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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Ε1ΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
Ζώγραφοτ

Α0ΗΝΑΙ —
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 19)3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ

»

*Έκδο<ίις εκλεκτή γενικώς

12.—
8.—
3.—
1/i Λίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.—

ATHENES

Πασα εργασία έκτελεϊται δι’ ήλεκτρικών έργαλείων τε?^είως άνωδύνως και κατά τάς νεωτάτας μεθόδους τής όδοντοϊατρικής επιστήμης

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

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
mt I
ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΜΑΣ

ΟΟΙ01 ΑΡΧΑΙΟΙ Ellffi ΪΪΠΡΑΦΕΙΙ

^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΤ 83. — ΑΘΗΝΑΧ

Τηλεγραφική β.'ν»„σΚ

(vis-a-v-is du Parlement)

25 η Δρ. 25

·1

^ΥΓΕΝΙΑΝ

RUE OlflERE 5A

7ΚΘΜΝΛ1

και τέχνης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

^\.ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

CHIRURGIEN—DENDISTE

ΟΜΗΡΟΥ 5A ( Έναντι Βουλής)

ςτΝδρομάι προπλΜρητεαι
Δια τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ..................................
Δραχ.
Διά τους διδασκάλους
...
>
Διά την ΑΜΕΡΙΚΗΝ................................................
Δολλάρια
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
. .
...........................
Διά την ΚΥΠΡΟΝ........................... ,.....................................................
Διά την ΕΥΡΩΠΗΝ
............................................................. Φρ. χρ.

JWN- G. CR^NIOTIS

K2RN- Γ. KPRNinTHS

επιθεορηςις

είς 120 τόμους δεμένους, άξίας δραχ. 315

: "ΕΑΛΗΙΙΙΗΙ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΙ,, - ΑΘΗΙΑΙ

ΜΕ ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον η μη δέν έπιστρέφεται.

•Ό^κηροε . . ·
Αισχύλος . .
Χοφοκλής .
Ευριπίδης .
•Αριστοφάνης

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί ίγγραφαί δρχονται άπό 1ης έκάοτον μηνός. — Τό τεύχος δρ. 2.

τόμ. 8 'Ηρόδοτος . . τόμ. 4 Λημ-οσθένης . . τόμ. 3
>7 Θουκυδίδης . » 4 Θεόφρκστος. . > 1
Πλάτων
. . >31 Λουκιανός . . » 6
> 7
> 19 Αριστοτέλης. » 4 Πλούταρχος . » 10
>11 Ξενοφών ... > 3 Θεόκριτος ...» 1
Επίκτητος ... »' 1

moms ίΒ ΓΒίΙΡΠΟΤ Α. Μ

Ζητήσατε τιμολόγιον (ΤιβλΙων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
——---

Ή πτώοις τών Ίωαννίνων.— Αί θυσίαι.—Ααρδανέλλια.—Πώς άνετράπη <5 Κιαμήλ.—Ή Μακεδονία κατά τό 1821 χαί
κατά τό 1912.—Ή δρααις τοΰ Γαριβαλδινοΰ Σώματος υπό Δ. Ζ.—Γιάννενα, (ποίηοις) : 1. Πολί τη.—Μία παρτξηγημένη, υπό Dateson : Μετάφραοις Ε.— "Era 'Ελληνικόν ’Ατελιέ: Ε· Παντελίδον.— ’Από τόν πόλεμον. — Άπό την Ιστο
ρίαν τών Ίωαννίνων.—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ : Αί 'Ελληνίδες καϊ ό Πόλεμος. — ΟΙ πρόσφυγες: Ανίδος A. Ν.—Άπό την ζωήν
τοΰ μηνός- Φεβρουάριος: Δ. Λ· Ζ.—Κωνστ. Τσικλητήρας.—Στέφανος Μαρτζώκης.— Ή πτώοις τών Ίωαννίνων καί ή
Βουλή.—Ξένα ΰέατρα.— 'Ολιγόστιχα Γιαννιώτικα.—θέατρον Κυβέλης.— Ό Νέος Κινηματογράφος 'Παλλάςν.

Ο ΚΟΣΜΟΣ .—Αί τραγικότητες τοΰ Μεξικοΰ.— Οί όροι τής
ΕΙΚΟΝΕΣ .—.ΜετάΗια αναμνηστικά.— Ή κ. Α. Σαριδάκη.

ΧΤ^ΡΤΟΠΟΛΗΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ Δε ΚΟΤΖΙΑ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ TEN ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΧΑΡΤΟΠδΛΕΙΒΝ

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων,συγγραμ
μάτων, Περιοδικών και πάσης ποιότητας.
Μεγάλαι άποθήκαι εϊδών γραφικής ύλης πάσης
προελεύσεως.
’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι Επιστολικών δελταρίων
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα.Έξεδόθησαν πλέον τών 3000 είδών μέχρι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφείου μέ 10 πιεστήρια διά
μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de
Ville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.
Φωτογραφικά είδη: Μεγάλη παρακαταθήκη
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι άντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

REVUE

Heuuenique
IliUUSTREE

I*>rix

IDu Num£ro> 1

Τηλεφώνου 464

ΜΑΕΕΑΖ - NEJPWMIA - Κ©ΜΜ«Ε1Ε

Ίδρυϋ'όν τώ 1870
-ν-··ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

EUGENIE ZOGRUPHOU

*Αρι&μός

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ· ΠΑΛΛΗΣ

παραδοχής.

«χχχχχχχχχχχχχχχχ···-^-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &ΚΑΛΛ0ΝΗΣ
Των ΚΥ'ΡϊίΙΝ

JTr/xNc

Αιάφοροι θεραπείαι πρός άφαίρεσιν ρυζίδτον, Ctn~
KZJ.
έπι τη βάσει επιστημονικών πα
ραγγελμάτων και επιμελημένης θεραπευτικής.
Ζσϊμάδίΰν

Ζητείτε άπό τό
1 ΝΣΤ1ΤΟΓΤΟΝ
"Oja

za

καμμυνζικά

είδη

ζών

κυριών:

Κρέμες, Πούδρες, "Αρώματα.
Αιά τήν άπόκτησιν ή τήν όιατήρησιν όροσεροΰ προ
σώπου και απαλής έπιοερμώος. Τό ’Ινστιτούτού έχει
τό ρεκόρ τής επιτυχίας.
xKajaiadnaia άτζαράμιχυος καϊ άσύυκριζος
διά

ζάς

κομμώσεις

7~ΟΛΟΣ

ζών κυριών.

ΕΡΜΟΥ»—7

Κάτοϊ&Ί, Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

■■

’

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΚΑΔΡΑΧΜΑ

Ανωθι τοΰ έν τώ κέντρω ώς ειρηται πλαισίου φέρονται

Μ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ

ταζοειδώς αί λέίεις «Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, κάτωθ δέ αί λεζεις «πληρωτέαι έπί τή έμφανίσει», ή χρονολογία

Ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος δηλοττοιεΤ δτι τίθενται είς κυκλοφορίαν δεκάδραχμα τραπεζικά
γραμμάτια νέας έκδόσεως (ένάτης) μήκους la καί πλάτους
5 περίπου έκατοστών, ών τά κυριώτερα γνωρίσματα είσί τά
έ£ής :

κιαί ή υπογραφή διά σφραγιστήρος τοΰ Διοικητοΰ τής Τρα
πέζης I. Α. Βαλαωρίτου.
Τά δεκάδραχμα τούτα τραπεζικά γραμμάτια απαγορεύεται
νά κόπτωνταιείς δύο κατά τόν ΒΥΞΔ' Νόμον, έφ’ω κάτω
θι τής υπογραφής τού Διοικητοΰ άναγράφεται διά μελανών κε

Έπί τής προσόψεως: Έν τώ κέντρω καί έν πλαισίω πεποικιλμένω διά δανδελοειδών ποικιλμάτων φέρεται διά λευ
κών μεγάλων άραβικών άριθμών δ έμφανίζων τήν άίίαν
τοΰ γραμματίου άριθμός ιο, ύπ’ αύτόν δέ καί έν τή βάσει
τοΰ πλαισίου έν μελανή ταινία αί λέζεις «δραχμαί δέκα»
διά λευκών κεφαλαίων στοιχείων.
Άριστερά τούτου έν κυκλικώ πλαισίω φέρεται ή είκών
τοϋ ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γεωργίου Σταύρου, άνωθι αύτοΰ

φαλαίων γραμμάτων τό σχετικόν άπόσπασμα τού Νόμου
τούτου.
Η πρόσοψις έν γένει είνε χρώματος ιώδους, διακοπτο-

ή σειρά καί κάτωθι ή διά σφραγιστήρος υπογραφή τοϋ ταμίου δεέιά δέέν κυκλικώ έπίσης πλαισίω τό Βασιλικόν στέμόμα,ύπέρ αυτό ό άριθμός τοΰ γραμματίου καί ΰπ’ αύτό ή (δί

LA GRANDE FABRIOUE
PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILLEUR MARCHE

VETEMENTS POUR HQMMES· ET ENFANTS

μένου περί τά άκρα υπό πρασίνων καί κεραμοχρόων ποι
κιλμάτων.
Έπί τής όπισθίας δψεως. ’Εν τώ μέσω ύπάρχει έν ώοειδεί πλαισίω ή είκών τοΰ Έρμοΰ τοΰ Πραίιτέλους, άνωθι ή
λέίις «Benque», κάτωθι αί λέίεις «National de Gr6ce έκδοσις ένάτη· καί έκατέρωθεν τοϋ Έρμού ό άριθμός ίο καί ΰπ’
αύτόν αί λέίεις «francs».

ROBES, M ANTE AUX ETC. POUR DAMES & FILLETS
SONNETERIE, CKEMISERIE, PARFUMERIE, GANTERIE, MERCERIE,

Έν Ά&ήναις τή 11 Φεβρουάριου 1913.

LINGERIE FINE, ARTICLES DE 5LANC, MARSQUINERIE

'Ο Διοικητής

χειρος υπογραφή τοΰ Βασιλικού Επιτρόπου.

CHAUSSURES, ARTICLES DE voyACE ETC- ETC-

I. Α. ΒΑΛΑΩΡΙΣΤΗ3

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ Ε8ΝΙΚΗΣ1ΡΑΠΕΖΗ2 ΤΗ2 ΕΑΑΑΔ02

ε.η.η.Π.

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

ΔηλοποιεΤ
άπ, εχτός τών ήδη έν κυκλοφορίρ εκατονταδράχμων τραπε

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

τλξβιδιων

Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκυπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ ’Αθηνών
Δια Κόρινθον

Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Άργος
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Τρίπολιν
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* Μεγαλόπολιν Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* Κυπαρισσίαν Εΐσιτήρ.
ιβλιάρ.Β
* ’ Ακράταν
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* Πάτρας
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
* Πύργον
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34,50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23 20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22.55

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6.—
4.05
4.—
2.80
13.10
9.20

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9—
14.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

Έκ ΙΙατρών
Διτ Πύργον

> Λεχαινά
* Αίγιον
* Κόρινθον

Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

Έκ ΤριπόΧεως
Διά Καλάμας

» Ναύπλιον

Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
12.25
9.65
8.05
9.50
7.80
6.75
5.60
(Έκ τοϋ Γραφίου)

STIEIN

S.

7.35
4.85
4.70
3.40

ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ
*
αύτάς είς κυκλοφορίαν
και έτερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών και μήκους 178
χιλιοστών τοϋ μέτρου, διακρινόμενα διά τών εξής κυριωτέρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψις
Η πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών
κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις α’Εθνική Τράπεζα τής
*
Ελλάδος
κάτωθι δε αυτών καί έν τφ μέσφ έν πλαισίω
πεποικιλμένω διά δαντελλοειδοϋς ποικίλματος τόν αριθμόν
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. “Υπό τοϋτον έν μελανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς λέξεις 'δραχμαί εκα
τόν» διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.
Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τοϋ ταμίου τής
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τοΰ Διοικητοΰ καί δεξιή ή τοΰ
Βασιλικού Επιτρόπου, τε&ειμέναι αί μέν δύο πρώται διά
σφραγιστήρος, ή δέ τελευταία ίδιοχείρως.
Αριστερή τοΰ γραμματίου εΰρηται έν πλαισίφ σχήματος
κυκλοτερούς ή είκών τοΰ ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρου,
δεξιή δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.
Ή πρόσοψις χρώματος Ιώδους πλαισιοϋται ύπο δαντελλοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟ2ΤΑ^ΙΟΝ

ΣΤΕΙΝ

Σ.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΝ

ΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

’Οπίσθια δψις
Ή οπίσθια δψις^ πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλο·
ειδοϋς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τοϋ σωζομέ·
νον αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλοϋτον.
ώς άναγινώσκεται καί έπί τοϋ βάθρου αύτοϋ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.
* Εκατέρωθεν τοϋ αγάλματος τής Είρήνης φέρεται έν θυρεοϊς διά μεγάλων λευκών στοιχείων δ άριθμός 1U0, ύπ’ αύτό
δέ σημειοϋται ή εκδοσις διά τών λέξεων 'εκδοσις έννάτη
,
*

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
λ

EICH ΠΛΕΚΤΙΚΗΕ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΏΜΑΤΑ,

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ,

EICK

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EICH ΕΣΩΡΡΟΥΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ Κ ΜΗ,
EICM ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, £ΙΑΗ TAHEIdOy.
ΚΤΛ. ΚΤΛ.

’Εν Άθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

ΙΝΔΤΙΤΟΤ COHPTABLE
Τελεία έκμάδησις παντός οτι ενδιαφέρει πρακτικώς τάς
τραπεζιτικάς εργασίας, τό Έμπόριον καϊ τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική έξάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.
Πλειοτέρας πληροφορίας παρά τφ Διευθυντή τοΰ Institul
Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.

KATF0N, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΥΠΟΑΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

"Οδός Κανάρη καί Μηλιώνη άριθ. 2Α.

τ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
'Ωραιότατα εΐνε τά νέα μεταξωτά διά φορέ

ματα τής μόδας τών κυριών, τά όποια έκόμισε
τδ έπί τής

δδοΰ

Έρμου 58 γνωστό-

τατον

κατάστημα

τοΰ κ.

8Ε0Δ. ίΤΕΤΡΟΙΤΟΪΛΟΥ
τά

Πρός τους κ.κ, Ύδρολήπτας τής πό
λεως Άΰηνών.
———

Φ»

Έκτελονμένων κατ' αύτάς εις ττνα σημεία τοϋ Άδριανείου υδραγωγείου εργασιών καθαρισμού καί επι
σκευής αύτοϋ, παρακαλοϋνται οί κ. κ. ύδρολήπται οΐ τε
εκ τών Δεξαμενών Λυκαβη τοϋ καί οί άπ * ευθείας εκ τοϋ
υδραγωγείου αρδευόμενοι όπως εφιστώσι τήν προσοχήν
αυτών έπί τής καταναλώσεως τοΰ ύδατος, καθόσον, λόγφ
τών εργασιών, ή εκ τοΰ υδραγωγείου παροχή είναι μι
κρότερος διαρκείας, εξ ής άά πρόκυψη καί μικρά ανω
μαλία και ώς πρός τάς ώρας τής διανομής.

ΕΤΟΣ ΣΤ'.|

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ,

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1913

|

ΤΕΤΧΟΣ 64.
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Έν Ρωοοία ('Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοχινίχη. Rue Gretsclieskaja, No 30. — Έν Λονδίνο) ή Δνίς Όλγα ΙΙακαδάκη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεοτερ, ό κ. Βαοίλίιος Κωνσταντινίδης. —Έν Αλεξάνδρειά
ό κ. Τριαντάφυλλο? Τσιτσέλης.— Έν Kar-Zayat τής Αίγυπτου ό κ. Παναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτου ό κ. Ζήνων ΣτρΑτης, Πρόεδρος τοϋ Ελληνικού Συλλργου.— Έν Facous τής Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙακάς.—Έν
Μανσονρα τής Αίγυπτου ό κ. Περικλής Κωνβταντόπουλος.— Έν Simbellawein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας,
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Χατζηπέτρου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου. — Έν Λευκωσία ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου.
— Έν Λάρνακι ή Αα'Ελίνη Ποϋρτζη.—Έν Λεμεσό) ό κ. Εύγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Δικηγόρος.— Έν Πάφιρ <5 κ. ϊπυρΐδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος. — Έν Ιερουσαλήμ ό κ. ΜατΟίκς Παυλίδης. —Έν Μυτιλήνη κ. Ροδόλφος Γ. Ράλλης.
— Γενικός αντιπρόσωπος εν Κύπρο) ό κ. Γ. Πάλμας.— Έν Κεσκύρα ή Δνίς ΆγάΟη Νικοκίβουρα.

Magnolia,
Έν Άθήναις, τή 10 Ίανουαρίου 1912

Rpes veloute,
(Έκ τοϋ Γραφείου τοΰ Υδραυλικού Τμήματος)

Taffetas
soulin

mous-

sangant,

Taffetas,

fleur

deuphine κλπ. ώς

καί

αί

νεώτεραι

γαρνιτοϋραι διά τάς

πλέον sic τουαλέτ-

τας κυριών.

ΔΗ ΛΩΣ ΙΣ
Πρός τούς κ. κ. Εμπόρους ’Αθηνών
Παρακαλοΰμεν υμάς, δπως διά τά έκάστοτε παραλαμβανόμενα έμπορεύματα ιδίως έκ τοΰ τελωνείου
Πειραιώς ζητήτε καί τά διπλότυπα πληρωμής τοΰ
δημοτικοΰ φόρου, καθόσον κατά τήν ένεργουμένην
έξέλεγξιν τινές τών κ. κ. ’Εμπόρων φέρονται δφείλοντες δημοτικούς φόρους ένφ πράγματι έπλήρωσαν
αυτούς είς τούς άναλαμβάνοντας τόν έκτελωνισμόν τώΛ
έμπορευμάτων αύτών.
Έν Άθήναις τή 15 Ίανουαρίου 1913.

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙίΙΤΧΝΝίΝΩΝ
Ή Διαταγή τοΰ Διαδόχου.
Διατάσσω δι’ αυριον 20ήν Φεβρουάριου γενικήν

Τό ’Επίσημον Τηλεγράφημα τοϋ Διαδόχου.
Έμϊν Άγα 21 Φεβρουάριου ωρα 6 π. μ.
Άλωθέντος ύπό τοΰ Έλληνικοΰ Στρατού δλοκλή-

έπίθεσιν κατά τοΰ Φρουρίου τών Ίωαννίνων. ’Ανακοι

ρου τοΰ δυτικού μετώπου τοΰ φρουρίου τών Ίωαννί

νώσατε είς τούς άξιωματικούς, ύπαξιωματικούς καί

νων καί κυκλωθείσης τής γραμμής δρυγμάτων Μπι-

στρατιώτας, δτι άξιώ άπ’ δλους μαζή καί άπό τόν

ζανίου καί Καστρίτσης δ Έσσάτ Πασσάς μοί έδή-

καθένα χωριστά νά δώσωσι τήν τελικήν νίκην είς τήν

λωσε τήν στιγμήν ταύτην, δτι δ στρατός του παρα

Ελλάδα μας. Γενικόν σύνθημα έστω : Έξολόθρευσις

δίδεται αιχμάλωτος Πολέμου.
Λεπτομερείας τής μεγάλης

τοΰ έχθροΰ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

νίκης τοΰ

άνδρείου

στρατού μας θά τηλεγραφήσω προσεχώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ο Δήμαρχος ’Αθηναίων
Σ. ΜΕΡΚΟΤΡΗΣ

Ή Συγχαρητήριο? Εγκύκλιος τοϋ Λιαδόχου
Αξιωματικοί, ϋπαξιωματικοί, ατρατιώται,

Ή άλωσις τοϋ φρουρίου τών Ίωαννίνων προσέθεσε μίαν άκόμη περίλαμπρον νίκην εις τά ένδοξα κα

ΑΛΕΥΡΟ ΝΧ0Ν

ΝΕΣΤΛΕ

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

©

<

ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεοταχ, ecs άλατά. φαρμ-αχεοα %αό φαρμαζερπορεΐα.
ΑΝΤΠΤΡΟΖΩΙΙΟΙ Acet ττ?ν Ελλάδα xccc Κρήτην.
Κ°ε

ΕγΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑ!

