών άνδρών. Διά νά μή κλείσουν πολλά βιομηχανικά
καταστήματα καϊ συγχρόνως διά νά προμηθεύουν χρή

ματα

διά

τάς

οικογένειας τών απόρων έφέδρων,

πολλαϊ γυναίκες είς τήν Σερβίαν καϊ είς τήν Βουλγα
ρίαν έλαβον τάς θέσεις τών άνδρών εις τό. καταστή
ματα, ένώ πλείσται άλλαι ασχολούνται είς τά νοσο

κομεία.
Η μεγαλειτέρα όμως ένεργητικότης τών γυναικών

παρατηρείται είς τάς συζύγους τών άγροτόίν, αι οποίαι
κατα τάς ημέρας αύτάς τοΰ πολέμου έξετέλεσαν μοναι
των όλας τάς γεωργικός έργασίας, άπό τό πότισμα
έως τό σπάρσιμον, διότί έάν αί έργασίαι αύται δεν
έγίνουτο κατά τήν έποχήν ταύτην ή Βουλγαρία και
ή Σερβία, αί όποίαι είναι χώραι κυρίως γεωργικαι·,
θά έκινδύνευον νά ζημιωθούν άνεπανορθώτως.
Είς τό Μαυροβούνιον αί γυναίκες χρησιμεύουν
άκόμη καϊ οίς... ζώα. Εϊς τό θάρρος δέ καϊ τόν η
ρωισμόν των οφείλεται τό γεγονός πώς ο μικρός
έκείνος στρατός, χωρίς μέσα, κατορθώνει νά εύρίσκεται είς τήν Σκόδραν, μακράν τής χώρας του, διότι
αί γυναίκες μεταφέρουν είς τούς άνδρας των τάς τρο

φός καί τά πολεμοφόδια !...

Ή ΠριγκήπιάΠα Ελένη «ίς ’Ήπειρον
Η Λ. Β. Τ. ή πριγκήπισσα Ελένη συνεχίζουσα τό
έργον της άνεχώρησεν εϊς "Ηπειρον. Μέχρι Πρεβέζης
τήν μετέφερεν ή Πύλαρος τό έπιτεταγμένου άπό τήν
Κυβέρνησιν άτμόπλοιον.
Η Πριγκήπισσα Ελένη μεταβαίνει εϊς τήν “Ηπειρον
όπως άπό κοινού μετά τής Πριγκηπίσσης Μαρίας καί

Άλικης φροντίσωσι περί τής ίδρύσεως νέου νοσοκο
μείου έν Φιλιππιάδι και Πρεβέζρ, χάριν τών έκεί
συγκεντρωμένων τραυματιών.

“Ενωιίις Έλληνίδων
Πρωτοβουλία τής κ. Ελένης Γρίβα κατηρτίσθη
επιτροπή έκ
τών κυριών
Μαρίας Δραγούμη,
Γρυπάρη, Αϊκ. Λύδερς, Σοφίας Άργυροπούλου, Νοταρά, Δος Βιργινίας Σιμοπούλου καϊ κυρίου Σούτζου,
πρός παροχήν θερμών έσωρρούχων εϊς τούς πάσχοντας
τραυματίας καϊ διανέμει τοιαϋτα εϊς τούς έχοντας άνάγκην. Τελευταίως έπεσκεφθησαν καϊ τό έν Ν. Φαλήρω

Α. Τ. αι πριγκήπισσαι Σοφία καϊ Αλίκη άποστείλασαι
στήν κ. Ε. Γρίβα έκ ΙΟ,ΟΟΟ δραχμών εκάστη.

Ή κ. Αίνα Μανοοπιχάλη
Μέ ιδιαιτέραν στοργήν περιβάλλει άπό τής αρχής
τοϋ πολέμου τούς τραυματίας τού Κυανού Σταυρού.
Δέν παρέρχεται σχεδόν ημέρα χωρίς νά τούς έπισκεφθή καϊ νά τούς προσφέρη μαζύ μέ τούς γλυκείς
καϊ παρηγορητικούς λόγους της κα'ι άπειρίαν μικρών
δώρων έξ έκείνων πού προξενούν χαράν καϊ εύχαρί-

στησιν είς τούς τραυματίας τοϋ πολέμου μας.
Διά τούς άπορους τραυματίας δεικνύει εντελώς ιδιαί

τερον ένδιαφέρον. Πολλάκις τούς παρακολουθεί καϊ
μετά τήν έξοδόν των, άπό τήν * Πολύκλινικήν» καϊ

πολλοί έξ αύτών ανευρίσκουν εις τό πρόσωπον τής κ,
Λίνας Μαύρομιχαλη τήν προστάτριαν τής ζωής.

Ή κ. Ζλατάνον
Επίσης καί ή κ. Ζλατάνου δέν έπαυσε καθημερινώς

ν ϊ έκδηλώνρ τό πρός τούς τραυματίας ένδιαφερον της.
Τούς έπισκέπτεται τακτικιότατα, και τούς παρακο
λουθεί μέ αληθή σ-.οργήν καϊ άφοσιωσιν. Ιδιαίτερον

όλως ένδιαφέρον έδειξεν ή κ. Ζλατανου καϊ είς τούς
πρόσφυγας, τά ο'κτρά αύτά θύματα τής τουρκικής
θηριωδίας. "Εκαμε δι' αύτούς ότι ήδυνήθη, καϊ πάν
τοτε δύναται πολλά όταν θέλη μία εύγενής φυχή καί
έκλεκτή προσωπικότης όπως ή κ. Αϊκατ. Ζλατάνου.

Ή κ. Ταράΐϊ Ζαγοραίου
Ήκ. Ταρσή Ζαγοραίου^ έδρασεν εύεργετικώς καϊ
πολλαπλώς είς τήν έθνικήν αύτή περίπτωσιν. Πλήν
τής χρηματικής ένισχύσεως τήν οποίαν με τόσην γεν
ναιότητα παρέσχεν άπό τάς πρώτας ημέρας τοϋ Πο
λέμου εϊς τόν Κυανοΰν Σταυρόν, ή κ. Ζαγοραίου
έκαμεν άκόμη πολλά περισσότερα. Εγκατελειφε σπίτι,
σύζυγον, τέκνα καϊ άνεχώρησεν έκ τών πρώτων εϊς τήν
έλευθερωθείσαν Θεσσαλονίκην. Εκεί έπι τεσσαράκοντα
ημέρας διηυθυνε τό νοσοκομείον τοΰ Ερυθρού Σταυρού
μέ έκατόν είκοσι τραυματίας καϊ παθολογικούς άσθενείς. Ποιαν έντύπωσιν άφήκεν ή κ. Ζαγοραίου δέν
είνε δυνατόν νά τήν -εριγράφΐ) τις. Διότι δέν έδειξε

μόνον ένδιαφέρον. Δέν έδειξε προσοχήν, καϊ προσηλωσιν είς τό καθήκόν της άλλά ήτο πρόθυμος δι’ιδίων δα
πανών νά προλαμβάνη τών ασθενών της τάς έπιθυμίας καινά έκπληρώνητούςπόθους. “Οταν τέλος άνεχώ

ρησεν ή κ. Ζαγοραίου άπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Νοσο
κομείου καϊ έπανήλθεν είς τόν Πειραιά τήν συνώδευσε
μία βοή άπό εύχάς, καϊ δάκρυα έβρεξαν τάς χείράς
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της, δάκρυα

ευγνωμοσύνης τά

έχύθησαν άπό

όποια

τούς οφθαλμούς όλων έκείυων τούς οποίους είχε περιβαλει με τοσας φροντίδας, με τόσην στοργήν, μέ τόσην

αφοσιωσιυ.
Ηδη ή κ. Ζαγοραίου εργάζεται

εις τον Κυανούν

Σταυρόν τής Πολυκλινικής, και εξακολουθεί νά πα-

νέους τραυματίας τάς αύτάς εύγενεΐς ενδεί

ρέχη

ξεις όπως έπέδειξε και εις τούς τραυματίας τής Θεσσα

λονίκης.

Αί Κυοίιιι της Κεοκνοας
Η Κέρκυρα μετά τάς μάχας τής Ηπείρου και τάς
καταστροφής των Ηπειρωτικών χωρίων έκ μέρους των

Τούρκων δεχεται κατα χιλιάδάς τους πρόσφυγας και

κατά εκατοντάδας τούς τραυματίας : Εις τήν λυπηράν

εύεργετικώταται

περίστασιν

αυτήν

άνεδείχθησαν αί

Κυριαι τής Κέρκυρας. Περιέθαλφαυ τούς πρόσφυγας,
γυμνούς, ένοσήλευσαν

τούς

ένέδυσαν

μέ αδελφικήν

αφοσιωσιν τούς ασθενείς καϊ τραυματίας.
Ήν

εύγε

μεγάλο

εις

τάς

Κυρίας τής

εύγενεΐς

Κέρκυρας.

'II γυναϊκα^τοΟ Στρατιώτη
Επολεμοΰσε με

όλη

επάνω στα βουνά τής

τη

ζεσι τοϋ

πατριωτισμού

Ηπείρου, όταν μιά μέρα μα

θαίνει πώς ή γυναΐκάτου πέθανε κάτω στο χωριό.
"Ολες

ή αναμνήσεις τής πατρίδας καί τής οικογέ

νειας του εστριφογυριζαν γληγορα γλήγορα μέσα στο
μυαλό του.

Η πιστή του σύντροφος νεκρή, τά παιδιά

ορφανεμενα,

το

σπίτι

έρημο, δυστυχία

παντού κι

αυτός μακρυα απο όλα τή στιγμή πού έπρεπε νά είνε

εκεί.

Αναστατωμένος άπό τήν συμφορά τρέχει απ'

δέν έγκατέλειπαν τά πτώματά των είς τήν διάθεσιν
τών έχθρών. Τούς λαμβάνουν είς τάς άγκάλας των
καί διευθύνονται μετ’ αυτών είς τήν παραλίαν ,ί'να
εΰρωσι μέσον σωτηρίας, διότι άφεύκτως οί έχθροί
ισχυρότεροι θά έπετίθεντο καί πάλιν κατά τών έπιζώντων. Καί είνε ήδη τόσον όλίγοι. Κατορθώνουν μέ
χίλια βάσανα νά εΰρωσι μικρόν ίστιοφόρον, τό όποιον
φέρει αύτούς είς Κέρκυραν. Σύρει τό πλοιάριον κατό
πιν του μίαν λέμβον. Έντός αυτής εύρισκονται οί
τέσσαρες τιμημένοι νεκροί. Ό κρότος τών κυμάτων
άποτελεί τόν έπικήδειον συγγενικόν θρήνον, τό άρωμα
τής θαλάσσης τό νεκρολιβανον, τό φώς τοΰ ήλιου
άντικαθιστά τά νεκρικά κηρία. Φθάνουν είς Κέρ
κυραν.
Τήν νεκρώσιμον πομπήν άποτελοΰσι τά τέσσαρα
φέρετρα- τά τρία έξ αύτών είναι μαΰρα, τό έν λευκόν.
Εκ τών τεσσάρων νεκρών οί δύο είναι πατήρ καί
υίός! Τό λευκόν φερετρον είναι τοΰ υίοΰ, λευκόν είς
ένδειξιν τής λευκής ψυχής του. Εύτυχής ό πατήρ,
ό όποιος δέν έπεζησε τοΰ πεσόντος υίοΰ, δυστυχής ή
σύζυγος καί μήτηρ ! Τόν νεκρικόν θάλαμον άντικαθιστά ή λέμβος. Εκεί ψάλλονται αί νεκρώσιμοι εύχαί. Τήν οικογένειαν άντικαθιστώσιν οί σύντροφοι
καί τό πλήθος.

