
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΜΗΝΙΑΪΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

διευθύντρια Ευγενία Ζωγράφου

Α8ΗΚΑΙ ΕΤΟΣ ΣΤ'.—ΤΕΥΧΟΣ 68

ΙΟΥΝΙΟΣ 1913



“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΪΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡαΦΗΜΕΝΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΟΙ

ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΙΣ :

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ................................... Δραχμάς 12.—
Διά τούς Διδασκάλους 8.—

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ................................... Δολλάρια 3.—
. Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ . . . Λίρα ’Αγγλίας 1)2

Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ......................................... Σελίνια 10.—
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ ................................... Φρ· Ζ0· 12.—’Ά.κδοσες εκλεκτή γενικώς 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
•Ι»ρ. χρ. η Δρκχ.

Δεσποινίδά Ευγένιον Ζωγρλφοϊ*

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83—ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική διευθυνοις : “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕβΡΗΣΙΝ,,—ΑΘΗΝΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιενόμενον η μή δέν έπιατρέφεται

Παν ούγγραιιμα άποστελλόμενον είς τά γραφεΐά μας άναγγέλλεται

Αί έγγρσιφαί άρχονταν ά«ό I ης έκάοτ -'J μ.ηνός.—Τό τεΰνος δρ. 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τό Διάγγελμα τοΰ Βασιλέως. — Βασιλεύς—Πατρίς : Κύγτνίας Ζωγράφου. — Διαπρεπείς Έλληνίδες κατά τόν Ιθ' 
αίώνα (Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου;: Ση Δτβιάζη.—Ή άδελφήκαί ό τυφλός στρατιώτης (Διήγημα): Μετάφρασις Σοφίας 
Καραβάνα. — Ή επιρροή τοϋ Δάροιϊν: ΙΙολυάώρου Χατζή 3ημητριού. — Ή ’Εθνική εορτή έν Ελβετία. — "0 Σπον
δών ής : Χ.μ.ς.—Τό Χαρεμλίκι: Δήμητρας Βάκα (Μετάφρασις) Ν. Ζ.—’Ιούνιος 1913.—Οί Βούλγαροι συλλαμβανόμενοι 
έν Θεσσαλονίκη.— Ή Γιγαντομαχία κατά τών Βουλγάρων, — Άπό τήν ζωήν τοΰ Μηνάς: ’Ιούνιος : Δ. Λ. Ζ. — ‘II Μόδα 
τοΰ παρελθόντος.—Άπό τά περίεργα τής Ζωής.—’Ολιγόστιχα.

ΚΟΣΜΟΣ : 01 άνώτεροι ’Αξιωματικοί.—Τό τηλεγράφημα τοΰ Βασιλέως.
ΕΙΚΟΝΕΣ: Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος.—Ό Μέραρχος Καλλάρης.
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Πάσα εργασία έκτελεΐται δΓ ήλεκτρικών έρ

I JEAN.G. CWNIOTJS
§ CH1RVRGIEN- DENDISTE

&y RUE OMERE 5A (vis-a-vis du Parlement) 
v
§ ATHENES
$ --------
& . * .
a Toutes le interventions se font avec une in-

γαλειων τελείως άνωδύνως και κατα τας νεω- . strumentation electrique sans aucune douleur 
τατας μεθόδους τής υδ ο ντο ιατρικής επιστήμης * apres les toutes nouvelles methodes de la
και τέχνης. specialite.

LA PaRFUMERIE

S. BACHARIA
31-RUE DU STADE-31

GRANDE COLLECTION DE TOUS

LES NOUVEflUX PARFUftS

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙϋΝ
ΠΑΛΛΗ & KOTZIA

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ. ΠΑΛΛΗΣ
To άρχαιότερον τών εν Έλλάδι Χαπτοπωλείων

Ίδρυδεν τώ 1870

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων, συγγραμ
μάτων, Περιοδικών και πάσης ποιότητος.

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης 
προλεεύσεως.

’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατχστίχυν, Φακέλλων 
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι Επιστολικών δελταρίων 
ΑεκταΙ παρχγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδόθη- 
σαν πλέον τών ειδών μέχρι τοΰδε.

Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά 
μικράς έπιμεμελημένας έpγασίας(Travanx de peville) 

ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαΰτας.
Φωτογραφικά εί'όηί Μεγάλη παρακαταθήκη 

φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόραν προε
λεύσεων. Μόνοι άντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 
ιιλακών Imperial Dry Plate Co Dtp ·

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Ωραιότατα είνε τά νέα μεταξωτά διά φορέ

ματα τής μόδας τών κυριών, τά όποια έκό-

μισε τά έπι τής όδοΰ

Έρμου 58 γνωστό-

τατον κατάστημα

τοΰ κ.

ΘΕΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΤΛΟΤ

τά Magnolia Rpes 

veloute. Taffetas 

noussoulin sangant, 

Taffetas, fleur deu- 

phine κλπ. ώς και 

αί νεώτεραι γαρνι- 

τοΰραι διά τάς πλέον 

sic τουαλέτιας κυ

ριών.



TO ΙΝΣΤίΤΟΥΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ KAI ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Άρν&μός τηλτφώνον 464

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE. LE CURE, - RUE RUEY H° 5

Fournisseur de L’arniee d’ Occupation ; Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs
Maison Fondee en 1870 Grande Depot de Vins

IMPORTATION - EXPORTATION

ΜΑΣΣΑΖ—ΧΕΙΡΟΚΟΜΙΑ—ΚΟΜΜΩΣΙΣ

Διάφοροι θεραπεΐαι πρδς άφαίρεσιν ρυτίδων, πιτσι
λάδων κτλ. έπί τή βάσει επιστημονικών παραγγελμά
των καί έπιμελημένης θεραπευτικής.

Ζητείται άπδ τδ

‘Ινστιτούτου

ΙΙρδς τούς κ. κ Ύδρολήπτας τής πό
λε ως ‘Αθηνών.

Α . , ,Γ~
Εκτελουμενον κατ αύτάς εϊς τινα σημεία τοΰ Ά- 

δριανείου ύδραγωγίον έργασιών καθαρισμού καί έπι- 
σκευής αύτοϋ, παρακαλοϋνται οί κ. κ. ύδρολήπται οί 
τε έκ τών Δεξαμενών Αυκαβητοΰ καί οί ‘άπ’ εύθείας 
έκ τοΰ ύδραγωγείου άρδευόμενοι δπως έφιστώσι τήν 
προσοχήν αύτών έπί τής καταναλώσεως τοΰ ΰδατος, 
καθόσον, λόγφ τών έργασιών, ή έκ τοϋ ύδραγωγείου 
παροχή είναι μικροτέρας διαρκείας, έξ ής.θά προκύψη 
καί μικρά άνωμαλία καί ώς πρός τάς ώρας τής δια
νομής.

Έν Άθήναις τή 10 Ίανουαρίου 1912

(Έκ τοϋ Γραφείου τοϋ Ύδραυλικοϋ Τμήματος

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ·
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγουστου 1912 έως 30 ’Ιουνίου 1913

Ε Ξ Α ΓΩΓΗ
’Έτη Λχτραΐ ΈνεττκαΙ

1912)13 243,342,963
1911)12 234,275,605
1910)11 234,498,439

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παρακρατήσεως
"Ολα τά καλλυντικά είδη τών κυριών:

Κρέμες, Πούδρες, ’Αρώματα.
Διά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσεροϋ προ

σώπου καί άπαλής έπιδερμίδος. Τό Ινστιτοΰτον έχει 
τό ρεκόρ τής έπιτυχίας.

Καλαισθησία Απαράμιλλος καί Ασύγκριτος 
διά τάς κομμώσεις τών κυριών.

7—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΪ—7
Κάτωθι ’Υπουργείου Δικαιοσύνης

δΗλωςις
Πρό; τους . . κ. Έμ,πάρους Αθηνών

Παρακαλοϋμεν υμάς, δπως διά τά έκάστοτε παρα- 
λαμβανόμενα εμπορεύματα ιδίως έκ τοΰ τελωνείου 
Πειραιώς ζητήτε και τά διπλότυπα πληρωμής τοΰ δη
μοτικού φόρου, καθόσον κατά τήν ένεργουμένην έξέ- 
λιξιν τινές τών κ. κ. Εμπόρων φέρονται δφείλοντες 
δημοτικούς φόρους ενώ πράγματι έπλήρωσαν αυ
τούς εις τούς αναλαμβάνοντας τόν έκτελωνισμόν τών 
εμπορευμάτων αύτών.

• Έν Άθήναις τή 15 Ίανουαρίου 1913
Ό δήμαρχος Αθηναίων

-X. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

’Έτη ΙΙοσόν οελτίων Χυμ.ψηφεσμ.ός *ν«όλ.
1912)13 
1911)12
1910)11

Έκδοθέντα καί παρελ. χρήσεως 90,237,900
» » » » 93,071,400
» » » » 91,953,400

74,533,200 15,704,700
83,264,000 9,807,400
82,916,600 9,036,800

Προκαταβολών επ’ ενεχυρφ
’Έτη Εισαγωγή Εξαγωγή ’ νπόλοτπον

1912)13 
1911)12
1910)11

15,767,319 11,376,115
16,458,583 11,687,265
19,ο08,671 12,263,088

4,391,204
4,771,318
7,269,983

Έν Άθήναις τή 3 Ιουλίου 1913.
(Έκ το'Δ Γρα Γετου)

&&&&&&&&&&&&
ΙΩ^ΝΝΝΚΣ Γ.ΙΓΓΛΕΣΗδ

ΟΔΟΝΤΟΤ ΑΓΡΟΣ 
3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3

Διά τής υγιεινής τοϋ στόματος και τών δδοντων 
σώζετε ου μόνον τους δδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοΰ στόματός, τών οδοντων,τών 
ώτων, τοΰφάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων,τών 
πνευμόνων, ώς κσ'ι τοϋ πεπτικοϋ συστήματος, πυλλα- 
κις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν εν&έρμως τδν διακεκριμένοι· έ.τιστή- 
μονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ όποιου αί 
τρεις σκευασίαι Έλιζίρια, Όδοντόκονις και ’Αδα
μαντίνη, είναι μοναδικοί εις τδ είδος των.

Διά τοϋ Έλιξηρίου παύει ή δδονταλγία καί ή 
νευραλγία. Είναι ουσκευασία άλάνίλαοτος καί αποτε
λεσματική.

Πωλείται παπά τφ ίδίφ άντΐ 2 δρ. τδ φιαλίδιον.

3—Κ ο ρ α ή—3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΣΤ · I ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ I?<3 I ΤΕΥΧΟΣ 68-

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠ·®ΕΩΡΗΣΕΩΕ„

VfeTEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS

ROBES, MANTAUX ETC. POUR DAMES & FILLETTES

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Mercerie, Lingerie fine, Articles de 

Blanc, Maroquinerie, Chaussures, Articles de Yoage,Modes, Fleztrs etc. etc.

LE GAlfcE, ALEXANDRIE, TANTAH MANSOURAH, MINIEH, ASSI - 
OUT, SALONIQUE, CONSTATINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ \ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΜΥΜΑΤΑ, ΠΙΑΜΙϋΗΑ ΚΤΛ.ΑΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑ ΚΟΡΑΣΙΑ

Εϊδη πλεκτικης, υποκάμισα, αρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών ό.Ια 
τά είδη έαωρρούχων πολυτελείας η μη, ε’ίδη δερμάτιναύποδήματα, 

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, άνϋ'η κ. τ.λ. κ.τ. λ.

KA ΓΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, TANTA, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΟ AN. ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΑ)

Έν Ρωσσίφ ('Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοκινάκη. Rue Gretsclihesaja, No 30.— Έν Αονδ'νφ Δνίς Όλγα Παπαδχχη, 
(61 Heroford, Road Bayswater, W).—Έν Μάντζεστερ δ κ. Βχσ'λειος Κωνσταντινίδης.—Έν Kafr-Zayat τής Αίγύπτου <5 
κ. Παναγιώτης Ίχτρίβης.—Έν Ζαραζίκτής Αίγύπτου >> ν.. Ζήνων Σ τρίτης, πρόεδρος τοϋ Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Facous 
τής Αίγύπτου δ κ. Νέαρχος Πχπίς.—Έν Μχνσούρφ τή; Αίγύπτου δ κ. Πειικλής Κωνσταντδπουλος.—Έν Simbellawein τήςΑί- 
γύπτου δ κ. Μιχαήλ Μπχμ'.χχς, ιατρός.—Έν Benha τής Αίγύπτου δ κ. Κονσταντ. Δίνισκας. — Έν Πόρτ - Σϊϊτ ή Δνίς Άγλαίχ 
Γεωργιάδου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.—Έν Άμμοχώστφ ή Δνίς Ελένη Χχτζηπέτρτυ, Διευθύντρια τοΰ ΠχρθΓ<κγωγείου. 
—Έν Λευκωσία ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύ-τριχ τοϋ ΡχρΗενχγωγείου.—Έν Αίρνακι ή Κα Ελένη Πούρτζη.— Εν Λεμεστω 
δκ. Εύγένιος Ζήνον, Βουλευτής - Δικηγόρος.—Έν Πάφφ δ κ. Σπυρίδβ/ Μχυρομχτης, Δικηρόρος. Εν Ιερουσαλήμ δ κ. Μχτ- 
θίας Παυλίδης.—Έν Μυτιλήνη δ κ. Ροδόλφο; Γ. Ρ^λλης. — Γενικός Αντιπρόσωπος έν Κύπρ ρ δ κ. Γ. Πάλμχς.— Εν Κερκύρφ 
ή Δνίς Άγάθη Νικοκίβουρα.

© ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
[’Από ιην 'ΕκΟεοιν τής Κας Φ/.ωρα Καραβία]
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βαςιλετς ΠΑΤΡίιε

ΤΟ αίΑΓΓΕΛΜΑ Toy sasiasse

Άναγνωσθέν εις τήν Βουλήν υπό τοΰ Προέδρου 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου.

Κατά τήν 21 Ιουνίου 1913

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΜΟΥ

Είς νέον άγώνα καλώ τόν Λαόν Μου.
Συμμαχήσαντες μετά τών άλλων Χριστιανικών Κρα

τών πρός άπελευθέρωσιν πασχόντων αδελφών, ηύτυ- 
χήσαμεν νά ίδωμεν τόν κοινόν αγώνα στεφανούμενον 
ύπό τής Νίκης καί καταλύσαντχ τήν τυραννίαν, τά ελ
ληνικά δπλα θριαμβεύοντα κατά ξηράν καί κατά θά
λασσαν.

Ή ήττηθεισα Αυτοκρατορία, παρεχώρησεν άδιαι- 
ρέτως είς τούς συμμάχους τό άπελευθερωθέν έδαφος. 
Άλλ’ ή Ελλάς, δικαία, καθώς πάντοτε, συμφώνους 
έχουσα καί τους δύο άλλους τών συμμάχων ήθέλησε 
φιλικήν τήν διανομήν τοΰ άπελευθερωθέντος έδάφους, 
κατά τόν λόγον τών δικαιωμάτων έκάστου, προτείνασα 
και τήν ύπό διαιτησίας κρίσιντών διαφορών, άπληστος, 
σύμμαχος, ή Βουλγαρία, άρνηθεισα πάσαν συνεννόησιν 
καί διαιτησίαν, έπεζήτησε νά σφετερισθή κατά τό πλεΐ- 
στον μόνη αύτή τούς καρπούς τής κοινής νίκης, μήτε δι
καιώματα άναγνωρίζουσα εις τούς άλλους, μήτε τάς θυ
σίας αύτών μήτε ούδεμίαν άλλην λογικήν άνάγκην ισορ
ροπίας. Και μετελθοΰσα πάντα δόλον και αυθεραισίαν, 
έπιλήσμων τοΰ άπελευθερωτικοΰ σκοπού τοΰ πολέμου, 
έπιλήσμων τών πρός τούς συμμάχους ύποχρεώσεων,έπι
λήσμων τών διδαγμάτων τής πίκρας πείρας, ήν έχουν 
οί Χριστιανικοί λαοί τής Χερσονήσου έκ τών διχονοι- 
ών των έν τώ παρελθόντι, καί τών λαμπρών άποτελε- 
σμάτων άτινα παρήγιγεν ή συνεργασία αύτών, έφθασε 
νά έπιχειρήση μισελεύθερον πόλεμον στρέψασα τά δ
πλα κατά τών τέως συμμάχων, δπως καταπατήση και 
ίδιοποιηθή τά δικαιώματα τούτων, στιγματίζουσα τή? 
ιερότητα καί τόν σκοπόν τοΰ κοινού άγώνος.

’Ενώπιον τής άχαρακτηρίστου ταύτης συμπεριφο
ράς τής Βουλγαρίας τό καθήκον τών συμμάχων ήτο 
σαφώς διαγεγραμμένον. Έπεβάλλετο εις αύτούς πυ- 
κνοΰντες τήν τάξιν νά διατηρήσουν τήν ένωσίν των 

δπως άντεπεξέλθουν κατά τής άκορέστου πλεονεξίας 
τής τέως συμμάχου καί άμυνθοΰν ύπέρ τών ζωτικών 
αύτών συμφερόντων, πλήττοντες τάς άξιώσεις πρός ή- 
γεμονίαν καί άσφαλίζοντες τήν ισορροπίαν μεταξύ τών 
Κρατών τοΰ Αίμου, τόσον άναγκαίαν διά τήν ειρηνι
κήν αύτών συμβίωσιν.

'Ο Ελληνικός Λαός, έν στενή μετά τής Σερβίας 
καί τοΰ Μαυροβούνιου άλληλεγγύη, πεποιθώς είς τήν 
ιερότητα τοΰ σκοποΰ, αναλαμβάνει τά δπλα είς νέον 
άγώνα ύπέρ βωμών και έστιών.

Ό στρατός Μου τής ξηράς καί τής θαλάσσης, ό ά- 
ναδείξας τήν Ελλάδα μεγαλειτέραν, καλείται νά συ
νέχιση τούς τετιμημένους άγώνάς του καί σώση άπε- 
λευθερωθέντας έκ τής τουρκικής τυραννίας άδελφούς 
άπό τής άπειλουμένηςνέας καί δεινοτάτης δουλείας.

Τό 'Ελληνικόν ’Εθνος είς έδραίαν στηριζόμενον 
πεποίθησιν έπί τήν ίσχύν τοΰ δικαίου του καί τόν ή- 
ρωϊσμον τοΰ στρατού, τοΰ κλεΐσαντος τό ελληνικόν ό
νομα καί άναβιβάσαντος τήν Ελλάδα είς τό ύψος τών 
ήρωίκών παραδόσεων καί τής περιλάμπρου αύτής ι
στορίας, ούδεμιάς καί πάλιν—είμαι απολύτως βέβαι
ος—θά φεισθή θυσίας είς εύόδωσιν καί τοΰ νέου άγώ
νος, τοΰ συμπληροΰντος καί έξασφαλίζοντος τό απε
λευθερωτικόν έργον τοΰ πρώτου.

Εΐνε καί δ άγιον ούτος εύλογητός παρά τοΰ Θεοΰ, δ
σον καί ό πρώτος, καί τήν εύλογίαν Αύτοΰ έπικαλοΰ- 
μαι, «δτι ό Βασιλεύς έλπίζει είς τόν Κύριον καί έν τώ 
έλέει τοΰ 'Υψίστου ού μή σαλευθή».

Ζήτω ή μεγαλυνθεΐσα Ελλάς.
Ζήτω τό Ελληνικόν Έθνος.

Έν Μ ιάλισα τΓ| 20 Ιουνίου 1913.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β".

Τό 'Υπουργικόν Συμβουλών, 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Λ. Α, Κορομηίάς, Κ. Δ. Ρακτιβάν, *Εμμ.  Ρέπουλης, 
I. Δ. Ταιριμωκος, A. ff. Διομήδης, Α. ΜιχαΙακόπουλος, 
Ν. Α. Στράτας-

Μέσα σ’ ένα πενιχρό έξοχικό τής Μακεδονίας μπα
κάλικο ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος μελετά τούς τυπογρα
φικούς χάρτας τοΰ ’Επιτελείου. Κάθηται είς μίαν καρέ
κλαν. ’Εχει πρό αύτοΰ άλλην μίαν έπί τής όποιας ά- 
πλοΰται ό χάρτης. Ό Βασιλεύς σκυμμένος σχεδιάζει 
τάς κινήσεις τών στρατευμάτων Του καί φιλοτεχνεί τήν 
νίκην τοΰ Ελληνικού Στρατοΰ.

'Ο Βασιλεύς!
Εΐνε τό ίνδαλμα τοΰ Στρατεύματος. Είνε ή λατρεία 

τών άνδρών. Γράφουν άπό τό Στρατόπεδον δτι δρκί- 
ζονται εις τό όνομά του καί είνε έτοιμοι διά κάθε θυ
σίαν καί πρόθυμοι νά άντιμετωπίσωσι κάθε κίνδυνον 
άρκεΐ Αυτός νά θελήση.

—Άν μάς διατάξη καί είς τήν θάλασσαν νά πέσω- 
μεν δέν θά διστάσωμεν νάέ κτελέσωμεν τήν θέλησίν Του.

Ή στοργή Του πρός τόν στρατιώτην είνε παροιμι- 
ώδης.

Έτρωγε μίαν ημέραν, ώς Διάδοχος, ένα κομμάτι 
κουραμάννα δτε άντιλαμβάνεται δτι κάποιος διαβαίνω-? 
στρατιώτης παρετήρει μέ βουλιμίαν τό κομμάτι αύτό. 
Τόν καλεί καί τοΰ λέγει.

—Στρατιώτη πόσες ημέρες έχεις νά φας ;
--Τρεις 'Γψηλότατε.
—’Εγώ έχω δύο καί άντέχω άκόμη. Πάρετο.
Καί προσέφερεν αύτό, έξαρθείς είς ύψος άληθινοΰ 

Άρχηγοΰ—Πατρός άξιου νά ήγήται Λαοΰ καί ν’άρχη.
Εΐνε άναμφισβήτητον δτι μέγα μέρος τής άποφασι- 

στικότητος τοΰ στρατοΰ μας οφείλεται είς τήν άφοσί- 
ωσίν του πρός τόν Βασιλέα.

Αί ήρωίκαί άπώλειαι είς ’Αξιωματικούς Οφείλονται 
εις τόν πόθον τής έκτελέσεως τών διαταγών τοΰ Βα- 
σιλέως.

Τήν παραμονήν τής μάχης τοΰ Κιλκίς, είς τήν ό
ποιαν άνεδείχθη ή ήρωϊκή αύτοθυσία τοΰ Στρατοΰ, 
είπε πρό τούς άξιωματικούς τά εξής.

'Η «ΝέαΉμέρα»έδημοσίευσε έπιστολήν πολεμιστοΰ 

ΟΐΑΠΡΕΠΕΈ ΕΛΛΗΝΙΖΕΣ ΚΑΤΑ TON I®' ΑΙΏΝΑ

Κ7ΕΛΛΙΟΠΜ ΠΆΠΆΛΕΞΟΠΟΤΛΟΓ 
(Τδ γένος Καλαμογδάρτη)

(Σ ,νέχε u έκ τ ΰ προηγουμένου)

Κατά τάς πονηράς ταύτας ήμέρας ή Καλλιόπη 
συνέδραμε τόν σύζυγον είς τό δυσχερές έργον τό ό
ποιον εΐχεν άναλάβει. Τό σαλόνι της έξηκολούθει 
πάντοτε νά έφελκύη δ,τι καλόν είχε τό Ναύπλιον νά 
δείξη λόγω οικογένειας, διάνοιας, πλούτου. 'Ητο τό 
συνετευνκτήριον πάντων τών άξιωματικών τήςφρουράς 
καί τών πολεμικών πλοίων καί πάνίων τών ξένων, οί- 
τινες εΰρίσκοντο έν Ναυπλίφ.

Η Κ α λ λ ι ό π η ώμίλει εύχερώς τήν τε Γαλλικήν 
καί ’Ιταλικήν- εΐχεν, ώς εΐδομεν, εύρωπαϊκήν μόρφω- 
σιν, ώστε οί εύγενεις ξένοι ένόμιζον δτι εύρίσκοντο είς 
συναναστροφήν πεπολιτισμένης οικίας καοούχί μεταξύ 
ερειπίων πολέμου καί καταστροφής μιάς πόλεως ποΰ 
προσφάτως είχε συντρίψει τά σίδηρα τής δουλείας. 
Πάντες οί καλοί ξένοι έν τή φιλοξένω οικία τής Καλ
λιόπης εύρισκον άληθή δασιν. Φίλη φιλτάτη τήςά- 
ναρνώσεως, έπλούτιζε καθημερινώς τάς γνώσεις, δι’ δ 
ήτο ενήμερος είς δλα και συνεπώς ήδύνατο νά συζη- 
τήση καί συγχρόνως νά ένθουσιάζη μέ τά σπάνια αύ
τής τής έλευθερίας ιδίως αισθήματα. Διά τοΰτο οί ξέ

άξιωματικοΰ έκ τής όποιας έπιβεβαιοΰνται τά άνωτέρω.
«Γνωρίζω δτι άπό τής εποχής τοΰ Κόδρου μέχρι 

τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου ούδε’.ς Έλλην 'Η- 
γεμών άμα δέ και στρατηγός άπέθανε έπί τής κλίνης 
του. Ό άγων είς τόν όποίον θ’άποδυθώμεν αδριονείνε 
ύψίστης σπουδαιότητος. Μετ’ άλγους προβλέπω δτι δέν 
θά έπανίδω πολλούς έξ ύμών. Δέν δύναμαι νά σφίξω 
τήν χεΐρα ενός έκάστου χωριστά καί σάς λέγω τοΰτο 
μόνον: ’Αξιωματικοί τεθήτε έπί κεφαλής τών Στρα
τιωτών σας καί έκπληρώσατε τό καθήκον σας. Και 
Σύ Διάδοχε έπί κεφαλής τοΰ λόχου σου».

Καί πράγματι οί άξιωματικοί δλοι έκπληροΰντες τήν 
διαταγήν του έτέθησαν έπί κεφαλής καί θυσιασθέν- 
τες έξεπλήρωσαν τό καθήκον των καί έκέρδισαν μίαν 
ένδοξον νίκην κυριεύσαντες διά τής λόγχης άπόρθητα 
φρούρια καί έκδιώξαντεςκατεπτοημένουςτούς έχθρούς.

'Η δόξα ποΰ περιβάλλει φωτεινή κάθε στρατιώτην 
καί κάθε ’Αξιωματικόν τοΰ Ελληνικού Στρατοΰ, συγ
κεντρωμένη, στέφει τό εύγενές μέτωπον τοΰ ύπερόχου 
Στρατηλάτου. Αί δάφναι καί τά κλέη ποΰ στολίζουν 
τήν Βασιλικήν πορφύραν άνήκουν έξ ίσου είς κάθε τι- 
μημένον μέλος τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ. Βασιλεύς καί 
Στρατός συνηνωμένοι είς ένα πόθον, έστεμμένοι άπό 
τήν αύτήν τρισένδοξον αΐγλην, συνδεδεμένοι διά τών 
αύτών αισθημάτων βαθυτάτης άγάπης, χωροΰσι μέ τήν 
πεποίθησιν τής νίκης πρός τήν έκπλήρωσιν τοΰ ύπερ- 
τάτου καθήκοντος άποτίοντες τόν φόρον τής λατρείας 
πρός τήν Πατρίδα ή οποία ύπερηφανεύεται διά τόν 
στρατόν της καί διά τόν Βασιλέα της.