τορθώματα σας.
Άφοΰ διεσχίσατε τήν Μακεδονίαν ολόκληρον καί συνετρίψατε δυο εχθρικός στρατιάς, ήλώσατε ώς έπισφράγισιν τών κατορθωμάτων τούτων καί φρούριον δπερ έθεωρεϊτο άπόρθητον.
Αί μεγάλαι θυσίαι, στερήσεις καί κακουχίαι, τάς οποίας μετά τοσαΰτης καρτερίας ύπέστητε άμιλλώνται

πρός τήν ανδρείαν σας. Εϊς τά Μακεδονικά τρόπαια προσεθέσατε νέα τοιαΰτα.
Πλέον τών 100 πυροβόλων καί μία άκόμη εχθρική στρατιά μέ τους στρατηγούς της καί τά έπιτελεϊά της,
τάς σημαίας της καί δλα τά εφόδιά της είρίσκονται αιχμάλωτοι ύπό τήν κυριαρχίαν σας.
Αί σημαΐαί σας έκαλύφθησαν μέ νέαν δόξαν. 'Ολόκληρον τό ’Έθνος θαυμάζει τό νέον τούτο κατόρθω
μά σας, εγώ δέ, υπερήφανος διότι ηγούμαι τοιοΰτου στρατού, σάς εκφράζω τήν πλήρη ευαρέσκειάν μου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Τά Ιωάννινα εΐνε πλέον Ελληνικά, εΐνε ελεύθερα, εΐνε ίδικά μας. 'Ο Διάδοχος ό Νικητής

καί δ Ελληνικός στρατός τά κατέκτησαν.
Ζήτω ή Ελλάς ή νικήτρια.
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I. Ήτορικά ΰποή-ις τάς άπαγορεϋόεως
τΛς εΐόόδου τών φτενών.
Κατά τό

έχουσι βάθος 50 μέχρι 60 μέτρων κατά μέσον όρον.
Ο διάπλους αύτών κατά τήν άνοιξιν καί τό θέρος

1809 πρώτος ό Σουλτάνος Μαχμούτ Β'

απαγόρευσε την δίοδοι» των στενών των Δαρδανελλίων
εϊς παν πολεμικόν πλοΐον.
Την άπαγορευσιυ ταύτην βαρέως έφερεν η Ρωσσια,

διά τοΰτο έπωφελήθη τον κατά τής Τουρκίας πολέμου

αυτής κατά το 1828 και διά τής συνθήκης τής’Αδρια-

7* I Θ V Σ I A I

κατά

τούς δυτικούς

ανέμους τό έν αύτοίς κρατούν ρεύμα είνε άνεπαίσθητον.

Ή είσοδος τών

στενών έκ τοΰ Αιγαίου

πλάτους 4 χιλιομέτρων αποκλείεται ΰπό

πέλαγους

δύο φρουρί

ων τοΰ Σεδϊλ-Βάχρ έπι τής Εύρωπαϊκής παραλίας και

ήσαν ελεύθερα κατά τήν είσοδον και έξοδον αύτών.

τοΰ Κούμ-Καλέ

κατά τήν κατάπαυσιν τής ανταρσίας τοΰ Πασά τής

4-

δέ τό φθινόπωρου και του χειμώνα μέ

νουπόλεως ήρε ταύτην και τάστευά των Δαρδανελλίων

Κατά το 1833 ή Ρωσσια βοηθήσασα τήν Τουρκίαν

Τό αίμα χύνεται άφθονον άπό παντού. Αίμα άπό μητέρας ποϋ έστερήθησαν τά άθώα τέκνα των καί
τούς προορισμένους διά τήν θυσίαν. Αίμα άπό άό- είδον πρό τών δμμάτων των διαμελιζόμενα τά σπλάγ 
πλους και άσθενείς, αίμα άπό γέροντας καί γυναίκας χνα των καί τά νήπια τά όποια έστερήθησαν άπό τής
καί νήπια καί παρθένους. Αίμα άπό ήρωϊκούς ’Αξιω βρεφικής ήλικίας τών μητρικών θωπειών καί τής οι
ματικούς άπό λεοντοθύμους Στρατιώτας καί Ύπαξιω- κογενειακής περιθάλψεως. Κλαίω δλους έκείνους τών
ματικούς. Τό πολύτιμον αύτό υγρόν τό όποιον άπο- όποίων διηρπάγησαν τά άγαθά, κατεκριμνήσθησαν αί
τελείται άπό μυριάδας μικροσκοπικών σφαιριδίων καί έστίαι
καί κατοικίαι, παρεβιάσθη τό άσυλον,
τό όποιον έξασφαλίζει είς τόν άνθρωπον τό μεγαλεί
καί κατεσφάγησαν οί οικείοι. 'Όλους αύτούς,
τερον άγαθόν, τήν υγείαν καί τήν ζωήν χύνεται άφθο- τά άθώα θύματα τών άποδιωκομένων βαρβάρων έκ τοΰ
νον είς τά έμπόλεμα μέρη. Ίλιγγιά δ νους πρό τοΰ πατρφου έδάφους, δλους αύτούς δσοι διήλθον φρικώμεγέθους τών θυσιών τών τέκνων τής πατρίδος. Δέν δεις στιγμάς άγωνίας καί τρόμου καί έχυσαν τό αίμά
κλαίω δμως τούς ήρωας οί όποιοι έξαγοράζουν τήν των καί είδον τάς πλέον άπαισίας συμφοράς νά τούς
ζωήν των μέ τήν άμοιβήν τής δάφνης τήν όποίαν ή περιβάλλουσιν, δλους αύτούς τούς κλαίω βαθειά άπό
δόξα έπιθέτει είς τά μέτωπά των. Δέν κλαίω έκείνους τήν ψυχήν μου.
ποΰ πίπτοντες έξυψώνουν τό γλυκύτερον καί προσφιλέστερον ιδανικόν·, τήν πατρίδα, δέν κλαίω έκείνους
“Ισως μοΰ εϊπη τις θυσίαι καί αί μέν θυσίαι καί αί
ποΰ προκινδυνεύοντες καί θυσιαζόμενοι άποδίδουσι
δέ καί βεβαίως τά έθνη μόνον διά θυσιών μεγαλύνοντήν έλευθερίαν είς τόσους βαρυστενάζοντας άδελφούς
ται. Άλλ’ δταν πρός στιγμήν ή καρδία κυριαρχήση
μας. Δέν τούς κλαίω διότι άλλως μέ τήν έκπλήρωσιν
τής μεγάλης αύτής ιδέας άπομένει ή ειδεχθής είκών
υπερτάτου καί έπιβεβλημένου καθήκοντος έξυψοΰντος
τοΰ αίμοχαροΰς, τοΰ χωρίς οίκτον καί εύσπλαγχνίαν
τήν Ιδίαν προσωπικότητα είς τήν περιωπήν έθνικών
άγρίου Τούρκου δ όποιος σφάζει, καίει, λεηλατεί,
προμάχων έξασφαλίζουσι δόξαν είς έαυτούς καί περί
άτιμάζει καί σκορπίζει τόν όλεθρόν καί τήν δδύνην
βλεπτον δνομα είς τήν οίκογένειάν των. Τό αίμα
είς χιλιάδας άθώων οί όποιοι προσδοκώντες τήν περιτών παλληκαριών αύτών είτε έθελονταί, είτε άντάρπόθητον έλευθερίαν εύρίσκονται άντιμέτωποι τοΰ μαρ
ται, είτε τήν στολήν τοΰ Άξιωματικοΰ καί τοΰ Στρα
τυρίου καί τής άνεπανορθώτου καταστροφής.
τιώτου φέρουσιν είναι ή άστείρευτος πηγή ή όποία
δροσίζει τά διψασμένα στήθη τής πατρίδος ή όποία
έπί αιώνα περίπου άνέμενε τήν στιγμήν αύτήν τών
Τά Μακεδονικά καί ’Ηπειρωτικά έδάφη ποτισμένα
μεγάλων θυσιών άλλά καί τών τροπαίων έπί τών άπό αίμα ποΰ έχύθη άφθονον έπί 5 αιώνα:, άπό αίμα
όποίων θεμελιοΰνται ή έθνική δόξα καί τό μεγαΕλληνικόν, έκόρέσθησαν πλέον καί δέν έζήτησαν
λείόν της.
παρά τάς τελευταίας σπονδάς τών Ελληνικών θυσιών
Δέν τούς κλαίω δλους αύτούς. Αίμάσσει δμως ή τάς όποιας έσπευσε πρόθυμος νά δώση ή έλευθέρα
καρδία μου είς τόν άδικον φόνον έκατοντάδων άθώων.
Πατρίς. Τό περιπλέον αίμα, τό άδικον αίμα, τό αίμα
Κλαίω τόν άκακον καί φιλόστοργον οικογενειάρχην δ τών σκλαβωμένων παιδιών της ή άπελευθερουμένη
όποιος ευρε τόν θάνατον άπό τήν μάχαιραν άπαισίου
‘Ελληνική γή δέν τό θέλει ώς σπονδήν, τό συγκεν
βασιβουζούκου. Κλαίω τήν δνειροπόλον παρθένον ή τρώνει ώς κατάραν κατά τών αιμοδιψών καί άνάνόποία διεμελίσθη άπό τό φάσγανον άγρίου τυράννου, δρων φονέων. Κατάραν έπί τής κεφαλής των καί έπί
κλαίω τόν ταπεινόν ιερέα δ όποιος ύπέστη έπώδυνα δλοκλήρου τής'φυλής των ή όποία άπό τά βάθη τής
μαρτύρια, τόν γέροντα δ όποιος έστερήθη τήν ζωήν ’Ασίας έπί πεντακόσια έτη κατεσπάρασσε τά στήθη
είς στιγμήν κατά τήν όποιαν θά έβλεπε μέ τό γέρον ·
τοΰ Έλληνισμοΰ καί κατέτρωγε τά σπλάγχνα του.
τικόν του δμμα τής έλευθερίας τόν ήλιον. Κλαίω τάς
Δεκέμβριος 1912

μέ τούς βορειοδυτικούς ανέμους εινε δύσκολος,

Αί

είς τήυ

ταΰτα τόζ1658 έπι

Ασιατικήν, άνηγέρθησαν

τοΰ Βενετικού στόλου. Κατά τό 1771 ο βαρώνος Τοτ

ολίγου ΰφηλότερα έπί

τής

γυπτου κοτώρθωσε διά τής συνθήκης τοΰ Χουνκιαρ

ώκοδόμησεν

Ίσκελεσή, ϊνα ή Τουρκία διατηρήση τήν άπαγόρευσιν

παραλίας έν μικρού φρούριου απέναντι

τής διόδου τών στενών τών Δαρδανελλίων διά τά πο

τοΰ Δαρδάνου.

λεμικά πλοία τών έχθικών κρατών προς τήν Ρωσσίαν,

δέ

τοΰ Σουλτάνου Μεχμέτ Δ’ κατά

εύρωπαϊκής

τής προεξοχής

Κατά τό 20ου χιλιόμετρου περίπου απο

τής εισό

παραχώρηση δε ελευθέραν τήν δίοδον είς τά ρωσσικά

δου, πρός βορράυ, τό στενού είναι πλάτους 1800 μέ

πολεμικά πλοία κατά προνομίαν ειδικόν.

τρων μεταξύ τής εύρωπαϊκής καί ασιατικής παραλίας'

άπήρεσε τή Ευρώπη

έυταΰθα κατ' άμφοτερας τας παραλίας τοσαΰτα υπάρ-

και ιδίως τή ’Αγγλία ήτις μεγάλως διεμαρτυρήθη δια

χουσι νέα καί αρχαία φρούρια πολλάκις διορθωθέντα

άποβλεπουσα είς τήν εν τή Με-

καί μεταβληθέντα κατά τάς απαιτήσεις τής νεωτάτης

Ή παραχώρησις

τδ προνομίαν τοΰτο

δμως αΰτη

πολεμικής τέχνης, άτινα βοηθοΰσι και ύφαλοι, ών ένε

σογείω ναυτικήν υπεροχήν της.
"Ενεκα πάντοτε τών λόγων αυτών, κατα τό 1841 ή

Αγγλία εν τή συνδιασκέφει

είς αρχαίου εθίμου
*
πλοίου

άναγυωρισθή παρ ’ δλων

προσεγγίζουσι

τήν

εύρωπαϊκην ακτήν,

ώστε ή δίαδος τών στενών είνε λίαν δυσχερής.
Τά φρούρια ταΰτα διάφορα φέρουσιν ονόματα’ πρός

ϊνα τά στενά τών Δαρδανελ

βορράυ τοΰ Καλέϊ Σουλτανιέ ΰπάρχουσι δυο τηλεβο-

είς

λοστοιχίαι,—αί τοΰ Ναγαρά και Μεδξιτιαϊ—και πρός

αΰτη

νότου τοΰ Κιλιδ Μπαχρι αί τοΰ Ναμαζία καί Δεζίρμεν

παρ

μπουρνοΰ έπί τήςεύρωπαϊκής παραλίας. Τοιούτω τρο-

λίων διατελώσιν άπηγορευμένα

παν πολεμικόν

κα τά πλοία

«ώς δείγμα σεβα

θωσε νά επιτυχή παρά τής Τουρκίας
σμού

κατώρ-

Λονδίνου,

τοΰ

εν καιρώ

είρήνης

καί ϊνα ή άπαγόρευσις

τών Δυνάμεων καί δή

αύτής τής Ρωσσίας ώς νόμος γενικός τοΰ Διεθνούς δι

πω ό διάπλους αύτών είνε αδύνατος.

καίου.

III. Έκβιάόεις τών «Ιτενών.

Κατά τό 1856 κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον ή αρχή
αΰτη καθιερώθη διά τής συνθήκης

τών Παρισίων, αι

σχετικαί δμως διατάξεις ταύτης κατηργήθησαν κατά
τό 1871 διά τής συνδιασκέφεως τοΰ Λονδίνου, ήτις
διετήρησε τήν αύτήν απαγορευτικήν αρχήν τής διόδου
τών στενών τών Δαρδανελλίων, παρεχώρησεν όμως
τόν Σουλτάνον τό

δικαίωμα

νά έπιτρεπη,

εϊς

εν καιρώ

είρήνης, τήν δίοδον αυτών εις πολεμικά πλοία των φί
λων και συμμάχων Δυνάμεων.

Κατά

τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου και

φρεγατών ρωσσικών διοικουμένων ΰπο τοΰ

δις έγένετο χρήσις

αύτών υπέρ ρωσσικών πολεμικών πλοίων κατά τά έτη

1891 καί 1893 παρά τάς διαμαρτυρίας τής ’Αγγλίας.

ναυάρχου

άλλ’ αΰτη έγένετο, καθόσον τά τηλεβόλα
■ τών φρουρίων δέν ήσαν εις θέσιν νά χρησιμεύσωσι και
“Ελφιστου,

έστεροΰυτο καί

πυρομαχικών.

Έκ τούτοις κα'ι τά πλοία ταΰτα ιστιοφόρα όντα τότε

έκ φόβου μή περικλεισθώσιυ έν τή θαλάοση τοΰ Μαρ
μαρά έξήλθον αΰθις

Δευτέρα

τό 1878 έπεβεβαιώθησαν αί άρχαϊ αύται διά

,

Έκβίασις φέρεται γενομέυη κατά το 1770 ΰπο επτά

έκβίασις

εϊς τό Αιγαίου.
τών

στενών έγένετο τή 18 Φε

βρουάριου 1807 ΰπό είκοσιτεσσάρων πλοίων αγγλικών

ΰπό τήν διοίκησιν τοΰ ναυάρχου Δουκφόρτ, δστις αφίκετο εις Κωνσταντινούπολην τή 20

Φεβρουάριου ίδι

ου έτους έπί τοΰ Σουλτάνου Σελίμ, αλλά και

ταΰτα

II. Πολεμικά άποήις τών άτενών.

άναφανέντα έυώπιον τής Κωνβτολεωςς, μετά 354 έτη

Ταΰτα έχουσι μήκος περίπου 60 χιλιομέτρων καί
εϊς τό στενώτερον αύτών μέρος
και 7 χιλιομέτρων εϊς τό ευρύτερου αύτών σημείον,

άπό τής άλώσεώς της, άνεχώρησαν τή 2 Μαρτίου ίδι

άριθμοΰσι δέ κατά

τών 'Οθωμανών άποκλειόμενα έντός τής θαλάσσης τοΰ

πλάτος 1800 μέτρων

λους

τινάς

εϊς τήν

τούς γεωγραφικούς χάρτας υφά
Ασιατικήν

αυτών πλευράν

και

ου έτους μετά διαμονήν 10 ημερών και έξήλθον είς τό

Αίγαίον Πέλαγος έκ φόβου μή κατακυριευθώσιν

Μαρμαρά.

ΰπό

48

46

ΠΩΣ ΑΝΕΤΡΑΠΗ 0 ΚΙΑΜΗΛ

Ο Κιαμηλ έκάθησεν.Έστέναξεν, έλαβεν έν φύλλου
χάρτου καί έγραψεν απλώς.

(Συνέχεια. έκ τοϋ προηγουμένου.)

*Ααμβανω τήν τιμήν νά υποβάλω el? τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα τήν παραίτησιν μου καί τήν τής
Κυβερνήσεώς μου».
Και υπέγραψε, μεθ’ ό παρέδωσε τό φύλλον τοΰ

Τό πλήθος ήρχισεν έλαττούμενον έπαισθητώς, όταν

αττο την πάροδον τή? Υψηλής Πόλης έπεφάνη ίππευων εν καλπασμοί ο Έμβέρ βέης με μίαν δεκάδα
αξιωματικών εν στολή, και με εκατοντάδα ατόμων
τρεχόντων και ούρλιαζόντων. Τό πλήθος επευφήμησε
Και ο Έμβερ έχαιρίτησε.
Ο Εμβερ άφιππεύσας διεσκέλισε τήν κλίμακα ακο
λουθούμενος από τόν Ταλαάτ, τόν Χαδήλ καί τινας
αξιωματικούς. Τής αιθούσης τοΰ Υπουργικού Συμβου~

λιου προηγείτο ένας εύρύς άντιθάλαμος. Είς ένα τείχον
τοΰ αντιθαλαμου μια μικρά θύρα φέρει πρός έν δωμάτιον 'γενικώς κατεχόμενον κατά τήν διάρκειαν τοΰ
Τπουργικοΰ Συμβουλίου άπό αξιωματικούς τής υπη
ρεσίας τοΰ Μ. Βεζύρου και τών Υπουργών Στρατιω
τικών και Ναυτικών. Έμπροσθεν τής θύρας ταύτης
παρεταχθησαν οι αξιωματικοί οί συνοδεύοντες τόν
Εμβερ βεην, δστις διέταξε τόν θυρωρόν νά άνοιξη τήν
θύραν.
Η θυρα ηνοιχθη. Καί καθώς λέγουν οί Νεότουρκο

ο Μουσταφά Νετξήπ βέης, ίδιου έκ τής παρακειμένης
αιθούσης τον όμιλόν των εισερχομένων άξιωματικών
ώρμησε καί έπυροβόλησε κατά τοΰ Έμβερ βέη, άλλ’ ή
σφαίρα έπληξε τόν Ναζήμ, δστις μέ τό σώμά του έκά-

λυψε τον Εμβέρ. Οί άλλοι άξιωματικοί έσπευσαν νά
εμποδίσουν νέαν έπίθεσιν κατά τοΰ Έμβέρ, τοΰ Ταλαατ και τοΰ Χαδήλ,ό δέ Ναζήπ βέης ΰπαστΐιστής τοΰ
Μ. Βεζύρου έπυροβόλησε καί έφόνευσεν τόν φονέα τοΰ
Υπουργού τών Στρατιωτικών τής Τουρκίας.

Έν τούτοις ένώτά πτώματα έμόλυναν διά τοΰ αίμα
τός των την Πύλην, άδιαφοροΰντες διά τούς νεκρούς,
ο Έμβερ βεης καί οί δύο σύντροφοί του είσήλθον ει?
τήν αίθουσαν τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Έμβέρ μέ φωνήν υψηλήν καί έπιτακτικήν στρα
φείς προς τόν Μ. Βεζύρην, δστις ήτο δρθιος κοί δπως
οί συνάδελφοί του, κατάπληκτος άλλ.’ ήρεμος, παρά τήν
ηλικίαν του, τώ είπε :
— Υψηλότατε, ήλθομεν νά σάς ζητήσωμεν τήν
παραίτησιν, τήν οποίαν άπό καιρού ήθέλατε νά ύποβάλητε.
Ο Ταλαάτ προσέθηκε :
— Εινε ανάγκη δπως τήν δώσητε αμέσως, πρός
αποφυγήν άλλης αιματοχυσίας.
Ο Κιαμηλ απηντησε :
— Έστω ! Υποχωρώ είς τήν βίαν, άλλ’ άνάγκη
πρώτον νά έξηγηθώ.......
— Ύψηλότης σας θά έξηγηθή είς τόν Σουλτάναν !
απήντησεν ο Ταλαατ.

4Έπηκολούθησε στιγμή σιγής, καθ’ ήν ώς λέγεται,
οί τρείς Νεότουρκοι εϊχον έξαγάγει καί τά πε
ρίστροφά των.

χάρτου el? τόν Έμβέρ βέην, μέ τάς εξής μόνον
λέξεις.

Και τώρα τί σκοπεύετε νά κάμετε μέ ημάς ;
Εις τήν έρώτησιν ταύτην ούδείς άπήντησε. Καί οί
τρεις δε συνωμόται έξήλθον. Τοσον δε αυτοί, οσον καί
οι μέτεπειτα εξελθόνιες Υπουργοί, ήναγκάσθησαν νά
διασκελ,σωσι το πτώμα τοϋ Ναζήμ πασά, τό όποιον
έφρασσε τήν θύραν.