Είς μίαν γωνίαν τοΰ κοιμητηρίου εύρισκονται οί
τάφοι των. Είναι άπκοϊ, άλλ’ έπιβλητικοί. Δέν είναι
έπ’ αυτών γραμμένα τά δνόματά των, άλλ’ δλοι γνω
ρίζουν δτι έκεϊ άναπαύονται οί μάρτυρες τής Πατρίδος. Δέν έχουσιν άνάγκην πρόσκαιρων άνθέων, διότι
έπ αυτών εύρισκονται νοητοί άμάραντοι στέφανοι
καί άνθη άφθαρτα έκχύνοντα τήν αιώνιον αύτών εύωδίαν τής εύγνωμοσύνης τής Πατρίδος καί τοΰ σεβα
σμού τών άνθρώπων.
Κήοχυρα

ή

[γ

ευθείας πρός τόν Διάδοχο καϊ τόν παρακαλεί νά τόν

έτηλεγράφησε

στό

άπάντησις είχεν

διαφεύδουσα

τήν

Τουρκία έπανάστασις η καταλήξασα εις την ανατροπήν
τοΰ Κιαμήλ πασά. Ήλογοκρισία άπηγόρευσε τήν μετα-

δοσιν ακριβών πληροφοριών και οι ανταποκριται των
Εύρωαϊκών φύλλων

συντάξαντες μακρά τηλεγραφή

ματα, τά άπέστειλαυ εϊς Κωνσταντζαν τής Ρουμανίας,

όπως έκείθεν άκωλύτως μετάβιβασθώσιν εις τόν πρός
όν όρον. Άπό έν ποιούταν τηλεγράφημά

πολύ σαφείς όπως μή κάμη ειρήνην.
Τήν Τετάρτην 9)22 τρέχ. ή ειρήνη ήδύνατο νά θεω-

μος τύπος,

μην άνήγγειλε τό «τετελεσμένου γεγονός
.
*
έκαμε βαθείαν αϊσθησιν

πολλοί τό ύπεδέχθησαν μεθ' υποταγής.ΟίΤοϋρκοι έκρυ

δε περιεργείας μεταφιρομευ τα κυριωτερα κεφαλαία.

Ο Κιαμήλ είχε δώσει

είς τους Τπουργούς και την

κοινήν γνώμην νά εννοήσουν ότι επεβαλλετο πλέον η

παραχώρησις τής Αδριανουπολεως. Προς τούτο, δικαιο
λογούμενος άνεκοίνωσεν ότι ή Ρωσσία ειχεν απειλήσει

έπέμβασιν

είς τήν Αρμενίαν καϊ ναυτικήν επιδειξιν εις

τόν Βόσπορον. Πρός τούτοις ανεκοινωσεν ότι και η οικο

νομική κατάστασις τής Τουρκίας ήτο οικτρα. Δεν απε-

κρυφε δέ ούτε τό ταπεινωτικόν έπεισόδιου τών 250,000
Τουρκικών λιρών, τάς όποιας παραχωρηθεισας ύπο τής

Οθωμανικής

Τραπέζης, ήρνήθησαν να εγκρίνουν εκ

Παρισίων, μολονότι τό ποσόν τούτο έπρόκειτο αποκλειστικώς νά χρησιμεύση πρός πληρωμήν καθυστερουμε-

νων μισθών.

οικίας των, δέν άπέφευγον

— Τί νά γίνη ;... Ήτο πεπρωμένου !
Φαίνεται

'Επειδή άπό τίνος χρόνου τό Νεοτουρκικόν κομη-

πράγματα θά περιεπλέκοντο σοβαρώς καϊ ή εϊρηυη θα
διεκυβεύετο, ό Κιαμήλ διά νά φέρη
καϊ άποσοβήση

περαιτέρω

αντιπερισπασμόν

κινδύνους, άπεφάσισε να

Έθνοσυνέλευσιν, ϊνα επ' αυτής ρίφη τήν

Αλλ απο την εθνοσυνελευσιν

μολονότι ήσαν πρώην

τους.
Διά τούτο οί Νεότουρκοι άπεφάσισαν νά αποσχουν

είς αυτήν τόν πρίγκηπα Σαϊδ Χαλήλ, πρώην Γε

νικόν γραμματέα τοΰ κομιτάτου, προς τον σκοπον να

γίνωσιν ένήμεροι τών μελλόντων νά λεχθώσι.
Συγχρόνως ό Έμβέρ βέης, έλθών

έκρηξις οργής έκ μέρους τής μειονότητας έκείνης τοϋ

λαού,

ή όποια

διεκρίνετο έπί τόλμη καί

θρασύτητι.

"Οτι τοιοϋτόν τι υπήρχε φόβος νά γίνη, άποδεικνύει
τό γεγονός ότι τό εσπέρας ττβ Τετάρτης συνήλθον εϊς

συμβούλιου ό Κιαμήλ, ό υπουργός τών

Εσωτερικών

Ρεσήδ καϊ ό τών Στρατιωτικών Ναζήμ και απεφασισαν νά λάβουν αύστηρά

μέτρα πρός διατήρησιν τής

τάξεως. Κυρίως άπεφάσισαν
θρόαυ σύλληφιν

τών

νά προβώσιν εϊς τήν α-

τοΰ

άρχηγών

κομιτάτου τήν

Άλλά σχεδόν κατά τήν 'ιδίαν ώραν συνήλθε καϊ το
Κομιτάτου

είς μυστικήν συνεδρίασιν καϊ άπεφάσισε να

άνατρέφη τήν έπιοϋσαν τόν Κιαμήλ εϊτε διά νά προλάβη τήν σύλληφιν εϊτε διά νά έμποδίση τήν απαντησιυ τής Τουρκίας εϊς τήν Νόταν τών Δυνάμεων.

Παρά τάς πολυαρίθμους κατασκοπείας, την πρωίαν
τής

Πέμπτης

εϊδοποιήση

10)23 τό

όλους

Κομιτάτου

κατώρθωσε νά

τους αφοσιωμενους

εις

αυτό, ως

καϊ μερικούς υπαλλήλους ούς είχε παυσει ο Κιαμήλ.

είς Κωνίπολιυ

είς διάφορα σημεία με
εντολήν νά άποκόφωσι τά τηλεγραφικά σύρματα.

'Άλλα άτομα είχαν διασπαρεί

Οί άρχηγοϊ τοϋ Κομιτάτου

τής πρωίας

συνηθροίσθησαν απο

είς τας λεσχας των.

Ολοι δε οι αξιωμα

τικοί τοϋ Στρατιωτικού Συνδέσμου έπηγρυπνοϋντο.
Τό ιππικόν τών Κούρδων τό άφοσιωμένον εϊς τόν

Φετχή βέην ήτο έτοιμον νά έξέλθη απο τον στρατώνα

έν περιπτώσει ταραχών. Μια δεκ ις αυτοκίνητων ενοιημέραν.

η εργασία

άπό τήν Τσατάλτσαν μετόν Φετχή βέην καϊ τόν Ισμαήλ

κιάσθησαν δι

Χακή, έπεσκέφθη τόν Σουλτάνου, είς όν ανεκοινωσεν,

ή παρασκευστική ένός κινήματος διεξήχθη μετά σπά

ότι ό στρατός δεν ήδύνατο νά έπαναλάβη τήν έπίθεσιν

νιάς δεξιότητας ουδενος αυτιληφθευτος η προαισθαν-

είς τό έργον

θεντος τι.
Είς τάς 2 μ. μ. οί υπουργοί ήρχισαν συσκεπτόμε-

ιδίως άν ό στόλος δέν ήρχετο έπίκουρος

του. Άναμφιβόλως όμως ή φυχολογική κατάστασιςτοϋ

στρατού ήτο ευμενής πρός τήν έπανάληφιν τών έχθροπραξιών, ϊνα μή πραγματοπζιηθή έπαίσχυντος διά τήν

Τουρκίαν παραχώρησις τής Αδριανουπολεως.
Φαίνεται οτι είς τόν Σουλτάνου έκαμε μεγάλην αϊσθησιν ή άνακοίνωσις αύτη, διότι, όπως έγνώσθη αύθεντικώς, οχι μόνον έγένετο

πολέμιος τής ε'ρήνης, αλλα

και έξεδήλωσε τήν πρόθεσιν

Αιχμάλωτοι στρατιώται τής Μιτυλήνης

ή όποια κατείχε τά πνεύ

υπουργοί, πρώην

τής Έθυοσυνελεύσεως, περιορισθέντες άπλώς να στει-

Είς τό αίματοβαμμένον χώμα τής πολύπαθους ’Η
πείρου, τό δποίον έποτισαν μέ τό αίμα των τόσα
ένδοξα τέκνα της έχυσαν καί τέσσαρες ακόμη ήρωες
τό ίδικόν των. Άπετέλουν μετά άλλων δλίγων συν
τρόφων των άνταρτικόν σώμα καί ήγωνίζοντο κατά
τής θηριωδίας τών τυράννων. ’Αρειμάνιοι δλοι καί
γενναίοι συνεπλάκησαν πολλάκις μέ τούς έχθρού;,
άλλ’ ούδέποτε ένικήθησαν. Καί τώρα δέ, άν δέν μετεχειρίζοντο οί Τούρκοι τόν δόλον, ούδέποτε θά κατώρθουν νά φονεύσωσιν ούδέ έναέξ αυτών άλλ’ έκρύβησαν καί αίφνιδίως έπέπεσον έναντίον των. Ή
μάχη ήτο πολύωρος καί δυνατή. Τό ντουφέκι δέν τό
άφήνουν οί γεναίοι Ήπειρώται, άλλά τό έκκενώνουν
πολλάκις κατά τουρκικών σωμάτων. Τέλος κατορθώ
νουν νά τρέψουν τούς τούρκους εις φυγήν καί νά
περισώσωσι τους νεκρούς των άπό τών έχθρών.
Καί οί νεκροί είνε τέσσαρες. Οί έπιζήσαντες άλλως

ή ησυχία

οτι

ματα ήτο φαινομενική καϊ ότι ήτο δυνατόν νά συμβή

εσπέραν τής Πέμπτης.