—«Καί σύ Διάδοχε έπί κεφαλής τοΰ λόχου σου». 
Καί ό Διάδοχος είνε τέκνον Του, σπλάχνον Του, προ
σφιλέστατος καί τιμαλφέστατος καί δι’Έαυτόν καί διά 
τό Έθνος.’Αλλά δέν διστάζει ό Βασιλεύς νάτόν στείλη 
είς τόν θάνατον άποβλέπων είς τό ύψηλότερον καθήκον, 
τό καθήκον πρός τήν Πατρίδα.

Εύχ»*ια  Ζωγράφου

νοι, οί κατερχόμενοι εϊς τό Ναύπλιον, έλαυνόμενοι ύπό 
τής κοινής φήμης προσήρχοντο ώς είς προσκύνημα είς 
τό σ α λ ό ν ι της καί έθαύμαζον τάς ομιλίας τάς τό- 
σας ποικιλίας γεμάτας άπό τό σπινθηρίζον πνεΰμα αύ
τής· * * *

Τά πράγματα έν τού’.οις μετεβάλλοντο. Άφίκετο ό 
πρώτος Βασιλεύς μετά συνοδείας Βαυαρών. Ή γερ
μανική ψυχρότης δέν συνεφώνει μέ τήν ζωηρότητα 
τής Καλλιόπης. Συνεπώς καί αύτοί οί έπίσημοι 
Βαυαροίδέν εύρισκον εύμενή ύποδοχήν είς τόσαλόνι 
της. Έπροτίμχ τούς ’Ιταλούς, Γάλλους καί Άγγλους, 
μετά τοΰ άνθους τής έλληνικής κοινωνίας.

Πάλιν άλλη μεταβολή τών πραγμάτων. Ή πρωτεύ
ουσα μετετέθη είς ’Αθήνας. Ή Καλλιόπη έμει- 
νεν δμως εις Ναύπλιον χωρίς νά μειωθή ή δράσις της, 
διότι ή οικία της έξηκολούθει νά εΐνε πολιτικόν κέν- 
τρον καί κοινωνικόν. ’Ενίοτε τήν έολεπον αί Άθήναι, 
άλλ’ έπ’ ολίγον, διότι δέν ήδύνατο νά ζήση μακράν τοΰ 
άγαπητοΰ της Ναυπλίου ή καθώς ή ιδία έλεγεν άπετέ- 
λει δστρακον προσκεκολλημένον είς τούς 
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βράχους τοΰ Ίτ;-Κα>.έ. Κα’. δταν πάντες οί ε
πίσημοι Έλληνες καί. ξένοι προσήρχοντο νά τήν έπι- 
σκεφθοΰν μειδιώσα έλεγε: «Μετά τό Παλαμήδι έρχο- 
«μαι έγώ' είμαι καϊ έγώ έν άπό τά άρχαιότερα μνη- 
<μεΐα τοΰ Ναυπλίου καί έπομένως ή έπίσκεψίς σας ά- 
«ποβαίνει ύποχρεωτική».

Μεγάλη ή έτοιμότης τοΰ πνεύματός της, Δι’ δ δτε ό 
διαπρεπής Γάλλος ιστορικός Ερρίκος Μαρτέν τή είπε : 
«Κυρία, έρχομαι νά καταθέσω τά σέβη μου ένώπιον 
«μιάς μεγάλης Κυρίας (grande Dame) τοΰ αιώνός μας, 
άμέσως ή Καλλιόπη άπήντησε: «Πολύ, παρά πολύ 
«μεγάλης μάλιστα, κύριε Μαρτέν, έχει έβδομήκοντα 
ήδη έτη περασμένα...».

Κατά τάς γενομένας πρώτας Δημηρεσίας λήγοντος 
τοΰ έτους 1834 ό σύζυγός της έξελέγη δήμαρχος Ναυ
πλίου καϊ τοιοΰτος κατ’ έπανάληψιν έγένετο. Ιίεριττόν 
νά εϊπωμεν δτι ή δημοτικότης καϊ ή πλειονοψηφία τοΰ 
συζύγου ώφείλετο εις τήν δρασιν τής συζύγου.

"Οταν ό σύζυγος μετέβη ώς πληρεξούσιος, τφ 1843 
εϊς ’Αθήνας, ήΚαλλιόπη τόν ήκολούθησε καί δέν 
έδράδυνεν έν Άθήναις έπίσης τό σαλόνι της νά γίνη 
κέντρον πολιτικόν, άλλά κέντρον τής άγγλοφρονούσης 
μερίδος, τής όποιας προΐστατο ό Αλέξανδρος Μαυρο- 
κορδάτος. Άφοΰ αί έργασίαι τής Συνελεύσεως έτελεί- 
ωσαν έπανέκαμψεν ή Κ α λ λ ι ό π η είς τό άγαπητόν 
της Ναύπλιον. Έπίσης δτε ό σύζυγός της διωρίσθη 
Γερουσιαστής δέν έγκατέλειψε τήν παλαιάν εστίαν, 
άλλά μόνον ημέρας τινάς παρέμενε παρά τφ συζύγφ 
της, διότι δέν ηύχαριστεϊτο εϊς τήν πρωτεύουσαν.

------ v&tttoelp,.,------
Η ΑΔΕΛΦΗ ΚΑΙ 0 ΤΥΦΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑ

Μία άδελφή νοσοκόμος καϊ είς τυφλός στρατιώτης 
έφάνησαν πρωίαν τινά βαδίζοντες διά τοΰ Chaiins πρός 
τούς Παρισίους.

Ό στρατιώτης είχε τυφλωθή έκ τραύματος τό ό
ποιον έλαβενέπί τής κεφαλής ένφ έμάχετο τούς Πρώσ- 
οους. Οί ΙΙρώσσοι τόν είχον έγκαταλείψει εϊς τόν 
δρόμον άμα τόν συνέλαβον οί δέ συστρατιώταί του 
συλληφθέντες αιχμάλωτοι δέν ήδυνήθησαν νά τόν βο- 
ηθήσωσι. Ό δυστυχής φορών τήν στολήν τοΰ γάλλου 
στρατιώτου, εύρέθη είς τήν άνάγκην νά έπαιτήση δλί- 
γον άρτον διά νά ζήση, όλίγον άχυρον διά νά κοιμη- 
θή. θά είχεν άφεύκτως άποθάνει έάν δέν είχε συναν
τήσει τήν άδελφήν νοσοκόμον.

Ύπηρετήσας άπό νεαράς ήλικίας είς τήν Αφρι
κήν, ό στρατιώτης έκεϊνος δέν είχε τήν παραμικρόν 
περιουσίαν, έχων δέ χαρακτήρα δρμητικόν καϊ βάρβα
ρον τό ύφος έφαίνετο άπομακρύνων άπ’ αύτοΰ πάσαν 
συμπάθειαν. Ή άδελφή δμως λαβοΰσα αυτόν έκ τής 
χειρός τόν ώδήγει είς τό έν ΙΙαρισίοις νοσοκομεΐον τών 
’Ανικάνων, δπως έκεϊ εύρη άσυλον. Καϊ έβάδιζον τήν 
μακράν όδόν, έκεϊνος μέν κατηφής καϊ σιωπηλός, έ- 
κείνη δέ ένθαρρυνομένη ύπό τής εύσπλαγχνίας. Ή 
άδελφή έζήτει βοήθειαν διά τον στρατιώτην της, τόν 
έτρεφε διά τής καλλιτέρας μερίδος τών δσων έλάμβανε 
καϊ έγίνετο ύπηρέτρια τοΰ δυστυχούς έκείνου. Οί 
σταθμοί διεδέχοντο τούς σταθμούς. Έβάδιζον ύπό τήν 

τήν χιόνα, έζων δΓ ολίγων, ύπέφερον πολύ 
καϊ δ στρατιώτης συχνά παρεπονεϊτο. Ή άδελφή δμως 
τοΰ άπέδιδε τό θάρρος τουθίγουσα τήν φιλοτιμίαν του.

’Ολίγον κατ’ ολίγον τοΰ ώμίλησε περί θεοΰ, περί 
άλλης ζωής καϊ δ άνήρ έκεϊνος δστις δέν έβλεπε πλέον 
ηύχαριστεϊτο νά τήν άκούη. 'Ωραίαν τινά πρωίαν ό 
στρατιώτης έξέφρασε τήν εύχαρίστησίν του διότι ήκου-

Χάριν βοτανικών μελετών δ Θεόδωρος Όρφανίδης, 
κατά τό έαρ τοΰ 1850, είχε μεταβή εϊς Ναύπλι&ν. 'Η
μέραν τινά παρεκάθητο εϊς εύθυμον συμπόσιον μετά 
φίλων, άλλά, δυστυχώς, έλλειψις ήτο τοΰ καλοΰ οίνου. 
Ό Όρφανίδης ένεθυμήθη δτι ή Κ α λ λ C ό π η, ή κα
λή του φίλη, είχεν έν τή άποθήκη αύτής άρκετάς φιά- 
λας έκλεκτοΰ οίνου. 'Όμως έγίνωσκεν ό Όρφανίδης, 
δτι ή Κ α λ λ ι ό π η είχε τήν συνήθειαν νά μή δίδη 
έκ τοΰ οίνου της, άν μή πρότερον τή έστέλλοντο ισάρ- 
ριθμοι κεναϊ φιάλαι. Ό Όρφανίδης ζητεί δύο κενάς 
φιάλας καϊ τάς στέλλει είς τήν φίλην του Κ α λ λ ι ό- 
π η ν μετά τών έξης στίχων :

Τή κυρία Καλλιόπη
Λάβετε φιάλας δύο, κι’ άντ’αύτών παρακαλώ σας 
Στείλατε με δύο άλλας, πλήρεις δμως καί κλειστός, 
Άπό τό γλυκύ σας μαΰρον ή άπό τό κόκ> ινόν σας, 
Τό όποιον εμψυχώνει τούς αψύχους ποιητάς.
Ό θεάνθρωπος Χριστός μας μετεποίησεν εις οίνον 
Πλήρεις ϋδατος υδρίας είς τόν γάμον τοΰ Κανά.
Σϋ κυρά μου, χωρίς α·λο, ύπερέβης καί Εκείνον, 
Ί πείιή πληροί, οίνου τά αγγεία τά κενά.

Φυσικά ήΚαλλιόπη ηύχαριστήθη έκ τοΰ τρό
που μεθ’ ού ό διαπρεπής φίλος της έζήτει τόν οίνον καϊ 
άντί δύο άπέστειλε δώδεκα φιάλας.

Είς έκ τών συνδαιτυμόνων ήτο έρωτευμένος, καϊ δ
σον έπινεν οίνον, περισσότερον έστέναζεν. Ό Όρφα
νίδης δμως δσον έπινεν έγίνετο εύθυμώτερος καϊ έξ αύ
τοΰ ένεπνεύσθη καϊ έκαμε τό λαμπρόν μεθυγραφικόν 
ποίημά του «Καρά-Σεδνταλήν». Ούτως ό οίνος τής 
Καλλιόπης έπρόσθεσε κάτι εϊς τήν φιλολογίαν μας.

(Έπεται συνέχεια) Ση. Δεβιάζης

σε ψάλλοντας τούς κορυδαλούς καϊ άκτϊς φωτός έφάνη 
επί τοΰ μετώπου τοΰ έρήμου έκείνου στρατιώτου. Τότε 
ή άδελφή τόν έκαμε νά γονατίση. Δέν ήθελε νά ϊδή 
τόν γενναϊον έκεϊνον άνδρα, τοΰ όποιου ή καρδία έσ- 
κληρύνθη ύπό τοΰ πολέμου, χωρίς πίστιν καϊ σχεδόν 
χωρίς σκέψιν, χωρίς έλπίδα. Καί τώρα έκεϊ μέ τό μέ- 
τωπον ύψωμένον πρός τόν ούρανόν τόν όποϊον δέν έ
βλεπε, τάς χεϊρας συμπεπλεγμένας, τήν ράβδον του 
καί τό πηλίκιόν του εις τήν σκόνιν πλησίον τοΰ δισσα- 
κίου του, ό στρατιώτης συγκινεϊται, σκέπτεται καί όρ
θια πλησίον του ή άδελφή τόν κάμνει νά έπαναλαμβά- 
νη τήν πρώτην του προσευχήν «Πάτερ ήμών ό έν 
τοΐς ούρανοϊς..........».Κατά τήν νύκτα έκείνην ό στρα
τιώτης έκοιμήθη έπϊ τοΰ άχύρου μιάς σιταποθήκης ένφ 
ή άδελφή τήν διήλθε προσευχόμενη καϊ κλαίουσα είς 
τήν σκέψιν, δτι έπανέφερε μίαν ψυχήν είς τόν Δημι
ουργόν των. Τήν έπομένην έπανήρχισαν τόν δρόμον 
των, και δταν έκάθησαν νά άναπαυθοΰν ύπό τήν σκιάν 
ένός δένδρου ή άδελφή τοΰ είπε :

— ’Έχω τήν ιοέαν δτι τό μάτι σου δέν έπαθε σπου
δαίων βλάβην. Εις τά κινητά έκεϊνα χειρουργεία οί 
ιατροί σοΰ έκλεισαν τήν πληγήν χωρίς νά φροντίσουν 
διά τήν δρασιν. Έχω σχηματίσει μίαν έλπίδα. Άντί 
νά σέ φέρω εϊς τό νοσοκομεΐον τών Ανικάνων θά σέ 
οδηγήσω εϊς τούς καλλιτέρους χειρούργους καϊ θά τούς 
ικετεύσω νά σέ θεραπεύσουν. Έάν ό θεός σοΰ άποδώ- 
ση τό μάτι σου θά γίνης καλός χριστιανός, μοΰ τό ύπό- 
σχεσαι;.. .

Ό στρατιώτης έπεσεν είς τά γόνατα μέ τό μέτω- 
πον πρός τήν γην καί έμεινεν έπϊ μακρόν σκυμμένος 
χωρίς νά προφέρη λέξιν διότι οί λυγμοί έτάραττον δλην 
τήν ύπαρξίν του,

Τρεις μήνας βραδύτερον ό στρατιώτης άνέκτησε 
τήν δρασιν.'Η άδελφή έπανήλθεν είς τό σχολείόν της 
καϊ διδάσκει τήν άνάγνωσιν είς τάς κορασίδας τών χω
ρικών. Έάν δμως περί τή-4 5 άπογευματινήν ώραν εί- 
σέλθετε είς τήν έκκλησίαν της Ιΐαναγίας θέλετε ίδη

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΔΑΡΟΥ ΓΝ
«Όοον δ' αφόρα διά τον υλικόν κόσμον, 

όυνάμείλα τουλάχιστον >·ά φ&άοωμεν μέχρι τοΰ 
σημείου νά οομπεράνωμεν δτι τά γιγνόμενα δεν 
παράγονται διά μεμονωμένης μεσολαβήσεως 
τής δείας δυνάμεως, έκδηλουμένης έν ίκάοτη 
ίδίη περιπτώσει, άλλά διά τής ένεργείας τών 
γενικών νόμων»,

Whewel

Ή επιρροή τών έπί τής «άληθοΰς αιτίας» θεωριών τοΰ 
μεγάλου”Αγγλου φυσιοδίφουεΐνετοσαύτη,ώστενάμήδύναταίτις 
ευκόλως νά φαντασθή, όποια ήτο ή κατάστασις πολλών 
έπιστημονικών κλάδων πρό τής δημοσιεύσεως τοΰ δαιμονίου 
συγγράμματος: Ή ’Λρνΐι τών Ειδών, διότι οί μετά τόν 
Δάρουϊν επιστήμονες ύπέστησαν τηλικαύτην επήρειαν τών 
αρχών αύτοΰ, ώστε δύναται νά θεωρηθή, άνευ οΰδενός δι
σταγμού, τελειωτική.

Δέν δυνάμεθα, βεβαίως, νά εϊπωμεν ότι πρό αύτοΰ ύ- 
πήρχεν ή βτοΛογία. ‘Υπήρχε μία ζωολογία, μία βοτα
νική, μία άνθρωπολογία, ών έκαστη άπετέλει ίδιον κλάδον 
Ικανώς έπιφορτισμένον καί έξόχως ταξινομημένον, ούχ ήτ- 
τον όμως έλειπεν ή συνάφεια ήν παρέσχεν ή θεωρία τής 
έξελίξεως.

Άναμφιβόλως, τά «διαμερίσματα τής έπιστήμης»—διά 
νά μεταχειρισθώμεν τήν φράσιν τοΰ Αύγούστου Βάϊσμαν— 
δέν έθεωροΰντο πλήρη. Έγνώριζον ότι παρουσίαζον πολυ
αρίθμους ελλείψεις, άλλ’ έπίστευον ότι έλειπον «λεπτομέ- 
ρειαι», ένφ άκριβώς έλειπε τό ουσιώδες, ή διευθύντρια 
Ιδέα, ή βάσις τοΰ όλου.

Ή εμβρυολογία, ή όντογένεια, όπως λέγουν σήμερον, 
άποτελεσθεΐσα έκ πολλών παρατηρήσεων, λίαν ένδιαφε- 
ρουσών άναμφιρρήστως, δέν ήτο ενιαία. Όποία όμως άλ· 
λαγή. δταν έπήλθεν ή φωτεινή ιδέα τής έξελίξεως! Όποία 
αρμονία έπήλθε διά νά μορφώοη εν άξιοθαύμαστον οικο
δόμημα.

Τό ώόν, έν ω άνεγνωρίσθη ταΰτότης μέ τό κύτταρον, 
άναφαίνεται ώς άνάμνησις τών μονοκυττάρων μορίων, ών 
άθροισμα άποτελεϊ τούς άνωτέρους οργανισμούς. Τά άτελή 
όργανα παρουσιάζονται ώς ώρισμένα τεκμήρια τών μετα
μορφώσεων, αί όποΐαι έλαβρν χώραν εις τά διάφορα είδη 
διά ιιέσου τών εποχών. Διά τών άνακαλύψεων τούτων όλη 
ή έ τιστήμη έφωτίσθη. ’Ιδίως δέ ή συγκριτική άνατομία 
έλαβε μεγίστην ώθησιν.

Έν τή φυσιολογίρ, τά φαινόμενα τής άναγεννήσεως, 
τής διαδοχής, τά όργανα, τό κύτταρον, ό πυρήν αύτοΰ έλα- 
βον τήν λογικήν αύτών ερμηνείαν. Ή άνθρωπολογία έτυχε 
νέου ένδιαφέροντος, δταν έβεβαιώθη δτι ό άνθρωπος είνε 
έπίσης αποτέλεσμα τής έξελίξεως. Πληθύς προβλημάτων 
παρουσιάοθη, ών ή λύσις έπηκολούθησεν. Έπεβάλλετο ή 
σπουδή τής γενέσεως, ού μόνον τοΰ σώματος άλλά καί τών 
ηθικών άρχών.

‘1’πήρχεν ήδη μία Ιστορία τής διαλέκτου, τοΰ νόμου,
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άνδρα γονυπετή πλησίον τοΰ κιγκλιδώματος τής άγιας 
τραπέζης........ Είνε δ στρατιώτης ό όποιος προσεύχε
ται διά τήν εΰεργέτιδά του !

General Ambert
(Μετάφρασες Λος Σοφ Καραβάνα)

τής θρησκείας, τής τέχνης κ.τ.λ.· άλλ’ έδει ήδη ν’ άνέλθω- 
μεν πολύ πέραν τών μυστηριωδών Άδάμ καί Εύας μέχρι 
τών πρωτοζώων, τών προγόνων μας. Ή σπουδή τής ψυχο
λογίας τών ζώων έπιβάλλεται διά τό μέλλον. “Ενθα ή θεω
ρία τοΰ δάρουϊν άνεμίχθη, έγένετο νέα ζύμωσις.

Έξ δλων τών μεγάλων άποτελεσμάτων, άτινα έπέφερεν 
ή Δαρουίνιος θεωρία, τό κράτιστον είνε ή άπόδειξις τοΰ 
ένιαίου τής φύσεως. Έδιδάχθημεν δτι δ οργανικός κόσμος 
ύπείκει τοΐς αύτοΐς άκριβώς νόμοις, οίς καί ό άνόργανος, 
Έντεΰθεν έν μέγα γεγονός, διά τό όποιον ούδενί έπιτρέπε- 
ται ν’άμφιβάλλη.

Ή άρχή τής έκλεκτικόιητος μετέβαλεν άρδην τάς πρό
τερον ιδέας, ώς αύτή αύτη ή έξέλιξις. Έννοοΰμεν ήδη τήν 
πάλην, σιωπηράν ή θορυβώδη, τών άνθρωπίνων φυλών, τόν 
άνταγωνισμόν διά τήν κατάκτησιν τής γής, τήν συγκρότη- 
σιν τών κοινωνιών, τήν διαίρεσιν τής έργασίας μεταξύ τών 
μελών των, τήν ΐδρυσιν τών εταιρειών, τήν έξέλιξιν τών 
τάξεων, έπίσης δέ τάς άρχάς ένός γενικοΰ καλοΰ άπορρέον- 
τος έξ δλων τών νεωτέρων αντιλήψεων.

Έξ άλλου ή παρατήρησις τών πραγμάτων δεικνύει, δτι 
ή έξέλιξις τοΰ ζωϊκοΰ κόσμου ήκολούθησε μίαν αϋξουσαν 
πρόοδον, άπό τών άτελεστέρων δντων μέχρι τοΰ άνθρώπου, 
παρ’ ώρισμένα όπισθοδρομικά γεγονότα λίαν άλλως τε πε- 
ριωρισμένα.

Δέν υπάρχει λόγος νά πιστεύωμεν. δτι ή γενική αϊσθησις 
οφείλει νά μεταβληθή έν τφ μέλλοντι. Είνε όμως έπιτε- 
τραμμένον νά έλπίζωμεν δτι ή άνθρωπότης «ύψοΰται πάν
τοτε», διά νά μεταχειρισθώμεν τήν φράσιν τοΰ ύπερμεγί- 
στου Poincare—όχι τοΰ βεβηλώσαντος τό όνομα Προέδρου 
τής Γαλλικής πλουτοκρατίας—άλλά τοΰ Έρρίκοΐ, τής δόξης 
ταύτης τής άνθρωπότητος. Δέν πρόκειται νά έπέλθωσι ρι
ζικοί μεταβολαί έπί τής φύσεως τοΰ άνθρώπου, εϊτε δη
λαδή νά τφ προστεθώσι πτέρυγες, εϊτε αί διανοητικοί 
αύτοΰ δυνάμεις νά ύπερβοΰν τό φυσικόν αύτών δριον, 
Ούχ ήτταν δμως ή ηθική τελειοποίησις φαίνεται άναγκαία 
έξ αύτής ταύτης τής έκλεκτικότητος τών πραγμάτων. Δέν 
λέγομεν δτι ή άνθρωπότης θ’ άποτελεσθή άπό άγιους, άφί- 
νοντας κατά μέρος πάν συμφέρον, άλλ’ ό άριθμός έκεί- 
νων, ο'ίτινες θά φέρωνται πρός έν ιδεώδες εύγενέστερον 
κεκτημένοι τοΰ συναισθήματος τοΰ σεβασμού πρός τό δί
καιον τοΰ πλησίον, καί ο'ίτινες θά έχωσι μίαν θρησκείαν 
άπεκδυθεΐσαν παντός ειδώλου, θά αύξηθή, ώς άλλως τε 
φαίνεται έκ τής πρός τό παρελθόν συγκρίσεως.

Δυνάμεθα νομίζομεν νά σημειώσωμεν, δτι ό Δάρουϊν έ
δωκε πραγματικωτέραν καί φωτεινοτέραν ιδέαν διά τό κα
λόν καί διά τό κακόν. Ή διάκρισις τοΰ καλοΰ άπό τοΰ 
κακοΰ, είνε άναμφιβόλως ή άρχή τής άρετής.

Έλπίζομεν δτι ούδείς θ’ άμφιβάλλη δτι ή κατωτέρω 
παλαιά παροιμία έχει δίκαιον : «Όλοι οί ηλίθιοι εϊνε κα
κοί όλοι δέ οί κακοί ηλίθιοι.»

Πολύδωρος Χατξηδημητρίου
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Η ΕΛΒΕΤΙΑ
21)1 ’Ιουνίου

Τήν Κυριακήν 19)1 ’Ιουνίου έπζνηγορίσθη έν Λωζάν^ ή έ
θνική έορτή, δύο ημέρας πρό τής έπιαήμου ήμέρας χοίριν τής 
πολυζριθμοτέρας προσελεύσεως έκ διαφόρων πόλεων τής 'Ελ
βετίας, των έντός τής έβδομάδος άπησχολημίνων 'Ελλήνων.

Έν τή Ελληνική έκκ'ησίφ έγένετο, μετά τήν λειτουργίαν1 
δοξολογία, κατά τό τέλος τής δποίας τόν πανηγυρικόν λόγον 
τής ήμέρας έξεφώνησεν δ καθηγητής κ. Μιχαήλ Σ. Κέπετζης. 
'Ο ναός ήτο φαιδρως κεκοσμημένος μέ έθνικάς σημαίας καί δά- 
φνας. Οί μαθη-αί Γενεύης, Λωζάνης, Νεοπυργίου, Ζυρίχης κλ. 
παρευρίσκοντο έπισήμως μέ τάς σημαίας των. Οϊ ουμμετασχόν- 
τες εϊς τήν τελετήν ήσαν περί τούς διχκοσίους. Πολλοί έξ αύ
τών παρεκάθησαν κατόπιν είς κοινόν γεύμα, μεθ’ δ συνεκροτήθη 
Ιδιαιτέρα συνέλευσις, καθ’ήν συνεζητήθησαν φιλικώς ένδιαφέ- 
ροντα έθνικά ζητήματα.

Τό οίπόγευμα τής Τρίτης 21)3, ό φοιτητικός Σύλλογος «Ά- 
Οηνά» διωργάνωσεν έν Σαμπέλ τής Γενεύης έξοχον έορτήν στε- 
φθείσαν ύπό πλήρους έπιτυχίας.

■ Ό λόγος τοϋ κ. ΚέΤετζη

Είς ιό πρώτον μέρος τοϋ λόγου του ό κ. Κέπετζης άπέ- 
δωκετόν όφειλόμενον φόρον σεβασμού καί ευγνωμοσύνης 
είς πάντας τούς συνιελέσαντας καθ’ οίονδήτοτε τρόπον είς 
τήν επιτυχίαν τοϋ απελευθερωτικού καί εκπολιτιστικού 
πολέμου, δν ήναγκάσθη νά κόμη ή Ελλάς τό 1912.

’Ακολούθως προσέθεσε τά εξής:
Καί τώρα όπου έτελέσαμεν δοξολογίαν, τώρα όπου άπε- 

δώσαμεν εϊς όλους τόν όφειλόμενον φόρον ευγνωμοσύνης, 
μήπως έξωφλήσαμεν οΰτω μέ τάς υποχρεώσεις ήμών ; Πο- 
σώς ! 'Η δοξολογία τής ήμέρας ταύτης εΐνε άπ’ εναντίας 
αρχή καί αφετηρία πολλαπλών υποχρεώσεων, τάς οποίας 
μάς επιβάλλει ή νέα έθνική σταδιοδρομία είς ήν εισερχό
μενα.