"Αμα τή

έμφανίσει τών

τριών Νεοτούρκων, τό

πλήθος τό οποίον συνεποσούτο el? 2,000 ήννόησεν
αμέσως δτι τό πραξικόπημα είχε συντελεσθή καί έξερραγη el? παράφορους έπευφημίας, κυρίως υπέρ τού
Εμβερ βέη, δστις ύψώσας τήν χείρα προσεφώνησε
δι’ ολίγων τό πλήθος καί άνεφώνησε.
— Στρατιώται ! Δέν θά τολμήσητε νά πυροβολήσητε κατά τών καλών αυτών Μουσουλμάνων !
Καί έπιβ ις αυτοκινήτου απήλθε δρομαίως πρός τά
Ανάκτορα. Τί συνέβη μεταξύ αυτού καί τοΰ Σουλτάνου
κάτ ι τήν ολιγόλεπτον συνομιλίαν, μεθ’ ήν έπέστρεψε
φέρων τόν διορισμόν τού Σεφκέτ πασσάώς Μ. Βεζύρου
ακριβώς δεν είναι γνωστόν, διότι υπάρχουν οί πιστεύοντες δτι ό Έμβέρ ήπείλησε δι ’ οπλου εις τήν χείρα τόν
Μωάμεθ Ε ένώ άλλοι φρονούν, δτι ό Σουλτάνος διετέλει έν γνώσει δλων. Βέβαιον δμως είναι, δτι ό Σουλ
τάνος άνέμενε τήν άφιξιν τοΰ Έμβέρ βέη.
Μόλις δέ μία ώρα είχε παρέλθει άφ’ ής ό Έμβέρ
έπέβαλε είς τόν Κιαμήλ νά παραιτηθή μέχρι τής στιγ
μής, καθ’ ήν ό Σεφκέτ πασσάς άνέλαβε τήν Μεγάλην
Βεζυρείαν.

Η MAKEQONIA ΚΑΤΑ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1912
Κατα τήν ϊεράν έπανάστασιν τοΰ 1821 ή Ελλη
νική Μακεδονία έζήτησε ν’ άποτινάξη τόν Τουρκικόν
ζυγόν καί έξηγέρθη, συναποτελούσα τήν πολιτικήν και
θρησκευτικήν ελληνικήν έπανάστασιν.
Κατάτό 1821 —1822 ό Στρατ. Διοικητής τής Μα
κεδονίας Ίσούρμπεης έν Κασσάνδρα δέν ήδυνήθη να
καθυποτάξω τούς ήρωας Κασσανδρείς, τους επι τής
Χαλκιδικής χερσονήσου οίκοΰντας, δι’ δ έστάλη Γεν.

’Αρχηγός Μακεδονίας καί Θεσσαλονίκης ό Στρατάρχης
Άβδουλαδούβ πασσάς, αιμός τήν ψυχήν καί ύπουλος
τόν χαρακτήρα. Ούτος διά γενικής στρατολογίας των
Μουσουλμάνων άπό 16—60 έτών, έξεστράτευσε κατά
τής Κασσάνδρας, έσφαξε καί ήνδραπόδισε 10,000 άνδρας καί γυναίκας πάσης ηλικίας καί κατεκαυσεν όλα
σχεδόν τά χωρία, μέθ’ δ πρόβας καθυπέταξε καί τους
μοναχούς τοΰ Αγίου "Ορους, οΐτινες ύπο τήν σημαίαν
τοΰ Σταυρού καί τήν οδηγίαν τού Εμμανουήλ Παπά
εϊχον έπιτεθή κατ’ αυτών, άφοΰ δ’ έσβυσε τάς δύο
ταύτας έπαναστατικάς εστίας, έστράφη προς τα Β.Δ.
τής Μακεδονίας. Οί οπλαρχηγοί τής Νιαούσης, Βερ
ροίας, Βοδενών, τών Σερβίων και άλλων μερών, πληροφορηθέντες τόν άνέμενον el? τήν Νάουσαν, ήτις εί
χε περιτείχισμα και πόρους καί έκρίθη ως προσφυές
όρμητήριον τών κινήσεών των, αλλτ και εκεί εφορμήσας ό πασάς μετά 15,000 στρατού κατέκαυσε τήν
πάλιν καί τά πέριξ αύτής, έν οι? καί τά Σέρβια, έφάνευσε περί τάς 5000 καί ’ισαρίθμους ήχμαλώιισε πε
ρί τόν Πάληόπυργον καί άλλους μέν ανιλεώς έβασάνισε, ττολλά? γυναίκας el? τάς φλόγας έρριψεν, έγκύους
έξεκοίλιασε, τέκνα ένώπιοντών γονέων έσφαξε, βρέ
φη άπό τών τραχήλων τών μητέρων έκρεμασε, παρθέ
νοι δέ καί μητέρες άγκαλοφορούσαι τά τέκνα των, έπε
σαν αυθόρμητοι καί έπνίγησαν el? τήν λίμνην φεύγουσαι τήν άτιμίαν καί τά βασανιστήρια. Πάμπολλοι δ

Εβραίοι ένοπλοι καί διψαλέοι τίμιου αίματος παρηκολούθουν ώς εκούσιοι δήμιοι καά έλκοντες τούς χρι
στιανούς έξω τής πόλεως, έκτύπων διά ροπάλων κατά
κεφαλής καί πίπτοντας κατά γής, έσφαζαν ώς βόας'
ταύτοχρόνως δέ θέσαντες πύρ κατέκαυσαν 120 κωμοπόλεις καί χωρία Ελληνικά.

Καί διά τοιούτου έπαισχύντου άγώνος έχύθη το αί
μα τών ηρώων έκείνων καί ή γή τής Μακεδονίας έποτίσθη, άλλά τό αίμα τούτο έδηλητηριασε και απεμωρανε τούς σφαγιαστάς, καί τά αγνά αιμοσφαίρια ενεστάλαξαν είς τά? ψυχάς τών άπογόνων τήν Νεμεσιν.

Καί ιδού μετά 90 άκριβώς έτη ό Μέγας Βλαστός
τής Βασιλικής μας ζικζγενείας, ό Διάδοχος Κωνσταντί
νος, ό βλαστήσας έκ τοΰ χυθέντος έκείνου τίμιου αί
ματος, Ιδού αυτός μέγας Στρατηλάτης άγνών καί ηρωι
κών Ελλήνων έν τή αύτή λεκάνη τής Ναούσης, τής
Έλασσώνος, τοΰ Δομενίκου, τών Σερβίων, αίρει τον
Σταυρόν καί άγει τάς σημαίας νικηφόρος δι’ εύγενοΰς
άγώνος, έκτελεστής πιστός γενόμενος τής Νεμεσεως.
άλλ’ άγει Στρατεύματα Ελληνικά, υπερήφανα και
γενναία καί δίδει διδάγματα εύγενοΰς νίκης και έπανακτών τήν Ελληνικήν καί αίματοβαφή έκείνην γήν, δια
κηρύττει τό δόγμα τοΰ πολιτισμού τής Ελευθερίας,
τής ίσότητος καί τής άσφαλείας πάσης Εθνικότητας
καί παντός θρησκεύματος.

Αύτά ένεκυμόνει ή θεία Πρόνοια αύτά έκδηλοί σήμε
ρον ή έξέλιξις τών 90 έτών καί ό μέν Άβδουλαδούμ
πασάς έκυρίευσε τήν Μακεδονίαν τό 1822 δι’ ωμο
τήτων καί άτιμιών, ό δέ εύγενής Ελληνισμός εκδι
κούμενος πλημμυρεί τήν Μακεδονίαν μέ τον ελαφρον
και εύχάριστον άέρα τών σημαιών του άποδίδων διά
μεγάλων, άλλ’ εύγενών θυσιών τήν έλευθεριαν είς τους

κατατυραννουμενους.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΥΣΑ

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΕΦΤΟΥΡΙΑΣ

Η a?ASlE ΤΟΥ ΓΑΡΙΒΑΛΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μέ ’γέλασεν ή χαραυγή, τάστρα καί τδ φεγγάρι.

Κ’ έβγήκα νύχτα ατά βουνά, ψηλά στά κορφοβούνια
Κι’ άκώ τδν άνεμο καιρδ μέ τά κλαδιά μαλώνει,

Κι’ άκώ τά πεύκα νά βογγοΰν καί τής έζιές νά τρίζουν,
Κι’ άκώ μιά πετροπέρδικα, μιά πετροκελαϊδοϋσα,
Καί τώλεγε λυπητερά, τδ μαύρο μοιρολόγι :

—Μώρ’ τί έχεις περδικούλα μου, ποΰ σκούζεις, πού φωνάζεις;

Μήν εΐν’ ταύγά σου μελανά καί τά φτερά σου μαύρα;
— Δέν εΐν’ ταύγά μου μελανά καί τά φτερά μου μαύρα

Μάν’ κλαίω γιά τήν κλεφτουργιά γιάτούς καπετανέους,

Πού τους χαλάει Άλήπασας, στά Γιάννενα, στή-λίμνη.

(Συνεγί'ομι ν κα! eli to τεΰχος αν το τήν περιγραφήν τών
πολεμικών έπιχειρήοεων τον Σώματος τών 'Ελλήνων Γαριβαλδινών κατ' άφήγησιν τον γενναίου Ταγματάρχου κ. Μπαρδοπονλον 'Επιτελάρχου.)

Περί τήν έτπέραν τής 26 Νοεμβρίου καί μετά έξατφάλισιν τής τοποδετίας Δρίτκου-Λιγγιάδων οι ’Αρχηγοί
τών Γαριβαλδινών συνεκεντρωδιραν είς τάς σκηνής των
καί δή παρά τό πλευράν τοΰ ’Αρχηγού των κ. Ριόμα. Έκει
έδέχΟηταν τήν έπίτκεψιν τοΰ Σιρατηγοϋ Πιπίνου Γαριβάλδη καί τοΰ Ύπολοχαγοϋ αδελφού του. Τά τέκνα τού
Στρατηγού Γαριβάλδη συνέχαρησαν θερμώς τούς έλληνας
Γαριβαλδινοΰς Αξιωματικούς διά τήν δαφνηφόρον προέλασίν των καί τήν επιτυχή διεξαγωγήν τοΰ πολεμικού των
σχεδίου όφειλομένην όχι μόνον εις τόν προσωπικόν ηρωι
σμόν τού Σώματος άλλά καί είς τήν δεξιότητα καί ικα
νότητα τών αρχηγών του. Μετά τούτο συνεζητησαν περί
τών συμπληρωματικών μέτρων τά οποία Οά έλάμβανον

πρός ασφάλειαν τών καταληφάέντων μερών καί κατέληξαν
όπως ό Πιπϊνος άναλάβη τήν έξασφάλισιν τών Λιγγιάδων.
Κατόπιν τούσσυ είδοποιήθη ό Λόχος τοΰ κ. Ματζουράνη,
ό εντεταλμένος τήν φροΰρησιν τής δέσεως ταύτης νά
έπανέλθη εις τάς σκηνάς ευθύς ώς τά υπό τόν κ. Πιπίνον
τμήματα άναλάβωσι τό καθήκον τούτο. Έν τφ μεταξύ
προσήλδον είς τάς σκηνάς καί συνέχαρησαν τούς Γαριβαλδινούς οί Κρήτες 'Οπλαρχηγοί κ. κ. Κριάρης, Μακρής καί
άλλοι δηλώσαντες δτι τίθενται είς τήν διάθεσιν των.
’Αριστερόθεν τής παραταξεοις των εύρίσκοντο Σώματα
ύπό τούς Κόρακαν καί Τρυπογεώργον κατέχοντα τάς θέ
σεις Κοντοβράνη. Μετά τών ’Αξιωματικών αυτών ήλθεν είς
συνεννόησιν τό Έπιτελεϊον τών Γαριβαλδινών. Ό δέ Λο
χαγός Τρυπγεώργος άπέστειλε σημείωμα διά τού οποίου
καθίστα γνωστά τά μέρη πού κατεϊχον, απεσταλη δέ είς
αυτόν παρόμοιον' πληροφορούν αυτόν οτι οι I αριβαλδινοί
κατεϊχον τό άπό Μονής Τζούρας μέχρι Λιγγιάδων καί προ.
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πόδων τών 'Υψωμάτων πρός τήν πεδιάδα καί Λίμνην
διάστημα.
Οΰτως έληξεν ή 26 Νοεμβρίου, ήμερα Ιστορική διά τά
έλληνικά όπλα καί ιδιαίτατα διά τό Σώμα τών Ελλή
νων Γαριβαλδινών τό όποιον καί μόνον κατέλαβε τό μέχρι
καί σήμερον άτυχώς άπόρθητον Δρίσκον. Καί τό κατέλαβε
μόνον co Σώμα τοΰ κ. Ρώμα ύπό τάς διαταγάς τοΰ οποίου
υπηρετεί είς μέν τό έπιτελεΐόν του ύ έπιτελάρχης κ. Μπαρδόπουλος καί οί ηρωικοί Μαβίλλης ό αλησμόνητος έπτανήσιος Ποιητής, Δομενεγίνης, Άθανασιάδης, Ταμιολάκης, Τοπάλης, Γέροντας, Παπαφώτης, Γερακάρης, Σαμοΰτης, Κουτσογιαννόπουλος, Λαδϊς, καί Άλεξάκης είς δε
τούς Λόχους είς τόν Α' δ Δαπόντες, Καρβοΰνης καί
Δοξογιάννης .είς τόν Β' οί Ματζουράνης, καί Θεοφιλάκης,
είς τόν Γ' δ κ. Μπαρδόπουλος μέ διμηρίτας τούς Καρακϊτσον, Λιακίδην, Κωνσταντινίδην καί Μελετόπουλον, είς
τόν Δ' οί Κονδύλης, Παληούρης, καί Βρυλάκης είς τόν Ε' οί
Πατρινέλης, Χατζηκυριάκος, Βραχνός, είς τόν ΣΤ' οί Γιοβάνης καί Νοταρας. ’Επίσης ύπηρέτουν ώς ύπασπισταί τοΰ
’Επιτελάρχου οί κ. κ. Σταματίου και Σκορδαράς ύπολοχαγοί.
Τήν έπομένην 27 Νοεμβρίου περί ώραν 9ην ήκοΰσδησαν οί πρώτοι πυροβολισμοί έκ τών τουρκικών πυροβο
λείων Γαστρίτσης εναντίον τών Γαριβαλδινών. Τμήματα
τοποθετημένα έκ τών προτέρων είς θέσεις προφυλακών
ένεπλάκησαν μετά τών έπερχομένων τμημάτων Τουρκικοΰ
Πεζικοΰ. Ή έπίθεσις ήτο καθ’ δλον τό μέτωπον άπό άπέναντι τής Μονής τής Τζούρας μέχρι τής Λίμνης ένθα
έττηρίζοτο τό δεξιόν τής παρατάξεως καί άνωθεν τοΰ Μάξι
(Λόχος Δαπόντε). Ή έπίθεσις τών Τούρκων ήτο λίαν
δρμητική μετά δυνάμεων πλέον τών 8 χιλ. πεζών, ένισχυμένη μάλιστα άπό πολλά πυροβόλα καί 4 μυδραλιοβόλα.
Κατά τάς 10 τής πρωίας παρουσιάσθησαν πρό τοΰ κ. Ρώμα
οί 'Οπλαρχηγοί Κριάρης καί Μακρής μετά πολλών Κρητών
εθελοντών καί έζήτησαν παρά τοΰ κ. Ρώμα θέσιν νά πολεμή
σουν, τοΐς ώρίσθη τοιαύτη είς τό κέντρον τό όποιον είχε
καταληφθή άπό τούς Λόχους τών κ. κ. Κονδύλη, Ματζου
ράνη καί Βέργη. Διακόπτων τήν περιγραφήν ό κ.Μπαρδόπου
λος άφηγήται μίαν χαρακτηριστικήν λεπτομέριαν. Οί Κρήτες
μέχρι τής στιγμής εκείνης καθώς καί είς προηγούμενος
μάχας άπέφυγον νά συμπολεμήσουν μετά τών Γαριβαλδινών
άποκαλοΰντες αυτούς προδότας. Καί έννόουν λέγοντες ούτω
τήν ένδυμασίαν των ή δποία διά τοϋ ερυθρού ζωηρού χρώ
ματός τούς έπρόδιδε καθώς καί τό δπλον τους τό γκρϊ τό
όποιον έβγαζε καπνόν επίσης προδοτικόν. ΟΙ λεοντόθυμοι
δμως καί ορμητικοί Κρήτες δταν άντίκρυσαν τήν άποφασιστηκότητα καί τόν ήρωϊσμόντών Γαριβαλδινών έλησμόνησαν τόν κύνδινον καί παρασυρθέντες ύπό τοΰ θαυμασμοΰ
έσπευσαν νά δηλώσουν δτι τό θεωρούν τιμήν νά τεθούν
παρά τό πλευρόν των. Περί τήν μεσημβρίαν πλησίον τής
θέσεως ποΰ ΐστατο δ κ.Α. Ρώμας ένεφανίσθη ή κ.’Ασπασία
Ράλλη τό γένος Μαυρομιχάλη ή δποία δΓ όπλου Μάνλιχερ
έρριψε κατά τών έχθρών άρκετάς βολάς μετά παραδειγμα
τικής ψυχραιμίας καί γενναιότητας. Παρηκολούθησε δέ τήν
μάχην χωρίς ούδ’ έπί στιγμήν νά λιποψυχίση πρό τού
κινδύνου. Καί καθ’ ήν στιγμήν δ κ. Μπαρδόπουλος ώμίλει
μετ’ ένθουσιασμοΰ περί τής ανεψιάς τοΰ κ. Ρώμα ένόμισε καθήκον του νά εξάρι] καί τόν 'Αρχηγόν Θειον δ
όποιος διά τού γενναίου παραδείγματος του ένεψύχου τούς
άνδρας καί έφρονημάτιζε τόν Στρατόν του.
"Εφιππος καί ξιφήρης δ κ. Ρώμας εύρίσκετο είς τό μέσον
τής παραιάξεως τής μάχης καί έπί τής δδοΰ τής άγούσης

από Νάνι Καμπέραγα διά Βίγλας-Δρίσκου-Χάνι Λεύκας
πρός Ιωάννινα. Περιεστοιχίζετο άπό τούς έπιτελεϊς του
κ.κ. Άλεξ. Τάκην, Δομινεγένην, Τοπάλην καί Γερακάρην
κρατών είς τήν διάθεσίν του τμήματα άνέπαφα έφεδρίας
καί έν μέσω τών βολών τοΰ έχθρικοΰ Πεζικού καί Πυροβολικοΰ διηύθυνε τά πάντα, δέχόμενος τάς πληροφορίας
διά τών συνδέσμων τών διαφόρων τμημάτων καί άποστέλλων οδηγίας καί ενισχύσεις καί πυρομαχικά είς τά διάφορα
σημεία μετά θαυμαστής δεξιότητος καί παραδειγματικής
ψυχραιμίας.Έπανερχόμεθα ήδη είςτά τής μάχης. Περί τήν
μεσημβρίαν ο Μπαρδόπουλος διηυθύνθη έπί κεφαλής τμή
ματος ιών Γαριβαλδινών είς τήν πρώτην γραμμήν καί
πρός τό κέντρον τής παρατάξεως. Έκεϊ παρέλαβεν ολίγους
άνδρας καί τόν άπαραίτητον άκόλουθόν του έκ Βούρμπας
τής Έλασσώνος Κώτσον Παλάτζαν καί έκανόνισε τά τής
παρατάξεως τής πριότης γραμμής καί ώθησε πρόςτά έμπρός
τούς έκεϊ μαχομένους διά νά βάλλουν δλόκληρον τήν κλι
τόν μέχρι τών προπόδων. Τήν στιγμήν έκείνην προσήλθεν
εκεί έφιππος δ Παπαφώτης, καί συνεχαίρετο καί κατεφίλει
τόν Μπαρδόπουλον διά τήν άνδρείαν του καθ’ ήν δέ στιγ
μήν άνεχώρει ούτος έτραυματίσθί] δ Μπαρδόπουλος είς
τήν άριστεράν χεΐρα. Ό τραυματισμός τοΰ Μπαρδοπούλου έτηρήθη μυστικός άπό τούς μαχομένους άλλως ό
γενναίος ’Αξιωματικός δέν έδωκε σημασίαν είς τό τραΰμά
του καί έδέχθη μόνον ιήν πρόχειρον έπίδεσίν του παρά
τοΰ ακολούθου του Παλάτζα. Έν τούτοις λόγφ τής σοβαροτητος τοΰ τραύματος άπεμακρύνθσ] τής γραμμής τοΰ
πυρός καί διηυθύνθη πρός τόν κ Ρώμα πρός δν έγνώρισε
τήν κατάστασιν είς ήν εύρίσκετο άπό γενικής άπόψεως δ
μαχόμενος στρατός καί έβεβαίωσεν δτι ή νίκη ήτο ύπέρ
τών Γαριβαλδινών. Σχετικώς μέ τόν τραυματισμόν άπεφασίσθη νά μή άπομακρινθή τοΰ πεδίου τής μάχης. ’Αμέ
σως δέ έκλήθη ό ιατρός κ. Ραζέλος δστις έπέδεσε τό
τραΰμα. ’Ολίγον πρότερον είχεν τραυματισθή καί ο κ.
Βέργης, σύμπτωσις δέ τήν στιγμήν ποΰ έφέρετο παρά
στρατιωτών είς τό χειρουργεΐον ούτος, δ κ. Μπαρδόπου
λος δστις έπληροφορήθη τοΰτο μετέβαινε νά τόν άντικαταστήση καί έδέχθη τήν έχθρικήν σφαίραν εις τήν
χεΐρα.
( Αχολονϋεϊ).
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Γ I A Ν Ν Ε Ν Ν Α ! ΞΞΖ

ΒαΘειά οί πνιγμένοι άνάσαναν κ’ έκόχλασε τό κύμα
κ’ έκρινοβόλησαν οί άφροί" τό ύγρό τής λίμνης μνήμα
κρινόσπαρτος παράδεισος τή νύκτ’ άπόψε έγίνη
κ’ άνέβηκαν ή δεκαφτά μέ τήν κυρά Φροσύνη.
Σύρε, Φροσύνη, τό χορό ! Σφιχτά χειροπιασμένες
σ’ άκολουθούν αχώριστες ή δεκαφτά παρθένες,
λαλούν άθώρητα βιολιά κι’ άναγαλλιάζ’ ή λίμνη
κ’ ό φλοίσβος τής άκρολιμνιάς εινε τραγούδια κ’ διινοι
Είνε πικρές ή ένθύμισες καί στάζουνε φαρμάκι'
μά στρέψε ίδές—καταδιωχτάς φεύγουν οί βρυκολάκοι
ό Άλλή πασσάς άπόκοντα, μέ μιάν όχιά γιά ζώνη
Τραβά τά γέρικα μαλλιά, τά γένεια Ξερριζώνει.