τάτον εϊργάζετο πρός κατάκτησιν τής αρχής, οπότε τα

λουν

έι> τούτοις μειδιώντες νά

λέγουν.

τήν

Η ΡΩ ΕΣ

Το πράγμα

είς τον πολύν κόσμον, άλλ' οί

το άτύχημα, πολλοί, δέ οί όποιοι είχον κλαύσει εις τας

ματος ώς καϊ περϊ τοϋ τρόπου, καθ' όν έξερράγη, χαριν

πρόεδροι Βουλής καϊ ανώτατοι υπάλληλοι τοΰ Κρά

^ΓΝΩΣΤΟΙ

ό έπίσηδστις είχεν ήδη έξοικειώσει τήν κοινήν γνώ

ρηθή ώς συνομολογηθείσα. Τήν Πέμπτην δέ

πταν εϊς τά βάθη τής φυχής των τήν μελαγχολίαν δια

Νεοτούρκων

εΐδησιν.

τώ έδόθηΟαν έμπιστευτικαϊ συμβουλαι

νάμεώς τίνος

μανθάνομεν πολλά πράγματα προηγηθεντα τοϋ κινή

άπεκλείσθησαν πλείστα πρόσωπα έκ τού κόμματός των

θλιβεράν

είς τάς συμ-

άπηύθυναν διά τής Νότας,

βουλάς, άς αί Δυνάμεις

μακροτατον

γήσεως τής εϊρηνης.

δήμαρχο Λετρινών και σέ λίγο ή

'έρθει

άπό τής πρώτης στιγμής νά γυωσθή πώς εξερραγη ή εν

ευθύνην τής συνεχίσεως τού πολέμου ή τής συνομολο-

ό Διάδοχος καταδεκτικός, συμπονετικός, καλός

Κιαμήλ έπέμεινεν, όπως γίνη ύποχώρησις

μολονότι μέχρι τής τελευταίας στιγμής έκ μέρους Δυ-

Δέν είναι παράδοξον, ότι δεν κατέστη δυνατόν ευθυς

συγκαλέση

πληροφορήση αν αληθινα... ή γυναίκα άπέθανε.

Καϊ

ΠΩΣ ΑΝΕΤΡΑΠΗ Ο ΚΙΑΜΗΛ

νά παραιτηθή, άλλ' ο

ύλην τήν

Ολη δε

νοι διά τήν άπάντησιν εϊς τήν Νόταν τών Δυνάμεων.
Έν τώ μεταξύ συνέβη

έν γεγονός

έκτακτον.

Ο

ίτ βέης μετέβη μόνος είς τδ υπουργείου τών
'Εσωτερικών, όπερ εύρίσκεται είς αυτό τό Ανάκτορου
τής Πύλης καί εϊσήλθεν είς τδ γραφείου τοϋ υπουργού.
Ταλα

Ένώ δέ οί θυρωροί καϊ οί γραμματείς κατάπληκτοι

ύπεκλίυουτο,

ειδοποιούντο

διά τοΰ τηλεφώνου

όλοι

41
βαρύτατος χειμών εΐνε'ο ακαταγώνιστος και άκαμπτος
έχθρδς δ καταβάλλων τούς γενναίους και πλήττων
αυτούς μέ άπαισιαν σκληρότητα.

Μοναστήριον, τήν

Δραμαν την Καβαλλρν και αλλας

‘Ελληνικωτάτας πόλεις τις μάς έγγυάται οτι θά μάς
δοθούν παρ’ εκείνων ο! όποιοι άπληστοι καταλαμβάνουν
τήν Άνδριανούπολιν, τάς Σαράντα ’Εκκλησίας και
βλέπουν έν προαιώνιόν των δνειρον τήν κάθοδόν των
είςτδ Αίγαΐον—μετά τόσης εύκολίας πραγματοποι-

Αί θυσίαι δέν παύουσι καί ό 'Ελληνισμός

νομίζει

ποταμόν δ

ούμενον;
Εύτυχώς δτι ή πίστις τού έθνους πρός τδν Πρόε-

όποιος έστρεψε' τό σΐόιιιόν του προς τήν. Ηπειρω
τικήν γην διά νά τήν άρδεύοη πλουσίως και αψθόνως.
Καί έν ω χύνει κατά κρουνούς τό αϊμά του και θυ

δοον τής Κυ βερνήσεως παραμένει άκλόνητος και
ούδεις έτόλμησε νά ψαντασθή οτι μετά τρομακτικός
θυσίας τόσης νεότητας και μετά ηρωισμούς άψθά-

σιάζει άκμαίαν και άνθηράν νεότητα, ή ψυχή του δεν
ανευρίσκει τά φωτεινά έκεϊνα σημεία διά νά αϊοδανθή

στου επιβολής θά έέέλθη ό Ελληνισμός άκρωτηρια-

κραταιουιιένην έπί πλέον- τήν ηθικήν τόνωοιν ή οποία

πρός βλάβην ύπερτάτων συμφερόντων τής έθνικής

κάνεις ότι

μετεβλήθη

είς ένα άπειρον

σιιένος, και ο!

θά φέρη τόν άκλόνητον αντιπερισπασμόν εϊς τάς ση-

σύμμαχοι θά εκτείνουν τά δριά των

μας άποκαταστάσεως.

φ

μεόινάς του θυσίας.........
Γ

ι

*Αν καί τδ έθνος συνταράσσεται

Τδ Μπιζάνι εΐνε ζήτημα άν θά πέση και τδν μήνα
αύτόν. Μή αύταπατώμεθα. Προ δυο καί πλέον μηνών
έθεωρεΤτο άπδ τούς αρμοδίους ώς πολεμικόν άυυρμα
και μετά δύο μήνας έπρόβαλλεν ώς πολεμικόν αθλον

ύπονοία και μόνον ψαλλιδισμού τίνος τών οικαιων του
δψείλομεν δλοι νά σκεψθώμεν on ο Ελληνισμός εχει
νά ύπερνικήση άκόμη και άλλα εμποοια. Γό ξήτημα
τών Νήσων δέν έλύθη ακόμη τής χαριτοβρύτου ’Ιτα

απαιτούν ύπερανθρώπους θυσίας. Φυσις, τέχνη καί

λίας ύπερβάσης είς

άποψασιστικότης

Τουρκίαν, τό ’Αλβανικόν έπίσης ζητημα το τόσον
έπικίνδυνον διά τά έλληνικά συμφέροντα εΐνε έπίσης

εχθρών — τών

οποίων οψείλομεν

ν’ άναγνωρίσωμεν τάς πρλεμικάς άρετας
καιε^τηοαν αύτδ μυθικής αντοχής ψρούριον καί θά χρειασθή

ή έγνωσμένη

I εϋιια εόεδοων την πρωτοχρονιάν

04 αρχηγοί τής Αστυνομίας, οτι ό Ταλαάτ βέης άνέάαβε το υπουργείου τών ’Εσωτερικών !

ιςηο

τογ^ΗΝοζ

Εις τας 2.30 από τήν λέσχην τοΰ Κομιτάτου
έξήλθου διευθυυόμενα πρός τήν Πύλην περί τά πεντή-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

κοντά πρόσωπα μέ δύο σημαίας. Μεταξύ αυτών ήσαν
οκτώ νέοι Ιερωμένοι μέ πρασίυηυ τιάραν οί όποιοι

Λήγει σήμερον ό πρώτος μήν τοΰ 191 3 και εύριοκομεΟα ακόμη είς το χάος τών πολιτικών και πολε

έψαλλαν στίχους τοΰ Κορανίου, έν ώ ο! άλλοι τους
συνωδευαυ ρυθμικώς μέ τήν επωδόν *
άμήυ !»

μικών αποτελεσμάτων τής διεζαγομένης και τήν στι
γμήν αυτήν ακόμη γιγαντομαχίας τών Συμμάχων

Ο Ομιλος αυτός ό όποίος ευκόλως θά ήδύνατο νά

ύιαλυθή άπό τέσσαρας χωροφύλακας, ε'σήλθευ εις τύ
προαύλιου τής Πύλης χωρίς νά φέρουν άντίσςασιυ ο1

φρουροί. Εξω δέ τής Πύλης πολλοί, πράκτορες τοΰ
Κομιτάτου διένεμαν πολλάς προκηρύξεις έξερεθιστι-

κας δια τον λαόν καλούμενου νά άυτιταχθή κατά τής

καταστροφής τοΰ Ίσλάμ.
Ο Ταλαατ κατελθών τοΰ

προς τους Τούρκους. Λί τελευταϊαι μετά τήν γενικήν
-πανάληψιν των εχθροπραξιών πολεμικά! ειδήσεις εΐνε

φρικιαστικαί. Προ τής Σκόδρας πίπτουσιν εκατέρωθεν
κατά χίΛίάοας, μεταξύ δέ αύτών συγκαταλέγονται και
ού- άνεψιοι τοΰ Βασι/χως τοΰ Μαυροβούνιού, προ
Γής Αοριανουπολεως και τής Τζατάλτζας και τών

μ€τα τοΰ πλήθους, οπερ καθίστατο ογκωδέστερου και

περιξ τής Καλλιπόλεως τόπων διεξάγονται μυριόνεκροι
μάχαι και προ του Μπιςανίου ή Ελληνική νεότης

το προσεφωνει δια λόγων ερεθιστικών. Οι άνθρωποι
δε με τας πρασίνας τιάρας προσέθετον λόγους πύρι

παρεχει οιαρκώς απαράμιλλα δείγματα ηρωισμού και
άποψασιστικότητος. Έκεϊ επάνω είς τάς απροσίτους

νους κατά τής προδοτρίας Κυβερνήσεως. "Ενας χωροφύλαξ πλησιάσας ένα εξ αυτών ήθελε νά τον εμπο-

κορυψάς χιονοσκεπών

να όμιλή. /4λλ

υπουργείου

αυεμίχθη

ό ίερεύς άπεκαλνφε το στήθος

του κραυγάξων.

Φόνευσε με. Τότε μονον θά παυσω τά καταρώμαι τους εχθρούς τής πατρίδας.