Τό έργον, τό όποιον έπετέλεσαν τό 1912 οί ύπέρ τής 
Πατρίδος άγωνισθέντες, εΐνε βεβαίως εύφρόσυνον καί ά- 
ξιοθαΰμαστον. έχει δμως ανάγκην συμπληρώσεως καί ύπο- 
στηρίξεως. Συμτληρώσεως, διότι εΐνε άτελές καί οί περι
στάσεις δέν επέτρεψαν νά γίνη έκτενέστερον. ’Αρκεί ν’ άνα- 
λογισθώμεν τά εκατομμύρια Ελλήνων, οίτινες θά μείνουν 
άκόμη έξω τού ελευθέρου Ελληνικού Βασιλείου (έν Μ. 
Άσίρ, έν τή περιφερείς Κωνσταντινουπόλεως, έν ’Αλβανία, 
έν ταΐς χώραις αΐτινες θά μείνουν υπό τήν διοίκησιν τών 
συμμάχων), Ελλήνων έκτεθειμένων είς κινδύνους, διώξεις 
καί δεινοπαθήματα καί ύπέρ ών ή Ελλάς εύρίσκεται ά.τό 
σήμερον έν τή άνάγκη νά μεριμνήση. Ύποστηρίξεως καί 
έδραιώσεως, διότι πρός διατήρησιν τών κτηθέντων παρου
σιάζεται δυστυχώς άνάγκη διηνεκούς πάλης έναντίον όλων 
τών άντιπάλων ους παρέχει καί εις τούς άγαθωτέρους καί 
φιλειρηνικωτέρους άνθρώπους, ή ζηλοτυπία, ή πλεονεξία 
καί αί άρπακτικαί διαθέσεις ληστών κεκαλυμμένων μέ τό 
ψιμμύθιον τοΰ πολιτισμού, Ό άπελευθερωτικός πόλεμος 
τοΰ 1912 έγένετο αφορμή νά καταπέσουν τά προσωπεία 
Φαρισσαίων τινών, έπιβυυλευομένων αύτήν τήν έθνικήν ή
μών ύτόστασιν καί κακούργούντων πρός κατάπνιξιν καί 
τών ίερωτέρων δικαίων. Άφ’ ετέρου μεταξύ αύτών τών 
μέχρι τοΰδε συμμάχων δέν εϊμεθα βέβαιοι ότι θά έχωμεν 
πάντοτε φίλους καί βοηθούς. Βεβαίως αί Κυβερνήσεις καί 
όλοι όσοι κρίνουν τά πράγματα μετά τής άπαιτουμένης διο- 
ρατικότητος, θεωρούν ώς συμφερωτέραν τήν παράτασιν 
καί τήν έδραίωσιν συμμαχίας καί συμπράξεως πρός άπο· 

φυγήν μεγαλειτέρων κινδύνων, άφοΰ ή ένωσις καί ή σύμ- 
πραξις τών μικρών Κρατών κατεδείχθη ώς τό άσφαλέστε- 
ρον μέσον πρός άμυναν κατά τών εχθρικών ένεργειών τών 
μεγάλων, άφοΰ άνευ τής ένώσεως καταστρέφεται ή μετά 
κόπου σχηματισθεϊσα δύναμις τών βαλκανικών Κρατών, 
κινδυνεύει δέ καί αύτή ή διατήρησις τών μετά τόσων θυ
σιών κατακτηθέντων. Ή Ιδέα δμως τής ένώσεως καί τής 
συμμαχίας δέν ε’ισέδυσεν ήδη άρκετά είς τό πνεύμα όλων 
τών ένδιαφερομένων, πολλοί δέ εινε άκόμη οί θεωροΰντες 
τήν παράτασιν τοιαύιης ένώσεως ώς άδύνατον, ένεκα τής 
ύπαρχούοης μεγάλης διαφοράς μεταξύ τών ιδεών, τών δια
θέσεων καί τής ανατροφής τών διαφόρων συμμάχων λαών. 
Μολονότι δέ καταβάλλεται πολλαχόθεν προσπάθεια όπως 
έπιτευχθή δσον τάχιον ή άπαιτουμένη πρός τούτο διαπαι- 
δαγώγησις, καί αν έτι αί προσπάθειαι αυται έπιτύχουν μίαν 
ημέραν, έπί πολύν έτι καιρόν ή ‘Ελλάς θά εύρίσκεται είς 
τήν άνάγκην ν’ άμυνθή πρός διατήρησν τών μετά τόσων 
Ουσιών καί κόπων κτηθέντων('), έφ’ δσον δέν κατευνασθώσι 
τά θρασέως πολλάκις έκδηλούμενα ένστικτα αρπαγής καί 
άδηφαγίας.

Καθ’ ήν λοιπόν ήμέραν συνερχόμεθα δπως έορτάσωμεν 
τήν έθνικήν ήμών άποκατάστασιν, ζωτικώτατον μάς έπι- 
βάλλεται καθήκον νά έξετάσωμεν τά έκ τοΰ πολέμου μα- 
θή μ α τ α, ώς καί τάς έκ τών έπιτευχθέντων άπορρεού- 
σας διά τό μέλλον ύποχρεώσεις.

Καί πρώτον, δποϊα τά έκ τοΰ μεγάλου εθνικού άγώνος 
διδάγματα ;

α'. Τό πρώτιστον πάντων εΐνε ή άποθέωσις τής έ ρ γ α- 
σ ί α ς.

Όταν, μετά τόν άτυχή πόλεμον τοΰ 1897, ή Ελλάς εύ· 
ρέθη είς οΐον σημεϊον γνωρίζομεν, δλοι οί μελετήσαντες 
τούς λόγους τής ήττης έκείνης καί οί γνωρίζον τες τά πο
λύτιμα προσόντα τοΰ έλληνικού λαοΰ, "Ελληνές τε καί φι
λέλληνες, άνεφώνησαν όμοφώνως: Μήν άποθαρρύνεσθε 
Τό μέλλον θά σάς εΐνε βεβαίως αίσιώ-ερον έάν έργασθήτε. 
Ό έλληνικός λαός εΐνε άξιος καλλιιέρας τύχης, άρκεΐ νά 
έργασθή πρός τούτο καί νά όδηγηθή δεόντως !

Μόλις δεκαπέντε παρήλθον έκτοτε έτη καί ή προφητεία 
έπραγματοποιήθη. Οί 'Έλληνες ένίκησαν διότι είργάσθη- 
σαν καί έτυχον ικανών οδηγών. Είργάσθησαν διά τήν άνα- 
διοργάνωσιν τών στρατιωτικών αύτών δυνάμεων. Είργα- 
σθησαν διά τήν βελτίωσιν τής διοικήσεως τής χώρας καί 
τήν άναγέ'νησιν τών πολιτικών αύτών ήθών. Είργάσθησαν 
έκαστος άτομικώς έν τφ κύκλφ τής άρμοδιότητός του,διότι 
κατενόησαν δτι ή εργασία, δίδοισα τήν άνεξαρτησίαν, έ- 
ξευγενίζει καί άνυψώνει καί διι ή άνύψωσις τών άτόμων- 
συνεπιφέρει τήν άνύψωσιν.τοΰ συνόλου τών άτόμων, τό δ 
ποιον ονομάζεται Πατρίς.

β’. — Έτερον δίδαγμα εΐνε ή σημασία τής ήθικήςδυ- 
ν ά μ ε ω ς, ήτις έπιτρέπει εϊς ένα λαόν νά νικήση καί δταν 
έτι δέν έχη τήν άριθμητικήν ύπεροχήν.

Μετά τόν πόλεμον τοΰ 1897 εΰρέθησαν διάφοροι σοφοί 
απαισιόδοξοι, ο'ίιινες διεκήρυττον δτι εΐνε άπολύτως άδύ
νατον ή μικρά Ελλάς νά νικήση ποτέ έχθρόν άσυγκρίτως 
πολυαριθμώτερον. Καί δμως τό άδύνατον αύτό κατωρθώθη, 
μεθ*  δλας τάς θεωρία.- τών άιαισιοδόξων καί συστηματι-

(1)'ΓπελογίαΘη, μετά τής Γαλλ. αποστολής, δτι μόνον ό 
κατά ξηράν πόλεμος έπέφερε διά τήν 'Ελλάδα, μέχρι τής 1 
’Απριλίου 1913, δαπάνην 400 έκατομμυρίων !
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συστημα-ικώς καί άθορύβως, χωρίς νά εξερεθίσουν άνω- 
φελώς τούς άντι.τάλους των.

Άφ’ έτέρου ή μετριοφροσύνη εΐνε άπαραίτητος, διότι ή 
Ελλάς διατρέχει νΰν τόν κίνδυνον, ον διατρέχουν δλοι οί 
δρέψαντες νίκας κ’ έπιτυχίας, νά μεθύση δηλ. έν τή χαρά 
τής νίκης, νά νομίζη τοΰ λοιπού όλα εύκολα καί νά χάση 
τήν συναίσθησιν τής πραγματικότητας, πρός μεγάλην αύ
τής ζημίαν. Βεβαίως, ή πεποίθησις είς τάς ιδίας δυνάμεις 
εΐνε εύφρόσυνος, ύπό τόν όρον δμως νά μή μετατροπή εις 
ύπεροψίαν καί ύπερτίμησιν τής πραγματικότητας.

Δέν άρκεΐ όμως νά έρευνήσωμεν κ’ έξακριβώσωμεν τά 
διόφορα διδάγματα τοΰ πολέμου τοΰ 1912. Πρέπει καί νά 
τά ένθυμηθώμεν καί νά τά έφαρμόσωμεν έν τή νέα σταδι
οδρομία, έν ή είσερχόμεθα καί έξ ής έξαρτάται αύτό τό 
μέλλον τής Πατρίδος ήμών.

Όφείλομεν όντως νά έχωμεν ύ.τ’ δψιν, δτι είς τόν νέον 
δρόμον, είς δν εισέρχεται ή ιστορία τοΰ έθνους ήμών, έ
χομεν νά διεξαγάγωμεν πάλην, ένεκα ζηλοτυπίας τών μέν 
καί τών άρπακτικών ορέξεων τών δέ. 'Π διατήρησις τών 
κτηθέντων άπαιτεϊ προσπάθειαν άδιάλειπτον, μεθοδικήν 
καί καρτερικήν, άνευ τής ότοίας θά εΐνε μοιραία ή συντρι
βή καί ή παραγκώνισις. Πρός διατήρησιν τών κτηθέντων, 
πρός ύ.τοστήριξιν τών δικαίων ήμών, πρός προστασίαν 
τών έκατομμυρίων 'Ελλήνων, ο'ίιινες θά μείνουν ύπό τόν 
ξένον ζυγόν (ε’ίτε τών Τούρκων είτε άλλων) εϊμεθα ήναγ- 
κασμένοι νά παλαίσωμεν, άν δέν θέλωμεν νά ποδοπατηθώμεν.

Ή άναγεννηθεΐσα Ελλάς—χάρις είς τήν έπιτενχθεϊσαν 
σωτηρίαν ζύμωσιν—έπέδειξε ζωτικότητα, σθένος, συνολι
κόν πατριωτισμόν άπαράμιλλον, εύγένειαν έν τή πάλη. Έν 
τώ νέφ αύιής σταδίω άπαιιεΐται διηνεκής άτανέωσις τών 
έθνικών δυνάμεων, διατήρησις καί άνάπτυξις δλων τών φυ
σικών καί έπικτήτων προτερημάτων τής φυλής, έφαρμογή 
δλων τών διδαγμάτων τής πείρας : πίστις καί ελπίς είς τό 
μέλλον, θάρρος, έργασία, ένωσις, σιωπή, μετριοφροσύνη, 
άφοσίωσις είς τό καθήκον, θυσίαι, καί πρό παντός θ έ
λη σ ι ς !

Παρά τοΐς άρχαίοις Άθηναίοις οί νέοι ώρκίζοντο νά 
παραδώσουν μίαν ήμέραν τήν Πατρίδα μεγαλειτέραν παρ’ 
δ,τι τήν παρέλαβαν. Άφ’ ού δέ ομιλώ έν χώρα, έν ή άντι- 
προσωπεύεται πολυάριθμος ή σπουδάζουσα νεολαία, ήτις 
θά εΐνε ή Ελλάς τής αΰριον, άς μοί έπιτραπή νά έπισύρω 
τήν προσοχήν έτι δλης τής σημασίας τής ανάγκης εργα
σίας.

Αναγκαία έργασία δέν εΐνε μόνον η τής Πολιτείας, ητις 
θ’ άνταποκριθή είς τάς άνάγκας τοΰ μέλλοντος μέ καλήν 
διοίκησιν καί μέ τήν δέουσαν στρατιωτικήν παρασκευήν, 
ήτις θά έπιτρέψη νά δοθή ώς απάντησις εις τους αρπαγας 
τό : «Μολόν λοβέ!» Άιαγζαία έργασία εΐνε έπίσης έκείνη 
ήν κάμνει πλήρη, σκόπιμον κ*  εύσυνειΟητον πάς ιδιώτης εν 
τφ κύκλφ τής άρμοδιότητός του : 'Ο έμπορος καί ο βιομη- 
χανος, δστις ύποσιηρίζει τήν καλήν του υπόληψιν και κερ
δίζει ταύτοχρόνως χρήματα, τά οποία τφ έπιτρέπουν νά 
έλθη άρωγός είς τήν πατρίδα του. Επίσης ο διδάσκαλος, ό 
ιατρός, ό δικηγόρος, οΐτινες διά τής ενσυνειδήτου έξασκή- 
σεως τοΰ έπαγγέλματός των συντελοΰν είς τήν ύποστήριξιν 
τής καλής ύ τολήψεως τοΰ έθνικοΰ ονόματος καί ταυτοχρό- 

ν νως είς τήν διάδοσιν τής έθνικής κατηχήσεως.
Έργασία εθνωφελής εΐνε ή τών φοιτητών καί τών μα- 

ν θητών, δχι μόνον διότι γίνονται δι’ αύιής χρήσιμοι πολί- 
,- ται καί κατάλληλοι πρός έκπλήρωσιν έκαστος τοΰπροορι- 
·, σμοΰ του, άλλά καί διότι διά τής καλής των διαγωγής συν- 
·’ τελούν είς τήν έξάπλωσιν τών συμπαθειών, αΐτινες έν δε
ν δομένη στιγμή δύνανται νά εΐνε πολύτιμοι.

κών έπικριτών. ‘Π δέ μικρά Ελλάς, έκτος τής πασιγνω- * 
στου καί πολυτίμου αύιής κατά θάλασσαν δράσει··,, παρε- 
ταξε κατά ξηράν στρατόν 240,000 άνδρών, κατεδείχθη δ’ 
άπαξ έτι, ότι στρατός όλιγώτερον πολυάριθμος τοΰ έχθρι- 
κοΰ δύναται νά νικήση, δταν είς τήν κατάλληλον αύτοϋ 
προπαρασκευήν προστίθεται ή πολύτιμος ήθική δύναμις 
τής ύψηλής καί εύγενοΰς ιδέας δι’ ήν πολεμά, και η πε- 
ποίθησις είς τήν νίκην. ... ε

"Εν έκ τών χαρακτηριστικών έπεισοδίων, τό οποίον πα- 
ρετηρήθη πολλάκις είς τά πεδία τών μαχών τοΰ έλληνικοΰ 
στρατοΰ, εΐνε τό έξής. Οί άνδρες κατάκοποι, έξηντλημένοι , 
σχεδόν άπό τάς κακουχίας, τάς στερήσεις τροφής καί ύπνου 
καί τάς διαφόρους κοπώσεις, έπιπτον κατά. γής πρές άνά , 
παυσιν. Αίφνης ήγείροντο διά μιάς ώς εις άνθρωτοτ, ήλε-, 
τρίζόμενοι άπό μίαν λέξιν τοΰ στρατηγού : ’Εμπρός παιδιά·

—Είς τήν νίκην συνετέλεσε β-βαίως τά μέγιστα ή 
σύμπραξις καί ή συμμαχία, ήτις κατέδειξε τό τί δύνατ^ 
νά κατορθώση ή έ ν ω σ ι ς. Ένωσις ούχί μόνον έσωτερι. 
κή, ‘τών τέκνων μιάς καί τής ού.ής Πατρίδος-τοΰθ’όπερ 
έννοεϊται οΐκοθεν—άλλ’ ένωσις καί μετ’άντιπάλων, μεθ’ 
ών ύπάρχουν κοινά συμφέροντα καί κοινοί έχθροί.

Είς τό δίδαγμα δέ τοΰτο προσθετέον καί τό δτι, πρός 
έπίτευξιν τής ένώσεως άπαιτοΰνται μερικοί θυσίαι, 
θυσίαι ένός μέρους τών έθνικών ονείρων πρός άσφαλεστε- 
ραν πραγματοποίησιν τών άμέσως δυνατών.

δ’.—'Έτερο'· δίδαγμα, τό όποιον είχε δώσει ήδη ό ρωσ- 
σο-ίαπωνικός πόλεμος, εΐνε ή πολύτιμος βοήθεια ήν παρέ
χει τό μέγα προσόν τής σιωπής.

Πολλάκις κατεκρίθη δικαίως ή άθυροστομία καί άκριτο- 
μύθια, αΐτινες έπροξένησαν τόσας έθνικάς ζημίας. Άφ ε
νός έπροκαλεΐτο άποθάρρυνσις καί πανικός μέ τήν διάδο- 
σιν ειδήσεων ύπερβολικών ή καί ψευδών, άπό φλυάρους φι- 
λοδοξούντας νά πωλήσουν σοφίαν ή νά είναι οί πρώτοι μα- 
θόντες καί γνωστότοιήσαντες μίαν είδητιν, χωρίς να λά
βουν προηγουμένως τόν κόπον νά έξελέγξουν τό ακριβές η 
καί απλώς τό πιθανόν τής είδήσεώς των. Εύτυχως, νομος 
αύστηρός συνετέλεσε κ’ έν Έλλάδι είς τήν εισαγωγήν, έν 
τούτφ, νέων συνηθειών.

Άφ’ έτέρου ή πολυλογία καί ήάκριτομύθια έσχον πολ
λάκις ώς άποτέλεσμα νά δώσουν πολυτίμους πληροφορίας 
είς τούς εχθρούς. (Οΰτω τό 1897. δτε οί Τούρκοι άξιωμα- 
τικοί έλεγαν δτι δέν είχαν άνάγκην κατασκόπων, διότι τοϊς 
ήρκει ν’ άνοίξουν μίαν έλληνικήν έφημερίδα !). Καί ύπό 
τήν έποψιν ταύιην έπετελέσθησαν σημαντικοί πρόοδοι έν 
Έλλάδι, τόσον έν τώ τύπφ δσον καί ύ.τό τών ιδιωτών.Έάν 
όμως οί φρόνιμοι έπωφελοΰνται άπό τό καλόν παράδειγμα 
τών άλλων-καί αύτών έτι τών άντιπάλων των-όφείλομεν 
νά όμολογήσωμεν ότι τήν εφαρμογήν τής άπολύτου σιωπής 
πρός έξτσφάλισιν τής έπιτυχίας, κατώρθωσαν Ιδιαιτέρως 
οί Βούλγαροι, οΐτινες επέτυχαν οΰτω, μεταξύ άλλων, την 
πρώτην καί βαρυσήμαντον αύτών νίκην τών Σαραντα Εκ
κλησιών.

—Πρός τή σιωπή συμβαδίζει ετερον προσον .η με 
τριοφροσύνη.

Αΰτη δέν εΐνε μόνον άρετή θεωρητική. Άπεδείχθη πολ
λάκις ότι έχει πρακτικωτάτην διττήν σημασίαν.

'Η καυχησιολογία καί ή κομτορρημοσύνη δέν δεικνύουν 
μόνον τήν επιπολαιότητα τοΰ αύιοκαυχωμένου, άλλά προκα- 
λοΰν έπί πλέον τήν άντιπάθειαν καί τήν άντιπραξιν, τών 
άντιπάλων καί τών ζηλοτύπων, πολλάκις δέ κεντούν ασκο- 
πως τήν μικροφιλοτιμίαν των καί γεννώσι τήν οργήν των, 
παρέχουσαι οΰτω περίπλοκός καί ζημίας, ας γνωρίζουν ν 
άποφεύγουν εκείνοι ο'ι όποιοι επιδιώκουν τόν σκοπόν των
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"Οταν, πρό 19 ακριβώς έτών, ό Σύνδεσμος τών έν ΙΙαρι- 

σίοις Έλλήνων Σπουδαστών ΐδρυσεν έπί τοΰ τάφου τοΰ 
Κοραή τήν προτομήν τοΰ μεγάλου έθνικοΰ διδασκάλου—δυ- 
ναμεθα δέ να προσθέσωμεν καί μεγάλου εθνικού ευεργέτου 
μολονότι αί εύεργεσίαι του δέν διετρανώθησαν δι’ ύπερόγ- 
κων χρηματικών ποσών—ό κατά τήν έορτήν τών εγκαινίων 
αντιπρόσωπός τής Γαλλικής^Ακαδημίας, έν εΰφραδεΐ λόγφ> 
εξήγησε, πώς ό Κοραής κατόρθωσε νά κατακτήση έν Ευ
ρώπη τόσους πολυτίμους φίλους διά τήν Πατρίδα του. «Αί 
εντυπώσεις, έλεγεν, ας σχηματίζομεν δι’έν έθνος, έξαρτών- 
ται κατά μέγα μέρος άπό τάς έντυπώσεις τάς οποίας μάς 
κάμνουν οί αντιπρόσωποι ή τά μέλη τοΰ έθνους τούτου, 
μεθ’ ών έσχομεν τήν ευκαιρίαν νά έλθωμεν ε’ς έπικοινω- 
νίαν. ’Από τήν ήθικήν ή διανοητικήν των αξίαν, άπό τούς 
τρόπους των και τήν διαγωγήν των έξαρτάται καί ή καλή ή 
κακή ιδέα, ήν σχηματίζομεν περί τοΰ έθνους των».

Ή σοφή αΰτη ψυχολογική παρατήρησι; μάς δεικνύει 
πώς ή προπαγάνδα, ήν θεωροΰμεν δικαίως δτι έχομεν κα
θήκον νά κάμνωμεν οσάκις πρόκειται νά διαφωτίσωμεν 
τούς ξένους περί τών καθ’ ήμάς (τά όποια πολλάκις άτε- 
λώς ή κακώς γνωρίζουν), έχει ώς συμπλήρωμα τήν (καλήν 
ή κακήν) έντύ.τωσιν, ήν έκαστος Έλλην, διά τής αξίας του 
καί τής διαγωγήν του κάμνει είς τούς ξένους—συνήθως χω
ρίς νά τό σκέπτεται—καί έξ ής έξαρτάται πολλάκις ή καλή 
ή κακή έντύπωσις, ήν θά σχηματίσουν οΐ ξένοι περί τής 
πατρίδος αύτοΰ τοΰ Έλληνος.

ΟΙ Έλληνες, οΐ ερχόμενοι δπως μορφωθώσιν έν τή Δυ

° SJTT A IST^XlISTHS

Ωραία Ζωή. 'Ωραίος Θάνατος.
. ε·*  χύτας ταί δυο φράσεις συνοψίζεται δλη
η ςωή τοΰ Σπανδωνή.

Άντελήφθητήν Ζωήν καί τήν άπήλαυσεν ύπό τήν ώ- 
ραιαν αύτής μορφήν και ό Θάνατος σεβασθεις τάς προ
τιμήσεις του ήλθε νά έπισφραγίση μέ ενα ώραΐον τέλος 
-ωην πληρη δράσεως καί ένεργητικότητος.

'Ωραία Ζωή.
Μία ψυχική προδιάθεσις ρωμαλέα έδημιούργησεν 

ένα κοινωνικόν χαρακτήρα ισχυρόν ό όποιος εύρεν είς 
ολας τάς έκδηλωσεις τής ζοιής τοΰ ωραίου τήν γλυκύ- 
τητα τήν όποιαν άπεμύζησεν άκούραστος καί άπληστος 
με δλην του τήν δύναμιν.

Καί τό ώραΐον δεν τό άπήλαυσεν ώς χυδαίος κατα
χτητής τής ζωής.

Τό άπήλαυσεν ώς ήρως.
Τό άπήλαυσεν παλαιών.

- £ν τ^7 π®λην δέν έξήλθεν νικητής,άν πολ- 
/.ακις είδε θρυμματιζόμενα δλα τά ιδανικά του,πάντοτε 
ευρεθη Ομως θριαμβευτής τής ιδέας και τής σχέψεως 
αιτινες τον ώθησαν είς τάς πλέον παράτολμους καί 
παρακεκινουνευμενας άποπείρας τής ζωής.

* *
Δημοσιογράφος έξαρθείς είς τοιοΰτον ύψος ώστε νά 

μή υπαρχη σήμερον ό δυνάμενος νά θεωρηθή ώς διάδο
χο, τοΰ Σπανδωνή, είς τό συνολικόν καί πολυσχιδές 
αυτού έργον. Συγγραφεύς δ όποιος έσκόρπισεν είς 
σελιοας άτελευτήτους δλην τήν ποίησιν τής ζωής του. 

ο.ησιν ποΰ τοΰ έδωκεν ό άνθρωπος, ό έπιστήμων, 
ο φιλοσοφος, ό ποιητής, ή έργασία. ή σκέψις, ή 
μελέτη, η τέχνη, η πάλη,ό θρίαμβος καί ή ήττα.Σοφός 
ό όποιος ενεοαθυνεν έκλεκτικώτατα είς τούς θησαυρού- 
δλων , τών αιωνων καί δλων τών έποχών διά ν’ άντλη
ση το ώραΐον τό όποιον μεγάλαι διάνοιαι έπιμελώ; 

τική Ευρώπη, δέν βραδύνουν νά ϊδουν τήν κακήν Ιδέαν ήν 
έχουν συνήθως οί Ευρωπαίοι δΓ δλους τούς Άνατολίτας 
συλλήβδην (Βουλγάρους, "Ελληνας, Ρουμάνους, Αρμενίους, 
ΑΙγυπτίους κλπ.). Ή έξήγησις είνε άτλουστάτη : ή ίόέα 
αυ;ή προέρχεται ά.τό τά γενόμενα πειράματα, ε'ίτρ ύπό τήν 
έποψιν τής ηθικής διαγωγής, είτε ύπό τήν έποψιν τής α
κρίβειας είς τάς πληρωμάς ή τής τιμιότητος έν γένει. Άπό 
αύτούς, καί άπό αύτούς μόνους έξαρτάται δπως γίνεται εύ
φημος έξαίρεσις διά τήν ύπόληψιν τοΰ έλληνικοΰ ονόματος.

Τό συμπέρασμα τοΰ λόγου τούτου θά τό εδρωμεν εις 
μίαν διττώς Ιστορικήν λέξιν, ήτις άπηγγέλθη κατά τήν άρ- 
χήν τοΰ πολέμου τοΰ 1912. «Έν τούιφ νίκα !», έγραψεν ό 
αείμνηστο; βασιλεύς ήμών Γεώργιο; πρός τούς τρεις συμ
μάχους βασιλεϊ, κατά τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον. Γνω- 
ριζομεν δέ δτι, έΐν ή πρώτη σημασία τής Ιστορικής τού
της λέξεως είνε ή είς τόν Θεόν πίστις κοί ή διά τοΰ Σταυ
ρού νίκη, έν τω πνεύματι τοΰ Βασιλέως Γεωργίου ή συμ
βουλή αυτή είχεν ώς συμπλήρωμα τήν πάντοτε ύπεννοου- 
μένην συμβουλήν τών άρχαίων Έλλήνων; «Σύν Άθηνρκαί 
χειρα κίνει !» Δηλαδή· Μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ, οφείλεις 
και νά έ ρ γ α σ θ ή ς άν θέλης νά προκόψης καί ώ; άτομον 
και ως έθνος!