Κι’ άν σ’ έρωτήσ’ ή λίμνη σου:—Γιατί, Φροσύνη, νοιώθω
στά στήθη μου άναγάλλιασμα, στά βάθη μου χαρά;
Πές της ;—Ή Γαλανόλευκη, μέ τόν αιώνιο πόθο,
φέρνει τών Φώτων τό Σταυρό ποΰ αγιάζει τά νερά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΑ

ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΗ

('Ιστορία μιας γυναικός ποϋ δέν είχεν έμπιστοσύνην είς τόν σύζυγόν της).
Τήν ιαην Φεβρουάριου τοΰ ιμοό είνε σημειωμένα! αύτα'ι
αί λέΞεις είς τό Ημερολόγιου μου: «Βλέπω τώρα οτι ό
Τζάκ δέν με εννοεί·. Τρεις σελίδες πικρών θρηνολογημάτων
έπακολουθοϋν είς τήν άνω φράσιν, και τό δλον γράψιμον
σφραγίζουν σταγόνες δακρύων... Τά δάκρυα έκεϊνα ήσαν
άληθινά πράγματι. Δέν είχαν καμμίαν προσποίησιν, άν καί,
χωρίς νά τό θέλω, τά έπροκάλουν άπό μίαν ύπερέντασιν
τών αισθημάτων μου, είς τήν όποιαν άφινόμην.
«Κατά πόσον εύχαριστούμην νά έπιτρέπω είς τόν έαυτόν
μου νά παρασύρεται άπό τήν όρμήν αύτήν τής συγκινήσεως,
δέν ήμπορώ σήμερα, κατόπιν τόσου καιρού, νά εϊπω. “Ενα
μόνον πράγμα εινε βέβαιον. "Αν ήμποροϋσα νά κλάψω σή
μερα, ένώ Ξαναδιαβάζω τές παλαιές μου αύτές σημειώσεις,
τά δάκρυά μου θά έσήμαιναν πολύ περισσότερα πράγματα
άπό ότι έσήιιαιναν τότε.

4«Είνε σάν μιά τιμωρία αύτή ποΰ έπιβάλλω είς τόν έαυτόν
μου νά Ξαναδιαβάσω, προτού κάψω, τάς ήλιθίας αύτάς καί
σπαρακτικός σημειώσεις τού πρωτινού μου συζυγικού βίου.
«Ό Τζάκ, ό σύζυγός μου, άπέθανε.
«Μέ άγαπούσε. Μοϋ έχάρισεν δλην τήν άγάπην του.
Μού έχάρισεν δλην τήν σκέψιν του. Ήτο τελείως άφοσιωμένος καί άφελής. Διατί, άχ διατί, νά μήν ήμην κ’ έγώ έΞίσου άφωσιωμένη καί άφελής άπέναντί του ;
«’Ακούω πολλάκις νά λέγουν δτι κάθε γυναίκα εννοεί
τόν σύζυγόν της, άλλά κανείς σύζυγος δέν ήμπορεΐ νά έν
νοήση τήν σύζύγόν του. Ημείς αί γυναίκες είμεθα διατε
θειμένοι νά μειδιώμεν, μέ κάποιαν μεγαλοπρεπή αύταρέσκειαν, άναγνωρίζουσαι τήν άλήθειαν τής παρατηρήσεως
αύτής. 'Εκείνο τό όποιον δέν ήμπορούμεν νά άντιληφθώμεν είνε δτι ή παρατήρησις άκριβώς αύτή άποτελεί κατη
γορίαν,—καί φοβερόν κατηγορίαν έναντίον τής ειλικρίνειας
τών σχέσεών μας ποός τούς άνορας.
«Καθώς καί τόσαι άλλαι μικροπανδρευμέναι,.ήμην καί
έγώ προσκολλημένη είς τήν ιδέαν νά διατηρήσω τάς φιλίας
τής παιδικής μου ήλικίας. Είχα δύο ή τρεις έμπιστευτικάς φιλάς, πρδς τάς όποιας ήμην άπείρως οίκειοτέρα παρ’
δσον ποτέ έδοκίμασα νά γίνω μέ τόν σύζυγόν μου. "Ελεγα
είς αύτάς πράγματα, τά όποια ούδέποτε θά έλεγα είς
εκείνον. Διατί ; Δέν ήΞεύρω διατί.
«Ίσως, κατά πρώτον, τόν έφοβούμην. ΉΞευρε περισσό
τερα πράγματα άπό έμέ' ήμπορεΐ νά έφοβούμην μήπως
περιεγέλα τάς ιδέας ιιου' ίσως νά έφοβούμην μήπως μέ
έπέπληττε.
«Καί δμως δ Τζάκ ούδέποτε ήμπορούσε νά είνε κακός,
■ καί δταν άκόμη έσοβάρευεν. Ούδέποτε θά τοΰ ήρχετο νά
κατακρίνη κάτι πού έγώ έλεγα ή έκαμνα.
«’Εγώ έπεριγελοΰσα έκεΐνον συχνότερα άπό δσον έμέ
. έκεϊν,ος. Διότι, ώς είπα, μού είχεν άνοίΞει όλότελα τήν καρ
διά του. ’Εκ μέρους του δέν ύπήρχε καμμία σκιά, κανέν
πρόσχημα.
«’Ενθυμούμαι μιά φορά είπε κάτι, διά τό όποιον έδειΞα
άμέσως δτι έταράχθην. (Πράγματι δέν είχα ταραχθή άλλ’
ήτο διότι έγΰρευα άψορμήν νά τόν έπιπλήΞω). Μού έζήτησε

συγγνώμην, άλλά προσέθεσε ; "Ετσι είνε, Νόρα, μήν άμφιβάλλης' δέν συνηθίζω νά λέγω όπίσω σου έκείνο πού δέν θά
ήμποροϋσα νά εϊπω έμπρός σου. Άφ’ δτου ύπανδρευθήκαμε,
ούδέποτε, καθ' δσον ένθυμοΰμαι, έπραΞα ή είπα τίποτε εις
κανένα, πού νά μήν ήθελα νά τό μάθης σύ πρώτα, αγαπη
μένη μου».

»”Ω τής άπειρίας τών πραγμάτων πού έκαμα καί είπα
έγώ καί τά όποια δέν θά ήθελα νά μάθη έκεΐνος! "Οχι πράγ
ματα κακά, έννοείταΐ' νά, κορασίστικα, βλακώοη πραγματα.
’Αλλά διατί νά τού τά έκρυπτα- διατί νά τοϋ έκρυπτα έστω
καί τό παραμικρόν ; ’Ασήμαντα πράγματα θά είπή κανείς ;
Άλλά καί σπουδαία έν ταύτώ! Διότι τί δικαίωμα είχα νά
παραπονούμαι δτι ό Τζάκ δέν μέ έννοούσε, αφού δεν τού
έδιδα τήν εύκαιρίαν νά μέ έννοήση.
«Ήμεθα εύτυχεΐς κατ’ άρχάς· άλλά μετά ένα ή δυο ετη
είπον είς τόν έαυτόν μου δχι μόνον δτι ό Τζάκ δέν μέ έννοούσε, άλλ’ δτι ήτο καί κάπως ύλιστικός. Μού άρέσει αύτή
ή λέΞις. (Πράγματι δμως ή άγάπη του ποός έμέ ήτον άπεί
ρως όλιγώτερον Ολιστική παρ’ δσον έφανταζόμην). ’Εζούσα,
δπως και τόσαι άλλαι γυναίκες, μέσα είς ένα κόσμον ονεί
ρων. ’Ονείρων τόσω ώραίων έν τή άοριστία των, ώστε μέ
έκαμαν νά δυσαρεστηθώ μέ τήν πραγματικότητα.
«Ήμην μία άπογοητευμένη σύζυγος καί πολλάκις άφινα
τόν σύζυγόν μου νά τό άντιληψθή δτι ήμην άπογοητευμένη.
Καύμένε Τζάκ ! Έπονούσε νά μέ κάμη εύτυχή, έποθούσε νά
άφαιρέση τό αίτιον τής δυσαρέσκειας μου... άλλά δέν ήμπορούσα νά τού ειπώ ποιον ήτο αύτό τό αίτιον. . Ίσως οιότι
δέν ύπήρχε πραγματικόν αίτιον, έκτος τοΰ έπιπολαίου έγωϊσμοΰ μου. 'Οπωσδήποτε, έγώ έλεγα είς τόν έαυτόν μου δτι
ό λόγος πού ήμην δυστυχής ήτο διότι ό σύζυγός μου δέν μέ
έννοούσεν.’Εθεωρούσα περιττόν νά τόν κάμω νά μέ έννοήση.
'Ήμουν πολύ λεπτή διά τήν άντίληψίν του. Ήτο πο/ψ άνήρ,
πολύ ύλιστικός.

ψ

«Καί πράγματι δέν ήμποροϋσα νά δώσω έΞηγήσεις καϊ
έάν άκόμη τό ήθελα' διότι και μόνη ή άνάγκη πού θά είχα
νά παρατάΞω είς άπλάς λέΞεις πόθους οίοι οϊ ίδικοί μου, θά
τούς διεσκόοπιζεν ! Ο χαρακτήρ τού Τζάκ ύπο την έποψιν
αύτήν ήτο πολύ-πολύ άπλούστερος άπό τόν ίδικόν μου.
Ήτο συνηθισμένος νά λέγη άκριβώς έκείνο τό όποιον
ήθελεν. ’Εγώ ούδέποτε ύπέβαλα τόν έαυτόν μου είς τήν πει
θαρχίαν αύτήν. ’Επροτιμούσα τόν κόσμον τών ονείρων, είς
τόν όποιον δέν έχει κανείς νά άντιμετωπίζη Ξηρά τά γεγο
νότα. Τοιουτοτρόπως, τά γεγονότα κατήντησαν νά μοϋ προκαλούν άποστροφήν.
«Μία τούλάχιστον άπό τάς φίλας μου ήΞευρε περισσότερα
περί τού έγώ μου παρά δσα έγνώρισε ποτέ ό Τζάκ. Καί
κάτι χειρότερον άκόμη: άντιλαμβάνομαι τώρα δτι ήΞευρε καί
τόν Τζάκ περισσότερον άπό έμέ. Τής έΞεμυστηρευόμην κάθε
τι σχετικόν πρός τόν Τζάκ μέ τήν πλέον «άπόλυτον έμπιστοσύνην» (ώ αύτα’ι αί άπόλυτοι έμπιστοσύναι!) καί τής έπέτρεπα νά συμμερίζεται μαζί μου τήν άπέχθειάν μου πρός
τήν ύλιστικότητα τού συζύγου μου καί νά μοϋ "χαρίζη τήν
συμπάθειάν της διά τήν άγνοιάν του πρός έμέ.
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«Φαντάζομαι τί θά έλεγα έγώ έάν δ Τζάκ μέ έζέθετεν είς
συζήτησιν καί άνέλυε τδν χαρακτήρα μου είς τούς φίλους
του. Ούδέποτε δμώς θά έπραττεν αύτά τδ πράγμα έκεϊνος
διότι δ Τζάκ δέν είχεν κανένα πιδ πιστδν φίλον του άπδ έμέ.
«Προτού ένωθώμεν, είχε δύο φίλους, άπδ τούς δποίους
δέν είχε μυστικά. Κ’ οί δύο αύτοί φίλοι του σιγά-σιγά, σχε
δόν μυστηριωδώς έέηφανίσθησαν, δταν δ Τζάκ είχε νυμφευθή. Τδ έκαμεν έπίτηδες ; Δέν ήμπορώ νά είπώ. Αύτδ
δμως συνέβη·. Έχάρισεν είς έμέ δχι μόνον τήν άγάπην του
άλλά καί δλην τήν φιλίαν του. Υποθέτω δτι δλοι οί άνδρες
ποΰ άγαποϋν τάς γυναίκας των τόσον βαθειά δσον δ Τζάκ
άγαποϋσεν έμέ, θυσιάζουν τάς φιλίας των έπάνω είς τδν βω
μόν τής συζυγικής των άγάπης. Πόσαι σύζυγοι πράττουν
τδ αύτό, ή κά/ αισθάνονται τήν ανάγκην νά πράϊουν τδ
αύτό; Πόσαι σύζυγοι φθάνουν είς τδ.ΰψΟς αύτδ τής βαθείας
νομιμοφροσύνης ;
«Ό Τζακ μοϋ έδωκε πάν δ,τι είχε. Κα! έγώ τδ έπήρα
καί έδωκα ολίγα πράγματα, ή μάλλον τίποτε, είς άντάλλαγμα. Έκράτησα τήν έλευθερίαν τής ψυχής μου καί έδέχθην τήν δουλείαν τής (δικής του.
»Πολύ ταχέως τδ μονομερές τής άγοραπωλησίας αύτής
ήρχισε νά είνε άνιαρόν. “Οχι δτι έπαυσα έντελώς νά τδν
άγαπώ' μόνον ποϋ ήρχισα νά βαρύνωμαι καί νά γίνωμα
υπεροπτική. Τότε μοΰ ήλθεν δ πειρασμός νά τοϋ έέηγήσω
τήν άπογοήτευσίν μου έπιρρίπτου ία τδ πταίσμα έπάνω του.
Δέν με ήννόησε. Καί ήτο τοϋτο φυσικόν. Είδε μόνον τήν

ΑΠΟ

ΤΗΝ

Ν.

έπιφάνειαν τοΰ χαρακτήρας μου. Έθαύμαζε τά βλέμματά
μου, μά δέν ήμπόρεσε νά μέ έκτιμήση βαθύτερα.

«Άλλά ποτέ έδοκίμασα νά τδν κάμω νά μέ έννοήση^ή
νά μέ έκτιμήση'; Ποτέ ! Έπερίμενα νά είσέλθη είς τά βάθη

τής ψυχής μου, δταν έγώ δέν τοΰ έδωσα ποτέ τδ κλειδί,
δταν έγώ είχα κατάκλειστην πρδς αύτδν τήν θύραν τής
ψυχής μου.
«Καμμιά άπορία δτι έγώ τδν έννόησα. Έέηγήθη μέ τήν
τελείαν έκείνην ειλικρίνειαν ποΰ τόν διέκρινε πάντοτε. Ου
δέποτε έδι’στασε νά μοϋ άποκαλύψη τήν κακήν καθώς και
τήν καλήν δψιν ένός πράγματος. Έγώ, άφ’ έτέρου, τδν
έίεδικούμην ϋπερηφανευομένη δτι ήμποροΰσα ν άναγνωσω
τδν χαρακτήρά του, καί δεικνύουσα πρδς αύτδν κάποιαν
περιφρόνησιν διά τδ δτι δέν ήμποροϋσεν έκεϊνος νά άναγνώση τδ (δικόν μου...
«’Ερωτώ : Είνε άλλαι γυναίκες σάν έμέ ; Υπάρχουν άλλαι
γυναίκες ποϋ νά αίσθάνωνται ήδονήν είς τήν συγκίνησιν
μιας δυσαρέσκειας διά τδ οτι δέν τάς έννοοϋν ;
«’Ελπίζω δτι δέν ύπάρχουν. Καί έλπίζω οτι δέν θά δο
κιμάσουν ποτέ τήν πικρίαν τών τύψεων ποϋ αισθάνομαι
έγώ. Ό Τζάκ δέν ύπάρχει πλέον δι’ έμέ. Καί δταν συν
αισθάνομαι τήν άέίαν τοϋ θησαυρού ποϋ περιεφρόνησα...
»’Αληθι\ά, δ Τζάκ δέν μέ ήννόησε. Ούδέποτε ήννόησε
πόσον ταπεινή καί άδικος ύπήρέα πρός αύτόν».
DATESON

Μετάγραοις Γ.

ΑΦΡΙΚΗΝ

ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΤΕΛΙΕ
Ή καλλιτέχνες κυρία Λαύρα Σαρίδάκη
Εν Χιλή,είς τά μάλλον σοβαρά καλλιτεχνικά πε.
ριοδικά τοΰ Σαντιάγου και έν γένει είς τούς· κύ
κλους των τεχνών, γίνεται έσχάτως λόγος με πολλην έκτίμησ'ν και αρκετήν προσοχήν -περί τών καλ
λιτεχνικών έργων γλυπτικής τά όποια παρουσιάζει ή
Γαλλίς την καταγωγήν κυρία Laura de Saridakis
σύζυγος τοϋ ενταύθα Γενικού Προξένου τής 'Ελλάδος
κ. Ίωάννου Σαρίδάκη.
Η λεπτή αύτη θέσις μέ τήν οποίαν ή εύγενής ΓαΧάτις πολιτογραφείται φυσικώς εις τήν 'ΕΧΧηνικήν
καλλιτεχνίαν μας παρεχει τό δικαίωμα ΐ’ά έπασχοληθώμεν έπι τής καλλιτεχνικής αύτής εργασίας και τήν
ύποχρεωσιν να την γνωρίσωμεν είς το Ελληνικόν δημό
σιον άκοΧουθοϋντες τουλάχιστον τήν αυτήν μετρημέυην κριτικήν μέ τήν οποίαν οί τεχυοκρίται τής προο
δευτικής Δημοκρατίας έσφράγισαν τό οΧον έργον τής
καλλιτέχνιδος, ώς κάτι τεΧείως ένηρμανισμένου μέσα
είς γραμμάς πρωτοτύπου συλλήφεως και έκτέΧεσιν
καθ δΧα έπιμελημέυηυ καί πλήρη.

Εινε χαρακτηριστικόν οτι ή κυρία Σαρίδάκη καίτοι
ερασιτέχνες έχει κατορθώσει νά ύπερπηδήση τόν vci^εζανζίσμον και είς τό άτεΧιέ της τό άπλούστατα
εύτρεπισμέυον δέν είνε πΧέον ή γυνή ήτις άπό μίαν κλί-

σιν ιδιοφυίας αφιερώνει ώρας τινας είς τήν τέχνην
μετ' επιτυχίας, άΧΧ’ ή μύστις ήτις εργάζεται διά τήν
τέχνην καί άφοσιώνεται είς τά θέΧγητρα με τα οποία
πληρώνεται ό έξ έπαγγέΧματος καλλιτέχνης.
Διά τούτο είνε σπάνιον τό οτι ή δημιουργία ένος ανα
μνηστικού μεταλλίου, ή χάραξις ένός άναγΧύφου το
οποίον καταΧείπεται εις τούς Μεταγενεστέρους ώς ιστο
ρικός σταθμός τής τέχνης, άνετέθη τήν φοράν ταύτην
είς έρασιτέχνιδα ώς ηθική ικανοποίησες και απέδειξες
αδιαμφισβήτητος, ότι ή κυρία Σαρίδάκη απεκτησεν
έργω, τά δικαιώματα έπί τών οποίων απολαμβάνει ο
διά τό ιδανικόν άφοσιούμενος είς ολην του τήν ζωήν
καΧΧιτέχνης.
Είνε ούτος νομίζω, ό καλλίτερος τίτλος τιμής καί
περιλαμβάνει τήν σύυοφιν τρόπον τινα τής κριτικής
τών έργων τής κ. Σαρίδάκη, βραβευθείσης έπανειλημμένως είς τάς καλλιτεχνικός έκθέσεις τοΰ Σαντιάγου,
μεταξύ τών έπισημοτέρων αντιπροσώπων τής τέχνης.
Τό περί ού ό λόγος μετάλλιον τοΰ οποίου μια φωνή
ή έκτέλεσις, άνετέθη είς τήν κ. Σαρίδάκη, άπονέ-

μεται είς τούς διακρινομενους κατά τούς ύπό τήν
προστασίαν τής Κυβερνήσεως διευεργουμένους διαγω
νισμούς έν ταίς τέχναις, γράμμασι καί μουσική, έποπτευομένους ύπό ειδικού Συμβουλίου (Cousejo Suberiri de Seiras καί Marica).