( Ακολουθεί)

στρατηγική ίκανοτηε τών

Ελλήνων

Στρατηγών μαζύ μέ χρονικόν διάστημα οχι^ μικρόν
διά νά καταληψθή έξ εψόδου ο ιστορικός αύτός βρά

την ζωήν

όρεων

ό

έλλην στρατιώτης

σήμερον έπί τή

χος. Και έν ω τά πολεμικά κρατούν είς κάποιαν ανη
συχίαν τήν ψυχήν μας, ό πολιτικός όρί^ων θολούται
έπί πλέον μέ τάς τελευταίας δηλώσεις του εσχάτως
έπιστρέψαντος έκ Λονδίνου Πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου. Ούοεις έπίστευεν οτι μετά δίμηνον παραμονήν
μή έξαντληθεϊσαν άπδ τής ειρήνης τάς μέριμνας ^α
ήκούομεν δηλώσεις όπως εκείνοι πού έξήλθον τών
χειλεών τού κ. Βενι^έλου. «Ούόεμια σύμοασις, ού»δε|ΐία συνεννοησις, ουοεμια συμψωνια ο^,ν ερνε
«μέχρι σήμερον μεταξύ ήμών καί τών συμμάχων
«μας ώς πρδς τήν διανομήν τών κατακτηΟεισών χω«ρών. Ή διανομή αύτή δέν δύναται νά γίνη, είμή

»μετά τήν σύναψιν τής ειρήνης πρός τήν Τουρκίαν
Κατάπληέιν έπροΐένησαν τά λόγια του αυτά ιδία
μετά τήν άτυχή, Κυβερνητικής τίνος εφημερίδες

προσπάθειαν όπως δικαιολογήοη ενεργείας τής Κυβερνήσεως. Καί προβάλλει αμέσως ορμητική ή απορία
—τήν όποιαν μέχρι σήμερον εκρατούμεν οιά τον
εαυτόν μας μόνον—πώς και οιατι οεν κατεΛηψθησα/

υφισταται τάς πλέον ψρικιαστικάς δοκιμασίας άπδ τδ
ψύχος και τδν παγερόν χειμώνα. 'Ο έχθρδς εΐνε τδ
ολιγώτερον επιψοβον στοιχεϊον. Αί σψαιραι τών

ή Ξάνθη και ή Καβάλλα και τά παράλια έν γένει τής

εχθρών σέβονται τους γενναίους μας καί άπδ τάς τολμη-

Διά τήν Θεσσαλονίκην ή 'Ελλάς ούδεν εχει νά ψο-

ραςεπιυεσεις των ίδικώνμας διαρκώς κάμπτεται και κλο
νίζεται ό έχθρδς άποδεκατιζόμενος, ό έλλοχευων όμως

βηθή άλλως καί ό κ. Βενιζέλος προέοη είς σχετικάς

Θοάκης άπδ τόν Ελληνικόν Στρατόν καί οεν εγκα^ιδούθησαν έγκαίρως έκεϊ ελληνικά! πολίτικα! άρχαί !

κατηγορηματικός δηλώσεις, οιά τάς Σέρρας δμως το

βαρβαρότητα

καί αύτήν τήν

έκ τών ζητημάτων τά όποια θά απασχολήσουν επί

πολύ τήν έλληνικήν διπλωματίαν δια τούτο θεωρείται
έπάναγκες σύσσωμον το έθνος να ενίσχυση τήν Κυβέρνησιν διά τής’Εθνικής αντιπροσωπείας καλούμενης
νά διακηρύξη τήν προσήλωσιν τού Έθνους πρδς τά

ποοαιώνια καί αναμψισοητητα οικαια του.

Άπό τήν Κυόεονηιικήν ιιεταόελήν τής Κ)πο/.εωε
τήν όφειλοιιένην εΐε τά βίαια μέτρα τοΰ Έιιόέρ Βέη
έιιαταιώθη ή ύπογραφή τήε ειρήνης και ή Εύ^ωπη
διά τής διακοινώσεώς της εμεινεν με τήν ικονοποίησιν ότι ήπείλησε τήν Τουρκίαν οτι οεν θά τής οώση
χρήματα νά άνασυνταχθή, άπό τήν έκλογήν δμως τού
Νέου Οικουμενικού ΙΙατριάρχου έκλεγ^ντος του Μη

τροπολίτου Χαλκηδόνας, τού έξοχου 'Ιεράρχου κ.
Γεοιιανού, ή έθνική συνείδησις ήσθάνθη μία εύψροσυνον προσδοκίαν καλλιτέρου μέλλοντος διά τήν στα
διοδρομίαν τού έν Τουρκία Ελληνισμού. Ό δια
πρεπής κληρικός μολονότι γέρων και πασχών oev
έδίστασε νά δεχθη τήν τιμήν με την οποίαν ή εκκλησία
τόν περιέβαλεν καί τήν τελευταίαν στιγμήν έπείσθη

ν’ άναλάδη είς τάς' γεροντικός ά/^ά καί στιδαράς του
χεϊρας καί νά θέσηύπό τήν φωτεινήν του διάνοιαν τήν

διακυδέρνησιν

ιμφ^

ληνισμού.

-}ϊ<®ίΓ
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* Π ΰΙΚ JAH 2‘fWi ♦
Λείψανα έν Ρόδω.
Πρό τριακοσίων έτών κάποιος Φραγκισκανός μοναχό;, ό\όματι Νώι, ιίχε παραμίίνε· είς τήν Ρόδον καί είχε γράύι:
τά απομνημονεύματά του. Άβηγείται λοιπόν οτι είς τήν εκ

κλησίαν τοΰ

Άγιου

Ίωάννου, ϋτήρχι σταυρός κατασκευα-

σΟείς άπό την λεκάνην είς

τήν

όποια'·

ίπ/υνεν ό Ιησού;

Χριστός τούς πόοας τών αποστόλων. ’Επίσης ϋπήρχον δύο
άκανθα: έκ τοΰ ακάνθινου στεφάνου, τόν οποίον έφερεν ό ’ίη

σοΰς Χριστός, καί.διηγείται μάλιστα οτι κατ’ έτος τό Πάσχα
αί άκανθαι έκείναι τοΰ Εωτήρος, ανθίζουν.

Τά αξιοθαύμαστα θρησκευτικά κειμήλια τής Ρόδου, τά ό

ποία άπεΟαίμασεν ό Νώε, δέν περιωρίζοντο μόνον είς αυτά.

Είδεν επίσης τήν κεφαλήν τής παρθένου

Άγιας Φιλομή

λα;, ένα μέγα τεμάχιον σταυρού, ενα βραχίονα τοΰ μάρτυρος
Άγιου Βιαγίου, ενα βραχίονα τοΰ πρωτομάρτυρας Άγιου

Στεφάνου, ενα βραχίονα τού Άγιου Θωμά
τήν κεφαλήν τής Άγια; Ευφημίας καί τήν
λυκάρπου. Ή νήσος όμως ήτο πλουσιωτάτη
έκτος τούτων είχε καί τά 30 αργύρια αντί

τοΰ Αποστόλου,
τοΰ Αγίου 11ο—
είς λείψανα, διότι
τών οποίων ό

’Ιούδας έπώλησε τόν Ίησοΰν. Κανείς όμως δέν δύναται νά
απόδειξη τήν αλήθειαν, διότι τόν ναόν τοΰ Άγιου
τόν άπετέφρωσαν οί Τούρκοι.

Ίωάννου

Γυναικεία Δικαιοσύνη.
Τά γυναικεία δικαστήρια έπιτελοΰν θαύματα έν Καλλιφορνία, οπού αι γυναίκες έσχον τήν τιμήν νά συγκαταλεχθοΰν έπ έσχάτων μεταξύ τών δημοτικών δι
καστών. Το έν Αγίω Φραγκίσκω τοιοΰτον κατήρξατο
δι άποφάσεως, ήτις έξέπληξε ι ούς δικαστής, τούς δι
κηγόρους, το κοινον και αυτήν ακόμη τήν κατηγορουμένην. Εδικάζετο μία κυρία Ρόντεύ καλούμενη, ήτις
κατηγορείτο παρά μιας γείτονος αυτής, οτι τή έθραυσε
διά κεράμου έν παράθυρου έκ πείσματος. Αί δύο γυ
ναίκες φαίνεται οτι προ πολλοΰ εύρίσκοντο eiy διάστιισιν, αλληλοϋβριζόμεναι και περιφρονοΰσαι ή μία τήν
άλλην. Το γυναικείου δικαστήριον άκροασθέν μετά προ
σοχής καί σοβαρότητας τής κατηγόρου, τής κατηγο
ρουμένης, τών μαρτύρων και τών δικηγόρων, άπεσύρθη εις σύσκεφιν καί έξέδωκεν άθιοωτικήν άπόφασιν.
Και ή πρώτη ένορκοςέξήγησεν εΐφ τόν έκπληκτον πρό
εδρον ότι αύτή καί αί συνάδελφοι αυτής έφήρμοσαν
απλουστατα τον στειχειωδέστατον κοινόν νοΰν el? τήν
περιπτωσιν αυτήν, συμπεραίνουσα ομοθύμως ότι ούδεμια γυνή έν τώ κόσμω δύναται νά σκόπευση εΰστόχως
όταν ρίπτη λίθον τινά ή κέραμον. Καί αληθές μέν ότι
ή παρά τής κυρίας Ρόντεύ ριφθεϊσα κέραμος εθραυσε τάς
ύελους, αλλ’ ήτο πλέον ή καταφανές ότι αΰτη άλλο
τι αντικείμενου έσκόπευε.