Τήν πολλαπλήν έργασίαν, ήτις μά; έπιβάλλεται πρός 
τούτο, υπέδειξα πρό ολίγου. Ταύτην έχοντες ύπ’ δψιν, δυ- 
νάμεθα νά έπισφραγίσωμεν τόν πανηγυρικόν λόγον τής ή- 
μέρας ταύτης άναφωνοΰντες ; Έν τούτφ νίκα 1 

..ερισυν^λεςαν. Ανθρωπος τοϋ κόσμου δ όποιος α
πόλαυσε πάσαν ηδονήν έξιδανικευομένην άπό τήν ίδιο- 
«PUIXV TO’J XXL OC7CO TQV ύπγ"~γ>ι —rc 2 ΊΛ, , , cepoi τρο^ογ που αντεΑΧΗ-οανετο την ζωήν. 1

Καλλιτέχνης ό όποιος δέν άωήκε νά τοΰ διαφύγη 
ουοε στιγμή τής ωραίας ζωής τήν όποιαν δημιουργούν 
αι υψισται συγκινήσεις πού αισθάνεται ή ψυνή τοΰ 
κατ εξοχήν ωραιοπαθούς. Λ '

Καλλιτέχνης ποΰ απήλασε καί άπό τάς μεγάλα; 
γραμμάς τής Τέχνης καί τοΰ Καλοΰ καί άπό τάς λε
πτομέρειας αι όποΐαι εινε τό ιδιαίτερον άπόκτηιια τών 
προνομιούχων φύσεων.

, Εύαίσ-θητος ,δ όποιος έλάτρευε τήν παιδικήν ήλι- 
κιαν. 1 Ιρο τριών~ ήμερων πρό τοΰ θανάτου του διηγείτο

Ζ=φί'' τών περιγραφών του,ποιας ήδονικάς στι- 
°^λθε πχ-ζων έπί _ τρία τέταρτα τής ώρας «μ ’ 

α άγνωστο μπεμπέ, μ’ S,a χαριτωμένο κουκλί» 
ε-, την άλυσσιοα άπομακρυνθείς τής παρέας του. 'Η 
προ» τους, γέροντας εύλάβειά του ήτο παροιμιώδης 
ή πρός τους πτωχούς γενναιοδωρία του, ή πρός τού’ 
πασχοντας, προθυμία του, ή πρός τούς ενδεείς συγ- 
καταβατικοτης του ήσαν τά άτίμητα διαμάντια ποΰ ε- 
στολι^αν την φωτεινήν φυσιογνωμίαν τ0ΰ άκάκου καί 
φιλάνθρωπου Σπανδωνή.

Έπιστήμων δ όποιος μέ καταπλήσσουσαν εύχέ- 
ρεια^ οξηγει κάθε φαινόμενου καί κάθε αιτίαν άπο- 
ί31’ν7ά ^ΡξεΡευ7γ'σει.τών μ'^^ηΡ-ων τής φύσεως 
κα. e/ τη μολοτη αυτων την μ$θην τήν άπορρέουσαν 
απο την άληθή γνώσιν κάθε αιτίας καί κάθε άποτελί- 
σματος.

Ερευνητής άκούραστος κάθε κλάδου ποΰ έκρυπτεν 
ύΛ? ™λαΧν5£,του τό ώραΐον, τό τερπνόν, τό προκα- 
λούν σχόλια και ιοεας, τό συντελοΰν είς τήν μόρφωσιν 
του πνεύματος, τό έρεθίζον τήν σκέψιν καί'δίδοί^ν

είς λησμονημένας θρυλλικάς έποχάς κατ’ εξοχήν δέ 
ίιβλιοφάγος ' πκθαινόμενος άπό τό άγ/ωστο? περιεχό
μενο·/ παλαιώ/ καί έφθαρμέ/ων σελίδων.

Μ’ δλην αύ:ή/ τή/ πολυσχιδή ένεργε_τικότητά του 
ό Σπανδωνής, ο κατ εςοχήν τύπος τής ες αίματος εύ- 
γενείας καί ή προσωποποίησις τής άφθάστου καλωσυ- 
νη- ίζησετήν ώραιοτέραν ζωήν ποΰ ήδύνατο νά πο- 
Ηήσν μία τόσον προνομιούχος καί δυνατή φυσιογνωμία. 
Καί δπω; έζησεν ωραία, εύρε καί ώραΐον θάνατον. 
Μέσα είς’τά γραφεία τοΰ «ΪΙχρατηρητοΰ», μέσφ έρ- 
γασίας δημοσιογραφικής, εύθύμων όμιλιών, συ,ητη- 
σεων σκέψεων καί πόθων τοΰ άνησύχου πνεύματος 
του, άφήκεν άθορύβως καί άσυναισθήτως τήν τελευ
ταίαν πνοήν '.

Τί ώραΐος θάνατος '.
Μέ ποιαν αίγλην περιεολήθησαν αι πρώται στιγμαι 

του θχνάτου του.
* *

Ή γυναίκα, τό χάρμα καί στολίδι τής ζωής. Η γυ
ναίκα. ή όποία άπετέλεσε τό κυριωδέστερον μελημα 
τής ζωής του, πρώτη αύτή έχυσε θερμά δάκρυα αμα 
έπεβεβαιώθη τό άγγελμα τοΰ θανάτου του.

Τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν οί φίλοι του αφω/οι 
καί κατάπληκτοι άπό τήν άδόκητον συμφοράν ατενί
ζομε·/ σιγηλά τά λάλα χείλη του καί κλειστούς τους 
σπινθηοοβόλους δφθαλμούς του, τήν στιγμήν που ο θά
νατος μάς έσυρε περιλύπους περί τόν άδρανή καί νε- 
κοόν Σπανδωνήν, πχρθενικά μάτια πλασμένα δια της 
ζωής τά φαιδρά σκιρτήματα ένανούριζον την ωραιαν 
ψυχήν του μέ τόν άπαλόν θροΰν κυλιομένων δακρύων-

Ό Σπανδωνής άναζών θά έδέχετο ευχαρίστως ενα 
δεύτερον θάνατον διά ν’ άπολαύση διά μίαν άκομη φο
ράν τήν γοητείαν μιάς ειλικρινούς όδύνης ούτως ε,ω- 
τερικευομένης.

Τήν στιγμήν όμως εκείνην· ή περΐΐπταμενη ψ/χη 
του, τό άγνωστον εκείνο έγώ τού άνθρωπου,τό όποιον 
συνδέει τόν νεκρόν μέτήν ζωήν, εκείνο πού , ασυ.'.λ. η- 
πτον καί άόρατον παραμένει μεταξύ μας ως αποτύπω
μα τής διαβάσεως κάθε παροδικού έπισκέπτου τής^γης, 
τήν στιγμήν έκείνη·/ ή άϋλος ύπόστασις του Σπχνοωνή 
είνε άδύνατον νά μή ηύφράνθη όταν άπό τά ωραία και 
έκφραστικά τής παρθένου μάτια σταλαγματιά σταλαγ
ματιά έκυλίετο τοΰ πένθους καί τής όουνης η εκοηλωσις.

Είνε άδύνατον η μεγάλη τοΰ Σπανδωνή ψυχή,, η ο
ποία πάντοτε έπόθησε τό ώραΐον, νά μήν ήγαλλίασε 
καί νά μήν έφαιδρύνθη τήν στιγμήν καθ ήν η οροσερα

ΑΠΟ ΤΟ ΧΡ-ΩΤΑΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ Κα; ^ΗΜΗΤΡΑΣΒΑΚΑ

<£ΚΗΝΜ ΑΠ· ΤΗΝ ΖΩΗΝ TOY XAF1MIOY)

TO X Α Ρ Ε Μ A i Κ I

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
"Οταν άνεπαύθην κατέβην εις τον

ή Τζιιιλάχ μέ πσρουσίασεν εις τας τρεις αλλας γυναί
κας τοΰ Σελήμ παοσΰ. εις τάς κυρίας της τιμής και τι- 
XCts τ ι ' PYneftn έν δλω 2ί καιανεπαυο- νας προσκεκλημένα;. Ειμεθα εν Ολοι ώ । 
μέθα ΰπό μίαν σκιάν άνθέων, αναμενουσαι την π η 
σΐάζουσαν δύσιντοϋ ήλιου. ’Υψηλός τοίχος~μας απε- 
κουπτεν άπό τόν εξωτερικόν κοσμον και είδος κλημα- 
ταοιάς άπό άνθη γλυσυνας ρόδινα και λιλα μα» 

«πό ώάδΛρ.Μ βλϊμμο™τω» «ν_δρω<
S νά μ«; Ιδωον ««« ώ, μ.»») <»« »■ 
νακτόοων τό προωρισμένον δι αυτου».

Έκάθησα πλησίον τής Τζιμλάχ έπι σωρείας μικρών
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καί φωτεινή μορφή τής παρθένου εμπλεως από άφατο/ 
θλΐψιν έσταμάτησεν άφωνος τά δακρυά της δια να ά- 
τενίση με τό μελαγχολικόν καί διαπορητικόν βλέμμα 
της τήν νεκρωμένη·/ μορφήν του.

Διά τήν γυναίκα έζη, διά τής γυναικός εποθει, έκ 
τής γυναικός ένεπνέετο.

«Δέν ήγάπησα παρά τήν γυναίκα», μοΰ έλεγε προ 
τινων ημερών. «Ουδέποτε είχα φιλίαν μέ άνδρας. Ε.ς 
τήν καλωσύνην τής γυναικός, άδιαφόρως άν ητο νεα η 
γρίτσα, εύρισκον δ,τι έπόθει ή ψυχή μου»..

«Είχον πάντοτε ανάγκην άπό τήν στοργήν τής f'J- 
ναικός».

«’Επόθησα τήν ειλικρίνειαν τής φιλίας είς τα γυ
ναικεία στήθη καί έζήτησα νά ευρώ τήν ά- 
νακούφισιν τής ζωής εμπιστευόμενος είς τήν σκέψιν και 
τήν φαντασίαν μιάς ώραίας γυναικός τάς^ πικρίας τού 
βίου, τας άπογοητεύσεις τής ζωής, θά ήτο οδυνηρόν 
δι’ έμε ά/ δέν κατη/άλισκον τήν σκέψιν μου, τήν δρά- 
σίν μου διά τήν γυναίκα».

«Τέσσαραςγυ/αίκας ήγάπησα και άποτελοΰν αυται 
τέσσαρα κεφάλαια τοΰ βίου μου. Και αγαπώ τήν γυ
ναίκα διά τήν άπόλαυσιν: τήν ψυχικήν,τήν αισθητικήν, 
τήν υλικήν, άδιάφορον». _ ,

«Κάθε γυναίκα τήν έκτιμώ καί τήν ύπολογι,ω άνα- 
λόγως τής άπολαύσεως τήν όποιαν^ ήμπορεΐ νά μοΰ 
δώση. Καί δέν φαντάζομαι βεβαίως δτι δλα,ι αι γυναί
κες προωρίσθησαν διά νά μέ καθ ηού/ουν, αλλ εγώ ε.ς 
τό άντίκρυσμα καί εϊς τήν όμιλιαν καί ε.ς τόν χαιρετι
σμόν κάθε ωραίας κατ’ αύτόν τόν τρόπον^ σκέπτομαι».

< Καί τήν στιγμήν ποΰ άδιαφορε'ι οι εμε μια γυναίκα 
ή καί πού μέ περιφρονεΐ άκόμη, δεν^ προσοά/.λομαι, 
λυπούμαι μόνον τήν άπολεσθεΐσαν άπόλαυσιν».

Καί μέ σειράν συλλογισμών, οί όποιοι εγοήτευον, α
νέπτυσσε·/ίδιον σύστημα άντιλήψεως τοΰ βίου, παρεμ
βάλλω·/ εις κάθε στροφήν τής ομιλίας του γοητευτικω- 
τατα έπεισόδια, τά όποια άφωμο.ωνον τους ομιλητας 
του μέ τήν ώραίαν ψυχήν του, μέ τό δροσερόν πνεΰμά 
του καί μέ τήν ιδιαιτέραν περί ζωής άντιληψιν η Οποια 
καί μόνη τόν έτροφοδότει μέ τόνους ευτυχίας και χαρα».

Πόσον ωραία', πόσον έκφραστικά, πόσον ζωντανά, με 
ποιαν ονειρώδη απαλότητα περιέγραφε τό πώς άντε- 
λαμβάνετο τήν ζωήν! , ,», e »

Μέ τήν ίδιαν ώραιότητα, μέ τήν ίοιαν απαλότητα ε- 
σβυσεν ό Σπανδωνής, μέ ώραΐον θάνατον επιστέγασμα 
ωραίας ζωής.

Μ μ ς.

ποοσκεφαλαίων. Αίφνης μία τών γυναικών έδρεψε με 
τόν γυμνόν της βραχίονα δράκα άνθέων τα οποία ερ- 
ριψεν είς μίαν άλλην γυναίκα. ΙΙαρευθυς πολλαι θελ
κτικοί χεΐρες έστράφησαν πρός τά άνθη και, εντός ολί
γου τό έδαφος καί οί τουρκικοί τάπητες επι των ο
ποίων εϊμεθα έξηπλωμέναι έκαλΰφθησαν α το τα ω
ραία μικρά άνθη.

— Δέν κάαετε λίγη μουσική, ώραΐαί μου ; Είπε κα
τόπιν ή Βαλιτνέ-χανούμ, ή πρώτη γυναίκα του Σελημ, 
ή όποία διηύθυνε τόν οικον. χ z

ΓΙάραυτα νεαραί σκλάβαι ήιοίμασαν τας κιθαρας 
των καί έπί τινας στιγμάς ή άνατολικη μουσική εγε- 
μισε τόν αέρα μέ τούς γλυκείς της φθόγγους.
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— Κυττάξετε, κυττάξετε λοιπόν μέ ποιαν ταχύτητα 

φεύγει, άνέκραξεν αίφνης ή Τζιμλάχ, δεικνύουσα τον 
δΰοντα ήλιον. Είνε ανυπόμονος, έξηκολούθησε, νά 
πάη σπήτι του διά νά έναγκαλισθΰ) τής γυναίκες του 
καί νά άναπαυθή άπό τήν κοπιαστικήν εργασίαν τής η
μέρας.

’Έπειτα έστράφη πρός εμέ.
— Θυμάσαι, μοΰ είπε, μικρά μου φίλη, πώς έτρέ- 

χαμε νά πιάσωμε τό ήλιο δταν εϊμεθα μικρές ; Θυμά
σαι ποΰ μιά φορά τόσον εϊμεθα άπερροφημέναι άπ’ 
αυτήν τήν ιδέα ώστε έπέσαμε στήν Προποντίδα;

— Ναι, άπήντησα, τό ενθυμούμαι. Καί πόσον εϊ
μεθα ευτυχείς τότε Τζιμλάχ !

— Γιατί λοιπόν, μοΰ άπήντησεν ή νεαρά γυνή, δέν 
εϊμεθα καί τώρα ευτυχείς ;

— Καί εσύ, τήν ήρώτησα, είσαι ;
— Βεβαίως άπήντησεν ή νεαρά μήτηρ. σφίγ- 

γουσα μέ περισσοτέραν στοργήν έπί τής αγκάλης της τό 
μικρότερο τέκνον της. Είμαι περισσότερον ευτυχής 
τώρα έξηκολούθησε μέ τό παιδάκι μου καί μέ τόν δε
σπότην μου.

Καί μετ’ ολίγον προσέθηκε.
— Ή καρδιά σου δέν κατεκτήθη, αγαπητή μου, 

διατί ; Θυμάσαι τά σχέδια ποΰ έκάμαμε διά τούς συ
ζύγους μας; Πάντοτε έλεγες δτι θά ύπανδρευθής ένα 
πρίγκηπα ισχυρόν καί μεγάλον. Έγώ έχω ήδη ένα 
τοιοΰτον σύζυγον. Ποΰ είνε ό ίδικός σου, μικρόν μου 
άνθος ;

— Τόν άνεζήτησα ματαίως εις δλην τήν Ευρώπην 
άπήντησα καί άπηλπισμένη διέσχισα τάς θαλάσσας. 
Είνε ασύλληπτος, παντού μοΰ διαφεύγει.

— Μήπως αυτό σέ λυπεί, μικρόν μου σύννεφο τοΰ 
’Αλλάχ, είπεν ή Βαλιντέ χανούμ, γέρνουσα πρός με 
καί χαϊδεύουσα τήν κόμην μου.

— Κυττάξετέ τον πώς δίδει τό φιλί τοΰ αποχαιρε
τισμού εις τάς πεδιάδας! άνεφώνησεν άλλη χανούμ 
δεικνύουσα τόν ήλιον. Παρατηρήσατε πώς τάς κάμνει 
νά έρυθριώσιν, πώς γίνονται ροδόχροοι ύπό τά χαϊδέ- 
ματά του ; Καί τώρα έν τή χαρμ των θά άναπέμψωσιν 
ολόκληρον αρμονίαν χρωμάτων.

— Μασσαλάχ, Μασσαλάχ! ανέκραξαν τότε πολλαί 
γυναίκες στέλλουσαι φιλήματα πρός τό έξαφανιζόμενον 
άστρον.

Άπό τό άλλο μέρος τοΰ τοίχου βοσκός τις έψαλλεν 
ύμνον πρός τόν δύοντα ήλιον ακολουθών τό ποίμνιόν 
του, Έκ συμφώνου αί σκλάβαι αύτήν τήν φοράν 
βραδέως έψαλλον : «Ε’ίμεθα ευτυχείς κάτοικοι αύτής 
τής ωραίας χώρας».

"Ολαι αύταί αί γυναίκες έμέθυον άπό τάς καλλονάς 
τάς οποίας ή φύσις παρουσίαζε πρό τών οφθαλμών 
των. Είς κανένα μέρος δέν είδον νά άπολαμβάνουν 
τήν ζωήν κατ’ αύτόν τόν τρόπον. Τίποτε δέν τάς έ- 
στενοχώρει. "Ενα μόνον είχον δνειρον : Νά είνε ώ- 
ραϊαι και εύτυχεΐς. 'Η πυρκαΐά τοΰ ούρανοΰ έπεκτεί- 
νετο έναγκαλιζομένη τό Βυζαντινόν τείχος,τό Χρυσοΰν 
Κεράς καί τούς έλαφρούς μιναρέδες, τών όποιων ή σι- 
λουέττα διεγράφετο μακρόθεν. 'Η άνετος ζωή διέ- 
τρεχεν έκ νέου είς τάς φλέβας μου καί έγκατελειπόμην 
είς τήν απλήν εύτυχίαν τής τοιαύτης ζωής.

❖ ψ 
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Μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου ή Βαλιντέ Χανούμ έδω
σε τό σημείον τής άναχωρήσεως, καί ^άμέσως, γυναί
κες, παιδιά, προσκεκλημένοι, σκλάβες έσηκώθησαν. 
Δύο εύνοΰχοι μετέφερον τούς τάπητας καί τά ΐπροσκε- 
φάλαια, ένώ οί άλλοι έφερον μεθ’ εαυτών τά νεαρώ- 
τερα παιδάκια. Οί Κέρβεροι αύτοί ήσαν έν δλω οκτώ, 
δύο δι’ έκάστην γυναίκα. Ένώ κατηρχόμεθα τό βου

ναλάκι μάς παρουσιάσθη ή κατοικία έν άποπτω 
Ήτο παμμέγιστον καί έλεεινόν οίκημα όμοιάζον 

μάλλον πρός έργοστάσιον ή πλουσίαν κατοικίαν.
Άπό τά έννενήκοντα δωμάτια άπό τά όποια 

συνέκειτο δένεΐχενείμή είκοσι διά τόν δεσπότην καί 
τήν άκολουθίαν του, τά ύπόλι.ιπα ήσαν διαμερίσματα 
διά τάς γυναίκας. Ή Βαλιντέ Χανούμ έν τή ίδιότητί 
της ως πρώτης γυναικός κατείχε τό πρώτον πάτωμα 
καί ή κατοικία της περιείχε μέγαν άριθμόν δωματίων 
συγκριτικώς μέ τήν κατοικίαν τών άλλων γυναικών. 
Ή Τζιμλάχ, ή φίλη μου, ούσα ή τετάρτη, ήτο προω- 
ρισμένη νά βλέπη τόν κόσμον άφ’ υψηλού. Είχε δΓ 
έαυτήν δέκα τέσσαρα δωμάτια. Τό δωμά'ίον τοΰ λου
τρού ήτο ένα μόνον είς τήν υπηρεσίαν τής Βαλιντέ 
Χανούμ, άλλά δλαι αί γυναίκες έκαμον αύτοΰ χρήσιν 
διά τόν καθαρισμόν τοΰ σώματος. Είς έκαστον πάτω
μα εύρίσκετο είς διάδρομος, έπικοινωνών μέ έτερον μέ
ρος τής οικίας καί διά τοΰ οποίου ό δεσπότης ήδύνατο 
νά μεταβαίνη εϊς έκάστην τών γυναικών του χωρίς 
νά γίνεται ορατός άπό τάς άλλας. Αί γυναίκες ύπετάσ · 
σοντο εϊς δλους τούς νόμους τής θρησκείας των καί 
ήκολούθουν λεπτομερώς τά δ,αγεγραμμένα έθιμα. Έ- 
βαφον ύπερβολικώς τούς όνυχας, τά έσωτερικά των 
έ.'δύματα ήσαν κατεσκευασμένα άπό έν μόνον τεμά- 
χιον πλατυτάτου .υφάσματος. Ή κόμη των εις πλοκά
μους καί γύρω τής κεφαλής έφερον τεμάχια δθώνης έκ 
μετάξης. Λιά συνήθη χαιρετισμόν μετεχειρίζοντο τόν 
χαρίεντα τεμενάν, δ οποίος συνίσταμαι είς τό νά έγ- 
γίζη τό έδαφος, τά γόνατα, τήν καρδίαν, τά χείλη καί 
τό μέτωπον καί έτήρουν ακριβώς τούς νόμους τής 
προτεραιότητας. Τό άκρώτατον μέρος τής τραπέζης 
κατείχετο άπό τήν Βαλιντέ Χανούμ, ή δευτέρα γυναί
κα παρεκάθητο είς τήν άλλην άκραν. Ή τρίτη έλάμ- 
βανε θέσιν δεξιά τής πρώτης καί ή τετάρτη εις τό δε
ξιόν τής δευτέρας. Ή διάταξις αύτών τών θέσεων δέν 
ήδύνατο νά μεταβληθή ούδέποτε. Κατά τό γεύμα έ- 
σερβίριζον κατά πρώτον τήν πρώτην γυναίκα καί αύτή 
έδικαιοΰτο νά άρχίση τήν ομιλίαν. Επίσης αύτή έδιδε 
τήν άδειαν νά δέχωνται προσκεκλημένος.

"Οπως ήδυνήθην νά έννοήσω, ζηλοτυπία δέν ύφί- 
στατο μεταξύ τών τεσσάρων αύτών γυναικών. Αί τρεις 
τελευταίοι έθεώρουν τήν Βαλιντέ ώς μητέρα, αν καί 
μόλις ήτο μεγάλειτέρα τών δύο άλλων.

ΜοΟ έδωσαν νά έννοήσω ότι ή καλή αρμονία τού 
σπητιοΰ έξαρτάται απολύτως έκ τοΰ χαρακτήρος τής 
πρώτης γυναικός.

❖ * 
•ι·

"Ολα σχεδόν τά δωμάτια τοΰ μεγάρου ήσαν γυμνά 
έπίπλων, έκτος ταπήτων τινών καί προσκεφαλαίων 
καί μίαν ή δύο χαμηλάς τραπέζας κεκοσμημένας μέ 
σεντέφι. Πολυτελή παραπετάσματα έκ μεταξωτού υ
φάσματος έκρέμαντο έπί τών παραθύρων καί έφ’ ενός 
τών πλευρών εύρίσκετο άνάβαθρον υψωμένον ολίγον 
εϊς τό όποιον άνήρχετό τις διά δύο βαθμιδών. Έπί 
τοΰ αναβάθρου είναι είς τάπης καί κάνιστρα ή βάζα 
πλήρη άνθέων. Έάν τιςείχε τήν περιέργειαν νά άνοίξη 
τάς ϊματιοθήκας τών διοματίων αύτών θά εύρισκεν έ- 
πιμελώς διπλωμένου πάν δ,τι χρειάζεται διά τήν άτά- 
παυσιν τής νυκτός. Οί Τούρκοι ουδέποτε μεταχειρίζον
ται σκληρά στρώματα ώς ημείς, άλλά τοιαΰτα έκ βάμ- 
βακος πολύ μαλακά. Τό εσπέρας έλάμβανον αύτά άπό 
τάς ϊματιοθήκας καί τά έθετον έπί τών άναβάθρων 
τούτων. 'Υποθέτω δτι τοΰτο είνε λείψανον τών πα
λαιών νομαδικών συνηθειών. Τήν εσπέραν τής άφί- 
ξεώς μου ήμην έξηπλωμένη έπί τοΰ άναβάθρου μου 
άναμιμνησκομένη πάν δ,τι είδον τήν ημέραν, δτε ή 
θύρα ήνοίχθη σιγά άφίνουσα δίοδον είς τήν Τζιμλάχ.

("Επεται συνέχεια) Ν. Σ.

Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΛΛΑΡΗΣ 
[Άπο τήν “Εχ^εαίν τής κ. Φλωρ. Καραβία]

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΣΪΜΙΗΜΜΙ ΕΝ ΒΕΠλλΟΝΙΚΗ

Περί τήν 1.30 μ μ. τρεις Βούλγαροι στρατιώται μετέ- 
βησαν είς τόν σταθμόν τής γραμμής Σερρών διά νά επι
βιβαστούν · ίδική μας περίπολος τού; διέταξε νά σταματή
σουν καί νά παραβόσουν τά όπλα· είς τών Β ιυλγάρων έ- 
ξήγαγε περίστροφων καί πυροβολήσας έτραυμάτισεν ελα
φρώς τόν έ.τί κεφαλής τής περιπόλου έπιλοχίαν.
Μετά τινα δευτερόλεπτα καί οί τρεις Βούλγαροι στρατιώ- 
ται κατέκειντο νεκροί. Τό πρώτον αίμα ερρευσε τοιουτο
τρόπως. Άπό τής στιγμής έκείνη; ή πόλις ήρχισε νά πα- 

ρουσιάζη πεδίον μάχη:.
Λόχοι κατερχόμενοι έκ τών στρατώνων, κατελάμβανον 

διαφόρους θέτεις πέριξ τών παρά τών Βουλγάρων κατεχο- 
μένων οικημάτων, ά.τέκλειο'· κάθε πάροδον, άτηγόρενον 
τήν κυκλοφορίαν άμοξώνκοί έσταμάτησαν τήν κυκλοφορίαν 
τών τράμ τής Έγνατίας όδοΰ καί τής λεωφόρου Χαμηδιέ. 
Είς τήν τελευταίαν άπηγορεύθη καί ή κυκλοφορία διαβα
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τών.' ΟΙ είς τός οδούς κατά τύχην περιφερόμενοι Βούλγα
ροι στρατιώται συνελαμβάνοντο ύπό τής Κρητικής Χωρο
φυλακής καί άφω.τλ’ζοντο έγκλειόμενοι είς τά πλησίον 

τμήματα.
Συνελαμβάνονιο έπίσης, ύπό τά ομματα τού πλήθους, 

συνωστιζομένου όπισθεν τής γραμμής τών στρατιωτών, οί 
Βούλγαροι κομιτατζήδες, οί ΰτοπτοι τής Βουλγαρικής πα
ροικίας, μερικοί γνωστοί είς τήν αστυνομίαν ύποκινηταί 
δυναμιστικών αποπειρών καί οί μέ Β ιυλγαρικόν πηλήκιον 
περιφερόμενοι δήθεν υπάλληλοι τής ανυπάρκτου Βουλγα
ρικής διοικήσεως· πάντες οΰ.οι ώδηγοϋντο ύτό συνοδείαν 

είς τό Στρατηγεΐον.
*

Είς τήν πλατείαν τού Λευκού Πύργου άνέμενεν ένας λό
χος· οί άνδρες έ -,άθηντο κατά γής, έχοντες άποθέσει τούς 
γυλιούς των. ’Επίσης είς τά δύο γωνιαία καφενεία τής αρ
χής τής λεωφόρου Χαμηδιέ άνέμενον έτεροι δύο λόχοι. Δ1' 
μοιρίαι ήσαν παρατεταγμέναι κατά μήκος τών πεζοδρο-
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μίων. Ένώπυν τής εισόδου τοϋ Σ ρατηγείου έστόΟμευον 
τά βιαστικά καταφθάνοντα αύτοκίτητα, άπεβιβάζοντο έξ 
αύτών αξιωματικοί, έπεβιβάζοντο άλλοι καί ή κίνησις θύ
τη ήτο αδιάκοπος. Μεταξύ τών έπάλξεων τοϋ Λευκού Πύρ
γου έκινοΰντο ζωηρώς στρατιώται. Περίπολοι τής Κρητι
κής Χωροφυλακής κοί διμοιρίαν πεζικού ά'ήρχοντο καί 
κατήρχοντο, διασ αυρούμεναι, τήν λεωφόρον Χαμηδιέ. 
Είς τά παράθυρα τών Βουλγαρικών στρατώνων έβλεπε κα
νείς τούς στρατιώτας ετοιμαζόμενους έπιδεικτικώς. Άλλος 
έπόρπωνε τήν ζώνην μέ τή; παλάσκες του- άλλος έκαθάρι- 
ζε τό δ.τλον του Είς τά άτέναντι τών Βουλγαρικών οική
ματα, τά κατεχόμενα παρ’ ίδικών μας στρατιωτών, ή κίνη- 
σις δέν ήτο μικρότερα.