Μετάλλια προσφερόμενζ νπό επιτροπής είς τους διακρινομέντνς είς τάς καλάς τέ/νας. ("Εργα τής κ. Σαρεδάκη,

Ή κυρία Σαρίδάκη έπετυχεν ομολογουμένως νά
δικαιώση τήν πεποίθησιν μετά τής οποίας τό καλλιτεχνικόν συμβούλιου απετάθη κατ’ ευθείαν πρός αύτήν. Τό έργον της λε
πτότατου έν τή έκτε ■
λέσει παριστά τήν μορ
φήν τής μητρός Πα
τρίδος ύπό τό φώς τοΰ
προστατευτικού άστρου
τής Χιλιανής Σημαίας.
Βλέπει τις έκ τής φω
τογραφίας πόσον πλού
σιον εινε το φώς τό ο
ποίον άναδεικνύει τα
κανονικά έπίπεδα ένός
δυνατού σχεδίου καί
πόσον τεχνικά έξιδανικεύει τόν τύπον τής
φυλής, ύπό τας άγνάς
γραμμάς τοΰ προσώ
που μέτήν έλαφράν α
καταστασίαν τής κόμης
ήτις προσδίδει ε’ς τό
Ιδανικόν σύμβολον φυ·
σικωτάτην απλότητα.

τικόν τό οποίον κυκλοφορεί είς τάς νιτρούχους περίφερείας τής Δημοκρατίας καί άλλα.
Ής έργον τελειωμένου κρίνω
άναγκαίον νά
αναφέρω τήν έκ μαρ

μάρου προτομήν «έφη
βου» τής κυρίας Σαριδάκη, τό οποίον εύρίσκω ώς έργον de maitre αποκαλΰπτον τόν
επίσης θαυμάσιου χει
ρισμόν τής σμίλης ύπό
τής εύγενοΰς καλλιτέχυιδος όπως καί τήν
γλυφίδα εις του πηλόν.
Η λαμπρά διαφάνεια
τής έπιδερμίδος κάτω
θεν τής όποιας ή σάρξ,
σφικτή, κρεατώδης, γί
νεται σχεδόν αισθητή
προσδίδουσα ζωήν είς
το έργον και αί αρμο
νικοί φωτοσκιάσεις αί
άυεπιτήδευτοι, κάπως

χρωματίζουν τό μάρμαρον ώστε τό έργον
να φθάρη τόν βαθμόν
Είς τάς ήμιαναγνώτής
τελειότητας ώς μία
στους ταύτας παραστά
ζωγραφική
έκτέλεσις
σεις γενικώς αποτελεί
τής
κλασικής
σχολής.
έπιτυχίαν τοΰ καλλι
Ή
κυρία
Σαρίδάκη
τέχνου οτι τό αντικεί
ως καλλιτέχνες εΐτε
μενου έξέχει τοΰ φόνΓαλλις είτε Χιλιανή
Ιον είς βαθμόν ώστε
έχει πάντοτε εισιτηρίου
νά φαίνεται σχεδόν έν
είς τήν Ελληνικήν καλ
τελώς άνάγλυφον και
λιτεχνίαν καθόσον άλ
ή γραμμή να χαρακτη
λως τε τό έργον της
ρίζω τήν κίνησιν,
„
,,
, ,
,
,
Ή κ. Σαρίδάκη είς τό έργαστήριον της.
εχει κάτι απο την αιτόν άέρα τής παραθριότητα τοΰ Αττικού ουρανού καί τήν τεφρώδη ατμό
στάσεως ούτως ώστε τό έργον να μη φαίνεται αποσφαιραν τοΰ Σηκουάνα, άλλ’ ώς σύζυγος "ΕλΧηυος έρ
τύπωσες.
Ής πρός τούτο εύγλωττος έπαινος εινε τά έργα τής χεται νά καταλάβη φυσικήν θέσιν ήτις ομολογουμένως
κυρίας Σαρίδάκη μέ τήν πρωτοτυπίαν των, όπως τ). δέον νά είνε έκ τών περίοπτων καί λίαν τιμητικών.

«ή

κόρη Τ^ένα»,ό «3ΐαμαήνος», νόμισμα ίδεω-.

Σαντιάγο (Χιλή)

Ε. ΠΑΝΤΕΑΙΔΗΣ

54

55

fl Π Ο ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

δέν είχε χάσει διόλου τήν γενναιότητά του. Καθ' οδόν

γυναίκες τοΰ άπηύθυυαν έγκαρδιωτικά λόγια καί έκεί

ΊΙρωϊά^ος Σέρβων και χΜαυροβουνίων.
επιτύχω? διεξάγονται αι
πολεμικαϊ επιχειρήσεις, el? τό Βελιγράδιον φθάνουν
οί τραυματίαι -των μαχών. Σήμερον μετεβην el?
έν σχολείου, τό οποίον μετεμορφώθη el? νοσοκο
τόσον

«Καθ' όν χρόνον

τούς τραυματίας τής μάχης τοΰ

μείου. Αύτό έδέχθη

Κουμανόβου. Εις μιαν άπό
κρινα

ενα

ώραίον

τάς πρώτας κλίνας

μη ύπολογίζοντες τάς βασάνους των απέναντι

τής λογικής τοΰ πατριωτισμού κα'ι τής πιστεως. Πλη

σίον μου ήτο ένας νεαρός ιατρός, όστις

μοΰ έχρησί-

μευσεν ώς διερμηνεύς.

νοβον. Έτο σοβαρώτατα τραυματισμένος

τρός μέ

χουσα πάντοτε απο τον πρώτον λόχον τών στρατιω

τών είκοσι μέτρα.

Ο συνταγματάρχης διέταξεν έφο

δον και οι αξιωματικοί έρρίφθησαν κατά τών Τουρκι
κών χαρακωμάτων, Οί πεντήκοντα έπεσαν πριν φθά-

σουν εις τον πρώτον λάκκον. Τό σύνταγμα ήτο χωρίς
αξιωματικούς.

τΙλΛα δέν ήτο πλέον σύνταγμα

είχε προειδοποιήσει,

οτι

Ο 'ια

ήτο αδύνατον να

σωθή. Μοϊ έγέννα βαθεΐαν1 οδύνην τό θέαμα ανθρώπου

τόσον γαληνιαίως ΰποφεροντος. Μάς έσταμάτησε

άπό

ανθρώπινα όντα. ’Ήμεθα θηρία, ήμεθα υλικόν κατα

στροφής.

Έφθάσαμευ έως τά οχυρώματα"

άπό τόν

0 επιθανάτιος

επιθανά

τιος ουτος είχε τού? όφθαΧμούς λάμποντας έξ ευτυ
χίας. .'Οταν τόν ήρώτησα— καϊ μοι έφανη ιεροσυλία
ή έρώτησίς .μου — έάν ίιπέφερεν, έστρεφε το βΧεμμα
Ο

ιατρός τόν συνεβούΧευσε νά μεινη άφωνος, άλλ" αύτός
δέν ήννόει νά ύπακούση.

Στραφείς τότε πρι>ς τόν ια

τρόν τω είπε ·.. — Διατί ένδιαφέρεσθε τόσον δι’ εμέ ; Έγώ

έκαμα τό καθήκόν μου καϊ έπειτα δέν άπέθα,νον κάν !
Σκεφθήτε τούς αξιωματικούς μου. .Κανείς δέν έσώθη

ό επιθανάτιος έξηκοΧούθησε περιγράφων τάς

λεπτομέρειας μιάς μάχης.

el? τό σύνταγμα τοΰ συνταγματάρ
χου Γλίτκυ καϊ τό σύνταγμά μου ήτο κατά τό μεση
— Έγώ ■ ανήκαν

μέρι, πρό τών

Τουρκικών οχυρομάτων τοΰ Κουμανό

βου. Τό ■ πΰρ τών

Τούρκωύ στρατιωτών ήτο φονικώ-

τατον. Το νά πρύχωρήσωμέν. έσήμαινεν, οτι ήθέΧομεν
νιϊ άποθάνωμεν. Τούς Τούρίΐους δέν ήμπορούσαμε νά

δμικρίνωμεν, διότι

ήσαν όλοι κρυμμένοι όπισθεν σω

ρών άμμου καϊ μέσα

el? βαθείας όπάς. Τό σύνταγμά

μου έσταμάτησεν αίφνης. Οι στρατιώται ήσαν έν αμη

χανία.

Η μάχη

el? τά πέριξ ήτο λυσσαλέα. Τότε ό

συνταγματάρχης μου άντελήφθη τήν αμηχανίαν μας.

Ήτο έφιππος καϊ κατήλθεν .'.Έπροχώ^σεν είκοσι βή
ματα πρό τοΰ πρώτου λόχου. Μάς έφάνη

μήν μόνος,

·£του, όστις δεικνύει el?

Ευρώπην τάς εύγευεστέ-

Την

ρας ανθρωπίνους άρετάς, παρουσιάζονται πολλά καθη

μερινώς. Εϊς τήν μάχην τοΰ Κουμανόβου είχε πέσει
ως απλούς στρατιώτης ένας από τούς γνωστότερους καί

προσφιλέστερους νέους τής πρωτευούσης,ο υιός τοΰ διασήμου ιστορικού Κοβάτσεβιτς .0 νεαρός Κοβάτσεβις,

ύφίστης μορφώσεως καί διπλωμάτης τό έπάγγελμα,έπέ-

μεινε νά καταταχθή εϊςτόν στρατόν .Έπεσε μεταξύ τών

πτωμάτων. Μεταφερθείς

τοΰ

πατρός, έκηδεύθη

είς

έν

Βελιγράδιον,

μεγάλη

έπιθυμία

έπιβλητικότητι.

"Ολον τό Βελιγράδιον ήτο εϊςτόν σταθμόν. "Οταν ή

πομπή διήλθε πρό τοΰ αγάλματος τοΰ πρίγκηπος Μι"
χαήλ,

έστη

αίφνης κατόπιν έπιθυμίας

τοΰ πατρός

όστις συντετριμμένος προέβαλεν άπό τής θυρίδος τής

άμάξης του καί ένευσεν ότι ήθελε νά όμιλήση. Έπηκολούθησε σιγή θρησκευτική καί ό σεβάσμιος γέρων,
μέ φωνήν σταθεράν είπε :

— Πήγαινε υιέ μου καϊ αναπαύσου έν ε'ρήνη, αφοΰ

έπετέλεσας τό καθήκόν σου πρός τήν πατρίδα.

Εγω

δέν κλαίω διότι κατετάχθης μεταξύ τών ηρώων έκείνων, οί οποίοι μετά βασαυους αϊώνων

σουν διά

τοΰ θανάτου των,

ήλθον νά σώ

χιλιάδας άδελφών. Πή

γαινε άφόβως υιέ μου ένώπιον τοΰ θρόνου τοΰ Αιω

νίου Πατρός καϊ εϊπέ

el? όλους τού? μάρτυρας τοΰ

Κοσσόβου, ότι τούς έξεδικήθητε.
Ό λαός άκούων τού? λόγους τούτους έφαίνετο ώσεί

μή άναπνέων. Η συγκίνησις ήτο αφάνταστος.

ώ?- Αν ήτο εις τό χείλος μιάς άβύσου καϊ

έφοβήθημεν ‘δι’ αύτόν.

έξήγαγε.τήν

πρός στιγ

σπάθην

Αλλ

ούδέν έπαθε.

Αίφνης

του καϊ έφώναξεν. Έφώναξεν

τοΰ Ντετσιτς

Κατά τήν μάχην
βούνιος άπώλεσε τήν

δεξιάν

εις νέος

Μαυρο-

κνήμην, θραύσμα όβί-

ιαχυρότερρν από τόν θόρυβον τής μάχης. «Κύριοι αξιω

δος τουρκικής τοΰ

ματικοί !■ αλοι εμπρός μαζή μου !

Ερυθρού Σταυρού τόν άνεβίβασαν έπί τίνος ίππου καϊ

Α,Όΐεόι. οί αξιωματικοί τοΰ συντάγματος — ήσαν

τούρκων.

"Ενα

'Ένας γέρος Μαυροβούνιος έως έβδομήκοντα έτών

έπληγώθη

el? τήν δεξιάν χείρα.

καϊ τά φυσίγγιά του

•—Πάρτα

Καϊ

τό

el? ένα άοπλον.
νά

Τούρκους,

ο άλλος απήντησε :

των.

Ήσπάζετο τό

προσώπου όλων

έφίλησε δύο·οι όποιοι

el? τάς χείράς του.

Τό θέαμα ήτο συγκινητικώτατου.

Ό πρίγκηφ

τά ιερά όπλα μου — είπε—καϊ τρέξε

κόφι,ς πολλούς

θυσίας

τών πληγωμένων καιρίως. Καϊ
έξέπνευσαν

Δεν ήδύνατο πλέον να πολεμήση καϊ παρέδωκε
όπλον

Ό βασιλεύς τούς ηύχαρίστει καϊ τούς ένεκαρδίωνε

διά τάς

Μίρκος

συνήντησευ

ένα.τραυματίαν

μεταφερόμενον εις τό νοσοκομέΐρν. Αμέσως τον έπήρεν έπί τών ώμων του
ρουργικήν αίθουσαν.

καϊ τόν έφερεν

el? τήν χεώ

Τό πλήθος έξω έζερράγη εϊς ζητωκραυγάς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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του έπί τής γής ταύτης.

εις τήν έφοδον.·. . .

Καϊ

τεσσάρων

τραυματίας τοΰ πολέμου, όσοι μετε-

el? τό νοσοκομείου τής Ποδγορίτσάς.

πος ήσυχος, αποκοιμηθείς, άφοΰ έπετέλεσε τό καθήκον

πρώτων καϊ έπανευρέθη μετά 7 ημέρας κάτωθεν σωρού

μόΧις

κεφάλια

πόδι γιά τεσσαρα κεφάλια δεν έπήγε χαμένο.

φέρθησαν

έλιποθύμησε. Παρετήρησα οτι ήτο

ωχρος, με τήν παρειάν λευκήν. Μοΰ έφάνη ώς άνθρω

τήν παράδοσιν τών Σκοπείων καϊ έκ τοΰ συμβεβηκό-

πρός έμε καϊ έκαμε νεύμα, οτι ήθελε νά όμιΧήση.

έκοφα τά

ευχαριστημένος

ένθυμοΰμαι πλέον τίποτε...

Επεισόδια ηρωισμού καϊ στωϊκότητος τοΰ λαοΰ τού

Ο

ποΰ

άλλως τό αΐμ,α μου θά σέ καταρασθή.

μάς ήρώτησεν άν ό στρατός προχωρή. Έγνώρίζεν ήδη

ράν ΰπερτέραν πάσης φυσικής βασάνου.

—Μπά. .... Είμαι αλήθεια πολύ

μ’ έκδικηθής. Κύττα νά

και

τος τούτου έφάνη, ότι έδοκίμασε μίαν ενδόμυχον χα

~· "

Ό βασιλεύς Νικόλαος καϊ ό πρίγκηφ Μίρκος,έπέ-

σωρόν των πτωμάτων, τά όποια ήσαν μαζευμένα ένώ-

καϊ δέν

_

-$·
σκέφθησαν τούς

πιον μας τούς έξεσκάφαμευ καϊ τούς έδράξαμεν άπό

έπεσα χαμαί...

τιμής ποΰ μοΰ έκαμες.

άταράχως, σχεδόν εύθύμως.

τάρχην των. Έσχηματίσθη μία πρώτη γραμμή, άπέ-

el? τό υπο

γαστρίου καϊ είχε πεθραυσμένην μίαν κνήμην.

νος άπήντα

σαν προς τα εμπρός, περιστοιχίσαντες τόν συνταγμα

τοι λαιμόν... Κατόπιν έγώ

στρατιώτης είχε πέσει εις το Κουμα-

-, Ό προ εμού

έρρίφθη-

διέ-

άνθρωπον, με την μορφήν γαλη-

νιαίαν, όπως είναι η μορφή των Σλαυων όταν υποφέ
ρουν

καϊ

εξήκοντα — έξήγαγον τάς σπάθας των

—Μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεού θά φανώ άξιος τής

μεγάλης

τόν ώδήγησαν

el?

τήν

απέκοφεν. Οί νοσοκόμοι τοΰ

τό νοσοκομείου.

Ο

πληγωμένος

’Ητο ή εποχή τής μεγάλης Τουρκικής κυριαρχίας.
Ό προελαύνων Τοΰρκος κατακτητής έφθασεν εις τήν
Ήπειρον μέ τήν ορμήν λαίλαπος, διέβη τόν Δρίσκον
και έστρατοπέδευσε πρό τών Ίωαννίνων. ’Απ' έκεϊ
δ αρχηγός τών Τουρκικών στρατευμάτων άπηΰθυνε
δυο έπιστολάς. Τήν μίαν πρός τόν Κάρολον τόν κύ
ριον τοΰ Δεσποτάτου τής ’Άρτης, τήν άλλην πρός
τόν Μητροπολίτην Ίωαννίνων και τούς άρχοντας αύ
τών. Εις αύτούς έξιστόρει τάς νίκας και τά τρόπαια
τοΰ Κυριάρχου των, δ δποϊος κατέκτησε πάσαν Ανα
τολήν καϊ Δνσιν, κα'ι τούς προέτρεπε νά ύποταχθώσιν
έάν ήθελον ν αποφύγουν τήν καταστροφήν καϊ τήν
έξανδραποδούλωσιν, τούς ύπέσχετο δέ διαφόρους προ
νομίας.
Έν τούτοις τά Ιωάννινα αν και προασπιζόμενα
από φρούρια μικράς στηλώσεως, δέν παρεδίδονται.
Θέλουν ν’άντιστοΰν. Άλλά έως πότε; Ή Θεσσαλο
νίκη πίπτει. 'Η Τουρκική στρατιά νικά άπό άκρον εις
άκρον, και ή νίκη αύτή, και ή πτώσις αύτή παρασύ
ρουν τόν πόθον τής άντιστάσεως τών Ίωαννίνων.
Τότε δ Σουλτάνος Μουράτ ευρισκόμενος εις Θεσσαλο
νίκην άπέστειλε πρός τούς Ίωαννίτας τήν εξής έπιστολήν.
«Μουράτ, Βασιλεύς ’Ανατολής και Δύσεως, πρός
τούς Ίωαννίτας.
«Έβεβαιώθητε άκριβώς άπό τάς νίκας έμοΰ καϊ
τών προγόνων μου, δτι δ Θεός δέν έ'βαλεν εις τήν
βασιλείαν μου σύνορα, καϊ μέ τήν βοήθειάν του υπέ
ταξα δλην τήν Ανατολήν καϊ αύτήν σχεδόν τήν Δύσιν δτι έξω άπό τά βουνά σας δλοι μ’έπροσκύνησαν.
«Σάς παρακαλώ λοιπόν, πριν δοκιμάσητε τά ολέ
θρια τοΰ πολέμου τέλη, πριν ΐδήτε τό αίμα πολλών
άναιτίως χυνόμενον άδίκως, νά μοϊ παραχωρήσητε
τήν πόλιν σας, αν θέλετε ν’άποφύγητε τόν άφανισμόν
αύτής καϊ δσοι άλλοι άπειθεϊς καϊ σκληροτράχηλοι
έπαθαν, κατακοπέντες άπό τό σπαθί μου ή πωληθέντες άπό τούς στρατιώτας μου αιχμάλωτοι εϊς ’Ανατο
λήν καϊ Δύσιν.
«Σάς υπόσχομαι, άν μέ προσκυνήσητε, πίστεις
ενόρκους, έγώ μέν νά μή σάς βγάλω ποτέ άπό τό

κάστρον σας, σείς δέ νά μή φανήτε εΛίβούλοϊ και
άπειθεϊς τής βασιλείας μου.
«Προσέξατε μήπως, άποβάλλοντες τό ζήτψιά,,μου
δέν έχητε πλέον ούδέ καιρόν νά μετανοήσηΐε. »

4·
Οί κάτοικοι τών Ίωανίνων σρνήλθον πάραυτα εις
συμβούλων, καϊ εις τήν άνάγκην ύπείκοντες έστειλαν
πρέσβεις εις τόν Σουλτάνον, «άνδρας έκ τών συνετωτέρων, λογίους καϊ φρονίμους» έν.’μΙς·''δ ΠαΙώΰλιος, δ Λελυπαράς, δ, Σερμπάνος, καϊ προσέ^ρον
εϊς αύτόν τά κλειδιά τοϋ Κάστρου, καϊ έξήτησαν τό
χρυσόβουλον διά τοΰ δποίου θά έβεβαίρυ, δτι έν τή
έπιστολή του είχε γράψη.
· ■
"
■ ,
Ούτω καϊ έγένετο.
Οί δρκοι άντηλλάγησαν, τά κλειδιά, προ^-εφέρθη ,σαν καϊ τό Χάτι Σιερϊφ τό έπίσημον τουρκικόν έγγράτ
φονέκομίσθη άπό τούς άποσταλμένους εϊς τάΊωάηνα;

Μαζή των δμως έφερναν καϊ δεκαοκτώ επισήμους
Τούρκους,προωρισμένους νά παραλάβουν τό κόάτρον.
Αύτοί, μόλις εισήλθον εϊς τά Ιωάννινα, τόσον.έμαγεύθησαν άπό τήν καλλονήν τών Χριστιανών γυναι
κών, ώστε έζήτησαν νά έκλέξουν εξ αύτών -τάς ώόαιυτέρας διά νά τάς κλείσουν εϊςτά σεράγια των.Οί κάτοι
κοι άντέστησαν καϊ οί νέοι κυρίαρχοι έζήτησαν τήγ
έπέμβασιν τοΰ Σουλτάνου.
'
Χ,
Εις μίαν στιγμήν δρκοι, Χάτι Σερίφ, άξιοπρέπέια
σουλτανικών υποσχέσεων, δλα έλησμονήθησαν Ή
Τουρκική άγριότης έξέσπασεν, διά τούς μαχητάς τής
Πίνδου. Ό Σουλτάνος διέταξε τούς Χριστιανούς τών
Ίωαννίνων νά άφήσουν ελευθέρους τούς Τούρκους
δπως έκλέξουν γυναίκα «δποίαν τον καθένα άρ$σί]»».
Ιδού καϊ ή σκηνή τής αρπαγής, περιγραφομένη
άπό τόν έξιστορήσαντα τά γεγονότα ίέκεϊνα.
«Μίαν λοιπόν εορτήν, έν ω ήτρν ρί.Χριφτιανοι
συνηγμένοι εϊς τήν έκκλησίαν μέ τάς γυναίκας καϊ
κόρας των, έμβάντες οί Τοΰρκοι εις τό κάστρον ήλ'θαν καϊ έστάθησαν έξω τής. Μητροπόλε'ως, εϊς τόν
μέγαν Παντοκράτορα. Κάύ δταν μετά τήν τής ,λείν
τουργίας άπόλυσιν έξήρχετο δ λαός, ' παρατηχιόϋντες-;
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καθώς έβλεπαν καμμίαν άπό τάς τιμίας παρθένους,
ήτις τούς ά'ρεσκε, ρίπτοντες τό φόρεμά των τήν έσκέπαζαν και λαμβάνοντές την άπό τό χέρι τήν ώδηγοΰσαν ώς γυναίκα των.»
Τά ’Ιωάννινα ήσαν πλέον σκλαβομένα, και άλυσσοδεμένα.

ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΠΙ ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ

τής νοτιοδυτικής Μακεδονίας μέχρις ’Αξιου τής Θεσ
σαλίας, τής Στερεός "Ελλάδος, έκτος τών "Αθηνών,

ύπαγομενων εϊφ την δικαιοδοσίαν τής Σουλτανομήτορος (Βαλιδέ-Σουλτάνας) καϊ ολοκλήρου τής Πελο
Άλλ" ένεκα

τής τρομε

ρός τυραννίας τοΰ μεγάλου έκείνου κακούργου Αλ
βανού μάλλον ύπεβιβάσθη κατ’ αριθμόν κατοίκων ή
ηύξησεν. Οί καλύτεροι καϊ πλουσιώτεροι τών "Ελλή
νων έξεπατρίζοντο κρυφίως οί δέ έν τή ξένη ευρισ
κόμενοι δέν έπέστρεφον. Τά
"Ιωάννινα έπϊ "Αλή
εΐχον γείνει ό Γολγοθάς τοΰ "Ελληνισμού. Αί άγχό-

ναι τοΰ *
3ϊγάζαινα

και τά

*
'ZGiyKejia

καϊ

τά

*
*μαοντρούμΐα
τών φρουρίων ήσαν οί αίματοβαφείς τόποι ένθα έρρεε ποταμηδόν τό "Ελληνικόν αίμα.
Εκεί

εμαρτυρησεν ο Κατσαντώνης ή

έκείνων έπίπεδον διά νά συζητήση μαζή των τάς δια

τών

έκεϊ έμαρτύρησεν
ο παπά Θύμιο$ Βλαχάβας καϊ
όλη ή μεγάλη χορεία τών Άρματωλών καϊ Κλεφτών,

φόρους σκεφεις των.

εϊς τό καθήκον τής

πρώτων συνελέγησαν μεγάλα ποσά. Έπειτα τή πρω
τοβουλία τών Κυριών τοΰ Σωματείου, βοηθουμένων
καϊ ύπό τοΰ προξένου κ. "Ξ,ανθοπούλου καϊ τής Κυ
ρίας του, ήρχισε μίαν ώραίαν έργασίαν ύπέρ τοΰ

Εις τόν πόλεμον αύτόν τόν ηρωικόν δεν έλλειφαν

"Ερυθρού Σταυρού. Και ήτο συγκινητική ή προθυμία
όλων τών Έλληνίδων τής Κοινότητας τοΰ Πορτ-Σάϊτ
μεθ" ής έσπευδον νά προσφέρουν ό,τι ήδύναντο διά τάς

οιτινες προπαρεσκεύασαν το μεγα "Έργον τοΰ Είκοσι
"Ενα, έκεϊ έπνίγησαν ή δέκα εφτά "Αρχόντισσες μέ

τήν πανώρια Κυρά Φροσύνην. Καϊ όμως έκεϊ, παραλλήλως έδιδάσκοντο ύπό τοΰ Ψάλίδα καϊ λοιπών δι
δασκάλων τοΰ Γένους καϊ τά ΰφ-ηλά διδάγματα τής

κορωνϊς

τών

τασιν τοΰ Γένους ! "Εκεί τέλος εις τήν Σχολήν τοΰ
ωμού τυράννου "Αλή πασσά τοΰ Τεπελενιώτου ήνδρώθησαν οί μεγάλοι τοΰ Είκοσι "Ενα αρχηγοί Μποτσα-

γον έλλειφε νά μάς πάρουν είς τόν ωμόν των. Ολες
ή Σουλιώτισσες εϊς τόν πόλεμον αύτόν ήγωνίσθησαν.
"Άλλες μέ τό όπλον έπολεμοΰσαν, άλλες διηύκολυνον

ραίοι, Τζαβελλαΐοι, Καραίσκάκης, Διάκος, Θυσσέας
Άνδροΰι σος, Βαρνακιώτης, Χρήστος Γρίβας, Κανα-

τάς κινήσεις τοΰ σώματος. Έκουβαλοΰσαν φυσίγγια

εισφορών εϊς τό Έλλ. Προξενεΐον, ένώ ό κ. αανθόπουλος ήρχισε νά καλή εϊς αύτό τά έπίλεκτα μέλη
τής παροικίας πρός έγγραφήν, καϊ απετελεσθη ούτως
εντός ολίγου ένα ποσόν άρκετά σεβαστόν διά τάς
μεγάλας άνάγκας τής άγωνιζομένης πατρίδος.
Οί "Ελληνες καϊ αί Έλληνίδες τοΰ Πορτ-Σάίτ

βός,

Μπαλάσκας,

Εκεί ο σοφός διδάσκαλος

Σπυρομήλιος,

Κωλέτης,

Νοΰ-

τσος και
τόσοι
άλλοι ήρωες και άγωνισταϊ καϊ
πρωτοκάθεδροι τοΰ μεγάλου Ιερού Άγώνος τοΰ Ελ

ληνισμού. Άλλ’ ό τύραννος Άλής πριν ή δώση
δίκην τών κακούργων κατά τοΰ "Ελληνισμού έπϊ τριά
κοντα καϊ πλέον έτη πράξεων του, έπέπρωτο διά τής
έπι τρία όλα έτη άντιστάσεώς του (1818—1822)
κατά τών στρατευμάτων τοΰ έπίσης τυράννου κυ
ριάρχου τοΰ Σουλτάν Μαχμούτ νά σώση τήν ελληνι

κήν έπανάστασιν έκραγείσαν έν Πελοποννήσω.

τό καθήκον των. Εις τά Νοσοκομεία τής Φιλιππιάδος,
τής Πρεβέζης, τοΰ Έμϊν "Αγά, τοΰ Μετσόβου, τής
Καλαμπάκας καϊ όλων τών άλλων μερών αί Έλληνίδες υπήρξαν οί παρήγοροι άγγελοι οί όποιοι παρηγό

ρησαν, έθεράπευσαν,έσωσαν τόν τραυματίαν, τόν στρα
τιώτην. Δέν υπήρξε δι’ όλας αύτάς τάς αληθείς"Ελληνίδας ουδέ ημέρα αργίας, ουδέ ημέρα άναπαύσεως, καϊ
ησυχίας "Άγρυπνοι', προσεκτικαί, έτοιμοι διά κάθε
θυσίαν τήν οποίαν τούς έπέβαλεν τό καθήκον,

ήσαν έκεϊ διά νά ύπακο ύωσιν εις τών ιατρών τάς
έντολάς καϊ μέ τήν γυναικείαν καλωσύνην καϊ τήν γυναικείαν αγαθότητα νά γλυκαίνουν τάς τελευταίας στιγμάς τών ατυχών ετοιμοθανάτων. Η αύταπάρνησίς των
ύπήρξε τόσον μεγάλη ώστε στρατιώτ αι οί όποιοι ήλ
θαν άπό τήν "Ηπειρον νά τάς θεωρούν ήρωΐδας άνταξίας τών ηρώων τοΰ Μπιζανίου.
Καϊ αυτό εινε αρκετόν.

Ή κ. Τετενέ.
Καϊ αυτή μια απο τας Ηρωίδας Νοσοκόμους τής
"Ηπείρου. Άνεδέχθη τό βαρύ καθήκον τής Νοσοκό

μου όπως μία κυρία τής περιωπής της γνωρίζει ν ’ άναδέχεται τοιαύτας εύθύνας. Διότι ή κυρία Μαριάνθη
Τετενέ εΐνε ένας τύπος γνήσιας Έλληνίδος. Κόρη
Βάλληνδα έκ Ρουμανίας έτυχε μορφώσεως όχι τυχού-

καά άλλα πυρομαχικά. Είδαμε γυναίκες Σουλιωτισσες
νά μεταφέρουν κανόνια ! Καϊ έκείνες πού έπολεμησαν, έπολέμησαν σάν καλά παλληκάργια. Τές είδα.
Ήσαν δύο άρχηγές καί έφοροΰσαν φουστανελλες. Γυ

ναίκες

Αί κυρίαι της Κρήτης.
Μέ μεγάλου πατριωτικόν ζήλον έργάζεται εϊς την
ηρωικήν Κρήτην ή Κεντρική "Επιτροπή τών Κυριών

Ο σκοπός των εινε η

παροχή ειδών θερμαντικών είς τούς αγωνιζομενους
στρατιώτας μας. Καϊ ό σκοπός αύτός φαίνεται ότι εξε-
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πληρώθη εϊς εύρυτάτην κλίμακα άν κρινωμεν απο το
έκδοθέν φυλλάδιον έντός τοΰ οποίου δημοσιεύονται τα
έπίσημα έγγραφα τής εύεργετικής δρασεως τής φιλότι

αναπτύσσεται και ή φυχή καϊ τό πνεύμα τής γυναί
κας. Ως έκ τούτου ή κ. Τετενέ δύναται νά θεωρηθή
ως μια έκ τών πλέον μορφωμένων Κυριών τών "Αθη

νών, έάν δέ εις τήν μόρφωσιν προσθέσετε τής φυχής
τήν ευγένειαν καϊ τόν πατριωτισμόν, δέν θά έκπληξη

κανένα ή αύταπάρνησίς τήν όποιαν έπέδειξεν άφ’ ής
ανελαβε τής νοσοκόμου τό έργον εις τής "Ηπείρου τά
Νοσοκομεία. Καϊ ή αύταπάρνησίς της έφθασεν μέχρι

θυσίας διότι εΐνε γνωστόν ότι μετεφέρθη
θήνας προσβεβλημένη ύπό μηνιγγίτιδας.

εϊς τάς "Α

ΊΙ δειϊποινις· ΆνΒοεάδου
Πλήν τών Κυριών τών έργαζομένων εις τήν Ήπει
ρον, εξακολουθούν καϊ έδώ μέ τον αυτόν ζήλον νά έργαζωνται αι Κυριαι εϊς τά διάφορα Νοσοκομείά μας,
"Ενας πραγματικός τύπος αδελφής Νοσοκόμου καθ’
όλην τήν σημασίαν τής λέξεως άπεδείχθη ή δεσποινίς

Άνδρεάδου. "Εργάζεται εϊς τό Νέον Δημοτικόν Νοσο
κομείου τό καταληφθέν ύπό τοΰ Έρυθροΰ Σταυρού.
"Αληθής ιέρεια τής εύσπλαγχνίας. Διότι δέν πρόκειται
μονού διά τάς εκδουλεύσεις τάς όποιας παρέχει εϊς
τους τραυματίας ως νοσοκόμος, διά τούς έπιδέσμους,
Τας αλλαγάς, καϊ τήν καθαριότητα.
Η Δίς Άνδρεά
δου έχει ένα ιδιαίτερον τρόπον δι" όλα αύτά. Περιποι

είται τους τραυματίας αδιαφόρως κοινωνικής τάξεως
ή μορφώσεως μέ τόν αύτόν ζήλον, τήν αύτήν άφοσίωσιν καϊ τήν αύτήν πρόθυμον σοβαρότητα. Καϊ εΐνε
μια ιδιαιτέρως ωραία είκών ή στιγμή κατά τήν όποιαν

σης, αφού απετελειωσεν τας σπουδάς της είς ένα άπό

τις δίδει μόνη της τό φαγητόν εϊς τούς τραυμα
τίας, όταν δεν δύνανται νά μεταχειρισθοΰν τάς χείράς
των έκ τών τραυμάτων. Εις τάς ώρας τής άναπαύσεώς
των κάθηται παρά τήν κλίνην των καϊ συζητεΐ μέ τούς
μεν, ή ένθαρρύνει τούς δέ, γράφει τάς έπιστολάς τών

τά καλλίτερα "Ελβετικά παρθεναγωγεία, είς τά όποια

τρίτων, και πολλακις κατέρχεται είς τό πνευματικόν

μου έπιτροπής.
Διά νά δώσωμεν μίαν έπϊ πλέον ένδειξιν τοΰ πατριω-

τισμοΰ τών Γυναικών τής Κρήτης, δημοσιεύομεν την
κατωτέρω γνωστοποιήσω ή οποία άποδεικνυει οποσον
εΐνε μεγάλα καϊ πατριωτικά τά αισθήματα των γυναι
κών τής ηρωικής Μεγαλονήσου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοϋνται οί τραυματίαι τοΰ πολέμου, στρατιώται, έθελονταϊ ή άντάρται, διερχόμενοι τής πολεώς μας καϊ μή εχοντες συγγενικήν οικογένειαν παρ
ή νά διανυκτερεύσωσι, νά προσερχωνται παρ εμοι, και
θά παρέχωνται αύτοίς απολύτως δωρεάν, στέγη,
τροφή, ιατρική περίθαλήτίς, καϊ έν γένει μητρικαι πε

ριποιήσεις μέχρι τής διά' τάς εστίας των αναχωρησεως

αύτών τήν όποιαν καϊ θά διευκολύνω.
Λεμβούχος, μή άμοιβόμενος υπό τών τραματιων,
φέρων κυανόλευκου ταινίαν έπϊ τής αριστεράς χειρος,
έρυθρόν δέ σταυρόν έν τώ μέσω αύτής, θά παραλαμβάνη τούς τραυματίας άπό τοΰ άτμοπλοίου, απο δε
τής άποβάθρας, άπουσία έμοΰ κατάλληλον προσωπον,
θά όδηγή αύτούς
έφ’ άμάξης.

εϊς τόν προς όν όρον είτε πεζή είτε

"Ηράκλειον 31 Ίανοναρίσν 1913.
Μαρία Γ. Έλευβεριάδου
«Γεωπόνου»

Αί κυρίαι τοθ ΙΙορτ-Σάϊτ.
Και

τίας καϊ τούς νοσοκόμους. Κατόπιν ό άξιότιμος πρόε
δρος τής Κοινότητας κ. Κορώνης ήνοιξε κατάλογον

έδειξαν ότι δέν ύστεροΰν ούτε

εϊς πατριωτισμόν, ούτε

εϊς αισθήματα.

σάν άνδρες έκεϊ έπάνω. "Οταν τές έβλεπες σ

έπιανε συγκίνησι καϊ ένθουσιασμος.
Αί δύο αύταί ήρωίδες Σονλιώτισσαι ονομάζονται :
Μαρία Κατσακίτσαινα καϊ Εύθυμία Γιανη.

ή όποια εδρεύει εις τά Χανιά.
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τρίας, καϊ Νοσοκόμους τών ένδοξων στρατιωτών μας
έκτελοΰν πέρα έκεϊ με ύπερβάλλουσαν ευσυνειδησίαν

νά άναδειχθοΰν καϊ ήρωϊκαϊ γυναίκες. Κρης αντάρτης

άνάγκας τής πατρίδας άκόμη καϊ τήν προσωπικήν των
έργασίαν διά τήν ραφήν ένδυμάτων διά τούς τραυμα

ΦΕΕΡΟΎΆΡΙΟΣ

ίδια βουνά μετεφερθη καϊ τών Έλληνίδων Νοσοκό
μων ή δράσις. "Ολαι αι Άθηναΐαι Κυρίαι καϊ δεσποι
νίδες οσαι έταξαν έαυτάς συντρόφους καϊ παρηγορη-

Αί Σουλιώτιόάαι.

τών έπιστράτων, και εύθύς έκ τών

εσκορπιζε την σοφίαν του εις τούς πιστούς καϊ άφωσιωμενουζ μαθητάς του ! "Εκεί ό πλούσιος κατέθετε
τα πλούτη του πρός ευημερίαν τοΰ τόπου καϊ άνάσ-

"Ελευθερίας !

-e-

Ό Πόλεμος έξακολουθεί έντοπισθεϊς τώρα πλέον
εις τάς ράχεις καϊ τά βουνά τής "Ηπείρου, καϊ εις τά

"Εως έκεϊ φθάνει ή καλοσύνη
Δεσποινίδας Άνδρεάδου.

οικογενειών

έπανελθών εϊς "Αθήνας όμιλεΐ ώς εξής περί τοΰ ηρωι
σμού των. «"Εκείνες οί γυναίκες εΐνε ανώτερες και απο
τά καλλίτερα παλληκάρια. Τί μάς έκαμαν όταν επερασαμε άπό έκεϊ δέν ήμποροΰμε νά περιγράφωμεν. Ολί

Ελληνικής

Έπι Άλή πασσά τα "Ιωάννινα ήσαν πρωτεύουσα
ούχϊ μόνον τής "Ηπείρου, όπως πάντοτε, άλλα και

πόννησου έκτος τής Μάνης.

Κλεφτών μετά τοΰ αδελφού του Γεωργίου Χασίώτη,

εϊς τό άκμαίον καϊ άνθηρόν Πορτ-Σάίτ ή Ελ

ληνική Παροικία δέν ύστέρησεν εϊς πατριωτισμόν καϊ
θυσίας. Δέν εΐχεν άκόμη συμπληρώστ) το έργον της ή
πρός συλλογήν έράνων, ύπέρ τών σεισμοπλήκτων Θρα
κών Επιτροπή, όταν έκηρύχθη ή επιστρατευσις. Τότε

εύθύς άνεδείχθη ό "Ελληνικός πατριωτισμός. Μία
έπιτροπή έσχηματίσθη προς συλλογήν εράνων υπέρ

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Μέ τήν καρδίαν πάλλουσαν οί δυστυχείς Ήπειρώται προσπαθούν νά σωθούν άλλοι κρύπτονται είς
σπήλαια, είς χαράδρας, είς κρύπτας, δπουδήποτε,
άλλοι άκολουθοΰσι τδν σωτήρά τών έλληνικδν στρα
τόν, δ δποϊος έτάχθη δχι μόνον νά πίπτ^ ύπέρ τών
άδελφών μας, άλλά καί νά είναι προπύργιον αύτών
είς τάς δεινάς περιστάσεις. Καί ήλθον είς Κέρκυραν
έλεεινοί καί ταλαιπωρημένοι, αλλά τουλάχιστον μέ
τήν ιδέαν δτι άπέφυγον τδν θάνατον ή τήν άτίμωσιν.
Ή θέα των έμπνέει οίκτον, αλλά καί κρυφήν χαράν,
διότι δλος έκείνος δ κόσμος έσώθη άπδ τήν μάχαιραν
τοΰ δημίου.
Τά πρόσωπα έκείνα τά χλωμά καί προώρως έρρυτιδωμένα τά δποία μέχρι τοΰδε έκυπτον ταπεινά τήν
κεφαλήν δέν σοΰ έμπνέουν μόνον λύπην.
Οί τρομαγμένοι δφθαλμοί των, είς τδ άκρον τών
δποίων λάμπει τδ δάκρυ ώς άδάμας ύπερτάτης υπο
μονής σοΰ διαγείρουν δχι μόνον τδν οίκτον δχι μόνον
τήν συμπάθειαν, άλλά κάτι ύψηλότερον
*
τδν
θαυμασμόν.
Βλέπεις τούς μάρτυρας αύτούς καί θαυμάζεις τήν
άντοχήν των. Βλέπεις τάς μητέρας έκείνας, αί δποίαι
Ιφυγον άπδ τά σπήτια των, άπδ τήν περιουσίαν των,
ήδη νά καλύπτωσι τά τρέμοντα έκ τοΰ ψύχους τέκνα
των μετά ράκη, τά δποία έπρόφθασαν να πάρουν
μαζύ των, καί δέν δύνασαι παρά νά τάς θαυμάσης
διά τήν γενναιότητα των.
Έπλησιάσαμεν μητέρα ήτις έκράτει είς τάς άγκάλας της βρέφος καί πλησίον της μικράν δεκαετή
συμπαθή κόρην μέ δφθαλμούς έκφραστικούς καί
γεμάτους παράπονον. Μάς Ιλεγεν δτι εΐχεν άλλα
δύο παιδιά άγοράκια άλλά δέν έπρόφθασε νά τά
φέρη μαζύ της, διότι τά εΐχεν είς τδ σχολείον ένδς
χωρίου τδ δποίον άπείχεν άπδ τδ ίδικόν της μίαν
δλόκληρον ήμέραν.
—Όλα θάρθοΰν, θάρθοΰν καί έκείνα δέν θά τ’
άφήση δ θεδς νά χαθούν έχω σ’ Αύτδν τήν έλπίδα
μου, μάς λέγει ή γενναία μητέρα μέ φωνήν είς τήν
όποιαν έπαλλεν ή έλπίς καί ή λαχτάρα ή μητρική.
Όλα αύτά μαζύ μέ τήν γενικήν τοΰ Έθνους έξέγερσιν ύπενθυμίζουσι σκηνάς τών ήρωϊκών χρόνων
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της Έπαναστάσεως, κατά τούς όποιους πλήθη γυναι
κοπαιδών έζήτουν έλεος είς ξένας χώρας, δπου δέν
θά ΰπήρχεν ή θηριώδης μορφή τοΰ τούρκου. Βλέπει
τις τά σημερινά γεγονότα καί έχει ζωντανήν τήν
εικόνα τών ήρωϊκών άφηγήσεων τών έν Κρήτη Εξε
γέρσεων οί δέ στίχοι ήρωϊκοϋ κρητικοΰ ποιήματος
τδ όποιον άπεικονίζει τήν διασκόρπισιν τών δυστυ
χών είς έδαφος έλεύθερον λαμβάνουσι ζωήν.
«’Σταις χώραις οί κακότυχοι έδιαμοιραστήκαν ·.
Κι’ άν σμίξουν δέν γνωρίζονται- μόνον όπου ρωτούνε
—Άπδ ποιδν τόπο ξένε μου είσαι; Μά δέν μπορούνε
άλλο νά συντυχαίνουσι, μ’ άπδ τήν Κρήτη λέσι
κι’ δ είςτδ χέρι τ’ άλλουνοΰ τδ πιάνουσι καί κλαϊσι.».