Τά μεγάλα γεγονότα ένύς τόπου δημιουργούν καί τάς
ωραίας εκπλήξεις. ’Ενίοτε δέ καί εκπλήξεις πολυσυνθέτους
έγγιζούσας τά όρια τοϋ θαυμασμού. Κάτι παρόμοιον μις
άπεκαλύφίΐη έν εώ προσιόπφ τοϋ έν Παρισίοις διαμένοντος
ομογενούς κ. Νικολ. Άξελοϋ ό όΟ κ- Ν ΑΞΕΛΟΣ ποιος όχι μόνον έδημοσίευσε θαυ
μάσιου ποίημα παλλόμενον άπό
ζωήν καί ενθουσιασμόν άλλά καί έτόνισεν αύτό έξόχως έπι
τυχώς. Καί ή έπιτυχία άμφοτέρων καταφαίνεται έκ τοΰ
ενθουσιασμού μέ τόν όποιον τό ύπεδέχθη ή ’Ελληνική κοι
νωνία καί μέ τήν ταχύτητα μέ τήν οποίαν διεδόθη παν
τού. Καθώς μάλιστα πληροφορούμεθα είς τά σαλόνια τών
ελληνικών οικογενειών τών Παρισίων ό «Νέος "Υμνος»
τού κ. Άξελοΰ έχει κάμη άληθινάς κατακτήσεις, εϊς τό
Λονδίνον παίζεται ή μουσική του εϊς τούς κινηματογρά
φους δταν παρουσιάζωνται ταινίαι τού Βαλκανικού πολέ
μου, μεταφραζόμενων δέ τών στίχων του είς Γαλλικήν
γλώσσαν μεγάλη πιθανότης υπάρχει δτι θέλει είσαχθή είς
τά Παρισινά κονσέρτα.
Όλα αυτά δείχνουν δτι έθριάμβευσεν ό ποιητής—συν
θέτης καί δτι τό Ελληνικόν δαιμόνιον ζητεί μόυον
άφορμήν διά νά προβάλλη νικηφόρου καί έπιβαλλόμενου.
Άλλά διά νά εννοηθούν δλα αύτά δέν είνε άσκοπου νι'ι
σκιαγραφήσωμεν δι’ ολίγων τόν κ. Νικόλαον Άξελύν.
Μολονότι άπό έτών ζή εις Παρισίους έν τούτοις δέν εινε
άγνωστος είς τούς δημοσιογραφικούς καί φιλολογικούς
παρ’ ήμϊν κύκλους. Συγγραφεύς ό ίδιος Οαυμασίου ψυχο
λογικού μυθιστορήματος γαλλιστί δημοσιευθέντος ύπό τόν
τίτλον <La part du coeur» καί εύφήμως κριθέντος ύπό τών
Γάλλων κριτικών, συνδέεται άπό νεαρις ήλικίας μετά τών
παρ’ ήμϊν κορυφαίων τοΰ πνευματικού κόσμου ιδιαιτέρως
τιμώμενος ύπ’ αύτών. Μία τών προσφιλεστέρων του Ενα
σχολήσεων, κατά τάς ώρας τής άνέσεως είνε ή μελέτη τών
έλλήνων ποιητών. Ό Όμηρος εύρίσκεται παρά τό προσκεφάλαιόν του καί αί σελίδες τών ποιημάτων τοΰ Βαλαωρίτου,
τοΰ Σολωμοϋ, τού Παράσχου καί τών νεωτέρων τω είνε
κατ’ εξοχήν οίκεΐαι.
Ή βιβλιοθήκη του περιέχει δτι εκλεκτόν ελληνικόν καί
ή άφοσίωσίς του πρός τά ωραία ιδανικά τής πατρίδος μας
είνε παροιμιώδης. Κατόπιν αύτών εξηγείται καί ή μεγάλη
έπιτυχία τοΰ έργου του. Τό πϊν άπορρέει άπό μίαν άγνήν
ψυχήν, μίαν διάνοιαν έξόχως λεπτήν καί μίαν καρδίαν πλήρη
πατριωτισμού καί εύθικτον άπό τάς ήρωϊκάς Επιτυχίας
τών ελληνικών δπλων. Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» τόν
ύπό τό ψευδιόνυμον «Άωτος» άποκρυβέντα διακεκρι
μένον φίλον της κ. Ν. Άξελύν μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν
παρουσιάζει είς τούς άναγνωστας της θερμά απευθυνουσα
είς αύτόν συγχαρητήρια. Δημοσιεύομεν δυο τετράστιχα.

Ή Έφετεινη Μόδα.
Κατά τάς πληροφορίας ποΰ μεταδίδουν από τό Πα
ρίσι ειδικοί κύκλοι, ή ζωηρά άντίθεσις χρωμάτων θά
εινε τό κύριον χαρακτηριστικόν ποϋ θά παρονσιάζι,
ή έφετεινή άνοιξιάτικη γυναικεία μόδα. Τό κόκκινον
μέ όλας τάς αποχρώσεις του θά κυριαρχή. Κορσάζ
ανοικτό κόκκινο μέ φούσταν μπλε, τό κίτρινον κορσάζ
μέ πράσινην φούσταν, θά είναι ο κυριώτερος τύπος τής
έφετεινής γουστοτροπίας. Καμμία άντίθεσις χρωμά
των δέν θά θεωρήται υπερβολική. Αί φοΰσται θά δια
τηρήσουν τάς σημερινής διαστάσεις των, δέν θά φοροΰνται δέ μεσοφόρια..

"Ολυμπε καί Ψηλορείτη,

Σμίξτε οί δυώ σέ μιά κορφή

Καί καρφώστε ’στό γρανίτη
Μιά Σημαία γαλανή.

Κι’ άς ακούεται γενναία
’Απ’ άκρη σ’ άκρη μιά φωνή,

Ζήτω Ζήτιο ή Σημαία .

Ή Σημαία ή γαλανή I

Αί πολεμικοί έ,ηχε'ρήσεις τών Βαζ.κανΙων μοιραίως τεί
νουν πρός τήν λήϊίν των καί ό 'Ελληνισμός φωτίζει τόν
τρεμοσόύνοντα καί Θαμπόν πολεμικόν ορίζοντα μέ τούς
κεράυνόύς τοϋ ήρωϊσμοΰ τού

Ο ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ 'ck τό Μπ.ζάνι καί μέ τάς
άστραπάς τής τόλμης του ύπεράνω τοΰ ορμητηρίου τοϋ Εχθρικού Στόλου. Έκεΐ μάχονται
χιλιάδες άκαταόλήτων Έλλήνων μέ τόν άκάματον πόθον

πολλοι

τά άνταρτικά Σώίιατσ κπί διά τούτο είδο-

μεν οζ.ας τάς ρεγάλας υπηρεσίας τάς όποιας προσόφερον
είς τόν έλευθερωτικόν άγώγα τοϋ Ελληνισμού. Ή Ιστορία
νά όμιλ/|ση εύφήμως καί άπό τάς χρνσάς σελίδας τοϋ πο
λέμου αύτοΰ 6ά καταλάόη άρκετάς ή δράσις τών άνταρτικών .Σωμάτων τά όποια, όχι μόνον έπολέμησαν παρά τό
πλευράν τοϋ Στρατού άλλά καί ολοκλήρους Έζ.ληνικούς
πληθυσμούς διέσωσαν άπό τήν άτίμωσιν, τήν καταστροφήν

τής άπελευθερώσέως τών ΊωαννΙνων καί ύπεράνω τών
οχθών τοΰ Ελλησπόντου όρμα κατακτητής τοϋ άέρος ό άφο
βος καί γενναίος Μουτούσης ύπολοχαγός το;ϋ Μηχανικού
’*
·'"
.
__
ι
Μωραϊτίνη.
έν συνοδεία τοΰ ’Αξιωματικού τοΰ Ναυτικού κ
Ή πρό τοϋ ποζ.έμου εποχή κατά τάς άεροπορικάε προσπά
θειας τής Ελλάδος άπέδειςαν ένα Θύμα τόν Καραιίανλάκη
καί ένα ήρωα τόν ϋπολοχαγόν τοϋ Πυροβολικό" κ. ’Καμ
ζ —'
ίτον
διατί
πέρον. Ό πρώτος έςέλιπεν ό δεύτερος άγνω
έπανήλΘεν είς τό πυροβόλου του. Ευτυχώς ή ‘Ελλάς δέ.ν

καί τόν Θάνατον.

Ο κ. Μάξ Μποτρέ γράφει έν τή «Παρισινή Ζουρ-

νάλ»
τά έξής
:
«Είνε
άκριβές
ότι άπό 10 περίπου έτών τά Βαλ
κανικά Κράτη άπετάθησαν

ΑΠΟ ΠΟΤΕ
ΠΑΡΕΣΚΕΪΑΖΕΤΟ
Ο ΠΟΛΕΜΆΣ

Φ
Γαλλίαν διά τον
οπλισμόν τών στρατευμά

των αύτών.
« Έκτος τοΰ Μαυροβούνιου, τό όποιον προμηθεύε
ται τούτον έν Αυστρία καί Ιταλία, όλα τα Βαλκανικά
Κράτη, άνευ έξαιρέσεως, ήγόρασαν από ημάς Μεγά
λην ποσότητα, όπλων, πολεμοφοδίων καά τ^υρπιδο^

εινε στείρα είς τήν δημιουργίαν φωτεινών προσωπικοτήτων
καί ό δαιμόνιος Μουτούσης, τό τέκνον τών Καλαβρυτινών
όρέων, άνεφάνη εις τόν ορίζοντα ενδοΕος διάδοχος τοϋ
τολμηρού καί έπιστημονικωτάτου Καμπέρου. Ό Εύρωπαϊκός Επιστημονικός κόσμος όμιλεϊ μετά Θαυμασμού διά τό
άΘζ,ον του καί ένώ έίαίρεται ό γενναίος άέιωματικός ή τιμή

κατά τά τελευταία ταΰτα έτη.
Η όλη έξαγωγή τών ειδών
τήν οποίαν
ε'ιδών τούτων, την
τά Βαλκανια απο
έκαμεν ή Γαλλική βιομηχανία εις
τοΰ 1902--1911, έχει ώς έξής :
άντανακλά έπί τής ευτυχούς πατρίδος'μας ή όποία άναγενδιακοσιόλιτρα
νδται μέ τούς Θριάμβους της καί άνακύπτει άπό τό βάρος
19379
Βουλγαρία
16587
άμαρτιών παρελθόντος νεκρωυέντος πλέον δι’ αύτήν. ’ΑναΕλλάς
16254
φέροντες τό ΰπερήφανον άθλον τοϋ Μουτοΰση μή λησμοΧερβία
24705
νώμεν καί τούς φιλότιμους άΕιωματικούς μας κ. κ. ΆδαμίΤουρκία
Έκ τοΰ πίνακος τούτου έξάγεται ότι όλαι αί σύμ
δην και Νοταράν, οί όποϊοι έϊετέλεσαν Θαυμασίας πτήσεις
έν Ήπέίρω κάί ένήργησαν έπϊτυχεϊς κατοπτεύσεις τοϋ’Εχ
θρικού στρατοπέδου, έπικροτοϋμεν δέ όλοψύχωε είς τήν
άποζΟμήν πάσης τιμής άπό τής γενειτέρας πολεως καί άπό
τής έπισήμου πολιτείας καί ολοκλήρου τοΰ ίυνους — άπό

πέρυάιν άλλως τε ϋπεβάλαμεν τήν Ιδέαν τής άπονομής
έίαιρετικών' τιμών ε(ς τους μεγάλους μας άεροπόρουε—εϊς

πάντας τούς άεροπόρους τής πατ'ρίδο; ιίας.