Ήγγιζεν ή στιγο,ή τής περιπετειωδεστέρας καί περιερ- 
γοτέρας μάχης έξ όσων είδον οί αιώνες· μάχης δύο εχθρι
κών στρατών έντός τής αύτής πόλεως — μάχης μελλούοης 
νά διεξαχθή είς είκοσι περίπου σημεία. Καί έν τφ μεταξύ 
τό σύμμικτον πλήθος έκοκλοφόρει άιάραχον καί άνυπόμο- 
νον διά τό θέαμα, καταλαμβάν ον θέσεις, έν εϊδει θεωρείων, 
είς κάθε γωνίαν, όπου δέν έσπευδε νά τό απώθηση ή χω
ροφυλακή.

* *

’Ελαφρός βορράς έμετρίαζεν εύαρέστως τόν θερινόν καύ
σωνα καί ύπερτάτη γαλήνη ήτο έπιχυμένη έπάνω είς τά 
άστραποβολοϋντα άπό έλαφρούς κυματισμοϋς ύπό τόν ή
λιον νερά τοϋ Θερμαϊκού. Τίποτε δέν προεμήνυεν ότι έντός 
ολίγου ή πόλις θά έσείετο άπό ομοβροντίας τηλεβόλων.

Τήν 4 20’ άκριβώς ό στρατηγός Καλάρης άπέστειλεν είς 
τόν έπί κεφαλή; τών Βουλγαρικών στρατευμάτων ταγμα
τάρχην έπιστολήν, δι’ής άνήγγελλεν, ότι, συνεπεία ’ή; πα
ρά του Βουλγαρικού στρατού ένάρξεως τών έχθροπραξιών, 
τά Βουλγαρικά στρατεύματα τής Θεσσαλονίκης ώφειλον νά 
έκκενώσουν τήν πόλιν έντός μιας ώρας άπό τής λήψεως τής 
έπιστολής, άφοΰ παραδώσουν τά ό τλτ των. ΟΙ άξι υματ ικοί 
μόνον ήδύναντο νά κρατήσουν τά ξίφη των. Ειδική αμαξο
στοιχία θά μετέφερε τά Βουλγαρικά στρατεύματα μέχρι 
τών Έλληνιικών προφυλακών. Μετά τήν παρέλευοιν τής 
ώρας οι Βούλγαροι, παραμένοντες έν Θεσσαλονίκη, θά έ- 
θεωροϋντο ώς στρατός έχθρικός καί θά τούς μετεχειρίζοντο 
ώς τοιούτυυς τά Ελληνικά στρατεύματα.

Ή έπιδοσις τού τελεσίγραφου τούτου έγνώσθη έν άκαρεί 
εις τούς έπί κεφαλή; τών σωμάτων άξιωματικού,· οι Βούλ
γαροι σκοποί έξητολούθουν φρουροϋνιες ήσόχως τά κτίρια 
όπου έστρατ υνίζοντο οί παρείσακτοι. Ή έκρηξις τών έ- 
χθροτραξιών άιεμένετο διά τήν 5.30'.

Περί την 5ην ή άμοξα τού Προξένου τής Γαλλίας κ. 
ΖονοσεΛού έσ:άθμειε πρό τής είοοδου τοΰ Στρατηγείου.Ό 
κ. Πρόξενος έζήτησε παράτασιν τής δοθείσης προθεσμίας 
έπί μίαν άκόμη ώραν, μήπως κατορθώση νά πείση τούς 
Βουλγάρους περί τοϋ άνωφελοϋς τής άντιστάσειός των. Ή 
παράτασις παρεχωρήθη άμέσως καί ό κ. Πρόξενος, κατελ- 
θών τάς βαθμίδας τού Στρατηγείου, μειέβη είς τό ολίγα 
βήματα υψηλότερα, έπί τής αύτής πλευράς τής λεωφόρου, 
Βουλγαρικόν οίκημα, δπου είς μά ην άπεπειράθη νά πείοη 
τσύς Βουλγάρους νά φύγουν.* *

*
"Ωρα επτά παρά τέταρτον. Ό έπί τής πλατείας τού Λευ

κού Πύργου λόχος άναλαμβάνει τούς γυλιούς καί προχω
ρεί πρός τήν λεωφόρον, τασσόμενος είς γραμμήν κατά μή
κος τού άριστεροΰ πεζοδρομίου.
Είς τούς έξώστας τοΰ Στρατηγείου καί τού παραπλεύρως 
Φρουραρχείου έξέρχοιτο δλοι οί άνώτεροι αξιωματικοί.

'Επτά παρά δέκα. Ή γρίλλιες τών Βουλγαρικών οικη

μάτων κλείονται ερμητικώς. Ο'1 σκοποί εισέρχονται έντός 
τών οικημάτων καί αί εϊσιδοί το>ν κλειδώνονται έσωδεν. 
Ή χωροφυλακή διατάσσει τούς τολμηρότερους τών πολι
τών νά είσέλθουν είς τούς περιβόλους τών έπί τής οδού 
καφενείων. Τά έπί τής λεωφόρου ιδιωτικά οικήματα κλεί
ουν καί αύτά τά παράθυρά των.

'Επτά παρά πέντε. «Γεμίστε!» «’Επί σκοπόν! Πΰρ!»
Μία διαβολική ομοβροντία άναστατώνει διά μιάς τά 

πάντα. Ένα πυροβόλον μαίνεται άπό τάς επάλξεις τοΰ 
Λευκού Πύργου" ένα άλλο άπό τών ύ τερθεν τοΰ άνωτάτου 
άκρου τής λεωφόρου λοφίσκων. Οί στρατιώται μας πυρο
βολούν άπό τά παράθυρα τών οικημάτων, δπου έστρατω- 
νίζοντο, κατά τών παραθύρων τών άπέναντι Βουλγαρικών 
στρατώνων, έξ άποστάσεως ίσης πρός τό πλάτος τής οδού. 
Αί προσόψεις τών Βουλγαρικών οικημάτων κεντώνται άπό 
τάς βολίδας τών πυροβόλων. Σφαϊραι πίπτουσαι έπί τής 
όδοΰέγείρουν δίνας κονιορτοϋ. Ένεκα τής μικςάς άποστά
σεως αί σφαϊραι δέν σφυρίζουν, άλλά μόνον κωδωνίζουν 
τόν χαρακτηριστικόν έκεϊνον κωδωνισμόν' αί βολίδες τών 
πολυβόλων περνούν ύπέρ τάς κεφαλάς μας διά νά εϋρουν 
τά «φρούρια» τού έχθροΰ.

—Ζήτω ή Βαλβκανική Συμμαχία! φωνάζει κάποιος φαρ- 
σέρ. Καί μέσα είς τόν χαλασμόν έκεϊνον ξεσπά πλήμμτρα 
γέλιων θορυβωδών.

— Μπούμ τό πρώτον κανόνι! Τοποθετημένων είς μίαν 
πάροδον τής λεωφόρου, βάλλει έξ άποστάσεως... 30 μέ
τρων κατά τών Βουλγαρικών οικημάτων! Ρήγματα άνοί- 
γονται φαβερί! ή σκόνη ύψάνεται είς τολύ.τας σκοτεινός, 
ένώ άπό τά χάσματα διακρίνεται ή λάμψις τής έκρήξεως 
τών οβίδων έντός τών σπιτιών.

Οί Βούλγαροι εϊχον καταφύγει είς τά υπόγεια, άπό τά 
χαμηλά τετράγωνα παράθυρα τών όποιων πυροβολοΰν κατά 
τών στρατιωτών μας. Οί Κρητικοί χωροφύλακες περιφέ
ρονται άπαθώς εις τό μέσον τής λεωφόρου, είς άπόοτυσιν 
έλαχίσιην άπό τάς δ ιασ ταύρο υμένας σφαίρας. Ένα σκυλ- 
λ.άκι ιύρέθη μέσα είς τό πΰρ' περιστρέφεται περί εαυτό 
έν άμηχανία κωμικωτάτη, γαυγίζει, ούρλιρζιι, τρέχει άνω 
κάτω, στσματρ καί άφίνει θρηνώδεις όλολυγμούς. ξανατρέ
χει, ξαναγυρίζει σάν σβούρα. ΟΙ κατά μήκος τοΰ τοίχου 
προφυλαττόμενοι στρατιώται σπαρταροΰν στά γέλια Δύο 
στρατιώται εύρίσκουν τό πράγμα άστεϊον καί άψηφοΰντες 
τάς σφαίρας άναλαμβάνουν νά διώξουν τό σκυλλί άπό τήν 
ζώνη τοΰ πυρός. Τζάμια σπάζουν άπό τόν κρότον τών κα
νονιών καί πέφτουν παταγωδώς έπί τών πεζοδρομίων. 
Μερικαί χαμηλότεροι βολίδες τοΰ πολυβόλου σποΰν μερικά 
κλαδιά δένδρων τής δενδροστοιχίας, τά όποια πίπτουν κατά 
κεφαλής μερικών περιέργων είς τήν άρχήν τής λεωφόρου. 
’Επέρχεται τοπικό; πανικός' δλοι τρέχουν φωνάζοντες' έ
πειτα ξ- σποΰν είς γέλια θορυβώδη καί έπανέρχονται είς τό 
θεωρεΐόν των.

Τά φανάρια σπάζουν ά.τό τάς σφαίρας καί ό άνεμος 
σβύ,ει τό φώς. Αί οβίδες κτυποΰν όλοέν πυκνότεροι τά 
κτίρια τών Βουλγάρων καί είς κάθε έκρηξιν ό δρόμος άνα- 
λάμπει, τά δέ θραύσματα χοροπεδούν είς τό λιθόστρωτον.

Περί τήν 9ην φωναί άπελτισίας άκούονται άπό τά ύπό- 
γεια τών Βουλγάρων. Μία σάλπιγξ σημαίνει «παύσατε 
πΰρ!» Άπάγεται τρέμων άπό τούς χωροφύλακα; έναςΒ’υλ- 
γαρομαθής ξενοδόχος καί μετά τινας διαπραγματεύσεις 
παραδίδονται οί έντός τοΰ Βουλγαρικού φρουραρχείου ύ.τε- 
ρεκατόν στρατιώται. Αφοπλίζονται καί τούς άπάγει, ύπό 
τά χειροκροτήματα τού έπί τής πλατείας τού Λευκού Πύρ
γου πλήθους, λόχος τού 7ου πεζικού. Είνε οί πρώτοι Βούλ
γαροι αιχμάλωτοι τοΰ άκηρύκτου πολέμου μας.
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τόν αφοπλισμόν, οί αιχμάλωτοι, μεταξύ τών όποιων καί 
τινες έλαφρώς τραυματίαι, όδηγοΰνται διά τής όδοΰ] Σαμ- 
πρή πασσά καί τής πλατείας τής Ελευθερίας είς τήν πα
ραλίαν καί δι’ αύτής είς τό Τελωνεϊον, όπόθεν έπιβιβάζον- 
ται έπί τοΰ άτμοπλοίου «Μάριέττα Ράλλη», ένφ κατά τήν 
παρέλαοιν αύτών διά τών οδών ό κόσμος χειροκροτεί έκ 
τών παραθύρων καί τών έξωστών τόν Ελληνικόν στρατόν.

*
* *

Ή Ελληνική σημαία κυματίζει τώρα έπί πάντων τών 
μέχρι τής χθέ; Βουλγαρικών οικημάτων, έρειπίων σχεδόν 
τών πλείστων, πλήν τών δύο μεγάλων νοσοκομείων, τά ό
ποια ύπέστησαν άσημάντους βλάβας, καί τής Αγίας Σο
φίας, ή όποια κατελήφθη διάτή; λόγχης παρ’Εύζώνων καί 
Πεζοναυτών, πηδησάντων έκ ρήγματος άνοιχθέττος είς τόν 
όπισθεν τοΰ ίεροΰ περίβολον.Καθ’ δλην τήν ήμέραν ό 'Ελληνικός πληθυσμός τής 
πόλεως προσήρχετο είς προσκύνημα είς τόν άρχαϊον ώραιό- 
τατον ναόν μέ τά ύπέροχα μωσαϊκά καί τάς θαυμάσιους 
μαρμάρινους κιονοστοιχίας, μέ τά ρητά τοΰ Κορανίου χα
ραγμένα είς τούς τοίχους, έ>φ ύψηλά μειδιά μία Παναγία 
πρός τό Θ'ϊον Βρέφος καί ό Παντοκράτωρ εύλογεϊ αύστη- 
ρώς άπό τόν τροΰλλον καί χορός άγιων περιβάλλει τήν ζώ
νην τοΰ θόλου—χριστιανικά μωσαϊτά, τά όποια έσεβάσθη 
ό χρόνος καί ό ’Ισλαμισμός.

Πηκτόν αίμα μιαίνει τό κατώφλιον τής εισόδου. Αίμα
τα είς τήν αύλήν· α'ίματα είς τόν νάρθηκα, έπάνω είς τούς 
παλαιοτάτους τάφους τών Χριστιανών, ποΰ κοιμώνται άπό 
αιώνων έκεϊ μέσα άτάραχοι άπό τάς μεταβολάς, τών οποίων 
μάρτυρες άπαθεϊ; παραμένουν οί τοίχοι τής άρχαίας έκ- 

κλησίας.Τό άγος έξεπ’.ύθη. Ό πόλεμος ήρχισεν ιϋτίωνος. ΊΙ 
Θεσσαλονίκη έλευθέρα Βουλγάρων άποτελεϊ τώρα τό όρ- 
μηιήριον τοΰ νέου ίεροΰ άγώνος άμύνης καί τιμωρίας τών 
βαρβάρων, οί όποιοι μιαίνουν μέ τήν ϋπαρξίν των τά Β ιλ- 
κάνια καί τόν άνθρωπισμόν.

Έκ τής «Εστία;»

- - - - - - - - - - - - - - -
Η ΠΓΑΝΤΟΒΙΑΧΙΑ ΚΑΤΑ TON ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ

Έν τφ μεταξύ έξακολουθεϊ ή ιιάχη πρό; τό άνω μέρος 
τής λεωφόρου' μέχρι τής 1 1ης παραδίδονται κατά σειράν 
τά δύο μεγάλα Τουρκικά Νοσοκομεία, δπου έστρατωνίζον- 
το οί Βούλγαροι, τό ταχυδρομεϊόν των καί ένας άλλος στρα
τών. Περί τά μεσάνυχτα ή λεωφόρος έχει καθαρισθή άπό 
τό Βουλγαρικόν άγος. Ύπερπεντακόσιοι εΐνε τώρα οί αιχ
μάλωτοι. "Ενας Βούλγαρος, κρυμμένος άκόμη είς ένα υπό
γειον κατεστραμμένου οικήματος, πυροβολεί Κρήτα χωρο
φύλακα καί τόν άφί-ει νεκρόν. Ό Βούλγα ος λογχίζεται 
αύτοστιγμεί άπό τόν φαντάρον συνάδελφον Σταματίου.

* 
* *

Έν τφ μεταξύ κατελήφθη τό Γκράντ-Ό έλ έπί τής Έ- 
γνατίας όδοΰ, κατόπιν πεισματωδεστάτης μάχης μέ άρκετά 
θύματα. Σέρβος άξιωματικός έΌικών βγαίνει είς τόν εξώ
στην καί έκεΐθεν πυροβολεί κατά τών παραθύρων, άπό τά 
όποια οί Βούλγαροι ρίπτουν χειροβομβίδας έκρη/νυομένας 
μέ διαβολικούς περιέργους ούρλιασμούς 01 εΰξωνοι έφορ- 
μοΰν κατά τής εισόδου μέ τήν λόγχην, τήν παραβιάζουν 
καί άκούεται ό δοΰπος πιπτόντων έπίπλων, κρότος σπαζ<'- 
μένων τζαμιών καί ά.τέλπιδες φωναί τών λογχιζ°μένων 

συμμάχων.
* 

* *
'(I Βουλγαρική Τράπεζα κατελήφθη μέ μικράν άντί- 

στάσιν ό διευθυντής της ήτο... άξιωματικός έν ένεργεία 
τού Βουλγαρικού στρατού καί οί ύπάλληλοί της στρατιώ
ται !!!! Ή σημαία της καταβιβάζεταιύπό τά γιουχαίσματα 
τοΰ πλήθους καί κόπτεται είς μικρά τεμάχια, τά όποια δι- 
αρπάζονται ώς ένΰύμια.Πίπτει έπίση; ή Πολυτεχνική Σχολή Ή φρουρά τεΰ 
διαβοήτου Χεσάψιεφ παραδίδεται άνευ άντισιάσεως.

Άλλά τό εύθυμότερον έπεισόδιον τοΰ πρωτοφανούς αύ- 
τού πολέμου εΐνε τό διαδραματισθέν πρό τοϋ Βουλγαρικού 
Προξενείου. Ό άνθυπασπιστής τής Χωροφυλακής κ, Τσά- 
κωνας, άγων 40 ά-δρας καί κραδαίνων δύο φιάλας Βισσύ 
ώς βόμβα;, καλεϊ τήν μικράν φρουρ ιν έκ 14 άνδρών είς 
παράδοσιν :— Δύο λεπτά οά; δίδω! Τρία δέν θά γείνουν! θά σά; 
άνατινάξω !

Οί Βούλ,γαροι φρουροί τοΰ Προξενείου έξέρχονται άμέ
σως τρέμοντες'άφοπλίζονται άνευ άντισιάσεως καί σταυ- 
ροκοπούμενοι παρακαλοΰν τόν κ. Τσάκωναν νά μή τούς.. 
σφάξη!— Χριστιανοί είμεθα, Όγκόσμποντι, χριστιανοί!

Ό κόσμος καγχάζει είς βάρος των κοί χειροκροτεί τόν 
κ. Τσάκωναν διά τήν εύφυεσιάτην του έ.τίνοιαν.

*
:·: η:

Μετά τήν 2 ιν μετά τά μεσάνυχτα άνθίσταται άκόμη ή 
Βουλγαρική Μητρόπολις καί τό παρά ταύτην τριώροφον 
κτίριον, δπου έστρατωνίζοντο ύ.τερεπτακόσιοι Βούλγαροι. 
Έδώ εύρίσκοντο καί ολίγοι άξιοοματικοί των, διότι οί άλ
λοι έγκατέλειψαν τούς άνδρας των'έπαισχύντω; είς τήν τύ
χην των κρυφθέντες είς διάφορα σπίτια, διού καί συνελή- 
φθησαν άογότερσ.Τήν 2.30' οί Βούλγαροι ούτοί, ρίψαντες πρώτον άρκε
τά; βόμβας διά ν’άνοίξουν διέξοδον, έπεχείρησαν έξοδον 
πρό τό μέρος τού έκεϊ έγγύτατα Διοικητηρίου. Πολυβόλον 
τοποθετημένον έπί τού έξώστου τοΰ μιναρέ ύπερκειμένου 
τζαμιού τού; σταματά- ένας λόχος ίδικός μας ώχυρωμένος 
όπίσω άτό τά σιδερένια τραπεζάκια ένός καφενείου, σω
ρηδόν αναποδογυρισμένα είς γραμμήν, έν εϊδει δδοφράγμα- 
τος, τούς ύποδέχεται μέ πύρ ταχύ. Οί Βούλγαροι έπανακλεί- 
ονται είς τό φρούριόν των.

Ταυτοχρόνω; δμως άοχίζει κατά τών οικημάτων αύτών 
πΰρ έκ μιάς πυροβολαρχίας τοΰ 2ου συντάγματος, τοποθε
τημένης είς τούς έξω τής πόλεως στρατώνας τής Αγίας 
Παρασκευής. Τόσον άκριβώς δέ εϊχον έπισημανθή τά δύο 
αύ:ά κτίρια, ώστε αΐ οβίδες, διερχόμεναι μέ δαιμονιώδη 
σφυρίγματα ύτεράνω τών Τουρκικών συνοικιών κ ιί τών 
Ελληνικών τής άνω πόλεως, εύ.ιίσκουν μόνον αύτά τά οική
ματα, χωρίς ούδτμία νά παρεκκλίνη, δ.τότε θά κατεστρέ- 
ωοντο συνοικίαι.

Τήν 6.55 τό πρωί παραδίδεται τέλος καί τό τελευταϊον 
αύτόφρούριον τών Βουλγάρων. Συλλαμβάνεται ό αρχιερα
τικός των επίτροπος, ύπό τάς οδηγίας τοΰ οποίου έπολέμη- 
σαν οί γυμνασιόπαιδες, συλληφθέντες έπίσης, καί, μετά

Άφθαστου ύψους καί μεγαλείου εΐνε τά μυθικά 
καί αντάξια τών λαμπρότερων χρόνων τής ελληνικής 
ιστορίας κατορθώματα τοϋ γενναίου στρατού μας, δ- 
στις ύπό τήν οδηγίαν τοΰ δαφνοστεφούς καί στρατη- 
λάτουβασιλεως μας μάχεται κατά τών προαιώνιων καί 
ασπόνδων εχθρών τού έθνους μας, τών απίστων καί 
αρπαγών Βουλγάρων. Δημοσιεύομεν τάς πολεμικάς ει
δήσεις άπό τής ημέρας τής ένάρξεως τού άγώνος ώς 
κατέφθανον αύται έκ τού πεδίου τών μαχών. *

«'Υπουργείο ν Στρατιωτικών ’Αθήνας'
«Στρατός άνέλαβεν άπό πρωίαςέπιθετικήν προέλα- 

σιν καθ' δλον τό μέτωπον μετ’ εξαιρετικής ορμής. 'Ο 
έχθρός εύρέθη έν γένει κεχαρακωμένος έπί λίαν οχυ
ρών θέσεων αί δυνάμεις αυτού ήσαν Ισόπαλοι—έστίν 
δτε δέ άνώτεραι τών ήμετέρων τμημάτων. Ούτως ό έ
χθρός έξετοπίσθη διαδοχικώς.

Ιον) Έκ τών θέσεωτ Σούλοβον καί τού υψομέτρου 
400 τοϋ Βερτίσκου δρους, ένθα άντέταξε πείσμονα ά
μυναν, έκεΐθεν δέ κατεδιώχθη πρός Νιγρίταν.

2) έξετοπίσθη έκ Βυσσώκας καί κατόπιν έκΒαρόβου 
καί Μπορέβας, ΰποχωρήσας πρός Λαχανά μετά ισχυ

ρόν άντίστασιν.'Η δύναμις αυτού υπερβαίνει τά 8 τάγματα μετά 

πυροβολικού.3) Ήλώθησαν ΰφ’ ημών διά τής λόγχης αί τοπο- 
θεσίαι τών υψωμάτων 60ο—544 βορείως τής Γιου- 
βέζνας. Καί ένταύθα ό έχθός ΰπερέβαινε τά 8 τάγματα 
μετά πυροβολικού. Τά ήμέτερα στρατεύιιατα έλαχίστην 
χρήσιν πυροβολικού έκαμον ένταύθα, διότι έστερούν- 
το όρειβατ. πυροβολικού. Τό δέ πεδινόν ήδυνάτει νά 

κινηθή ώς έκ τοΰ έδάφους.
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Έν τούτοις τό πεζικόν ήμών έπροχώρησεν ορμη

τικότατα. 'Ο εχθρός καταδιωκόμενος ύπεχώρησεν 
είς Λιγοβάνην.

4] Πρό τοΰ Κιλκίς διά σειράς δλης πεισματωδεστά- 
των αγώνων αί μεραρχίαι ήμών έξετόπισαν τόν ε
χθρόν έκ τών διαδοχικών κεχαρακωμένων θέσεων άς 
ούτος κατείχε κυριεύσασαι ταΰτας κατά κανόνα διά τής 
λόγχης καί καταδιώξασαι αύτόν πρός Κιλκίς πρό τοϋ 
οποίου έφθασαν.

5) Είς τό ά'κρον αριστερόν ήμών συνήφθη έπίσης 
πεισματιόδης άγων έκτοπισθέντος τοΰ έχθροΰ καί ύ- 
ποχωρήσαντος πρός βορράν τής λίμνης “Αρδας. 'Ο έ
χθρός φαίνεται ύπέστη μεγίστας απώλειας. Αί ήμέτε- 
ραι άπώλειαι είναι σημαντικοί ούχί δμως καί υπερβο
λικοί κατά πληροφορίας ούχί έντελώς έξηζριβωμένας.

Κατόπιν έπηζολούθησε τό εξής τηλεγράφημα :
Πρωθυπουργόν

’Αθήνας«Οί συλληφθέντες Βούλγαροι αιχμάλωτοι κατά τί|ν 
χθεσινήν μάχην έπληροφόρησαν δτι δ Βουλγαρικός 
στρατός ήτοίμασεν αίφνιδίαν έπίθεσιν κατά τής Θεσ
σαλονίκης.

Τούτο έπιβεβαιοΰται καί έκ τοΰ δτιτά στρατεύματα 
τοΰ άριστεροΰ ήμών πρό τής Θεσσαλονίκης συνήντη- 
σαν προελεύνοντα μεγάλα τμήματα Βουλγαρικοΰ στρα
τού εύθύς πρό τών προφυλακών των.

Τά γεγονότα ταΰτα συνδυαζόμενα μετά τών έκ Σό
φιας ειδήσεων, δτι δ Σαβώφ έδήλωσεν δτι θά άνα- 
γκασθή νά έπιτεθή κατά τής Θεσσαλονίκης άκόμη πρό 
τού φθάσωσιν έκεΐείδήοεις περί τής αΐχμαλωτίσεωςτού 
έν Θεσσαλονίκη Βουλγαρικού στρατού, άποδεκνύου- 
σι τήν δολίαν πρόθεσιν τής Βουλγαρίας, έπιζητούσης 
νά ύφαρπάση τά παρ’ ήμών κατεχόμενα τμήματα χώ
ρας».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
Κα) δ άρχηγός τοΰ Έπιτελείου κ. Δούσμανης έτη- 

λεγράφησε.
ΙΙρωθυπουργόν

’ΑθήναςΚατά πληροφορίαν αιχμαλώτου Βουλγάρου έσκο- 
πεϊτο διά τήν νύκτα ταύτην αϊφνηδιασμός ήμετέρου 
στρατεύματος έμποδισθείς λόγο» προελάσεως ήμών. 'Η 
τοιαύτηπληροφορία φαίνεται άληθής, καθόσον ήμέτε- 
ρον στράτευμα συνήντησε τόν έχθρόν είς Ναρές-Άρ- 
μπάκιοϊ. ’Ήτοι είχαν ήδη προχωρήσει πρός έκτέλεσιν 
τοΰ σκοπουμένου αιφνιδιασμού.