4'
Καί δμως παρ’ δλην τήν άθλιότητα καί στέρησιν,
τήν δποίαν ύφίστανται οί πτωχοί αύτοί άνθρωποι
τώρα, μία έλπίς θά έμφωλεύη είς τήν ψυχήν των, δτι
αύταϊ αί ταλαιπωρίαι, αύτά τά σημερινά βάσανα θά
ήναι τά τελευταία.
■
Καί ή έλπίς αυτή κατακλύζειτάς ψυχάς τοΰ κάθε
έλληνος.
Είναι ή έλπίς, τήν έκπλήρωσιν τής δποίας πρδ
έτών προπαρασκεύασαν οί χύσαντες τδ αίμά των
είς τήν ίεράν έκείνην γήν τήν δποίαν θά πράγματοποιήσωσιν οί σημερινοί ήρωες οί έπί μήνας, ήδη άγωνιζόμενοι μέ μυρίους κινδύνους, μέ περισσοτέρους
ωραίους θανάτους.
Καί δέν θά ήναι μακράν ή έορτάσιμος έκείνη
ήμέρα, τήν δποίαν τόσον έναγωνίως πε^ιμένομεν ή
ήμέρα τής παραδόσεως τής πόλεως τών έθνίκών δνείρων καί πόθων τής πόλεως τών Ίωαννίνων χάρις είς
τήν γενναιότητα τήν αύταπάρνησιν καί τάς θυσίας
τοΰ Ελληνικού Στρατοΰ.
Κέρκυρα

Α.Ν.

$ΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ,ΜΗΝΟΞ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Λήγει ό μήν, μέ τάς 28 του ήμέρας καί ή ειρήνη
άντϊ νά ξαίνεται έγγύς νά συνομολογηθή, ολως τό
έναντίον νομίζει κανείς δτι τήν άπειλεϊ κάποιο φάσμα,
κάποιος έχθρός άόρατος καί έσπευσε καί αύτή νά καταστή άόρατος, καί δυσεύρετος. Είς τάς άρχάς τοΰ
μηνός τήν έθεωρούσαμεν ζήτημα ήμερων καί λήξαντος
ήδη τοΰ μηνός δέν έχομεν βάσιν διά νά στηρίξωμεν
έστω καί συμπεράσματα, έστω καί αορίστους περί αύ
τής έλπιδας. Φαίνεται δέ δτι αύτή ή κατάστασις έκνευρίζει καί τος Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις καί διά
τούτο σήμερον οί «Τάϊμς» τού Λονδίνου έν κυρίω
άρδρω άπευθύνουν άπειλάς είς τά . συμμαχικά Κράτη
περί άμέσου έπεμβάσεως τής Εύρώπης εις περίπτωσιν
καθ’ ήν ήθελον έγείρει άξιώσεις καθιστώσας προβλη
ματικήν· πήν ταχίστην συνομολόγησιν αύτής
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Άπό άπόψεως όμως Ελληνικής άν δέν μάς δίδεται
ή εύκαιρία νά χαιρετίσωμεν τήν πολυπόθητον ειρήνην,
περιοριζόμεθα είς τήν χαράν ποΰ ήσθάνθημεν διά τόν
Θρίαμβον τών Ελληνικών οπλών πού έξεπόρθησαν τό
μυθικόν Μπιζάνι καί, έλευθέρωσαν τά πολυπόθητα Γι
άννενα. Ή 21 Φεβρουάριου θά σημείωση σταθμόν

διά τήν Ιστορίαν τής Ελλάδος. Τήν ήμέραν έκείνην»
ή A. Υ. ό Διάδοχος τοϋ Θρόνου, ό Έλλην Στρα
τηλάτης, ήτο κύριος τής ’Ηπειρωτικής Πρωτευούσης,
άφώπλιζε 3ο,οοο έχθρικοϋ · στρατού, συνελάμβανε
αυτούς καί ύπερχιλίους ’Αξιωματικούς αιχμαλώτους
και κατελάμβανεν άπειρον ύλικον πολέμου.'Τί ήσθάνθ/j
ό Ελληνισμός τήν ήμέραν έκείνην άνθρωπίνη λαλιά
δέν εΓναι ικανή νά έξωτερικεύση. Είς τά Ιωάννινα συνεκεντ^>οϋντο οί μεγαλείτεροι πόθοι ένός Λαού. Έπόθει ό Ελληνικός Λαός τήν έλευθερίαν τών' σκλαβω
μένων άδελφών, έπόθει τήν άπολύτρωαιν άπό τών δει
νών τοϋ πολέμου δεκάδων χιλιάδων τέκνων τής πα
τρίδος, έπόθει τόν.θρίαμβον τών Ελληνικών όπλων,
έπόθει τής Ελληνικής ύπεροχής τήν έκδήλωσιν. Ή
θελε νά λάμψη καί πάλιν ή αίγλη τής ελληνικής αν
δρείας καί νά διαπιστωθή τοΰ Έλληνος ό πατριωτισμός
καί ή έμμονή είς τάς ήρωϊκάς θυσίας. Ήθελε νά μεγαλουργήση καί νά έξαρθή είς τήν παγκόσμιον έκτΓμησιν. Ήθελε νά σπεύση νά σκορπίση τήν ήμερότητα
καί τόν πολιτισμόν έκεΐ όπου έπεκράτει τό μαρτύριαν
καί ή τυραννία. Έπόθει νά είσέλθη ειρηνευτής έκεί
όπου έμαίνετο δ θάνατος, ή δυστυχία καί ή οδύνη.
Καί τό έπέτυχεν. Κάθε Στρατιώτης, Ύπαξιωματικός
καί ’Αξιωματικός τοΰ ’Ηπειρωτικού στρατοΰ είναι
ήρως, είναι ημίθεος, είναι γίγας. Όλοι όμοΰ ύπό
τήν ηγεσίαν τοΰ ένδοξου Κωνσταντίνου μας συνεσωματώθησαν είς μίαν δύναμιν άνωτέραν καί άπό αύτά
τά άγρια’ καί άνηλεή τής φύσεως στοιχεία τά όποϊα ό
Ελλην στρατιώτης έδάμασεν μέ τήν Θέλησίν του, μέ
τόν πατριωτισμόν του καί τήν ήρωϊκήν ψυχήν του. Καί
αύτή ή Δύναμις είσήλθε θριαμβεύτρια είς τά Ιωάν
νινα καί έπλήρωσε θείας χάρας καί ίερας εύδαιμονίας
τό Ελληνικόν Έθνος.
Έν τώ μεταξύ ό Στρατός μας καθαρίζών τήν υπαί
θριον'χώραν έκτείνων τήν εύεργητικήν δρασιν του καί
έπί άλλων τής Ηπείρου Έληνικωτάτων πόλεων καί
χωρίων, έτοιμάζεται ήδη νά έπανέλθη είς τήν Θεσσα
λονίκην όπου άλλα καθήκοντα μεγάλα καί ύψηλά τόν
καλοΰσι. Τις οϊδε τί μάς έπιφιλάσει ό Μάρτιος.
Ποϊος ξεύρει ποια εκπληκτικά γεγονότα πρόκειται νά
έκτυλιχθώσιν. Άλλά διά τά πάντα τό Έθνος εΤνε
πλέον παρεσκευασμένον. Ή πίστις πρός τόν Κυβερ
νήτην τής χώρας καί ή πεποίθησις είς τόν Στρατόν
καί τόν πολυτιμώτατον ’Αρχηγόν του είνε μία έγγύησις διά τό μέλλον τοϋ Ελληνισμού. Κύριοι γού Αι
γαίου, μέ στρατόν έξελθόντα άπά τό βάπτισμα · τοΰ
πυρός μέ τό μέτωπον ύψηλά, καί έτοιμον διά πάσαν
θυσίαν, είμεθα προωρισμένοι νά μεγαλουργήσώμεν
καί νά άνεγείρωμεν τρόπαια πρό τών όποιων έκπλη
κτοι θά διέρχωνται αί μέλλουσάι γενεαί.
Δ. Λ- Ζ.

Κα'ι πρός στιγμήν εθεωρήθη έκΧιπών πας κίνδύνος.
Λυστυχώς όμως ό λαμπρός και σεμνός νέος, οστις
υπήρξε μία αθλητική δόξα τής Ελλάδος καί τό δίκαιον
καύχημα τής ιδιαιτέρας του Πατρίδος Πύλου απεβιωσεν
άφοϋ έπάλαισεν άπεγνωσμένως πρός τόν θανατον.
Η κηδεία αύτού έγένετο έν τώ ναώ τοΰ Αγιου
Γεωργίου Καρύτση, παρισταμένων όλων των αθλητι
κών σωματείων τοΰ προέδρου τής Βουλής, Τπουργών τινων και πλήθους έκλεκτού κόσμου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
Άπέθανεν καί έκηβεύθη δ ποιητής Στέφανος
Μαρτζώκης. Κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον ειχεν
έορτάση τήν είκοσιπενταετηρίδα του δ έκλεκτδς
ποιητής, καί όλίγους μήνας κατόπιν οί αυτοί ένθομ
σιώδεις θαυμασταί του τδν συνώδευον είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν.
'Ο Διδάσκαλος—δπως ώνομάζετο άπδ τούς θαυμάστάς του δ Στέφανος Μαρτζώκης—υπήρξε ένας
άπδ τούς έκλεκτοτέρους ποιητάς μας. Τδ έργον του
τδ κατεσπαρμένον έπί μίαν είκοσιπενταετίαν είς τά
διάφορα νεοελληνικά Περιοδικά καί 'Ημερολόγιά,
ώς έπί το πλείστον έξαφανιοθέντα δέν είνε εύκολον
νά κριθή σήμερον. Ό κριτικός τοΰ μέλλοντος θά άφιερώση ίσως τήν ώραιοτέραν καί έκλεκτοτέραν σε
λίδα είς τδ έργον τοΰ Στεφάνου Μαρτζώκη. Ώμίλησε μέ ύπέροχον τέχνην διά τούς άγνώστους κόσ
μους τής ψυχής, καί μέσα είς τά ποιήματά του έφάνη σχεδόν πάντοτε τδ δυνατόν αίσθημά του, καί ή
μεγάλη σκέψις του ή δποία τδν άνεδείκνυεν άγαπητδν καί θριαμβευτήν έν ταυτφ. Ή ,φιλοσοφία έκείνη
τής ποιήσεώς του περνά μέσα άπδ τά πλούσια φιλίματά των, καί διηγείται μέ ένα εύγενές μεγαλεϊον,
δτι αισθάνεται, δτι ένεκρώθη, δτι άπέθανεν δ ποιη
τής. Ότι τραγουδεϊ είνε άληθές, είς. κάθε σκέψιν του
είμπορεί κανείς ν’ άκούση μιά θαυμασίαν έρμηνίαν
νοήσεως καί αισθήματος.
.
- ·■-.'■·
Καί έν τούτοις. Μέ δλην αύτήν τήν υπεροχήν είς
τήν ποίησίν του δ Μαρτζώκης άπέθανεν δπως έζησε
πάσχων καί πένης. Υπήρξαν δι’ αύτόν ήμέραι μαρ
τυρίου οί δποίαι δλίγον κατ’ δλίγον ύπέσκαψαν τήν
υγείαν του καί έσυντόμευσεν τήν ζωήν. του. Μέσα
ε;ς μίαν κλίνην τοΰ Εύαγγελισμοΰ, τήν στιγμήν κατά,
τήν όποιαν τδ Έθνος έπανηγύριζε μίαν μεγάλην νί
κην δ Μαρτζώκης άφινε τήν τελευταίαν πνοήν.
Ό Μαρτζώκης ήτο ήλικία; έξήκοντα έτών. Κατήγετο-έκ Ζακύνθου; Έλάτρευε καί ήκολούθει έν πολ^λοϊς’τούς ’Ιταλούς ποιητάς.
Ή κηδεία του χάρϊν τιμής έγένετο δημοσία δα
πάνη. · Κ-

Η ΠΤ2ΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΒΟΥΑΗ

<ΩΝ· ΤξίΚΛΚΤΗΡΑΧ
Άπέθανεν έν τώ δημοτικώ Νοσοκομείο) ένθα·' ένοσηλεύετο ό συμπαθέστατος "Ελλην Ολυμπιονίκης
Κωνσταντίνος ΤσικΧητήρας.
·, .
Ό ΤσικΧητήρας προσβληθείς ε’φ. τό πεδίον των
μαχών εκ κεραυνοβόλοΰ μηιαγγίτιδος μετεφέρθη εις
τάς Αθήνας κα'ι εϊσήχθη αμέσως είς τό Νοσοκομεΐον,
ένθα έτυχεν όλων τών επιστημονικών περιποιήσεων»

Τήν. ήμέραν καθ’ ήν ήγγέλΟη ή πτώτις τών Ίωαννίνων,.
ή Βουλή είχε καί αύτή εντελώς εξαιρετικήν τήν συνεδρίασίν τής. Μετά τόν .Πρωθυπουργόν κ. Βενι'ξέλον ό όποιος
άνέγνωτε τά τηλεγραφήματα τοϋ Νίκητόϋ Διαδόχου, έλα
βον τόν λόγον οί επιφανείς καί έν πατριωτική έξάρτει ·έπανηγυριταν τό μεγάλο-εθνικόν Γεγονός:
ΙΙρώτος ώμίλητεν ό κ. Μαυρομιχάλης. Ό λόγος του συνόψΐζεΐο ώς εξής.
Ε-ίμέθα υπερήφανοι καί εϋγνώμονες■‘διά τά μεγάλα κα
τορθώματα τοΰ στρατοΰ τής ξηρΐς καί τής θαλάσσης.. ΎΤ

περάνω τών γενναίων άνδρών του στρατοΰ μας ΐσταται ή
μεγάλη μορφή τοΰ Διαδόχου δστις κατώρθωσεν νά όδηγήση
τά στρατεύματά του είς τήν δόξαν.
Ό κ. Ράλλης μεταξύ άλλων είπε :
Ή Κυβέρνησις σήμερον στηριζομένη είς τόν θρίαμβον
τής τελευταίας μεγάλης νίκης μας δΰναται νά διεκδικήση
τά δικαιώματα τοΰ δλου Έλληνισμοΰ, καί νά ύπενθυμίση
μεθ’ όλης τής άγερωχίας της είς π ιντας, δτι είς τήν ‘Ελ
λάδα, εις τούς άγώνας αύτής, είς τόν στρατόν αύτής είς
τόν ηρωισμόν τών τέκνων αύτής οφείλεται κατά τό πλείστον ή έκβασις τοΰ Βαλκανοτουρκικοΰ άγώνος.
Ό κ. Θεοτόκης.
Όφείλομεν νά εύγνωμονώμεν κύριοι, πρός έκείνους οί
όποιοι έπεσαν καί φόρον εύγνωμοσύνης είς τήν μνήμην αύτών νά προσφέρωμεν. Όφείλομεν νά εύγνωμονώμεν πρός
τούς αξιωματικούς καί στρατιώτας άπαντας, οί όποιοι τοσοΰτον έπεδείξαντο ηρωισμόν καί οί όποιοι διά τής ήρωϊκής στάσεώς των τοσοΰτον έτίμησαν τό όνομα τό 'Ελλη
νικόν.
Ό κ. Γούναρης.
Δέν θά έξάρω τήν δύναμιν τήν ψυχικήν, τήν δύναμιν τήν
άντλουμένην έκ τής έμπνεύσεως τών μεγάλων Ιδανικών καί
τής συναίσθήσεως ύπερμέτρων καθηκόντων, τής οποίας ή
ύπαρξις έμπράκτως έμαρτυρήθη, παρά τοΐς γενναίοις έκείνοις είς τούς όποιους οφείλεται τό νέον μεγαλούργημα. Δέν
θά έξάρω τήν δύναμιν ταύτην τήν ψυχικήν διότι ή ιστορία
ολόκληρος μαρτυρεί, ότι αϋτη δέν άπέλιπε ποτέ τήν 'Ελ
ληνικήν φυλήν. Τό τί - οΰτο είνε ή δύναμις ή ψυχική, ό
θετικός ούτος προάγγελος καί ασφαλής έγγυητής, τοΰ αίσιωτέρου μέλλοντος τών λαών τών άξιων νά προαχθώσι.

ΞΕΝΑ

ΘΕ4ΤΓΛ
«Επίδειξις»

Κωμωδία Άνδ. ΙΙικάρ καί Άλφρ.

Σαμουάρ.