μαχοι Βαλκανικοί χώραι έζήτησαν παρά τής Γαλλικής
βιομηχανίας κατά τά 10 τελευταία ταΰτα έτη ός τήν
αυτήν περίπου άναλογίαν είδη πρός έξοπλισμόν αϋτόίν.
"Οσον άφορά τήν Τζυρκιαν, αι αγοραί της παρά
τής Γαλλίας υπήρξαν άνώτεραι τών άλλων Κρατών.
’.4λλ’ ένώ ή Όθωμ. Αυτοκρατορία έπρομηθεύτο παρ
ήμϊν όπλα τοΰ έμπορίου, πυρίτιδα, φυσίγγια κενά ή
κάλυκας φυσιγγίων μετά ή άνευ κατ/τυλίων, τά σύμ
μαχο Κράτη έπρομηθεύοντο παρ ήμών άποκλειστικώς σχεδόν πολεμικά όπλα, ήτοι τηλεβόλα μετά κιλ

Ή Λ. Β. 'ί ο Διάδοχος ώς ’Αρχηγός τόΰ Στρατού τής
’Ηπείρου διέλυσε τά άνταρτικά σώματα. Ή διάλυσις αυτή
ουδεμίαν έχει προσδζ.ητικήν σημασίαν διά τούς ύπερηφάνους καί - γενναίους άνδρας οί

λιβάντων
καίένδιαφέροντος,
βλήματα.
Είνε άξια
ή έξέτασις τών γενομένων
άγορών, έτος πρός έτος, διότι έξ αυτής δύναται κανείς
νά συμπεράνΐ) άπό ποιας έποχής τά Βαλκανικά Κράτη
----- ^^^,,άΐ'ωνται διά τόν παρόντα πόλεμον.
Hi Ui/fA
ήργισαν νά παρασκευάζωνται
* ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ IQNUTA
Τ
άπετέλουν. Ή Ιστορία
Ελλάς
τών Σωμάτων αύτών εινε πλή
Σερβία
Βουλγαρία
“
Ετη
ρης άπο ηρωισμόν καΤέργασίαν πατριωτικήν. Έτέ'λουν ύπό
276
493
λ>78
στρατιωτικήν πεισαρχίαν συντεταγμένα στρατιωτικώς καί
1902
25
1.299
1903
διευθυνόμενα ύπό Ελλήνων άϊιωματικών. Κατετάχθησαν
1,068
637.
1904
δέ είς αυτά καί "Ελληνες πολϊται άπό δλας τά κοινωνικός
10
837
920
1605
τάέεις, Θυσιασθέντες πρρθυμως καί προκινδυνεύσαντες ύπέρ
835
30
1606
16
τής τής τιμής τών Έλζ.ηνικών οπλών. Ό ένΘουσιώδηε
6,924
652
1907
11,940
Ήπειρώτης Γ. Χατίηγιαννάκογλους ό όνειροπολών πάν
794
8,107
1908
3,665
3,026
τοτε μίαν ένδοίον καί μεγάλην ’Ελλάδα είς τά Σώματα τά
3,112
1909
442
331
άνταρτικά άνήκεν όταν έπιπτεν είς τήν μάχην τής Σιατί1.471
1910
126
5,776
στης. Ό αγνός Ήπειρώτης, ό πειθαρχικός πολίτης, ό όρ1911
16.587
16,254
19,379
μητικόε δημοσιογράφος, ό μορφωμένος έπιστήμων, ό άκού“Αθρόισμ.
>U Ίΐυΐ' ww , τούτου πείθει ότι
τοΰ
πίνακας
ραστος Θιασώτης τής έΘνικής Ιδέας, ό (δανικός πατριώτης,
Απλοΰν βλέμμα έπί
άπο πεντε
-,.
ι Βαλκανικά Κράτη έκαμον
τά
άπό
πέντε μόνον
έτών
ό άνιδιοτελής φίλος έσπΛισεν έκ τών πρώτων νά καταέν Γαλλία
τάς σημαντικωτέρας
τών αγορών των είς
όπλα,
πολεμοφόδια καί πυρίτιδα. Ως έκ περισσού αί
ταχΘή είς ϊν έκ τών άνταρτικών Σωμάτων διά νά έπισφραtiz
JU
όπλα, πολεμοφόδια καί πυρί·
γ’ση διά τοϋ αίματός του τήν λατρείαν του πρός τήν πα
Γαλλικαί έξαγωγαί θεωρούμενοι κατά πενταετείς πε1___ .'·δεικνύουσιν,
' α----ότι άπό τού 1902·—1906 αί
τρίδα διά τήν όποιαν δέν εύρεν άρκετήν τήν μέχρι τοϋδε
ριόδονς
αγυρ^ άποδεικνύουσιν,
Βαλκανίων υπήρξαν ελάχιστοι, ένώ άπό
έργασίαν του και ένόμισεν οτι καί αύτήν τήν νεότητά του
“
καί τά ώραία όνειρά του καί τήν άγάπην του πρός τήν άγοραί τών
τοΰ 1907—1911 μέγιστοι.
οίκογένειάν

του

ώφειλε

νά Θυσιάση.

Τοιοϋτοι

ήρωες

44
Ο τραυματίαι τού λιμένος τής Χώρου άναρρώσας έπανσλαμβάνςι τδ πατριωτικόν έργον του. Τήν ήμέραν ποΰ τά
«Χαμηδιέ» έπετέθη τής Σύρου, έίηνάγκασε καί τήν «Μα
κεδονίαν» νά ίητήση άσυλου καί
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ασφάλειαν είς τάς άγκάλας τής
Ελληνικής θαλάσσης. Και μό
νον διότι εν εχθρικόν πλοϊον ίβλαψεν έν εώδρομον ’Ελληνι
κόν ήτο άρκετή τιμή δ.ά τόν έχθρόν. Ευτυχώς έστερήθη
καί αύτής τής τιμής διότι ή «Μακεδονία» έπιδιορθωθεϊσα
ταχύτερον άφ’ δτι ηΰχετο καί ήλπιζεν δ 'Ελληνισμός πλέει

ή η κατευουνομένη εκεί δπου τά καθήκοντα της τήν καλούν
οιά νά συνέχιση πολεμικήν δράσιν επίφθονον χαραχθεϊσαν
διά τών τηλεβόλων της έπί τών όρέων καί τών κοιλάδων
τής άπελευθεοωθείσης Χίου.
.•ηά

ε'Χε τή7 τψήν νά δεχθή αυτή καί μόνη άπό
ταε Ελληνικός πόλεις ολίγους κανονιοβολισμούς τοΰ ένθρ:κου Ναυτικού. Τδ Τουρκικόν καταδρομικδν «Χαμηδιέ» άδη
λόν πως κατορθώσαν
ΤΟ ΧΑΙΗΔΙΕ > ΚΑΙ ΑΙ ΝΙΚΑ! ΤΟΤ • νά άττοσπασθή τού
ΕΑΑΗΠΙΚΟΥ ΣΤΟΑΟΤ
Τουρκικού Στόλου εύρέθη αίφνης μίαν με
σημβρίαν πρδ τοΰ λιμένος τής Σύρου. ’Αντί χαιρετισμού
άπεστειλε μερικός όόίδας διά τών όποιων έποοϊένησεν ϊλίγην ζημίαν καί πολλήν συγκίνησιν είς τούς αγαθούς Συρια
νούς. Ή πρώτη είδησις τού γεγονότος αύτού έψθασεν είς
Αθήνας πρός τό εσπέρας μέ φρικιαστικάς λεπτομέρειας κα|

μικρού δεϊν ένέσπειρεν τήν κατήφειαν είς τούς πολυπληθείς

περιπατητάς τών οδών καί τών πλατειών τής πόν.εως. Ήτο
ή πρώτη αποκαρδιωτική είδησις άπό τής ένάρέεως τού πο
λέμου ή όποια τόσον ευρέως καί άνευ διαψεύσεως διεδίδετο
και επροέενησε μεγάλην έντύπωσιν εις τό έλληνικδν δημό
σιον. Εν τουτοις εύθύς ώς έίεκαθάρισαν τά ζητήματα χωρίς
να άποκρύπτεται κάποιος θαυμασμός πρός τό τολμηρόν καί

αποφασιστικόν τού Τούρκου Κυβερνήτου κατενοήθη ή άληθ»νή σημασία τού γεγονότος τό όποιον ούδεμίαν βαρύτητα
ειχεν, ούδεμίαν πρακτικήν σημασίαν άπέκρυπτε καί ούδεμίαν
επιρροήν ήδύνατο νά έίασκήση έπί τής δλης πολεμικής ' καί

πολιτικής καταστάσεως. Τό γεγονός δμως αύτό έπέπρωτο
τάχιστα νά έπισκιάση ή περιφανής καί θριάμβευτική δντως

νίκη του στόλου μας μετ’ ίλαχίστας ήμέρας. Μόλις είχον
παρέλθει^τεσσαράκοντα όκτώ ώραι δτε ή φυσιογνωμία τής
πο/.εως εοειέεν δλην τήν καταπλημμυροΰσαν αύτήν χαράν.
Ο 'Ελληνικός στόλος νικητής κατετρόπωσε τδν Τουρκικόν

δ οποίος κακώς έχων είσήλθεν είς τά άσφαλή καί απροσπέ
λαστα στενά. ’Εάν μάλιστα άληθεύη ή πληροφορία δτι τό
«Χαμηδιέ» άπατηθέν έκ τής έμφανίσεως ’Αμερικανικού θωρηκτού έρραδιοτηλεγράφησεν είς τόν ’Οθωμανικόν Στόλον δτι
° * Αβ.ρωφ» άπεμακρυνθη τών Στενών τότε τδ τόλμημα τ<·ζ,
«Χαμηδιέ» μεταβάλλεται είς κακόν δαίμονα διά τήν τύχην
■ ών Ναυτικών Δυνάμεων τής Τουρκίας. Καί άν παρίδωμεν
τδ κωμικόν μέρος τής σκηνής καθ’ ήν τδ «Χαμηδιέ·, τρέπε
ται είς άτακτου φυγήν άποκόπτον άγκύρας καί έγκαταλίπον
ναύτας είς τήν Βυρηττδν έπί τή ύπονοία δτι δ «Άβίρωφ»
ο καταδιώκει, πάλιν οέν-δυνάμεθα νά μή φαντασθώυεν τήν
τραγικήν κωωκότητρ τήν δποίαν έγκλείει ή ίίοδος τού Τουρ*"»δ Στ?λθυ έΠ'
*
βΦ'
’1' «ύ «Χαμηδιέ» δτι δ ίπίφοβος καί άτρωτος « Αόέρωφ» ευρίσκεται μακράν τών πολε
μικών έπιχειρήοεων τού Στόλου τού Αιγαίου. Συνεπώς τδ
τόλμημα τού «Χαμηδιέ» κατέληέεν είς πολλαπλήν συμφο
ράν τού έχθρικού Ναυτικού καί έγένετο αφορμή νά δοίασθή
καί πάλιν τό Ναυτικόν τής πατρίδας μας.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
, -θ' $av0‘ Τ(»ν ανατολικών ακτών τών Κυκλάδων
και των Σπ:ρόδων θά είναι έσβεσμένοι μέχοι νεωτέρας διαταγής.
— Λέγεται δτι τό Χαμηδιέ άπέπλευσε έκ ΠόρτΣαιτ προς τή Μεσόγειον.

Πρός τούς

,

τό έπί τής

τής οποίας εκφράξουν τάς ευχαριστίας των πρός τάς
πολιτικός καί στρατιωτικός Ελληνικός άρχάς, διά
την ισότητα με , τήν οποίαν μεταχειρίζονται πάντας
τους υπηκόους άνευ διακρίσεως.

Έρμου 58 γνωστό-

τατον

δδοΰ

κατάστημα

0ΕΟΔ. ΠΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
τά

Taffetas,

,
Εις τήν αίθουσαν τοΰ * Συλλόγου· τών Ωφε
λίμων Βιβλίων· ό κ. Άθανασάκης άνέγνωσε καί
εφετος τη λογοδοσία του.

πλέον S1C τουαλέτ-

Αερισμός της αιθούσης πλιμρης.— θέρμανσις τε
λεία.
Από της 9ης μ. μ. ορχήστρα.