Δού τμανηςΕίς τό υπουργείου τών Στρατιωτικών έλήφθη τό ε
ξής τηλεγράφημα.

«Κατά τόν χθεσινόν άγώνα ήλώθησαν κατά τήν έ- 
πίθεσιν 2 πυροβόλα ταχυβόλα μετά τών βλητοφόρων 
των καί δύο πολυβόλα».

Δούσμανης
Ή αλωσις τής Γευγελής 
'Υπουργεϊον Στρατιωτικών

’Αθήνας «'Ο Ελληνικός στρατός εϊσήλθε σήμερον τήν πρω
ίαν είς τήν Γευγελήν άπωθήσας τόν έχθρόν έκ τής 
πόλεως κατόπιν σφοδρός μάχης. Οί Βούλγαροι ύποχω- 
ροΰσιν άτάκτως διά τής γεφύρας. Τό ήμέτερον πυρο
βολικόν βάλλον δραστικώς έναντίον τής γεφύρας έπι- 
τείνει τόν πανικόν τοΰ έχθροΰ έπιφέρον μεγάλην φθο
ράν.

Γροφεϊον Στρατιωτικών πληροφοριών 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΔΗΣ
Παρά τοΰ Γραφείου τοΰ Τύπου Θεσσαλονίκης έτη- 

λεγραφήθησαν τά εξής:

«Τά ήμέτερα στρατεύματα προελεύνουν νικηφόρα 
καθ’ δλην τήν γραμμήν καταδιώξαντα τόν έχθρόν είς 
πολλά σημεία διά τής ξιφολόγχης. Έκυρίευσαν πλεϊ- 
στα πυροβόλα, μυδραλιοβόλα καί δπλα.»

Τό Γραφεΐον τοΰ Τύπου Θεσσαλονίκης έπιστέλλει 
τά εξής.

«’Ελληνικά στρατεύματα συγκείμενα έξ εύζώνων 
κατέλαβον τήν πρωίαν τήν Γευγελήν κατόπιν μάχης. 
'Ο Βουλγαρικός στρατός καταδιωκόμενος καί ύπό πα- 
πανικοΰ καταληφθείς έρρίπτετο εις τόν ’Αξιόν. ΙΙολ- 
λοί έπνήγησαν. Ή μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Γευγε
λής σιδηροδρομηκή συγκοινωνία άποκαθίσταται. Μέ- 
γας ένθουσιασμός έπικρατεϊ έν θεσσαλονίκη κατόπιν 
τών καθ’ δλην τήν γραμμήν λαμπρών έπιτυχιών τοΰ 
Ελληνικού στρατού.»

Έκ τοΰ έν Μπάλτζη Γενικού Στρατηγείου διεβιβά- 
σθη πρός τό ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών τό κάτωθι 
τηλεγράφημα.

«Κατά πληροφίας τοΰ τηλεγραφητοΰ Νιγρίτης ο ή- 
μέτερος στρατός είσήλθεν είς τήν Νιγρίταν, τήν οποί
αν εύρε καπνίζουσαν. Οί Βούλγαροι κατεκρεούργησαν 
τούς ύπολειφθέντας έκεϊ κατοίκους. Τό αύτό έπραξαν 
πρό τινων ήμερών καί είς τούς ύπ ολειφθέντας κατοί
κους τής Μπογδάνισας.»

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣΠερί τό μεσονύκτιον τής αύτής ήμέρας τό ύπουρ- 
γεΐον τών Στρατιωτικών έλαβε τό εξής τηλεγράφημα :

«Κατά τήν σημερινήν ημέραν έξηκολούθησε σφο
δρότατος παρά τό Κιλκίς άγων. Αί ήμέτεραι μεραρ- 
χίαι έκέρδισαν βήμα πρός βήμα τό πρό τής ώχυρωμέ- 
νης τοποθεσίας έδαφος, δ δέ έχθρός περιωρίσθη έντός 
τοΰ παρά τό Κιλκίς κεχαρακωμένου μετώπου του, δπερ 
έχει έκτασιν έξ έως επτά χιλιομέτρων. Σφοδρότατος ή
το δ άγων τοΰ πυροβολικού, τοΰ έχθροΰ κατέχοντας 
κεκαλυμμένας θέσεις. Είς τό ά'κρον άριστερόν ήμέτερον 
μικτόν άπόσπασμα ανέκτησε μετ’ άγώνα τήν Γευγε- 
λήν, τοΰ έχθροΰ φεύγοντος έν άταξία διά τής γεφύρας 
πρός τήν άνατολικήν όχθην τοΰ ’Αξιού.

’Ορειβατική πυροβολαρχία έβαλλε κατ’ αύτοΰ κατά 
τήν διάβασιν.

Ό αγών έξηκολούθησε έπίσης καί σήμερον μεταξύ 
Μουτσούκοβο—Άρδάν.

Είς τό δεξιόν κατελήφθη παρά τών ήμετέρων ή Αι- 
γκοβάνη. Είς βουλγαρικός λόχος δυνάμεως 200 άνδρών 
μετά τών άξιωματικών του συνελήφθη αιχμάλωτος

Ό έχθρός έγκαταλείπων τά άλλεπάλληλα πυροβολεϊά 
του, κατέφυγε πρός τήν εσπέραν είς τό παρά τό Λαχα- 
νάν τελευταΐον τοιοΰτον, ένθα εύρίσκεται κυκλωμένος 
ύπό τών ήμετέρων.

Κατά τήν έπιχείρησιν πρός Λιγκοβάνην—Λαχανάν 
τά στρατεύματά μας ήλωσαν πλήν τών τριών ταχυβό- 
τής χθες καί έτερα βραδυβόλα πυροβόλα Κρούπ.

Είς ιό άκρον δεξιόν κατελήφθη ή Νιγρίτα, ό δέ ή- 
μέτερος στρατός προήλασε βορείως αύτής καταδιώκων 
τόν έχθρόν, δστις φεύγων έν πανικφ έγκατέλειψεν είς 
χεΐράς μας 150 αιχμαλώτους καί πλήθος δπλων, έξαρ- 
τήσεως καί λοιπού υλικού.

'Ο άριθμός τών νεκρών τοΰ έχθροΰ είνε μέγιστος. 
Φεύγων ούτος, έδειξεν άπαραδειγμάτιστον άγριότητα, 
μεταβολών εις καπνίζοντα έρείπια τήν τε πόλιν καί ά- 
πασαν τήν περιοχήν τής Νιγρίτης καί κατασφάξας γέ
ροντας, γυναίκας καί παιδία.

Τήν τελευταίαν ταύτην στιγμήν ή 7η μεραρχία μάς 
πληροφορεί δτι ήχμαλώτισεν δλόκληρον Βουλγαρικόν 
σύνταγμα άποκοπέν κατά τήν χθεσινήν μάχην καί πα ■ 
ραδοθέν ά'νευ δρων.

"Ωρα 12 μεσονυκτίου---Πληροφορούμεθα δτι ύ 
παρά τό Ματσούκοβο'' άγων άπέβη έπίσης ύπέρ ήμών, 
Τά έκεϊ στρατεύματά μας προσέβαλον μεθ’ ορμής τάς 
παρά τό Ματσούκοβον σημαντικές έχθρικάς δυνάμεις 

αϊτινεςύπεχώρησαν άτάκτως πρός Τσιδαμλή. ’Αριθμός 
νεκρών τοΰ έχθροΰ μέγιστος. Μεταξύ τούτων εις ταγ
ματάρχης καί έτεροι άξιωματικοί.

Ήμέτεραι άπώλειαι έλάχισται.
Β. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

«Μετά χαράς άναγγέλλω τήνκατάληψιν τήν στιγμήν 
ταύτην τοΰ Κιλκίς, μετά τριήμερον σφοδρόν άγώνα.

Καταδιώκεται έχθρός κατά ποδας.
’Ηθικό στρατού μας έκτακτον.»

(Γραφεΐον Στρατ πληροφοριών.)
Τό Γενικό.'Στρατηγείον διεβίβασε πρός τό ύπουρ

γεϊον τών Στρατιωτικών τόέξής τηλεγράφημα:
«Κατά καταδίωξιν έχθροΰύπό ’Ανατολικής στρα

τιάς άπεκόπη ύποχώρησις ένός Βουλγαρικού συντάγ
ματος.

Τμήματα στρατιάς προελάσαντα ραγδαίως έκύζλω- 
σαν πανταχόθετ αύτό έξ έγγυτάτης άποστάσεως. 
Βούλγαρος συνταγματάρχης έσπευσε νά δηλώση δτι 
παραδίδεται ά'νευ δρων μεθ’ δλοκλήρου τοΰ συντάγ
ματος καί τών άξιωματικών.

Όγδόην καί ήμίσειαν εσπερινήν οί αιχμάλωτοι 
ήρχισαν καταθέτοντες τά δπλα.

(Γραφεΐον Στρατιωτικών πληροφοριών)
Τό παρά τώ Γενικω Στρατηγείφ γραφεΐον Στρα

τιωτικών πληροφοριών διεβίβασε πρός τό ύπουργεϊον 
τών Στρατιωτικών τό κάτωθι τηλεγράφημα :

«Τριήμερος ήρωικός άγων ήμετέρας Στρατιάς Κέν
τρου πρός Κιλκίς έστέφθη σήμερον δι’ ύπερλάμπρου 
θριάμβου. Έχθρός συντρίβεις ύπό διημέρου ορμητι
κής έπιθέσεως καί κλονισθείς έτι μάλλον διά νυκτερι
νής ένεργείας ήμετέρων έκάμφθη όλοσχερώς σήμερον 
πρωίαν διά γενικής έπιθέσεως πυροβολικού καί πεζι
κού καί δι ’ ορμητικών έφόδων διά τής λόγχης είς 
πλεϊστα σημεία χαρακώσεων αύτοΰ. 'Αλωθέντων τών 
ύψωμάτων αύτοΰ ό έχθρός κατελήφθη ύπό πανικού 
καί τρέπεται είς φυγήν πρός βορράν. Ήμέτερος στρα
τός κατέλαβε πόλιν Κιλκίς καί όρμά άκάθεκτος είς κα- 
ταδίωξιν προτροπάδην φεύγοντος έχθροΰ. ’Ηθικόν 
στρατιωτών μας πανίσχυρον εις ρώμην καί άπαράμιλ- 
λον. 'Ο Βασιλεύς μετά βαθείας συγκινήσεως ήκουσε 
τό άγγελμα τής μεγίστης νίκης, κυρίως άπό στρατηγι
κής άπόψεως καί ύπερόχου εις έξαρσιν όρμητικότητος 
ήμετέρου στρατού κατασυντρίψαντος κραταιοτάτην φυ
σικήν καί τεχνικήν άμυναν».

Ό ρίγας θρίαμβος είς τό Κιλκίς
Πρός τό ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών άπεστάλη 

έκ Θεσσαλονίκης τό άκόλουθον τηλεγράφημα :
« Έκ πληροφοριών πρός Στρατηγείου περί δυνά

μεως έχθροΰ νίκη Κιλκίς θεωρείται ώς πολεμικόν με- 
γαλούργημα. ’Αμυνόμενοι οί Βούλγαροι ήσαν ισάριθ
μοι πρός τούς έπιτιθεμένους, διότι άντιστάντα πρό 
τοΰ Κιλκίς έχθρικά στρατεύματα άπετελοΰντο έκ μιάς 
ταξιαρχίας καί άλλων ανεξαρτήτων τμημάτων. Έν 
τούτοις ή ήμετέρα έπίθεσις ήδυνήθη νά καταβάλη τήν 
ίσόπαλον άριθμητικώς άμυναν διεξαγομένην άπό τής 
άληθώς φρουριακής άμυντικής γραμμής ύποστηριζομέ- 
νης προσέτι διά τοπομαχικών τηλεβόλων.

Μόνον δι’ ήρωισμοΰ ήτο δυνατόν νά έκτελεσθή 
τοιοΰτον μεγαλούργημα.

'Ο αύτός χαρακτηρισμός δύναται νά δοθή καί είς 
τήν ήμ,ετέραν προέλασιν καί πρός τά Άλλα μέτωπα, τό 
άνατολικόν καί τό δυτικόν καί πρός τάς διευθύνσεις 
ταύτας,τά τοσοΰτον θριαμβευτικώς καί ραγδαίως προ- 
χωρήσαντα ήμέτερα στρατεύματα είχον νά άλώσουν θέ
σεις όχυρωτάτας φυσικώς ένισχυθείσας διά σειράς χα
ρακωμάτων καί προστα.’ευομένας σχεδόν παντού δΓ 
εδαφικών δυσχερειών, αί δποΐαι προεκάλουν τήν τα- 
χεϊαν καί έλευθέραν χρήσιν τοΰ πυροβολικού. Διά νά
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ένεργήση τύ πυροβολικόν έδέησε νά κατασκευασθώσι 
δρόμοι ύπό τοΰ μηχανικού, άναπτύξαντος άξιοθαύμα- 
στον καί επιτυχή δραστηριότητα. Έπί πλέον καθ’ δ
λον τό μήκος τών δύο τούτων μετώπων δ έχθρός ήμύ- 
νετο έν άριθμητική ίσότητι δυνάμεως. Εις τινα δέ ση
μεία καί έν ύ.τεροπλία. Ούτω καθ’ δλην τήν έκτασιν 
τής ήμετέρας παρατάξεως οί Βούλγαροι άντέταξαν τέσ
σαρας πλήρεις μεραρχίας, τήν 3ην, 6ην, 11ην, 13ην 
καί μίαν ταξιαρχίαν τής 10ης μεραρχίας. Εΐνε δέ γνω
στόν δτι ή συγκρότησις τής 10ης Βουλγαρικής μεραρ
χίας περιλαμβάνει δύναμιν ύπερδιπλασίαν τής ήμε
τέρας.

Αί λεπτομέρειαι περί άνδρείας τών ήμετέρων καθ’ 
δλην τήν έκτασιν τοΰ άγώνος συγκινεϊ τήν ψυχήν διά 
τής εύγενεστέρας ύπερηφανείας.

"Εκαστος άξιωματικός, έκαστος δπλίτης ήτο εις ή- 
ρως. Οί στρατιώται ίκέτευον τούς αξιωματικούς νά 
μήν έκτίθενται είς τήν πρώτην γραμμήν, οί δέ αξιω
ματικοί ματαίως παρότρυναν τούς στρατιώτας νά προ- 
χωρώσι προκαλυπτόμενοι. Έν τώ πυρετω τής έφό- 
δου ή προφύλαξις εαυτών ήτο ή τελευταία σκέψις 
πάντων.

(Γραφεΐον Στρατιωτικών πληροφοριών)

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ <2? Ιουνίου)

Τήν πρωίαν άνεκοινώθησαν τά έξής τηλεγραφή
ματα έκ τοΰ θεάτρου τού πολέμου άγγέλλοντα νέας 
ένδοξους μάχας καί νίκας τών ήμετέρων:

«Στρατιά δρώσα εις χωρίον Λυγκοβάνην κατήγα- 
γε νέον Θρίαμβον. Διά κοινής ένεργείας τών έκεϊ με
ραρχιών ό έχθρός προσβληθείς μετά λυσσώδους σφο- 
δρότητος, έγκατέλιπε τάς θέσεις αύτοΰ. καθ’ δλην 
τήν γραμμήν Ααχανά, φεύγων έν άταξία απείρων 
παν τοΰ έν τή φυγή του υλικά, έξαρτήματα καί 1600 
δπλα.

Τά ήμέτερα στρατεύματα καταδιώκουσι κατά πό- 
δας τόν έχθρόν. Χαρακτηριστικόν τοΰ άκρατήτου έν- 
θουσιασμοΰ καί τής ανδρείας τών στρατιωτών μας, 
άντιθέτως πρός τό περίτρομο·/ ηθικόν τοΰ έχθροΰ, είνε 
καί τοϋτο, τό πράγματι πρωτοφανές διά τά χρονικά 
τών μαχών. Οί άνδρες μιάς συζυγαρχίας, άντιληφθέν- 
τες είς μικράν σχετικώς άπόστασιν Βουλγαρικόν τάγ
μα, προσήγγισαν αύτό καί δΓ έπιθέσεως άπεριγράπτου 
όρμητικότητος έτρεψαν τόν έχθρόν εις άκατάσχετον 
φυγήν».

«Ή ’Ανατολική στρατιά, έξακολουθοΰσα προέλα- 
σιν, έπί άλωθεισών θέσεων Ααχανά, κατέλαβε 12 πυ
ροβόλα καί πολλά βλητοφόρα, έγκαταλειφθέντα παρά 
τοΰ έχθροΰ.

«Οί ήμέτεροι, προχωροΰντες διά μέσου τής έκπορ- 
θηθείσης άμυντικής εχθρικής γραμμής, μένουσι κατά
πληκτοι πρό τής πληθύος τών Οχυρωματικών έργων, 
άτινα οί Βούλγαροι είχον κατασκευάσει έπί τών φύ
σει οχυρωτάτων τούτων θέσεων.

«Καθ’ δλον τό βάθος τής άμυντικής γραμμής εί
χον άνοιχθή άλλεπάλληλοι σειραί ορυγμάτων είς ύψος 
ορθίως πυροβολοόντος Έπίσης πυροβολικόν έκαλύ- 
πτετο ύπό χαρακωμάτων.

❖ 
:·: Φ

« Ιεταξύ τών αιχμαλώτων εύρίσκεται καί "Ελλην 
υπηρετών παρά τώ Βουλγαρικώ στρατώ, δστις άφη- 
γήθη δτι ή εις τήν διεύθυνσιν ταύτην άμυνθεΐσα Βουλ
γαρική δύναμις ήτο πολυαριθμοτάτη καί δτι δ έχθρός 
έπί τοσοΰτον κατεπτοήθη πρό τής όρμητικότητος τών 
έπιθέσεων τών ήμετέρων, ώστε έτράπησαν είς άτακτον 
φυγήν».

«’Αλλεπάλληλα καταφθάνουν χαρμόσυνα αγγέλ
ματα τών νέων νικών, παριστώντα πανταχοΰ πλήρη 
τοΰ έχθροΰ τήν άποσύ-,θεσιν.

«Τά ήμέτερα στρατεύματα, όρώντα βορειοδυτικώς
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toO Κιλκίς καί προελαύνοντα κατεδίωξαν τόν φεύγον- 
τα εχθρόν και κατέλαβαν τά βορείως το0 ριχννέ Λώ. 
ματζ, όποθεν ο:α Οραστικωτάτου πυρός τοΰ πυροβολι- 
κου παρελυσαν τας έκ 15,003 άνδρών έχθρικάο φά- 
λαγ ςας αϊτινες ούτως απεσυνετέθησαν εντελώς

« Η υποχωρησις μετεβλήθη είς άκατάσχετον, ίλιγ- 
Γωδη φυγήν. Ετέρα εχθρική φάλαγξ, φεύγουάα είς 
Μυραφταν, καταοιωκεται ύπό τοϋ ήμετέρου ιππικού' 
1-αημιλαρχια, προηγούμενη είς τήν καταδίωξιν. ήνί 

μαλωτισεν εκατόν (100) εχθρούς καί κατέλαβε κάθ’ 
οοαν άπειοιο.ν όπλων καί πυρομαχικών πεζικού, άφε- 
θ^ντων παρα τού φεύγοντας εχθρού». ' *

Λάφυρα. λάφυρα
Ό διοικητής τής έπιλαρχίας τηλεγραφεί τά εξής: 
«Ορμή ήμετέρων υπέροχος καί άπερίγραπτοε.

)',.°θ7τ&υμΓεν να πε?ισυλλέξωμεν λάφυρα, διότι έξακο- 
λουθουμεν απανταχού τήν καταδίωξιν τού εχθρού.

χυτρατια, άλωσασα άμυντικήν γραμμήν 'λαχανά 
έκυριευσε, πλην 12 πυροβόλων καί 3 πολυβόλων, πλή- 
θος μεταγωγικών καί ύλικοΰ.
όπού??Γως συ'έλα?ε 200 «‘λμαλώτους, μεταξύ τών 
μα?ΧΓτΧγματαΡΧηνκαί 5ύ° —θέρους· άξιω-

Ο Βασιλεύς πρός τόν στρατόν του
Χ,^ΣτΡατγίϊε;'Ρ Γραφείον Στρατιωτικών 

πληροφοριών τηλεγραφεί πρός τό έπί τών Στρατιωτι
κών 1 πουργεΐον τά επόμενα :

. «Πρός άπάσας τάς Μεραρχίας καί τήν Ταξιαρχίαν
ΒασίλέΤς^ κατωτέρω διαταγή τοΰ

«Εις τόν άνδρεΐον στρατόν Μου, τόν έπιδείξαντα 
των'Χ Χατ·ά μάχα; τώ7 ^εΡώ7 ’ ^· 
τωχ τον συντριψαντα τον εχθρόν, δπου δήποτε καί άν 
τον συν ηντησεν εκφράζω τόν θαυμασμόν Μου καί τήν 
υπερηφάνειαν Μου διότι ήγοΰμαι αύτοΰ». ‘

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
τά έξή/:Ραφεί°7 τ°° Τ6π&υ Θδσσαλθ7ίκήϊ τηλεγραφεί 

λικέ??1ΐ“ μ-Ρ&υς τ°? σΐρατ0° ίτ^· r° 
,“,ζ8 ί/8 αν.α:ΡεΡε'· Ηετά φρίκης κρεουργήσεις ■/·-

,“™. όίτ ί!: 8λα μέ»™
Υ^α/κες τι/ε». Οι Τούρκοι τοΰ Κιλκίς, χίλιοι περίπου 

υπάρχουν έξαφανισθέντες ύπό τών Βουλγάρων. '
ήή?τ Γραφείον Τύπου Θεσσαλονίκης τηλε

γραφεί τά έξης: h ‘ε
«Κατάπληξιν προξενεί ενταύθα γεγονός άποκαλυ- 

φθεν εκ κατασχεθέντων επισήμων Βουλγαρικών στρα
τιωτικών έγγραφων καί καταθέσεων αιχμαλώτων. 0- 
Βουλγαροι ειχον σχεδιάσει γενικήν κατά τής Θεσσα
λονίκης έπιθεσιν διά τήν Τετάρτην 1!) λήγοντας Τού
του ένεκα άνεχωρησεν ό Χεσάπτσιεφ έίτεΰθεν τήν 

(·λευτέραν 17ην τοΰ μηνός. Οί Βούλγαροι ήλπιζον δτι 
! οδ.,ειο εις αυτους εικοσιτετράωρος προθεσμία πρό- 
τίς Τ^)-τόπό ^^'ίκη’', W.P’· της ^Ρ^
τ ι» -ΐρ-τψ, όποτε άντιτασσοντες άντίστασιν θά έιιά-

τίνπς 7αςμέχρ- δτ™ θ* ή Υε^ή 
J Χω? Βουλγάρων. Τοιουτοτρόπως εξηγείται δτ- 
κατά τοΰ ΒΪλτΡΧτάζΓέπ^εθε’·ς τίτ^'' πρωίαν’ 
κατα του Βουλγαρικού, ευρε τού; Βουλγάρου- ίΧο''- 
μους είς τάς θέσεις των». ‘ ‘ 8 '

* *
«Ό Στρατηγός Χασάν Ταξΐν πασσάς όμιλών ποός 

ξ ναν οημοσιαγραφον ενταύθα έξέφρασετόν θαυμασμόν 
τουοια ταυ; καταπληκτικού; θριάμβους τού ΈλΧ- 
καύ στρατού καί ιδίως τήν έκπόρθησιν’τής στρατηγ-- 
κρς και δχυρωτατης Οέσεως Ααχανά. ήτις άποτθ=> 
λεγει, την κλείδα τής πρός τάς Σέρρας όδυύ». ’

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

καί τί,1ΛΡΧ — συνε^ τετΡΧ^μεΡ°ν λυσσώδη άγώνα 
ίων ϊά π?0ί
Ρ τ ’ Ελλψι*«  στρατεύματα έξακολουθούσιν άκοά- 
τ ,τοι την προέλασιν αύτών. ' Ρ

Προξενεί κατάπληξιν είς πάντας ή άντοχή καί * 
αοαμαστος ορμή τών στρατιωτών μας. /Jl ' ’ 

™ πόθφ τής έκδικήσεω; καί τής συντριβή- 
ί’. έΖ°?'-ύ’ »»■· J ατρχ,ίώ,ϊί

ί-l ΐ 
ψ * κατά τό πκειστον δυσπρόσιτου καί τό δτπύ 

'Λ’χυμσ. τοΰ ήλιου καί δλα'· τά-άλλα- τ·»^ ” - ‘ μ*̂

λασιν κατά τοΰ έχθροΰ. ‘ 18 Ρ&ζ~

"""’° W» :>!■
Ηοη τά ήμέτερα στρατεύματα μετά υ.'7θά· όΊ;- 

μψχ??«ι„,οΙύ„;, δμό„ δμ έχ£ρδ' 
ρίώ” μύ”'έ’

Γραφείον Σίρατιωτι ιώμ πΙηρσφ,ρΐών)

Έκ Κιλκίς
I πουργεΐον Στρατιωτικών

, ’Αθήνας
ν,νο-7'7 τ?^τ[κ·θν έφήρμοσαν οί Βούλγαοαι είς τήν 

»εσ/α^ κχ. αλλαχού εζακολουθαΰν νΰν έτι άγριώτεοον
Κ,ί,„,!5ά„Χτ4 .,'^ν

■ίή γ<·.Ζ?,χλι!γϋσ"' δέ τά Toupxmi χαί το0το 
^να μη ουναται ό καταοιωκων Ελληνικός στρατός νά 
έπωφεληται τών πόρων τοΰ τόπου. '

πρός τό Στρατηγείου, καίονται 
έ »η τα χωρία Ιενικιοι, Ασαλή, Μιχαλές, Μπουγια- 

κλη 1εντελή, καί άλλα βορείως τού Κιλκίς. f 
Σαο?κυιόλΎβ%σ'?απώ71/^^ πχΡά

πυρπολήσεως Κιλ- οε’το 1ε λη?θί) απ0 νυκτός, διότι έθεω-
ίν lit πΟτΡεπ7'ς τή7 έπομένην πρωί
α/. Πρός πυρπολησιν εχύθη άφθονου πετρέλαιον, πλη
ροί δε ακόμη την ατμόσφαιραν ή δσμή ταυ.

I ρα ρεΐον Σιρατι ο;ι< όν .τίη ιοφοριώ 
£

’Επίσημος άνακοίνωσις αποκαλύπτει τά έξής ΦΟι. 
ΐών Βούλγαρέ: εξακ°λθυθΤ!τικώ7 τερατουργημάτων

«Κατα τήν μάχην παρά τό Σαριγκιόλ είς λόχος έ- 
/ηργησεν εφοοον διά τή; λόγχης, δπως έκτοπίση τόν 
απ^α/τι χαρακωμένου στρατόν. ’Αλλά ή ποώτη έφο- 

ή'^γκάσθη νά έπανέλθη εις 
την θ»σ.; του, 200 μέτρα όπίσω. Ό άνθυπολοχαγός 
-Ιαρκαντωνακης και τινε; στρατιώται τραυματισθέντες 
άδυνατουντες ινα παρακολουθήσωσι τήν ύπαχώρησιν 
εμειναν μέτρα τινά πρό τών χαρακωμάτων τοΰ έχθροΰ.