Εις τό θέατρον τής Φέμινας έπαίχθη νέα Κωμωδία
τής οποίας ό τίτλος φανερώνει τό θέμα.
Πρόκειται περί τής κοινωνικής ματαιοδοζίας τών
νεόπλουτων οΐτινες έπιθυμοΰσι νά έπιδεικνύωνται έκπλήττοντες τους άλλους και προκαλοΰντες μεταξύ των
τήν ζηλοτυπίαν καί τόν φθόνον.
Τό θέμα βεβαίως δέν εϊνε νέον. ’.4λλ ί φαίνεται, ότι
κατώρθωσαν οί συγγραφείς νά δώσωσι ζωήν εις τήν
σάτυράν των. Η ήρωίς των Λουκιανή Μπορέρ εϊνε θυγάτηρ πλουσιωτάτων γονέων, ών ο αρχικός βίος υπήρ
ξε πλέον ή πτωχός. Θά ήδύνατο νά ειχεν ΰπανδρευθή
άπό μακροΰ χρόνου αλλα όλοι οι γαμοι απεκρουοντο
συστηματικώς ύπό τής οικογένειας της. Χρησιμεύει
δέ όπως ή οικογένεια σχετίζεται με ανωτερας κοινωνικώς οίκογενείας.
Η μήτήρ της κα'ι ο αδελφός της ο πρεσβύτερος περιήγον παντού ώς δόλωμα τήν ώραίαν νεάνιδα και την
χονδρήν προϊκά της, ήτις θά έπέσυρε τους μνηστήρας,
τήν έξέθετον παντού χωρίς να ανησυχοΰν μήπως αι παρατεταμέναι της έκθέσεις κατέστρεφον κα'ι τήν νευρικήν
και τήν ηθικήν αύτής ύπόστασιν. Ειςπριγκηήτ τοΰ Βα
σιλικού οίκου τήν ευρίσκει τής άρεσκείας του. Ή·μητηρ της τήν ένθαρρύνει έκ ματαιοδοξίας κα'ι διά νά
τα-.εινώσρ τούς αντιπάλους τής καρδίας αύτής έστω
και μίαν στιγμί]ν.
Και αύτό εϊνε το τολμηρότερον μέρος τοΰ έργου
προβαΐνον και εις υποδείξεις ήκιστα ήθικάς. Άλλά ή
Λουκιανή διαμαρτύρεται. Και πλήρης τότε αηδίας διά
τήν πίεσιν, ήν ύφίσταται καταφεύγει εις τόν έρωτα
ενός νεανίου πτωχού τοΰ όποιου γίνεται έρωμενη, εις
τό τέλος υπανδρεύεται αύτόν ένώ ή έξομολόγησις τής
ερωτικής της περιπέτειας εις τόν πατέρα της γίνεται
αίτια σκηνής Χίαν Ουγκινούσης. Τοιουτρόπως ή κωμω
δία αύτή περικλείει είς έαυτήν όλα τά θεατρικά είδη.
Τούτο δέ εϊνε ή αξία, διότι τό έργον, κατώρθωσε νά
διατηρήση ιδίαν μορφήν και ενότητα άπ’ άρχής μέχρι
τέλους.
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ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο ΚΟΧΜΟΣ
Ό συΧΧηφθεϊς πρόεδρος τής δημοκρατίας τοΰ Με
ξικού Μαδέρνο, ό πρώην πρόεδρός και ο αντιπρόεδρος,
οδηγούμενοι υπό πεντηκοντάδος πεζών στρατιωτών
καί ιππέων, άνηκοντών εις
ΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΤΕΣ τήν νέαν Κυβέρνησιν, έΤΟΪ ΗΙΕςΙΚΟΥ
φουεύθησαν μεταφερόμενοι εις τας φυΧακας. Δραματική ύπήρξευ ή σκηνή τοΰ
φονου αυτών, γενομενού περί τό μεσονύκτιον.
Αι οδοί ήσαν έντεΧώς έρημοι, εις ίππεύς ώθησε τόν
πρόεδρόν Μαδερον, ετερος δέ συγχρόνως όπισθεν τόν
εΧογχιζεν. Την αυτήν στιγμήν οί λοιποί στρατιώται
έφόυευσαν τούς ετέρους δύο.
Ούδείς εκ τών φονευθέντων άπεπειράθη Αντίστασιν
°ΰτε δΐ6/ίαΡτυΡ’7^· Τα πτώματά των μετεφέρθησαν
αμέσως εις το νεκροταφείου. Άλλά πΧατείαι κηΧίδες
αίματος την επομένην εδείκνυον καταφανώς τήν θέσιν
έν τή όποία είχε τεΧεσθή τό δράμα.
Η συγκίνησις έκ τών φόνων τούτων καθ' όΧην τήν
Αμερικήν εινε μεγίστη.
Την επομένην, ό νέος υπουργός τών Εξωτερικών
τοΰ Μεξικού άπέστειΧεν εις τό διπΧωματικόν σώμα
προσκΧησεις, ινα παραστώσιν εις τό γεύμα τό οποίον
εδιδεν. Ούδείς όμως έκ τών διπΧωματών έδέχθη νά
μεταβή. Αι στάΧείσαι προσκΧησεις έπεστράφησαν.
Τό γεύμα αι Αμερικανικοί και άγγΧικαι έφημερίδες ονομαζουσι «πένθιμου έστίασιν». Ούδείς έκ τών
πρεσβευτώυ ευνοεί νά έπικοινωνήσρ μέ τήν νέαν αι
μοσταγή κυβέρνησιν, όπως χαρακτηρίζεται τό έπαυαστατικόν ύπουργεϊον.

— βτηΧεγράφησεν ό ΓαριβάΧδης πρός του κ. Ρωμαν. «Εύρηκαν τέΧος πάντων έκδίκησιν οί ανδρείοι
’ΕΧΧηνες Έρυθροχίτωνες οί πεσόυτες εις τό Δρίσκον».
— Απερίγραπτος Χέγουν ότι ύπήρξεν ή χαρά τής
ΒασίΧισσης διά τήν πτώσιν τών Ιωαννίνων. 'Η Α.
Μ. έσπευσεν εύθύς νά αναχώρηση διά τήν “Ηπειρον
όπως συγχαρή του ΣτρατηΧάτηυ Τίόν της.
— Τα Χάφυρα τών Ιωαννίνων Χέγεται οτι υπερέ
χουν από τά Χάφυρα τής ΘεσσαΧονίκης. Μεταξύ αΧΧων υπάρχουν εκατόν οκτώ τηΧεβόΧα έκ τών όποίων
τα τριάκοντα πέντε είνε τοπομαχικά.
— ΑνηγγεΧθη οτι εις όΧας τάς ΈΧΧηνικάς παροι
κίας έτεΧέσθησαυ δοξοΧογίαι έπί τώ εύφροσύυω άγγεΧματι τής άπεΧευθερώσεως τών ’Ιωαννίνων.
— Τα απόρθητα φρούρια τών Ιωαννίνων τά ώχυρωμενα ύπό τοΰ γερμανοΰ στρατηγού Φόν υτέρ ΓκοΧτς
ησαν οκτώ τόν αριθμόν.
— Πενήντα χιΧιάδες προβάτων βόσκουν πέριξ τών
Ιωαννίνων
— Το κΧίμα του είνε θαυμάσιου. Ή πόΧις έξυγιαινεται απο του βουνίσιου αέρα τοΰ Πίυδου ό όποιος
τήν Χούζει κάθε μέρα.
—7 Τα Γιάννενα έχουν μεγάΧο έμπόριον εισαγωγής
και έξατγωγής. Είναι ή μεγαΧειτέρα πόΧις τής ’Ηπεί
ρου. “Εχει είκοσι δύο συνοικίας. Τοΰ φρουρίου αί συνοικιαι είναι αΐ μόναι ποΰ δέν έχουν κατοίκους χρι
στιανούς.
— ΠΧατείες έχουν πέντε. Την πΧατείαν τοΰ Έμίρ,
το Σιάδι, τά Μνήματα, τοΰ Στρατώνας και τήν Ομό
νοιαν,

Θέατρον

Κυβέλης

Τό συνταχθέν πρωτόκολλο? μεταξύ τοΰ Διαχόδου
Παραστάσεις καθ’ έκάστην άπό τής 5—12 μ.μ.
καί τοΰ Έσσάτ περιλαμβάνει τάς τέσσαρας έπομέΜέ τάς έκλεκτοτέρας ταινίας τών μεγαλειτέρων
νας παραγράφους.
εργοστασίων.
1) Τό φρούριον των
’Αλλαγή προγράμματος έκάστην Τρίτην, Πέμπτην
01 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ’ Ιωαννίνων παραδί
καί Σάββατον.
δεται είς τόν Ελ
Τάς Κυριακάς άπογευματιναί άπό τής 3ης μ.μ.
ληνικόν στρατόν.
Έκάστην
Δευτέρανστρα
καί  Πέμπτην άπογευματιναί
2)
Τά σήμερον έν τφ φρουρίω
ευρισκόμενα
μέ δώρα διά τά παιδιά.
τεύματα παραδίδονται ώς αιχμάλωτα πολέμου.
αιθούσης πλήρης.—Θέρμανσις τελεία.
3)
“ζλπαν τό πολεμικόν ’Αερισμόςτής
ύλικόν, δπλα,
σημαΐαι
Άπό τής 9ης μ. μ. ορχήστρα.
καί ίπποι τά άνήκοντα είς τόν στρατόν παραδίδονται
ώς αιχμάλωτα πολέμου.
Καρνέ 10 εισόδων Αης θέσεως πωλοΰνται είς τό
τοΰ θεάτρου αντί δραχμών 8 (μετά τοϋ φό
4)
Πάντες οί άξιωματικοίταμεΐον
καί στρατιώται
οί πλη
ρου καί τοΰ μαξιλαριού).
γωμένοι καί άσθενείς υπάγονται είς τόν νόμον τοΰ
πολέμου.

ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ» ΑΡΧ. 60,000,000
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ΕΝ ΆθΗ Ν A I Σ
ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

“ΑΘΗΝΑΤΚΗ,,

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ί Έν Πτιραιτΐ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις, Τριπόλτι, Βόλψ Λαρίσση, Άγρινίφ, καί Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗιί Έν Χανίοις, ΉρανλιΙιρ καί Ρεδύμνφ.

ΕΝ TOTPKIAl I Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γαλατφ μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), έν Άμισφ,
Τραπεζοΰντι, Κεραβοΰντι, Σμύρνη, Χίφ, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσφ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,
Καδάλλα, Εάνδη, Ίωαννίνοις.
εν ΑίΓτπτη.: ’ Εν Άλεξανδρείφ, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικίφ Midan), Katpip, (Μετά παραρτήματος έν
τή συνοικίφ Mousky), Ζαγαζικίω καί Μανσούρα, Μίτ-Γκάμρ, Ίάντφ καί ΜπενΙ-Σουίφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι (Ν» 22 Fenchurch Street) έν Άμβοϋργφ, (Domhof, Monckebergstrasse 18) έν Λεμεσψ (Κύπρου
έν Χαρτούμ (Σουδάν) καί έν Λιμίνι Βαδίος (Σάμου).
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαθέόιμα :
Έν τφ Ταμείφ καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις........................................ Δρ. 16,456,039 15
Παρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίφ . »
15,878,482.67 Δρ.
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων............................................................................... »
’Ηγγνημένοτ λογαριασμοί s
Έπί ένεχύρφ χρεωγράφων ......
...
. Δρ. 65,746,433.60
Δι’ έμπορικών καί άλλων έγγυήσεων............................................................ »
72,337,243.81 »
Έπί υποθήκη ακινήτων.......................................................
. . »
10,268,603.23
Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί........................................................................................................*
Όμολογίαι Έθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί’Ανωνύμων Εταιριών................................ »
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια.............................................
..................................................... *
Συμμετοχαί είς έπιχειρήσεις ........................................................
*
Υποκαταστήματα...................................................................................................................................... »
Κτήματα Τραπέζης................................................................................................................................ *
Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καίΥποκαταστημάτων............................................................... *

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

148,352,280 64
24,722,873
25,634,930
6,793,880
3,384,793
1,967,851
4,778,202
1,332,750
273,994,521

11
64
93
60
72
81
55
88

ΠΤ^θΜΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Εταιρικόν....................................................................................................................
· Δρ
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν....................................................................................................... ’
Άποθεματικόν Προνοίας................................................................................................................ _ · *
Καταθέσεις δψεως......................................................................................... Δρ. 46,124,12677.
»
προθεσμίας..................................................................................... 1
51,252,893.38 »
»
πολυετείς καί μέ προειδοπ....................................................... *
31,452,367.07 »
Ταμιευτήριου....................................................................................................... *
16,706,285.92 »
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί........................................................................................................’
Εξωτερικοί λογαριασμοί.......................................................................................................................... *
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα................................................................................................. ·
Δρ.
Ό Γεν. Διευθυντής
Ό Γεν. ‘Επιθεωρητή;

Ζ. Κ.. ΜΑΤΣΑΣ

60,000,000 —
5,676,250 —
504,301 95

145,535,673 14
29,530,493 24
30,903,781 61
1,844,021 94
273,994,521^4

Φ. H. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο 1C

‘Ο Νέος Κινηματογράφος «ΙΙαλλάς»

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ
Τήν παράδοσιυ τών Ιωαννίνων έκ μέρους τοΰ
Εσσάτ πασσά τήν ύπέγραφευ ό άδεΧφός του συνταγ
ματάρχης Βεχήπ μπέης, έκ μέρους δέ τοΰ Διαδόχου οί
Χοχαγοι τοΰ Γ. ΈπιτεΧείου κ. κ. Στρατηγός και Μεταξάς.
— Ο Έσσάτ πασσάς Χέγεται οτι είνε "ΕΧΧην
Ίωαννίτης έξισΧαμισθείς.
— Εις ποΧΧας χίΧιάδας ανέρχονται τά συγχαρη
τήρια τηΧεγραφήματα τά όποια έΧαβεν ό Νικητής
Διάδοχος από πάσαν γωνίαν τοΰ ΈΧΧηνισμοΰ ευθύς
ως έγνώσθη ή πτώσις τών Ιωαννίνων.
—Ο Διάδοχος εισήΧθεν εις τά Ιωάννινα τήυ 22αν
Φεβρουάριου περί τήν μεσημβρίαν άκοΧουθούμενος
υπο χιΧιαδων Χαοΰ, ένθουσιώντος.

Έν μέσφ συρροής εκλεκτού κόσμου έγένοντο τά
έγκαίνια τοΰ νέου ’Αμερικανικού Κινηματογράφου,
τόν δποίον άνήγειρεν ή πρωτοβουλία καί έπιχειρηματικότης έκλεκτών καί μορφωμένων άτόμων τής κοι
νωνίας μας. Τό συρρεΰσαν είς τά έγκαίνια πλήθος
έθαύμασε γενικώς τό κομψόν θέατρον τής όδοΰ Στα
δίου. Έχει τήν τελειοτέραν ήλεκτρικήν έγκατάστασιν, πολυτελή καί άνετα καθίσματα καί έντονωτέραν
καί σταθεροτέραν τήν κινηματογραφικήν προβολήν.
Έν άλλοις λόγοις είναι ό τελειότερος κινηματογρά ·
φος υπερτερών κατά πολύ καί αύτούς τούς Εύρωπαϊκούς.
Αί ταινίαι του είνε άπό τάς έκλεκτωτέρας.
Τό κοινόν μέ άληθή ένθουσιασμόν έδέχθη τάς
πρώτας παραστάσεις τού νέου έκλεκτοΰ Κινηματο
γράφου.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΟΖ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α'
τόμος
Φρ.
3.00
>
Β'
»
>
2.00
»
Γ'
>
>
1-50
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
»
»
2.00
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων.
5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
» κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΤΛΑ »
ιστορικόν
>
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν εϊς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
(Διδαχθέντα άπό τής Ελληνικής Σκηνής)

Σετραί τΑς Έλληντκΰς ΈπιΘεωοηάεως τοϋ A’ Β' και Γ'ετους πωλονντατ εις τά
Γραφεία μας πράς 18
έκάάτη.
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ΚΕΡΔΗ

ΠΡΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΗΝ

'Εξ υπολοίπων
κερδών έτους
έτους 1911
200,584.32 })
Κέρδη χρήσεω;
1912 Δρ.
> 1,188,478.12

,Λ
_ , κερδών Αρ.
.
Ολικ6ν

,1,389,062,44
«οη Λζ.~ . .

8—% πρός σχηματισμόν’Αποθεματικού Κεφαλαίου^ άρθ. 48 Καταστατικού ).......... έπΐΔρ. 976,612.15 Δρ.
8— » δι’ άπόσβεσιν μετοχών..................................... <>50
»
)
>»
»
»
Ι’/ϊ » δι’αμοιβήν Διοικ,Συμβουλίου Δρ.13.916.73 πλέον φόρος 5ο/οΔρ.732,45 (άρ.48^ » >
»
»
Illi» δι’έκτακτον αντιμισθίαν τού προσφπικοΰ τής 'Εταιρίας................................ > > » »
>
»
1—> υπέρ ταμείου αύτοβοηθείας τών υπαλλήλων τής Εταιρίας......... 0........... > » > »
»
»
Διανεμητέον μέρισμα πρός Δρ. 6.30 κατά μετοχήν, έπί μετοχών 124,049 πρός έξόσιν των υπ αριθμούς 48 και 49
5ίων............................... ..
» 806,818.80
Φόρος Δημοσίου έπί κυκλοφορουσών μετοχών Εταιρίας ........... ................................
»
12,229.45 ·
Φόρος Δημοσίου 5θ/0 έπί διανεμητέων Κερδών έκ Δρ.
878,950.95......................................................... »
»
2°ή) χαρτοσήμου τοκομεριδίων έπί «
822,773.97.......................................................... »
,
) ’Επί χρεολυσίων
έπί >
158,445.95 πρός 5°/0 Δρ. 7,672.30
πρόόθετος φόρος Έπ1 κρατήσεως άποθεματ. έκ >
29,298,68
» 50/0 »
1,464.90
»
Υπόλοιπον κερδών άδιανέμητον.......................... »...............
.................................................................... ·...
>
■.................. Δρ. 1,389,062,44

29,998.8θ
29.298.36
14,649.18
14,649.18
9,766.12

,, ΜΟΥΣΙΚΗ"
13-15 £ζοά ’Ζέρσακείου 13-15
’<3ΐδήναι
"Ολη ή κλασική μουσική.
"Ολα τά νεώτερα SUCCes.
"Ολα τά τραγούδια τών Ελλήνων συνθετών.

818,547.96
48.947.
16.947.

Τά νεώτερα Ελληνικά έμβατήρια.
Γ. Λαμπελέτ
. . . ΓΜΝΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

9.183,80
403,818.09

θ. Σακελλαρίου · *........................... ΕΛΑ ΔΟΞΑ
Σπ. Σαμάρα ....... ΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ
Μ. Καλομοίρη .,...................................... ΕΜΠΡΟΣ
I. Καίσαρη ΤΑ ΕΛΕΓΘΕΡΩΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ό Εκδοτικός οίκος «Μουσική» χάρις
*
είς τήν
ίδρυσιν τοΰ χαρακτικού του τμήματος άναλαμβάνει

Ή πληρωμή τού μερίσμανος γενήσεναι 15 ημέρας άπό τής έγκρίσεως τοΰ παρόντος ‘Ισολογισμού, ύπό τής Γεν. τών
μετόχων Συνελεύσεως, συμφώνως τή δημοσιευθησομένη σχετική ειδοποιήσει.
‘Ενεκρί&η Έν Ά&ήναις, τή 25 Φεβροναρίου 1913

Ό ’Αντιπρόεδρος τού Δημοτικού Συαβουλίου

Ό έπί τού Λογιστικού

Φ. ΣΕΡΠΙΕΡΗΣ

τήν έκδοσιν μουσικών τεμαχίων καί διά λογαριασμόν

ΑΝΔΡ· Α. ΖΑΛΑΠΠΑΣ

τρίτων είς τιμάς συγκαταβατικάς.

H N Q M E N A B O T X T A S IA

ΕΝ OAS ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 4ί

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTHMPS

J.

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΚΟΝ I

A Q. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΩΝ 2.

χ-

Κ

Η. «Λ A. ΜΕΤΑ2Α
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Είς τδν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον καί πολύχρωμον έμπορικδν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά
τελειότερα
διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά

άήπρόρρουχα
κεντήματα δαντε'λλας
υφάσματα.

πλέον πολυποίκιλλα
καί
καί τά τελευταίας μόδας
Δέν θά σας
προσελκύση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς καταστηματάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών
τρόπων.

-γ
Sr
zC
Ποός τους κ. κ. 'Υδρολήπτας της
πόλεως Αθηνών.
Παρακαλοΰνται οί κ. κ. ύδρολήπται δπως έντός 8
ήμερών άπδ σήμερον προσέλθωσιν είς τδ ταμεΓον τοΰ
Δήμου καί καταβάλωσι τδ άντίτιμον τοΰ δδατος τρέ
χοντος έτους, καθόσον έν έναντία περιπτώσει ή ύδραυλική υπηρεσία τού Δήμου θά εύρεθή είς τήν άνάγκην
νά ένεργήση τήν άποκοπήν τοΰ δδατος.
(Έκ τοΰ ύδραυλικ. τμήματος τοΰ Δήμου ’Αθηναίων.)

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΚΟΕΣΕΟΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΤΗΣΙΑ

120,000 ΦΙΑΛΩΝ

Αντιπροσωπεία είς δλας τας
ρεγάλας πόλεις ’Αμερικής,

Τουρκίας και Αίγυπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ
ΑΓ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° 9
Γενικός Πλη ρ ε ξ ο ύ σ ιος
X. ΣΑΓΙΑΝΝΗΧ

Έν ’Αλεξάνδρειά

I

Έν Κ at ρ ω

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
’Εάν al Ά&ήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω
ϋείσας καταπληκτικός προόδους των μία άφορμή πρδς τούτο είνε και τδ μέγα αύτδ
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρόϋη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα κα&αριότης, πρόΰνμος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία και ποικιλία δλων τών ειδών τής
Ζαχαροπλαστεκής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμη·
σεν είς τδ ζήτημα τής εύΰηνής διανομής κατ’ οίκον άγνοϋ και νωπού Ά,γελαδενοϋ Γάλακτος I Ζ Τά Γεαούρτεα του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άψ&ονα, εύ&ηνά, καί μέ υλικά -εκλεκτά
και επιμελημένα. Τά δέ είδη ιής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, Απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δεκαίως θεωρείται τδ κέν
τρον δλον τοϋ έκλεκτοΰ κόσμου Λεκαίως ευρίακουσι ϋέσιν μόνον οί προνοητικοί
ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τι ς καταλαμβάνωσι καί άκόμη ^εκαεότερον δλοι
οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν &εωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη αν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, εις τάς πολυτελείς αίθουσας των

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΧΤΑΣΙΩΝ
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ΗΛΙΑΧΓ. ΚΕΣΧΕ X A. I. ΙΕΡΩΝΝΥΜΙΔΗΣ

Κυκλοφορούν έν Άθήναις ψευδείς αποδείξεις έπ’ όνόματι τής « Ελληνικής Έπιθεωρή•σεως». Παρακαλοΰμεν ώςέκ τούτου τούς συνδρομητής μας νά βεβαιώνται περί τής γνησιότητος τών άποδείξεών μας και κατόπιν νά έξοφλώσιν αύτάς. Ή άστυνομία εύρίσκεται έπί
τά Ιχνη τών άπατεώνων.