Καρνέ 10 εισόδων Αης δέσεως πωλοϋνται εις τό
ταμεϊον τοϋ θεάτρου άντΐ δραχμών 8 (μετά τοΰ φό
ρου καί τοΰ μαξιλαριού).

ϋδρολήπται οΐ τε

υδραγωγείου αρδευόμενοι δπως εφιοτώοι τήν προσοχήν

soulin

είναι μι

μαλία και ώς προς τα; ώρας τής διανομής.
Έν Άθήναις, τή 10 Ίανουαρίον 1912
( Έκ τον Γραφείου τοϋ ' Υδρανλικοΰ Τμήματος)

ΛίΙΣΙΣ

sangant,

fleur

deuphine κλπ. ώς

αί

παροχή

κρότερα; διάρκειας, έξ ή; θά προκύψη καί μικρά ανω

mous-

Ο Ματσουκας διενειμεν ϊδιοχείρως εις τήν "Ηπειοον χιλιάδας χρησίμων αντικειμένων εις τους μαχομενους στρατιώτας μας.
,
x 9 άγγλος Φιλέλλην κ. Albert, Benus έγραφε
εις τόΐ’ έν Ρώμη παρεπιδημοΰντα κ. Λάμπρον θερμότατην επιστολήν.

Αλλαγή προγράμματος έκάστην Τρίτην. Πέμπτην
καί Σάββατον.
Τάς Κυριάκός άπογευματιναί άπό τής 3ης μ.μ.
Εκάστην Δευτέραν καί Πέμπτην άπογευματιναί
μέ δώρα διά τά παιδιά.

Ά-

καί επι-

Ικ των Δεξαμενών Λυκαβητοϋ καί οί απ’ ευθεία; εκτοϋ

Rpes veloute,

και.

αημεΐα τοϋ

καθαριομοϋ

οκευή; αΰτοϋ, ααρακαλοϋνται οί κ. κ.

Magnolia,

Taffetas

Παραστάσεις καθ' εχάστην άπό τής 5—12 μ.μ,
Μέ τάς εκλεκτότερος ταινίας τών μεγαλειτερων
έργο ττασίων.

υδραγωγείου εργααιών

τών εργασιών, ή έκ τοΰ υδραγωγείου

γ (^Πρωθυπουργός κ. Βενιξελος παρεθηκε γεύμα
Άενοδοχείον Σπλέντιτ, κατά τήν εν Θεσσαλο
νίκη διαμονήν του.

Ι^ίρβηληχ

‘Εκιελονμένα»· κατ’ αυτά; εις τινα
δοιανείου

αυτών επί τής καταναλώοεω; τοΰ νδατος, καθόσον, λόγω

τοϋ κ.

Ο Δήμαρχος Φλωρίνης άπέστειλε ευχαριστή
ριον τηλεγράφημα πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Βενιε,ελον εν Θεσσαλονίκη διά τήν Ελληνικήν Διοίκησιν.
. ,
θ πρόεδρος τής Ισραηλιτικής κοινότητας Χίου,
διεφευσε διά τοΰ τηλεγραφήματος του πρός τόν κ.
Κ,ορομηλάν την εν Ρόδω διαδοθεΐσαν εϊδησιν περί
διαρπαγής τών καταστημάτων τοΰ Ισραηλίτου ’Ισαάκ.

G^htstpon

Ύδρολήπτας τής πό-

ματα τής μόδας τών κυριών, τα όποια έκομισε

, .
θί πρόκριτοι Αλβανοί Βερροίας άπέστειλαν
fc'Yi<TToAyr πρός τας εν Θεσσαλονίκη έφημερίδας διά

Κ·ατ αυτήν ανήγγειλε pia ωραίαν απόφασιν. Ο
Σύλλογος άπεφάσισε νά προκήρυξή διαγωνισμόν πρός
συγγραφήν διηγημάτων αναφερομένων έκ τοΰ Πολέμου.
:
Υπουργείου τών Οικονομικών έδημοσίευσε
διάταγμα δια τοΰ όποιου ΐ) κλήρωσις τοΰ Λαχείου
τοΰ Στόλου τοΰ παρελθόντος έτους, ορίζεται διά τήν
/Οην προσεχούς Φεβρουάριου.
Εξελέγη Πρόεδρός τής Γαλλικής Δημοκρατίας
ο κ. Ραϋμόνδος Ποαγκαρέ.
,.
9 γνωστός φιλότουρκος συγγραφέας Πιέρ-Λοτί
εόημοσιευσε συκοφαντικώτατον βιβλίου κατά τοΰ
Ελληνικού Στρατού.

χμ,

λεως Ά&ην&ν.

'Ωραιότατα είνε τά νέα μεταξωτά δια φορέ

νεώτεραι

γαρνιτοΰραι διά τάς

τας κυριών.

Ιΐοός τους »:. κ. Έμπορους ’Αθηνών
Ιίαρακαλσΰμεν υμάς, δπως διά τά έκάστοτε παραλαμβανόμενα έμπορεύματα ιδίως έκ τοΰ τελωνείου
Πειραιώς ζητήτε καί τά διπλότυπα πληρωμής τοϋ
δημοτικού φόρου, καθόσον κατά τήν ένεργουμένην
έξέλεγξιν τινές τών κ. κ. ’Εμπόρων φέρονται δφείλοντες δημοτικούς φόρους ένώ πράγματι έπλήρωσαν
αύτούς εις τούς άναλαμβκνοντας τόν έκτελωνισμόν τώΛ
εμπορευμάτων αύτών.
Έν Άθήναις τή 15 Ίανουαρίου 1913.

Ό Δήμαρχος Αθηναίων
Σ.

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

C
*
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ΤΑ
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I> t Α. ■ " 1

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ |\|
ΑΛΕΥΡΟΝ
€

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ.
Πωλεοταχ scs άλατά, φαρμ-αχεοακαέ φαρμαχερπ-ορεία.
ΑΝΤΠΤΡΟΖΩΠΟΤ Δοά

ζην

Ελλάδα καχ Κρήτην.

ΚΟΣ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ Α€>ΗΝΑΙ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ» ΔΡΧ. 60,000,000
Η Δ Ρ Α

Η Ν

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΜΣ

Α Θ Η Ν A I X
ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ

_

ΧΑΛΑΛΙ . Εν Πιιραιεΐ, Ιΐίτραςς, Σύρω. Καί.άιιχις- ΤοτπΛλρτ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ,: ΈνΧανέ·»,. «Ηραχλ.έφ χαί ί.βΰμνφ.
ΓΡς"6>"’
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑί. Έν Κωνσταντινουπύλει (Υποκατάστημα έν ΓαέστΛ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

ιιλι

.

“ΑΘΗΝΑ’ΓΚΗ

Π
.
, ,,
,
Τρακεζοίν,ε, Κ.ρασοϋν, , Σμύρνη, Χίω Μ “ ί« Τ
*
Σταμποΰλ), έν Άμ1β&,
Καδάλλα, ΒίνΟη,Ίωαννΰοτ,.
*’
Ρβ<*” Aoivocc, I αρσω, Θεσσαλονίκη, ΣέρραΗ,

ΕΝ αιγτπτω.

:
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Κ-.,,, ,Μ„ε
Τ4ντα καί ΜπινΙ-Σουίφ.
««
”
,
/ Λιμβσω (Κύπρου

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ, (»■ «
έ\ Χαρτούμ (Σουδάν) και εν Δεμένε Βαθέος (Σάμου).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Διαθέσιμα :
Έν τφ Ταμείο) καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις .
Παρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίφ
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων
Εγγυημένο» λογαριαόμοί :
Έπί ένεχύρφ χρεωγράφων .
Δρ,
Δι εμπορικών καί άλλων εγγυήσεων.
Έπί υποθήκη, ακινήτων ....
Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί .
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείω
καί ’Ανωνύμων Εταιριών
Χρειάγραφα καί τοκομερίδια ....
Συμμέτοχοι εις έπιχειρήσεις ....
Υποκαταστήματα..........................
Κτήματα Τραπέζης.................................
Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί Ύποκαταστημάτω ν.

16,456,039.15
15,878,482.67 Δρ.

65,746,433.60
72,337,243.81
10,268,603.23

24,722,873 11
25,634,930 64
6,793,880 93
3,384,793 60
1,967,851
4,778,202 81
1,332,750
273,994,521 88
I

Ό Γεν. Διευθυντής

ΜΑΤΣΑΣ

Ο Γη·. 'Επιθεωρητής
♦.

H.

60,000,000
5,676,250
504,301 95

46,124,12677.
51,252,893.38
31,452,367.07
16,706,285.92

Δρ.
•
’
»

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

148,352,280 64

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Εταιρικόν...........................
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν .
Άποθεματικόν Προνοίας...........................
Καταθέσεις όψεως.................................
»
προθεσμίας...........................
»
πολυετείς καί μέ προειδοπ.
Ταμιευτήριον..............................................
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί .
Εξωτερικοί λογαριασμοί...........................
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα .

01 ΕΙΣ- ΧΡΓΣΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΕΤΙΜΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ_________________________________ _________________
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Ζ. Κ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

,

Λαρίσση, Άγρ.νέφ, ,β1 Καρδί,ση..

145^35,673 14

Δρ.

29,530,493 24
30,903,781 61
1,844,021 94
273,994,521 84

νεφάλαιον Μετοχικόν
Δρ. 20.000.000.
Αποθεματικόν προνοίας
»
260.000.
»
διά Συναλλαγματικές
|
» · 500.000.—
10.986,661.60 χαφορα»
Δάνειον
έκριζώ

1.775,084.
σεως
Δρ. 11,922,500.—
439,881.50
Μείον ’Απόσβ.
διά κληρ. όμολ.
610.000 —> 11.312.500 —
3.652,537.3^
Μερίσματα
χρήσεων
3.470.60
1.680,650.6ο ,

Ταμείον:
Κεντρικού καί Υποκα
ταστημάτων Δρ.
873,327.45
Παρά Τραπέζαις 10,113,333.15

Χοηματόγραφα
Σταφ. Τράπεζα
’Αξία σταφιδοκάρπ.
έν ταίς άποθήκαις
Διάφοροι χρεώσται

ί
385,964.75,

Έξοδα έγκαταστ.
καί ίδιόκτ. άποθηκ.

Τράπεζ.’Αθην. Κατάθ. δαν. έκριζώσ.

1

Φ

8.524,744. 65

Διαφορά έκδόσεως
δαν. έκριζώσεως Δρ. 1.458.333.3ο
Μείον Τά άποσβεννύμενα
»
104.166.65

_
.
1.35»,166.6

’Εκριζώσεις στα
φιδαμπέλων
»
Μείον Τά άποσβεννύμενα
»

1.433,588.6ο

ί

1.939.422. —
505.833,35

Προσωρινοί λογ«Ρ«,ομ»1 _

441,805.40

Κέρδη καί ζημίαι

1.400,88ο·35

Δραχ.