Μετά ήμισειαν ώραν ό λόχος, ένεργήσας δευτέραν 
έΧωΓ"“”''^0εϊ'' ΙΛ «ΤΖηΙ, ίόν 
'^°ΓΤ·) ·' λα0ω'' τα Χ''Ρακωματα αύτοΰ.

Πλήρεις φρίκης οί στρατιώται μας είδαν τότε δτι ό 
■;θ·'^λ&7;ΧΥ5; Μαρκαντωνάκης είχε κυριολεκτικώς 

ίου (Γ'' j δίΧ λ°·^-σ'Χ?7 άποκοπέντος τού λαιμοΰ 
του- θ;ο,τΓπωτ- δ£’ πλ'ή7 τώ7 λ^Χ^^ν, είχαν καί 
ταυ» οφθαλμού; εξωρυγμενους.

J ήν φρικαλεότητα ταύτην διέπραξαν οί Βούλγα
ροι στρατιώται επωφ’λκθέντρ- r ·ως τού λόχου μας. % μ Ρ * υποΧω?γϊσε-

* c * * 
Ημει» τού/αντίον σήμερον έκρατήσαμεν έδώ ίδι-
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Τό Γραφείου τών Στρατιωτικών πληροφοριών άνα- 

κοινοί τα εξή^ · . . ,, .
«’Απαράμιλλοι διαδέχονται άλληλους οι θρίαμβοι 

-ών Ελληνικών δπλων. Μετά τό Κιλκίς, τον Ααχα- 
νάν. τήν Γευγελή·/, τήν Νιγρίταν, ιδού ή Δοϊράνη ά- 
ποκαθαιρομένη τού Βουλγαρικού άγους. Ο ελληνικός 
στρατός είσήλθε σήμερον τροπαιουχος εις την ελληνι- 
κωτάτην πολίν.

'Ο άγων ό όοηγήσας είς τήν λαμπραν ταυτην νίκην 
-ακολουθεί άπαυστος άπό διημέρου μετά λυσσωοους 
σ’οδρότητοε. Ούτως άπό τής ύποχωρησεως του έκ 
Κ’λκ’ς δ έχθρός κατεδιώχθη άπηνώς ύπό τών ήμετε- 
οω·/μεραρχιών. Πειραθείς ν’ άντ^τάξη άμυναν δια 
u-ά- μ«·'άλης φάλαγγος έκ 10 χιλιαοων άνορων ε.» τα 
ύώώματα τού χωρίου Γιαννές, προσεβλήθη παρα μιας 
τών προελαυνουσών μεραρχιών μας και εςηνα,κασθη 
Etc φυγήν TzpGCpGKaoVjV· ~ >

Η μεραοχία ραγδαίως προχωρούσα προσέοαλε οια 
τοΰ πυροβολικού τήν ύποχώρησιν τοΰ εχθρού μετά τι- 
σαύτης σφοδρότητος καί εύστοχίας, ώστε άτακτος φυγή 
υετ=τοάπη είς πλήρη άποσύνθεσιν, αί οε απώλεια: αυ- 
^ΰ’ύπήοξαν μέγισται. Κατά λίαν άξιοπίστους αφηγη- 
σε- Ελλήνων καί Βουλγάρων αιχμάλωτων, 40 βαγο- 
νια’ύπερπλήρη έκ τής έπιθέσεως ταύτης ανεχωρησαν 
-οό-τήν διεύθυσιν τών Σερρών. Ιποχωρήσας c/.ειθεν 
έχθρόε κατέλαβε θέσεις παρά Κιλινδίρ, άλλ εξετοπι- 
σθη έξ αύτών εύχερώς καταοιωχθεις προς βορρα,ν.

Ήδυνήθη ν’ άνασυνταχθή παρά Δοϊράνη·/, επι νο- 
τ;ως λ’Ένηο υψωμάτων, προσπαθώ·/ κυρίως ν αποφυγή 
τ’ήν’έξ άκαθέκτου οιώξεως παρ ημετερων κυκλωσιν

νή»ερον πρωίαν ήμέτερα στρατεύματα ηρξα/το 
σφΓδοοτάτην έπίθεσιν πεζικού μετ’ έκτάκτως επιτυ
χών συγκεντρωμένων πυρών πυροβολικού.

' Μετά πεντάωρον μάχην εχθρός εγκα.ε/.ε.υε θι ς 
τοό καί φεύγε: έν μεγίστη άταξίφ προς την Στρω- 
ανίτσαν.'Ημέτερα: μεραρχία: διελθουσα: αλωθε.σας 
Βέσ-ς σπεύδουν είςκαταδίωξ'.ν τοΰ φευγοντος εχθρού.

Τηλεγράφημα Μεράρχου λέγε: : «Δο:ρανη επεσε,. 
■/αταδ'.ώκομεν κατά πόδας εχθρόν φευγοντα ατακτως. 
’Αντοχή, όραητ:κότης ήμετέρων συγκ-.νε: παντας,πρω 
^βΧέα, ‘έκφραζόμενον δι’άπεριο?:στου θαυμα

σμού καί ύπεοηφανειας»,μ'Τπό δυσμένεστάτας ο:’ έκστρατειαν καιρικας συν- 
θήκας ύπό τόν φλέγον καύμα τού ήλιου ο _ στρατός 
μάς άπ’ άρχής νέου πολέμου θριάμβευε: κατα %χθρο 
επ’ τοοχάδην καί άδιάκοπον προέλασιν.
“ ’’Επ’ πέντε ήμέρας οί στρατιώται μας ανευ στιγμής 
άναπαύσεως καί άκάθεκτο: προχωρούν μαχομενοι και

-ΛκΉ3η Βουλγαρική Μεραρχία, ή παρασημοφορη- 
θε·σα δι άλωσιν Άδριανουπόλεως, ητο κατα τας μα 
να-· ταύτας άντιμέτωπος τής 3ης ημετερας Μεραρ- 
•/•'ac ΟίΒούλγαροι στρατιώται μαχομενοι και ηττωμενοι 
εφεοον τά παράσημα ταΰτα. ’Ήδη τα φε,ρουσζ/ εις^- 
α>υά σατυρισμόν οί στρατιώται της ημετερα» ·>ης Με 
ραρχίας, λαβόντες ταΰτα άπό τούς νεκρούς, τραυματία» 
κ.αί αιχμαλώτους». Κωνόταντινίδπς

Τήν νύκτα τής αύτής ήμέρας .
Ύπουργείον Στρατιωτικών ’Αθήνας 

Καταδιώκομε·/ εχθρόν κατά πόδαξ· 
δουςμανης

Α» ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
’ Έκ τοΰ Γενικού Στρατηγείου διεβιβάσθη πρός τό 

ύπουργείον τών Στρατιωτικών τό κατωτέρω τηλεγρα- 

φη&τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Δ^άνης περ^- 
θον είς τήν κατοχήν ημών εγκαταλειφθ^/τα υπό τωζ

-κούς μας τραυματία; διά νά έπιβιοάσωμεν _ε..ι '.αα./ο υ 
άναχωροϋντο; εις Θεσσαλονίκην τριακονταοα Βουλ,α- 
ρο·ν τραυματιών εύρεθέντων εις το Κιλκίς.
' Διά τοΰ προηγουμένου τραίνου είχε μεταφερθη πεν- 
τηκοντάς άλλων Βουλγάρων τραυματιών.£

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς διέταξεν, δπως οί Βούλγαροι 
τοαυαατίαι τύχωσιν ιδιαιτέρας έπιμελειας, ό οεΑιαΟΟ- 
χος καίοί Πρίγκηπες μετά συμπάθειας παρηκολ.υθου/ 
τήν έπιβίβασιν αύτών επι τοΰ τραίνου.

Γραφείου Στρατιωτικών πληροφοριών

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Τό Γραφείον τών Στρατιωτικών πληροφοριών άνε- 
κοίνωσε χθες τά εξής: ,

Κατόπιν τής τριημέρου μάχης του Ιν.λκ.», έ στρα 
τός παρ’ δλην τήν μεγίστην αυτού καταπονησ;/, α/α- 
συνετάνθη έν τάχει και κατεοιωξε κατα ποοα» τ>/ 
εχθρόν άνευ απώλειας χρόνου. Τά καθ εσ-ερα^ κα.α 
φθάνοντα είς τό Γενικόν Στρατηγείου αποτελέσματα 
τής τοιαύτης ραγδαίας καταδιώξεως αποτελούν ..λου- 
σ·'αν συγκομιδήν άμείβουσαν πλουσιοπάροχος το στρά
τευμά διά τήν ύπεράνθρωπον καταπονησιν εις ην υπο
βάλλεται. _ ~

Χθες 22 ’Ιουνίου, ή μεραρχία τού άκρου οε,ιοΰ^η- 
μών, κατόπιν νέου σφοδρού άγώνος, απιοθησχ .ο? <χ_ 
θοόν δστις ύπεχώρησεν όπισθεν τοΰ -,τρυμονος, 
θεν δέ πρός τάς Σέρρας, άφοΰ κατέστρεψε τας επι του 
Στρυμόνος γεφύρας Κομαριανής και Ορλια/υ.

Αί μεραρχίαι τοΰ αριστερού ήμών ενεπ/.ακησαν εις 
σφοδρόν άγώνα έναντιον εχθρού κατέχοντο» .σχυρω» 
τά νότια τής λίμνης Δοϊράνης ύψωματα.

Ή παοά τήν Δοϊράνην μάχη αΰτη οιήρκεσεν δλην 
τήν ή μέραν, καθόσον ό εχθρός χρησιμοποιώ·/ τοποθε- 
X φύσει ίσχυράν καί έκ τών προτέρων ενισχυθεισαν 
διά χαρακωμάτων, άνθίστατο κρατερως. Η ταςιαρχια 
τοΰ ιππικού, καταδιώξασα αύτόν κατά ποοα;, ε.,εφ^- 
ρεν άταίίαν είς τάς τάξεις αύτοΰ, συνελαβεν .00 α χ- 
μαλώτους καί συνέλεξε πλείστα δπλα και πυρομαχ.κα, 
Κ,ώ; ώφ«ρ™,έ6?·.β™ .Ιδδοί τή;
τοΰ έχθροΰ. Κατά τήν νύκτα τα στρατεύματα ευρ. 
σκοντο έν επαφή μετά τών οπισθοφυλάκων του εχθρού.

Τήν 23 Ιουνίου πολυπληθείς άναγνωρίσεις ιππικού 
οιασπαρείσαι ριπιοοειδώς είς μεγάλας άποστασεις άνε- 
κάλυψαν τάς ύποχωρούσας εχθρικας φαλαγγα» κα. 
ποοσδιώρισαν τήν κατεύθυνσιν αυτών. Η ταξιαρχία 
;-πικΟϋ συνεχίζουσα τήν καταδίωξιν της συνελαβεν ε 
τέοους τριάκοντα καί συνέλεξε πλήθος άλλο λάφυρων.

‘Ή άπό χθες άρξαμένη μάχη της Δοϊράνης ε^κθ' 
ΰούθησε καί σήμερου τήν πρωίαν μετά μει,ονο» σφο- 
ίρότϊτος, ένεπλώκη δέ είς αύτήν πλην τών ουο μεραρ
χιών τοΰ αριστερού καί ετέρα τοιαυτη. . ο σφο>ρ

■ καί έπιτυχές πΰρ τών ήμετέρων πυροβολαρχιών κα. 
α· τολμηραί διά τής λόγχης, έφοδοι εξηναγκασαν το/ 
Κθρόν νά έγκαταλείύή τάς θέσεις του και να τραπη 
εις τά χαρακώματα του καί περί την ΐΟην να τραπη 
είς άτακτου φυγήν καταδιωκόμενος.

Κατά τήν διήμερον ταύτην μάχην ήλωσεν ό στρα
τός ήμών 12 εχθρικά πυροβόλα καί μεγα πλήθος δ
πλων. .. ,

'Η καταδίωξις έξηκολούθησε πέραν τής Δοϊράνης 
πρό*ς  τήν Στρώμνιτσαν, ή δέ πόλις τής Δοϊράνης κατε- 
λήΦθη ύπό τών ήμετέρων. _ , , ,

Αγνοούνται είσέτι αί άπώλειαι ημών κατα τας ου 
τα >τας ήμέρας. αί τών Βουλγάρων δμως ησαν μέγι
στα'., ώς έξακριβοΰται έκ τών αριθμού των ευρεθοντω/ 

νεκρών· δουςμανης
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ύποχωρησάντων Βουλγάρων εϊς μεγάλα; ποσότητα; 
άλευρα, τυροί, δρυζα, φασόλια, διπυρίτης, ζάκχαρ:;, 
σίτος, βρώμη, πίτυρα, κονσέρβα:, λαροϊον, τσάι καί ά
λας ορυκτόν. 'Η μεγάλη αύτη ποσότης τροφίμων εύρί
σκετο αυτόθι, διότι ή Δοϊράνη έχρησίμευεν ώς γενικόν 
κέντρον έφοδιασμοϋ τοΰ έν Ίστίπ Βουλγαρικού στρα
τοΰ καί έκ τούτου δέ δικαιολογείται και η έπί|ιονο; ά
μυνα τήν όποιαν οί Βούλγαρο: άντέταξαν είς τό Κιλ
κίς και έπί τών νυτίως τής Δοϊράνης ύψωμάτων,.ώ; 
και αύτή ή τρομερά όχύρωσι; τοΰ Κιλκίς.

Ούτως ή νίκη τοΰ Κιλκίς καί τής Δοϊράνης έχει πο
λύ εύρυτέρας σημασίας αποτελέσματα άπό τήν άπλήν 
τακτικήν νίκην. Διότι διά τής καταλήψεω; τής Δοϊρά
νης άπεστερήσαμεν τάς περί τό Ίστίπ Βουλγαρικά; 
δυνάμεις πάντων τών έφοδίων αύτών καί άπεκόψαμεν 
τήν γραμμήν τών συγκοινωνιών αύτών.

Εις τό στρατιωτικόν διοικητήριο? τοΰ Κιλκίς εύ- 
ρέθη μεταξύ άλλων έγγραφων καί τό σχέδιον τής βχυ- 
ρώσεως τοΰ Κιλκίς. 'Η οχύρωσι; αύτη έχουσα σχήμα 
ημικυκλίου αποτελεί τέλειον σύστημα.

Συγκροτείται έ e 15 περιφράκτων περιβόλων ισχυ
ρά; κατανομή;. 'Η τοποθεσία έν γένει δύναται νά κα- 
ταταχθή μεταξύ τών όχυρωτέρων πεδίων μάχη; έξ δ- 
σων άναφέρει ή ιστορία, ισάξιον τή; Πλεύνης. Έκ 
τούτου έξηγοΰνται αί μεγάλα: απώλεια: ά; ύπέστησαν 
τά συντάγματα μα; κατά τήν ηρωικήν αύτών έφοδον, 
είνε δέ έτι μάλλον άξια θαυμασμού ή ακράτητο; αύ
τών ορμή καί ή περιφρόνησι; πρό; τόν θάνατον.

ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

Το Υπουργείου τών Στρατιωτικών : 
Πρωθυπουργόν Αθήνας

25 ’Ιουνίου. Έξετελέσαμεν σήμερον ισχυράν έπίθε- 
σιν κατά τών πρός Στρώμνιτσαν διαβάσεων δρου; 
Μπέλλες. Ό έχθρό; ένισχυθεί; φαίνεται έξ Ίστίπ άν- 
τέστη ϊσχυρώς, άλλ’ άπωθε.ται βήμα πρό; βήμα καί 
τινε; διαβάσει; κατελήφθησαν ήδη ύφ’ ήμών. Ί) άγιον 
διακοπεί; ύπό τοΰ σκότους θά εξακολούθηση καϊ αύ- 
ριον. Μεγάλα: φάλαγγες μεταγωγικών τοΰ έχθροΰ συ- 
νοδέυόμενα: καίύπό πεζικού έφαιησαν κινούμενα: δ:ά 
τής κοιλάδος Στρωμνίτση; πρός Πετρίτσι. Είνε κατά 
τά φαινόμενα τά πρώτα κλιμάκια ύποχωρήσεως τοΰ 
έχθροΰ, ήτις θά ήρχισεν άπό ημερών. Προσεχώς θά 
τηλεγραφήσω τάς έπ: τούτου σκέψεις μου.

Β. ΔΟΓΣΜΑΝΗΣ
Δοϊράνη 26, ώρα 8.15

' Γπουργείον Στρατιωτικών
Αθήνας

'Ημέτερα στρατεύματα προελαύνοντα άκάθεκτα. 
καταοιώκουσιν έχθρόν, φεύγοντα πρός Ηετρίτσι διά 
τών στενών τή; Στρωμνίτση;. Πεζικά τμήματα μιά; 
τών ήμετέρων μεραρχιών, όρμήσαντα διά ραγδαία; έ- 
πιθέσεω; έναντίον υψηλών λόφων, έφ’ ών ό έχθρός 
είχε τοποθετήσει πυροβολικόν κατέλαβον αύτού; καί 
■έκυρίευσαν πέντε πυροβόλα καί εν πολυβόλου.

(Γραφεϊον Στρατιωτικών πληροφοριών
'Υπουργεϊον Στρατιωτικών

’Αθήνας
"Ημέτερα στρατεύματα, προελαύνοντα κατά μέτω- 

στον Στρωμνίτση;, προσήγγισαν κατά τήν νύκτα εΐ; ά- 
πόστασιν 200 μέτρων άπό τών χαρακωμάτων τοΰ έχ
θροΰ. "Αμα τή χαραυγή ήρξατο σφοδρότατη έπίθεσις 
ήμετέρων έξαναγκάσασα έχθρόν κατόπιν μεγάλων α
πωλειών νά έγκαταλείψη τά; θέσεις του.

'Η έπακολουθήσασα σύντονο; καταδίωξι; ύπό τών 
ήμετέρων μετέτρεψε τήν ύποχώρησιν εϊς άτακτον 
φυγήν.

Ό έχθρό; έν τή φρενήρει φυγή του, έγκατεϊειπε 
τά δπλα του, τά έξαρτήματα καί πλήθος ύλικοΰ.

Στρατεύματα έξακολουθήσαντα προέήασιν αύτών 
άνευ άντιστάσεω; κατέλαβον Κοσταρϊνον, υψηλήν ό- 
χυρωτάτην θέσιν, δεσπόζουσαν στενών πρός έξοδον 
αύτών.

(Γραφεϊον Στρατιωτικών πληροφοριών 
(Έπεται συνέχεια)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΙΟΤΝ1ΟΧ

Μέ τά; τελευταίας έκπνοάς τοΰ ’Ιουνίου εκπνέει καί 
ή Βουλγαρική μεγαλαυχία καί άρπακτικότης. ΊΊρκε- 
σεν ή Έλληνοσερβική συνεννόησι; συνεπικουροΰντος 
καί τοΰ Μαυποβουνίου διά νά πέση ή λεοντή τοΰ 
Βουλγαρικού ψευτοπαλληκαρισμοϋ. Είχε φθάσει εί; 
τοιοΰτον σημεΐον έντάσεω; ή Βουλγαρική απληστία, 
ώστε ίλιγγο; μά; κατελάμβανε σκεπτομένου; πώ; θά 
καταστή δυνατόν νάλυθώσι χωρίς ζημίας υπέρτατων 
έθνικών συμφερόντων αί συμμσχικαί διαφοραί.

'Η Ελλάς κατ’ εξοχήν συμβιβαστική καί υποχω
ρητική, άποφεύγουσα έπιμελώ; νά δώση αφορμήν 
συρράξεως, ύπέμεινε μετά παροιμιώδου; ανοχή; κάθε 
Βουλγαρικήν τερατωδίαν καί αυθάδειαν. Ήλθεν όμως 
τό πλήρωμα τοΰ χρόνου καί εΐ; τή; Βουλγαρική; ατι
μία; τόν άφηνιασμόν άντειάχθη ό ελληνικό; ηρωισμός 
ό όποιος έκ παραλλήλου μέ τούς Σέρβους καί Μαυρο
βούνιου; κατεθρυμμάτισε τοΰ θηρίου τά πλευρά καί τό 
κατέστησαν άκινδυνώτερον στρουθιού. Σήμερον δέ 
μέ τάςτελευταίαςτοΰ Ιουνίου άναλαμπάς παριστάμςθα 
είς τήν ύπέροχον σκηνογραφίαν τήν οποίαν έφιλοτέ- 
χνησαν αί υπεράνθρωποι θυσίαι τοΰ ελληνικού στρα
τού, αι υψηλοί στρατιωτικοί άρεταί τού Βασιλέως 
μας καί δ ήρωϊσμό; καί ή γενναιότης τών συμμάχων 
μας.

Οί Σέρβοι κατέλαβον τό Κιουστενδίλ έπί τοΰ Βουλ
γαρικού εδάφους, άπέχον τής Σόφια; 60 χιλιόμετρα. 
Ή Ρουμανία καταλαμβάνει τήν Ντομπρουτζάν καί 
φιλοδοξεί νά εϊσέλ η καί αύτή εί; τήν Σόφιαν. Ή 
Τουρκία διέταξε τόν στρατόν της νά καταλάβη τήν 
γραμμήν Δίνου -Μηδεία;, δέν είνε δέ παράδοξον νά 
τρέφη κάποιαν κουφήν έλπίδα νά ταπείνωση καί αύτή 
τοΰ; άνοσίους σφαγείς, έμπρηστάς καί ληστα;, τούς έ- 
ξοττώσαντας εκατοντάδας χιλιάδων ’Οθωμανών, ει
σερχόμενοι καί αυτοί εί; Σόφιαν, ημείς δέ ακράτητοι 
είς λύσσαν έκδικήσεως καί τιμωρία; τής μεγαλειτέρας 
ατιμίας καί βορβαρότητος ποΰ είδε»· ή άνθρωπότης 
τούς νικώμεν μέ άφθαστον ηρωισμόν, διασκορπίζομεν 
τάς πολυπληθείς λεγεώνά; των, τούς έκτοπίζομεν άπό 
κάθε οχύρωμά των καί μέ τήν ύπεράνθρωπν όρμητι- 
κόττιτά μας τού; ώθονμεν είς τήν φωλεάν των δπου 
ανίσχυροι καί ταπεινοί δέν θά τολμήσουν πλέον νά 
μιάνουν τά ίερά μας, νά σφάξουν τούς ίεράοχα; μας 
νά ατιμάσουν τάς παρθένου; μα;, νά καύσουν ζωντα
νούς τούς αδελφούς μα; καί νά ληστεύσουν τάς περι
ουσίας μα;. Δέν ύπήρξεν άτιμία, μαρτύριον, ανανδρία, 
ποταπότης τήν όποιαν νά μή έθεσαν εί; ενέργειαν οί 
Βούλγαροι καθ’ δλον τό διάστημα τού συμμαχικού 
πολέμου καί ιδιαίτατα άφ’ ή; στιγμή; νικώμενοι άπό 
τού; ανδρείους συμμαχικού; στρατούς έτρέποντο εί; ά
τακτον φυγήν έγκαταλεί πόντε; ελληνικά; πόλεις καί 
χωρία τά όποια είχον τήν ατυχίαν νά πέσουν είς τού; 
όξεΐ; δνυχάς των. Καί τήν στιγμήν αύτήν ποΰ ό ελλη
νισμός έκφρων άπό χαράν καί ενθουσιασμόν αντι
λαμβάνεται πέριξ του τής δόξη; τήν πνοήν νά έγγίζη 
κάθε μέτωπον καί κάθε ελληνικήν ψυχήν, πλανάται 
μία σκιά πυκνή καί αδιαπέραστος, τήν όποιαν σχημα

τίζουν αί καταστροφαί καί τά έρείπια τών ελληνικών 
πόλεων καί αί έκατόμβαι τών θυμάτων τής βουλγαρι
κής θηριωδίας...

*

’Αλλά τό μαρτυρολόγιον αύτό, τό όποιον ενσπείρει 
τήν φρίκην είς δλην τήν ανθρωπότητα, συντελεί είς τό 
νά ριζώση μέ βαθυτάτας ρίζας τό δένδρον τής ελλη
νικής ιδέας, ύπό τούς κλώνους τού οποίου ό μεγάλος 
πλέον ελληνισμός θ’ απόλαυση άδιατάρακτο; τά άγα- 
θά τής ελευθερίας, χωρών πλέον πρός τήν πνευματι
κήν νίκην, ή όποία θά είνε τό συμπλήρωμα τών θρι
άμβων τής πολεμικής ζωής.

Ό ’Ιούνιος θά σημείωση σταθμόν υπέροχου δρά- 
σεως τής έλληνικής ψυχής, ή όποία έθαυματούργησε 
μέ τούς ήρωισμοΰς της καί την αυτοθυσίαν της, ή ό
ποία έγιγαντώθη είς τήνέκτίμησιν τοΰ πεπολιτισμένου 
κόσμου.

❖ £
*

Καί οί θρίαμβοι οί ελληνικοί εξελίσσονται τόσον 
ραγδαίως δσον ανθρώπινος νους· ήτο αδύνατον νά 
συλλάβη. Εϊκοσιν ήμέραι δέν συνεπληρώθησαν ακόμη 
καί άνεκτήσαμεν έλληνικωτάτας πόλεις, έλευθερώσα- 
μεν χιλιάδας χιλιάδων αδελφούς, συνελάβομεν άπει
ρους βουλγάρους, έκαθαρίσαμεν τήν Θεσσαλονίκην 
άπό τήν μιασματικήν παρουσίαν των καί άπωθήσα- 
μεν μέ καταπληκτικήν ταχύτητα εκατοντάδας χιλιο
μέτρων τού; βαρβάρους εχθρούς μας άπό τάς θέσεις 
τάς οποίας τή άνοχή μα; κατεΐχον.

% 
Λ

'Ο στρατός μας περιεβλήθη μέ άφθιτον δόξαν. 'Ο 
Βασιλεύς μας μέ τήν στρατηγικήν μεγαλοφυΐαν του, 
μέ τήν ισχυράν θέλησίν του, μέ τό ανδρικόν παρά
στημά του, μέ τήν πατρικήν μέριμνάν του καί μέ τήν 
λύσσαν είς τήν ψυχήν κατά παντός βουλγαρικού με
τέχει θείας ύποστάσεως καταστάς ήμίθεος καί θρυλλι- 
κός ήρως. Οί σύμμαχοί μας τολμηροί καί γενναίοι 
κατατροπώνουν κάθε εχθρικήν στρατιάν ποΰ αντιμε
τωπίζουν καί άπολαμβάνουν τών γενικών συμπα
θειών καί τού θαυμασμού τής άνθρωπότητος. “Ολα 
ύποσημαίνουν μίαν άναγέννησιν τοΰ ελληνισμού, ό ό
ποιος μέ τό αίμα τών θυμάτων καί μέ τό αίμα τών 
πολεμιστών γιγαντούται εϊς παμμέγιστον οργανισμόν 
.ικανόν νά θεμελιώση τήνδνειροπολουμένην άναβίωσιν 
τής έλληνικής φυλής.

Δόξα καί τιμή εις τόν Βασιλέα καί τόν Στρατόν.
Δόξα καί τιμή εϊς τού; συμμάχους.
Δόξο καί τιμή είς τά αθώα θύματα τής βουλγαρι

κής άτιαίαΐ.
Δ. Λ. Ζ.

Ο ΚΟΣΤΟΣ
'H επίσημος έκθεσις τοΰ Επιτελείου τού Γενικού 

Στρατηγείου μας έδωκε τά πρωία ονόματα τών πεσόν
των άνωτέρων αξιωματικών μας. Δύο Συνταγματάρχαι 

δ τού 8ου Συντάγματος ηρωικός 
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ Διοικητής Καμπάνηςκαί ό Κυρια- 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ζής, τρεις άντισυνταγματάρχαι ό 

Καραγιαννόπουλος, Καμάρα; καί 
Καρομηλάς, τέσσαρε; ταγματάρχαι οί Διαλέτης, Κου- 
τήφαρης, Κατσιμίδης καί Χατζόπουλος.