ι
32.075970.60

Δρ.

32.075.970.60

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ
*
X Ρ Ε Ω Σ1Σ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α' τόμος
Φρ.
3.00
’
Β'
»
»
2.00
’
Γ
»
,
i 50
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
>
»
2.00
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων.
5 00

η ρθιΤινΕΙην Δρ“μα Βυζανιινόν τρίπρακτον
Ο EilAA^MO> κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟϊΆΑ » ιστορικόν
»
Η ΤΖΕΝΗ ME TO I ΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν εις τήν’Αγγλικήν
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Π

(Διδαχθέντα άπό τής Ελληνικής Σκηνής)
™β Α' Β ·=αί

>«'τ ’«

Υπόλοιπον παρελθούσης χρήσεως Δρ.
Φόρος εις Ελληνικόν Δημόσιον »
Έξοδα Διαχειρίσεως
»
Ενοίκια’Αποθηκών καί Γραφείων ».
Έξοδα διαφημίσεως πρδς έπέκτασιν τής καταναλώσεως
»
Υπηρεσία δανείου έκριζώσεως
»
’Αποσβέσεις διάφοροι’ διαφορά άντιτίμου χλωράς σταφίδος κ. λ.
»

, 773,964.
3.993.795.80
453.144.15
282.242.75
314.429.» 5
1.230.907.40

______________

’Αξία παρακρατήματος 1911-12 Δρ. 2.684.675.70
Έπτάδραχμον δικαίωμα καίκλάσματα παρακρατήσεων
» -.442.748.85
Κέρίη
βωμ,Χ«ν!«; Χ«·· -«f»- . ;219988.85

κρα,,ηματο»
,
, ,
Τοκομερίδια χρεωγράφων και τοκοι »
Υπόλοιπον είς νέον
»

jaft
fiS
49b.330.b5
1.400.885.35

1.196.145.55

Δρ. 8.244.629.40

Δρ. 8.244.629.40

Έν Άΰήναις τή 21 Νοέμβριον 1912
ο προέδρου ΤΟΥ δ,οκητ.κου ιυμβοτ.,ου

Ζ. Κ. ΜΚΤΣΑΣ

ο

ΤΡ.ΜΜ.ΤΕΥΤ

λ.. 7Κ. γάλανοπογλος

______

π ΜΟΝΗ

ΤΑΧΥΤΕΡΗ

’Ατμόπλοια :

ΓΡΛΜΜΗ

ΕΞ

ΕΠΠΑΑΟΙ ΚΑ» ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΠΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»

Α θ Η Ν A I „ τόννων 16,000.

Θ
ΣΤ
Σ jjJfcVVVUJV
,,Ίτόννων 12,000
— Ε Μ- -I —
. Ο
ν ΚΛ
r* Η
γ~Ι A,
Λ^,νυυ
γη

r

* ' β

----------- ------

.X" ΪΕΕΉ
».·«
χαΐ φημίζο,-,α, Μ
xai ,(„ά.
με 150 βέοΒίς Λ' 200 ϋάμ 'κ””
κα'^αίονς ΙΙ,κας. Eire ηοίντ,ΐέα,ατα. άναηανακώ,α,α
ημ^ίμ Z,ovJ,lh
, -' Τί Ια00<>’-,κ Γ· ΕΧ°™<· ·Ι^,6,Χ1,· φΜωμότ,
li Μ
μΕ%:iZ£Zr±r’i^
,rt^rίαw> ^πωλειον,
»M,re,,Bi« καφφενεϊον«κτλ.”5»κτλ.5··^
* υγείαν
τώντα£^^^^^
ίίαπνιοτ
Διά τή?

KONIWK
Σ. ««ι Η.και Λ. ΜΕΤΑΞΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ή κ. Μ. L. Tavari καθηγητρια Μονωδίας είς τό
Ώδείον Λότνερ έχουσα διαθεσίμους δύο ώρας τήν
έβδομάδα δίδει μαθήματα φωνητικής μουσικής. Δι
δάσκει τάς δπερας είς τήν γλώσσαν τών μουσουργών
των. ’Ακολουθείτήν πλέον εύληπτον διδασκαλίαν καί
καταρτίζει μαθήτριας τελείως είς μικρόν χρονικόν
διάστημα, τόσον είνε ή εύμέθοδος ή διδασκαλία της.
Πληροφορία; δίδονται έΐς τό Ώδείον Αότνερ.
Συνιστάται ιδιαιτέρως υπό τής « Ελληνικής Επι-

ΕΤΗΣΙΑ

120,000 ΦΙΑΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΆ nPgKTOPSIfl

Εν "Τν^ύΖ^05 Αίγ&>5)’ ΠΑρ“ς’
Γ,’Μ·''
Σμύρνη,
-χ^^^^^^231χ"ϊΟ-ύωΠεϊαΐ 8ίί 5παντα τά μέρη τ^ζ Ελλάδος καί Ανατολής.
Σ. Π. Α. Π.
Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών
C.30 -π.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Meγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
7.06 » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην {λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
8.20 » Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας
στάσεις·.
1.00 μ.μ. Δια Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

’Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.30 στ.μ. Διά Κόρινθον, Αθήνας.
11.40 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλιον,
’Αθήνας.
8.30 » Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον 'Ολύμ
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.45 μ.μ. Διά Κνλλήνηυ (λουτρά),, Πύργον 'Ολύμ
πια.

__ _ *·

ΕΥΑΟΚΙΑΣ

Πώέρμφ,

’Αναχωρήσεις έκ Καλαμ ων
7,00 π.μ. Δια Κυπαρισσίαν, Ολύμπια, Πύργον,
Τάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναυ
πλίου ’Αθήνας.
12.05 » Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

έκπτωσις 30

ο/ο

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

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΟΝ
Η τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ
ναικείων πίλων. Έ άληθινή ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΕΓΔΟΚ. ΤΖΗΡΙΤΗ. Μία
άπλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείας.
Οσαι κυρίαι έπιδιώκετε τήν παρισινήν χάριν, ίδοΰ
εύκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής.
Συνιστώμεν έκθύμως τά Κατάστημα τής κ. Εύδοκίας Τζηρίτη.

Πρός τους κ. κ. Ύ&ρολήπτας τϋς
ηόλεως ’Αθηνών.
ΠαρακαλοΟνται οί κ. κ. ύδρολήπται «πως έντδς 8
ήμερων άπδ σήμερον προσέλθωσιν είς τδ ταμεΤον τοΰ
Δήμου καί καταβάλωσι τό άντίτιμον τοΰ υδατος τρέ
χοντος έτους, καθόσον έν έναντία περιπτώσει ή ύδραυλική ύπηρεσία τοΰ Δήμου θά εύρεθή είς τήν άνάγκην
νά ένεργήση τήν αποκοπήν τοΰ υδατος.
(Έκ τοΰ υδραυλικ. τμήματος τοΰ Δήμου ’Αθηναίων).

Κ

διάρκειας
1 μηνών

Μ

ΕΝ 042 ΕΡΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTHMPS

J.

Α α. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΩΝ

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
φον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλοΰτον τοΰ κατα
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά

τελειότερα άιϊποόροουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας
καί τά τελευταίας μόδας υφάόματα. Δέν θά σάς
προσέλκυση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τους καταστηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών
τρόπων.

Έν Καϊρ
ω
....

I,

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
α

Οδός Έρμου καί Καλαμιώτου —

θεωρήσεως.»

Μ ΕΤΑΞΑ

Σ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

H

διάρκειας
6 μηνών

ΤΖΗΡ1ΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° 9
Γενικός Πληρεξούσιός

Η Λ I Α Σ Γ. Κ Ε Σ Σ Ε X|A. I. ΙΕΡΩΝΝΥΜΙΔΗΣ

4.40 μ.μ. Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
8.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 »
Εξ 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 »
Εκ Καλαμών, Κυπαοισσίας, Μεγάλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Α' θ.
( Β' »

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ
ΑΓ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

Γ Έν 'Αλεξανδρεία

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΟΟΟ χίλιόμ.
έκπτωσις 25
2500 •χιλιόμ.

’Αντιπροσωπεία είς ολας τας
μεγάλας πόλεις ’Αμερικής,
Τουρκίας και Αίγυπτου.

Ο
Η
Μ
Η
Μ
Η

’Εάν al Άθήναι δύνανται νά ΰπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως αημειωΰείσας καταπληκτιπάς προόδους των μία άφορμή πρδς τούτο είνε και τδ μεγα αντ
Κατάοτηιια εις τδ όποιον ουνεκεντρω&η πλούσια έπίπλωσις. απαστραπτουσακα&α.ριότης, πρόΰυιιος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία και ποικιλία ολων^ των είδων της
xal ,φ Γχλακτοχομ.έα«·
σε» ete >ό ζήτημα τήί εν»ηνήι ύταημήί. και οίκοτ π>ο« «<“.
.
δίνοϋ Γάλακτος J Σ Τά Γεαούρτεχ του κατέστησαν ονομαστα, ολα δε τά
είδη τής Γαλακτοκομέα? παρέχονται άφθονα, ευύητά, και με υλικά εκλεκτά
καί έπιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικωτατα γευστικώτατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν όλων, αύτών Οάκα'.ως ^εωρειται τδ κέν
τρου όλου τού έκλεκτού κόσμου. Δεκαέως εύρίσκουσι ^εσιν μονον οί. προνοητικοί
πού φοοντίζονσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη ΟίκαόΟτερον ο .ο
οί συχνάζοντες είς τά Θέατρα δέν ΰεωρούσι τήν διασκέδασίν των πληρη αν δεν παρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, η τδ παγωμενον γαλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, ει; τάς πολυτελείς αΐ&ούσας τών

Ν
Η

0
Α

«I
Μ

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ -48

Δ Η Α θ ΠΟ1 Η X 1 Σ
Κυκλοφοοούν έν ·Α0ήν<ης ψεΛΙς Λποδείξε^ς In δνόματντής <W>%.ΈΛωοήΟΕως ,
ώςέκ τούτου τούς ουνδρομητ.Ις μας νά «ακοντα, .ηρε ^IS
W,^V άποδνίξεών μ«ς καί κατό,.ν νά έξοφλώσ.» αίτάς. Η αοτυνομτσ ενριοκετα. εκτ
τά Ιχνη τών άπατεώνων.

-

"

·;Χ";- -’’.l

J

3)έν ύ&άρχει χρησιμώζερον όώρον
άϋΰό μίαν σειράν ζης ^^ηνικης
Ήοηδεωρήσεως >.
^ηζήσαζέ ζην
είς ζά ^Γραφείαμας
^Μενάνδρου άρ. 83
*<3ΐδήνας

2421.—ΤύΜο»! ·Ανγής

'Αίΐ·<πολ·ποί>1*ν.