Εννέα ανώτεροι αξιωματικοί πίπτοντες νεκροί είς 
μίαν νικγφόρον μάχην δίδουν ιδίαν τού μεγέθους τών 
πολεμικών έπιχειρήσεων καί παρέχουν τήν εικόνα τής 
-δρμητικότητος κμί άποφασιστικότητος καί τού ηρωι
σμού τού 'Ελληνικού στρατού.

"Οταν οί ’Ανώτεροι άξιωματικοί, τούς οποίους προ
στατεύουν είδικοί .κανονισμοί πίπτουν ώς οί άπλοι
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Στρατιώται δυνάμεθα νά φαντασθώμεν ποιον μένος 
καί ποία ορμή καί ποία λύσσα ώθει τόν ελληνικόν 
στρατόν κατά τού απαίσιου έχθροΰ μας.

Τιμή καί δόξα είς τούς θυσιάσαντας τήν ζωήν των 
διά νά τηρήσωσι/ υψηλά τήν εθνικήν τιμήν. Τιμή καί 
δόξα είς τούς έκδικητάς τών μαρτυρησάντων αδελφών 
μας. Τιμή καί δόξα είς τούς προμάχους καί δημιουρ
γούς τής Μεγάλης 'Ελλάδος.

Έκ τών πεσόντων ό Άνδρέας Κορόμηλά; είνε ό 
πρώτος άνιότερος ’Αξιωματικός ό όποιος άνήκεν είς 
τό ένδοξον καί τιμημένον πυροβολικόν μας. 'Ο σεμνός 
καί μετριόφρων Στρατιώτης, ό ευπατρίδης καί ύψηλό- 
φρων ’Αξιωματικός, έ’νας άπό τούς νεωτέρου; άνωτέ- 
ρους ’Αξιωματικούς μας, ό τά ιδεώδη τής πατρίδος 
λατρεύων, ό πολύτιμος φίλος, ό άσπιλος τήν ψυχήν 
καί τόν χαρακτήρα εύρε τόν θάνατον πού έπόθει ή εύ- 
γενής καί υπερήφανος ψυχή του. Είς τό πεδίον τής 
τιμή; καί έν τή έκπληράτσει ύπερτάτου πρός τήν πα
τρίδα καθήκοντος ήρμοζεν ό θάνατος είς τόν Άνδρέαν 
Κορομηλάν καί εκεί ό γενναίος καί φρονηματίας ’Αξι
ωματικό; τόν άντίκρυσε μέ υπερηφάνειαν.

«’Έκτη Μειασχία. άναφέρει δτι Βούλγαροι στρα
τιώται, τή διαταγή λοχαγού τίνος τής χωροφυλα

κής, συνέλεξαν είς στρο- 
ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ αύλιον βουλγαρικής σχο-

ΤΟΥΒΑΣΙΛΕΩΣ λής τδν Μητροπολίτην 
Δεμίρ Ίσσάρ. δύο ιερείς 

και &νω τών 100 προκρίτων, τούς όποιους κατέ
σφαξαν.

Ή μεραρχία διέταξε τήν έκτιφήν τών πτωμά
των καϊ έβεβαιώϋ·η τδ έγκλημα.

Πρδς τούτοις έβίασαν παρ&ένους και μίαν άντι- 
στασαν κατέσφαξαν.

Διαμαρτυρη&ήτε κατ’ έντολήν Μου, είς τούς 
άντιπροσώπους τών πεπολιτισμένων Δυνάμεων έ
ναντίον τών άνϋ'ρωπομόρφων τούτων τεράτων, 
κα&ώς καί είς τδν πεπολιτισμένον κόσμον ολόκλη
ρον καϊ δηλώσατε, δτι &ά άναγκασϋ·ώ μετά λύπης 
Μου νά προβώ είς άντίποισα δπως έμπιεύσω φό
βον καϊ σκέψιν τινά πρδ τής τελέσεως τοιούτων έ- 
γκλημάτων.

01 Βούλγαροι έπισκιάζουν δλας τάς φρικαλεό
τητας τών βαρβαρικών έπιδρομών τοΰ παρελθόν
τος καί άπεδεικνύουν δτι δέν έχουν πλέον τδ δικαί
ωμα νά συγκαταλέγωνται μεταξύ τών πεπολιτισμε
νών λαών».

Κωνοτιινιϊνος ΙΓ

Η ΜΟΔΑ ΤΟΤ ΠΑΡΕΑΘ01ΪΤ02
— ’Αρχαιολογικαϊ ανακαλύψεις.

Τό αρχαιολογικόν Μουσειον τή; Φιλαδέλφεια; 
δημοσιεύει τό πόρισμα άρχαιολογικών εργασιών έκ
τε) εσθεισών εν Κρήτη ύπό άγγλική; τίνος επιστημο
νικής άποστολής.

Έκ τών ερευνών και τών αρχαιολογικών ευρημά
των τή; άποστολής ταύτης προκύπτει,—γράφει ό «Βε- 
ρολϊνειο; Ταχυδρόμο;—δτι αί γυναίκες τή; Κρήτη; 
πρό πέντε χιλιάδων έτών έφοροΰσαν φορέματα όμοια 
μέ έκεϊνα, τά όποια ράπτονται σήμερον εί; τά όνομα- 
στότερα παρισινά ραφεϊα τών νεωτερισμών.

'Η άρχαιότη; λοιπόν άποοεικνύετα: οτι έγνώρισε 
και αύτή εΐ; τήν έποχήν τη; τού; μακρού; πολυπτύ
χου; πέπλου; καϊτό δέρμα τοΰ πάνθηρος,γαρνιρισμένον 
μέφύλλα τεχνητά,δι’ώνπεριέβαλετήνάγαλματώοηδσφύν 
βακχίδων.θύρσειςκα: τύμπανα, κρόταλα καζκοσμήμα- 
τα άλλα άπετέλεσαν καί κατά τιύ; παναρχαίου; έκεϊ-
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νους χρόνους τήν εύρυθμίαν τής έμφανίσεως τών κορυ
φαίων.αίτινεςκαθίσταντο έλκυστικώτεραιμέ τάς ωραίας 
έκείνας φα'.νομηρίδας.

'Γπήρξε πράγματι εποχή, πολύ απώτατη, κατά 
τήν όποιαν λαοί, τούς όποιους ό κ. Σολομών Ρεϊνάχ 
όρίζει εύφυώς ώς φυτώρινν τών προϊστορικών ήμών 
προγόνων, έζων μέ τά σημερινά ήθη και έθιμα. Αί 
κομψαΐ κυρίαι τής εποχής εκείνης, ένδεδυμέναι μέ 
ολον τό στύλ τού σημερινού γυναικείου συρμού, 
ουδέ τής φούστας άν τ ρ αβ έ έξαιρουμένης φέρουσαι 
δέ θαυμασίαν κόμμωσιν ώςτήν σημερινήν καικαπέλλα 
ιδιόρρυθμαέπίσης, περιεσφυγμέναι δέ καί εντός κορσέ
δων, αναλογών τελείως πρός τους σημερινούς, δέν ήρ- 
κοΰντο μόνον νά έξοδεύουν τόν καιρόν των εις τήν τέ
χνην τοΰ στολισμού καί τής πολυτελείας. Φεύγουσαι 
τήν μονοτονίαν, άνελάμβανον ενίοτε τά μέρη καί δη
μοσίων ύπηρεσιών, όίστε νά είναι πληρέστατα δικαιο
λογημένη η φιλοδοξία τών σημερινών σωφραζετών 
μας, αί όποίαι δπως φαίνεται, δέν ζητούν παρά νά 
έπανακτήσουν δικαιώματα πολιτικά, τά όποια έξή- 
σκουν ήδη αί γυναίκες πρό πεντήκοντα αιώνων. Φαί
νεται μάλιστα οτι εις τό τέλος έκ τών αρχαιολογικών 
αύτών ανακαλύψεων θ’ άποδειχθή οτι καί οί άνδρες 
τής εποχής έκείνης έφοροϋσαν, οί ταλαίπωροι καί αύ- 
τοί το ίοικον μας τό άπαίσιον φ ω κ ό λ !

Αί Χαλδαιαι σύζυγοι, πρό τών γυναικών τής Κρή
της, είχον τό οικαίωμ,α νά δίδουν δρκον, νά χρησιμεύ
ουν ώς μάρτυρες νά είναι έκλέξιμοι εις μερικά άξιώ- 
ματά δημόσια. Αύτά τούλάχιστον μάς πληροφορεί μία 
μεταφρασθεΐσα εσχάτως ιερογλυφική έπί κεράμου νο
μοθετική βίβλος, αί διατάξεις της όποιας έν άλλοις λό- 
γοις άνεγνώριζον εις τήν γυναίκα δικαιώματα, τά όποια 
μόλις εϊς τήν εποχήν τοΰ σημερινού πολιτισμού καί κα
τόπιν αγώνων καί Επαναστάσεων κατώρθωσαν οί άν
δρες νά έξασφαλίσωσιν ύπέρ αύτών.

Διά ν’ άποδειχθή άλλην μίαν φοράν ή αλήθεια δτι 
ούδέν καινόν ύπό τον 'Ήλιον, ώς λέγει ό Ίουβενάλης.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Οά.τοβιώσας Μόρκγαν δέν ήτο μέ.γας φίλος τών είρη- 
! νοφίλων. 'Όταν ή βαρωρϊς Τοϋτνερ μετέβη εις τήν 
’Αμερικήν διά περιοδείαν διαλέξεων περί τοϋ ειρηνο

φίλου κινήματος, αί. αμερικανικοί εφημερίδες Ανήγ
γειλαν δτι δ Πίερπον Μόργκαν τήν ύπεδέχθη κακώς, 
άρνηθείς νά άπαντήση εϋνοϊκώς εις τήν πρόσκλησίν 
της δπως συμμετάσχη εις τήν προπαγάνδα ταύτην. ’Ι
δού δέ πώς συνέβη τδ έπεισόδιον :

Ή βαρωνίς εφοδιασμένη διά συστατικής επιστολής 
τοΰ ήγεμόνος τοΰ Μονακό μετέβη δπως έπισκεφθή 
τόν ’Αμερικανόν εκατομμυριούχου, πεπεισμένη δτι καί 
ουτος θά ήτο οπαδός τής ιδέας τής Ειρήνης. Ό Μόρ
γκαν δστις τήν ύπεδέχθτ] είς τήν περίφημου βιβλιο- 
-θήκηντής λεωφόρου Μάδισον, ήκροάσθη προσωπικώς 
τούς λόγους τής Σοΰτνερ ήτις έζήτησε νά απόδειξη είς 
αύτόν τήν άνάγκην ίσχυροτέρας προπαγάνδας ύπέρ 
τής παγκοσμίου ειρήνης, καί δταν αύτη έτελείωσεν ά- 
πήντησεν είς αύτήν ψυχρώς διι ή πατά co έάν έπίστευεν 
δτι διέβλεπεν είς τό πρόσωπόν του φίλον τής Ειρήνης. 
Έκπλαγεΐσα ή κυρία Σοΰτνερ διέκοψεν αμέσως τήν 
συδιάλεξιν καί άνεχώρησε. Τό έπεισόδιον άνηγγέλθη 
καί είς τό γεύμα δπερ παρετέθη πρός τιμήν τής βαρω- 
νίδος ύπό τών ’Αμερικανών ειρηνοφίλων καί δ Κάρ- 
νεζι δστις ήιο μεταξύ τών παρόντων, ήρώτησε τήν 
Σοΰτνερ έάν ήτο αληθές δ,τι έγραψαν αί έφημερίδες 
σχετικώς πρός τήν μετά τοΰ Μόργκαν συνομιλίαν της. 
'Η Σοΰτνερ άπήντησεν καταφατικώς πρός μεγάλην 
έκπληξιν τοΰ Κάρνεζι δστις έδήλωσεν δτι δέν ήδύνατο 
νά έννοήση τό πράγμα.

ΓΓ αδελφή τοΰΠασχάλ δέν ύπήρξεν μικρότερα τοΰσυγ-' 
H γραφέως τών «Σκέψεων». Ή «Έπιθεούρησις τών 
Παρισίων» πραγματεύεται τό ποιητικόν στάδιον τής 
μικράς ποιητρίας, καθ’ δ ή παιδίσκη φαινόμενου είς 
ηλικίαν έννέαέτών, καίτοι δένέγνώριζεν ούτε άνάγνω- 
σιν, κατούρθωνε νά συνθέτη μικράς ποιήσεις. Κατ-χ 
τήν έποχήν εκείνην δ πατήρ τής μικράς ποιητρίας, ά- 
ναχωρών διά τήν Όβέρνην, ένεπιστεύθη τήν μικράν 
θυγατέρα του είς την κυρίαν Συνότ, αδελφήν τοΰ ποι- 
ητοΰ Ντολιμπάο καί είς τήν οικίαν τοΰ ποιητοΰ αύτοϋ, 
ή μικρά ποιήτρια έγραψε μίαν έμμετρον κωμωδίαν 
πεντάπρακτου, διά τήυ δποίαν έγένετο λόγος είς δλό- 
κληρον τήν πόλιν τών Παρισίων. Έπίσης έγραψε δια
φόρους ποιήσεις, επιγράμματα, ώς καί σονέττα,έξ ού 
έν γραφέν τώ 1628 άφιεροΰτο είς «τάς παχύτητας τής 
βασιλίσσης»ύπόθεσιν πολύ παράδοξον διά τήν έμπνευ- 
σιν τής μικράς παιδίσκης. Όδηγηθεΐσα ή μικρά ΓΤα- 
σχάλ είς τήν Αύλήν καί παρακληθεϊσα νά σύνθεση, 
στίχους, έπί γόνατος σχεδόν έγραψε δύο έπιγράμματα 
διά μίαν κυρίαν καί μίαν δεσποινίδα, άφοΰ έπί τινας 
στιγμάς άπεσύρθη είς μίαν γωνίαν μόνη. Τό ποιητι
κόν τάλαντου τής μικράς κορασίδος έχρησίμευσε καί 
διά τήν σωτηρίαν τοϋ πατρός της, δστις διά τι πολιτι
κόν σφάλμα παρ’ ολίγον νά έπισκεφθή τάς φοβέρας 
είρκτάς τής Βαστίλλης. 'Η μικρά ποιήτρια προσκλη- 
θεϊσα ύπό τής δουκίσσης Αίγκουΐγών καί άπαγγείλασα 
στίχους πρό τοΰ καρδιναλίου Ρισελιέ τόσον κατέθελξε 
τόν μέγαν καρδινάλιον, ώστε ουτος προσεκάλεσεν είς 
τόν οίκόν του διά νά γνωρίση δλήκληρον τήν οικογέ
νειαν τής ποιητρίας. Τά ποιητικά έργα τής παιδίσκης 
έτυπώθησαν τώ 1638 ύπό τόν τίτλον «Στίχοι τής μι- 
κράς Πασχάλ». Δυστυχώς δμως οι στοίχοι ούτωι έξη-· 
φανίσθησαν.

Ολιγόστιχα
Γενικός Διοικητής Θεσσαλονίκης διωρίσδη ό κ. Στεφ. 

Δραγοΰμης.
— Ό διορισμός τοϋ διαπρεπούς άνδρός έ.τεκροτήδη- 

ύπό πάντων.
— Άνεσυνεστάθησαν δλα τά Νοσοκομεία.

— Αί Έλληνίδες μέ νέαν ζέσιν έπεδόθησαν καί πάλιν 
είς τό έργον των τό εΰγενές καί ώραΐον.

— Έπί κεφαλής πάντοτε ή Α. Μεγαλειόιης ή Βασίλισσα 
Σοφία καί αί πριγκήπισσαι.

— Τά θέατρα έκλεισαν Ό κ. “Υπουργός τών ’Εσωτερι
κών έθεώρησεν δτι ήτο έπάναγκες τήν στιγμήν καθ’ ήν μά
χονται είς τά πεδία τών μαχών οί αδελφοί μας καί μεταφέ
ρονται οί τραυματία; μάς νά μήν διασιεδάξουν οί ’Αθηναίοι.

— Τό ζήτημα εΐνε όντως σοβαρόν καί τό μέτρον έστάνα- 
γκες άλλά συγχρόνως γεννάται τό ερώτημα; Πώς θά ζή- 
σουν αύτοί οί άνθρωποι;

— ΉΠολυκλινική έδείχθη καί είςτήνπερίστασιν αύτήντοΰ ’ 
δευτέρου πολέμου μας εύεργετικοτάτη.

—Διότι πλήν τών τραυματιών τούς όποιους έδέχδη εις 
τάς αίθουσας της κοί περιποιούνται μέ τόσην αΰιαπάρνη- 
σιν αί Κυρίαι της, έκάλεσεν είς εμβολιασμόν διά τήν 
νόσον τής χολέρας τό κοινόν τών ’Αθηνών.

—Καί ό κόσμος άθρόος σ.τεΰ'ει έκεϊ καί λαμβάνει τήν 
προφΰλαξιν κατά τής άπαισίας νόσου.

—Καί τό Άρσάκειον μειεβλήθη είς Νοσοκομεϊον τών 
τραυματιών.

—Τό Νοσοκομεϊον τής Πριγκηπίσσης Αλίκης έγκατε- 
στάθη είς τήν οδόν Ριγγίλης.

—Τό τή; Πριγκιπίσση; Ελένης είς τήν οδόν Σωκράτους’ 
— Ή «’Εστία» ήνοιξεν εράνων ύ.τέρ τών αναγκών τοϋ 

πολέμου.
—Έως σήμερον είσεπράχθησαν 14 χ. λ. δραχμαί.
— Ό κ. Ζαχάρωφ ό πλούσιος "Ελλην τών Παρισίων, - 

προσέφερεείς τόνκ. Βενιζέλον ένα έκατομμύριον δραχμών.
— Είς τάς άρχάς τοΰ μηνάς έπαίχδη είς τό θέατρον τής - 

Κυβέλης τό έργον τοΰ κ.'Λιδωρίκη, «Κρυφός Πόθος».
— Τό έργον φύσεως πατριωτικής δέν ήτο δυνατόν παρά- 

νά άρέση ύπό τάς σημερινός ψυχολογικός συνθήκας-

ΑΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΤΣοΥΤΣΦΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΥΛΗΣ

ΑΝΘΗ, ΦΥΤΑ, ΔΕΝΔΡΑ, ΣΠΟΡΟΙ,'ΒΟΛΒΟΙ
ΠΑΖΑΡ ΦΥΤΩΝ ΣΤΕΡΙΛΙΖΕ

μεΙάΜον, άρξ««έ. δξνδέ, χαΐκίνων, κ.χΛ.

Έκτελεΐτα Λσα ίεγασία άνδοδβτ,χής *.«β«μ(λλου  χΛακΛησίατ χαλλπεχνίας x«l 

λεπτότητας είς τιμάς έκτος παντός συναγωνισμού.
Άναλαμβάνειπάσαν κηπουρικήν έργιισίαν, ήτοι φυτεύσεις κήπων, πάρχων, δένδρο- 

στοιχιών πλατειών κ.τ.λ.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΑ! Ε ✓‘X'Vl
ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΠΓ^ΕΙΟ 1Γ I

ΕΠΙΠΛΑ-

STA4IOT 16 ΚΛΛΑΜΙ2ΤΟΤ 24

3δί,ΟΟθ βχήμ.ατ« «5 <>ΑΎ
ΣΤΕΡΕΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΟΤΑΤΑ ΤΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΤΑ 70 ο)ο.

Διά σαλόνια, εισόδους, κήπους, ταράτσα^, σερ- 
ρας, γραφεία, κιόσκια, αίθουσας αναμονής, ξενο
δοχεία καφενεία, ζαχαροπλαστεία κτλ.

ΚΑΡΕΚΛΑΙ δ^· 5 καιανω
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΙ » » » ’ *
ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ » » * » -
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ' » » ’ ;> «
CHAISE · LOKQUES » * * * *
ΚΟΥΝΙΣΤΕΣ * 12 * * *
ΖΑΡΔΙΝΙΕΡΑΙ , 5 > » »

Τά μπουρέ, καλάθια καί πανέρια διάφορα πό
σης χοήσεως καί σχήματος, μπαούλα, βαλίτσαι ε- 
φημερ'ιδοθήκαι καφενείων κλ. κάλαθοι άχρηστων, 
μπαστουνιέραι, πορτ-μαντώ και πάν ετερον είδος 
ή άντικείμενον τής καλαθοπλεκτικής.

παϊκών εργοστασίων μέχρι τής έκτυπώσεως του ιδιαίτερου καταλόγου μας

’.Agntyi. Τηλεφώνου 374
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Madame SOPHIE ZILLER

ACADEMIE DE MUS1QUE
Concert Training

Musique classique et modeme. Lecons d’ ac- 
compagnement pour les dames et Messieurs qni 
jouent un instrument quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement

1 Εεφοη par
2 » »

SUJ <i^/orme pianistrique*  

semaine

»

Sgst&ne Deppe

*5 
IO 

tousles 25jours25 » 
(Chez elle de 3—5 hj

fr.
»

le 
»

cachet

Έν όδώ Έρμου άριϋ'μδς 42ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

I. & Δ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΩΝ
Εις τόν αφθονον καί ποικιλώτατον και πολύμορ

φον καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοϋ καταστή
ματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τε
λειότερα άσπ,ρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον 
πολυποίκιλλακεντή ματα καί δαντέλλας καιτάς 
τελευταίας μόδας ύ φάσματα. Δέν θά σάς προσελ, 
κόση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τοϋ καταστήμα
τος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχας 
τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.

ΚΝ^ΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ· ΓΕΩΡΓΑΝτΗ

ε.π.Α.π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΕΙΟΝ
Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν 

τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρόςό'φελος τών ταξειδευ- 
όντων μέ βιβλιάριον25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει 
μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ Ά&ηνών
Δια Κόρινιθον Είσιτήρ. 9.20

’ “Αργος
Βιβλιάρ. 7.65
Είσιτήρ. 15.70

Ά Τρίπ.
Βιβλιάρ. 12.20
Είσιτήρ. 23.20

» Μεγαλ.
Βιβλιάρ. 18.—
Είσιτήρ. 29.20

s Κυπαρ.
Βιβλιάρ. 21.95
Είσιτήρ. 34.50

» Άκρ.
Βιβλιάρ. 27.80
Είσιτήρ. 19.50

» Πάτρας
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

13.05
25.—

» Πύργον
Βιβλιάρ. 19(65
Είσιτήρ. 37.70

Εκ ΙΙατρων
Βιβλιάρ. 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

4.60
3.85
7.85
6.10

11.60
9.—

14.60
11.—
1275

13.90
9.20
6.55

10.—
9.35

16.35
13.55

7.05

8.20

Διά Πύργον

»
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ 
Είσιτήο. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

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

Λεχαινά 

Α’ίγιον 

Κόριν.
- -I--

Έκ ΤριπόΑεως 
Διά Καλάμας Είσιτήρ.

Βιβλιάρ.
» Ναύπλ. Είσιτήρ. ν..,·, 

Βιβλιάρ. 6.75
(Έκ τοβ Γραφείου)

13.70 
’9.65
9.50

12.25
8.05
7.80
5.60

6.35 
4.15 
3.80 
2 45 
2.55 
1.70 
8/45
5.50

7.35
4.85
4.70
3.40

Άναχωρήσετς έξ Αθηνών
6.30 π.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν 

Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν Καλάμας. 
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, 
Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, Όλύμπια- 
Διά Κόρινθον καί τάς μέχρι Άκράτα 
στάσεις.

1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
Άναχωρήσετς έκ ΙΙκτρών

μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας.
» Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλιον, 

’Αθήνας.
». Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον ’Ο

λύμπια Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγα- 
λόπολιν, Τρίπολιν.

3.45 μ. μ. Διά Καλλήνην (λουτρά), Πύργον ’Ο
λύμπια.

\ννκχω ρήσεις έκ Κ.χλα.{>.ώ/
7,00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, 

Πάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύ- 
πλιον ’Αθήνας.

» Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

________ *.  ηαυπΛίου 
Τοπική έκ Κορίνθου
Έκ Όλυιιπίων. Πύργου, Κυλλήνη 
(λουτρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλο- 
πόλεως, Τριπόλεως Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ 
1000 χιλιόμ.

έκπτωσις 25 9Ι0 
2500χιλιόμ.

7.30 π
11.40

6.30

12.05

6 15 V· Τη*  Πα’ρν’’ ,Τ£ιπόλεως, Ναυπλίου 
Ο. ΙΟ » Ιοπίκυ Εκ KnnivAr».
7.05

8.05

(A' 
(B' 
(Γ' 
(A' 
(B' 
(Γ'

Θ.

Θ.

Δρ.

Λρ.

------,.ιου.
ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
90)
75)
45)

210)
175)
105)

διάρκειας 
6 μηνών

διαρκεία5
1 μηνών

έ'κπτωσις 30

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθεί- 
σας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρός τοΰτο εΐνε και τό μέγα αυτό Κατά
στημα είς τό όποιον συνεκεντρόθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, 
πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφ&ονία και ποικιλία όλων τών ειδών τής Ζαχαρο
πλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής 
εύθηνής διανομής κατ’ οΐκον άγνοΰ καί νωπού ‘Αγγελαδινοΰ Γάλακτος ! ! Τά Για
ούρτια του κατέστησαν όνομαστά, όλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται 
άφθονα, εύθυνά, καίμε υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλα
στικές γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν όλων αύτών δι
καίως θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ εκλεκτού κόσμου, δικαίως εύρίσκουσι θέσιν 
μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί ακόμη 
δικαιότερον δλοι οί συχνάζοντες είς τά ϋ'έατρα δέν θεωροΰσι τήν διασκέδασίν των 
πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των, ή τό παγω- 
μένον γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝΔΡ-60^000-000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

‘Υποκαταστήματα »
ΕΝ ΕΑΛΑΛΙ : Έν Hetpaist, Πάτρζις, Σύρφ, Κχλάμαις, 

Τριπόλει, Βόλφ Λαρίαση . Άγρινίω καί Κχρδ'.ταη.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Xxv(gi(, Ήρα*λ«1φ  χαΐ ΡχΑύμνφ.
ΕΝ ΤΟΓΡΚΙΑ : Έν Κωναταντινουπόλίΐ (Υποκατάστημα έν 

Γαλατί μβχά Πρακτορ»ίον ίν Στχμπούλ), Άμιοφ, Τρα- 
πεζούντι, ΚιρζσΛντι, Μπχφρφ, Άδίνοις, Ταροφ. Μχρ- 
σίνη, Σμύρνη, Θισσαλονίκ/;, Σέρρχις, Καβάλλ?, Ξάνθη, 
Ί<>ανν(νοις καί Χ(φ.

ΕΝ ΑΙΓΓΠΤ§ : Έν Άλβξινδ s'.tf. (μ»ιά παραρτήματος έν τή 
σιινοιχί? Mitan), Κτίρφ, (μττά παραρτήματος έν τή σο- 
νσικίφ Mousky), Μανσούρφ κχΐ Ζχγαζιχϊφ, ΜΙτ-Γκάμ 
Τάντφ καί Μπένι-Σοοίφ.

ΕΝ ΛΟΝΛΙΝ? : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΓΡΓφ (Domhol. Monckcbsberg strase 18).
ΕΝ ΛΕΜΒΣ2 (Κύπρον κχΐ ΕΝ ΧΑΡΤΟΓΜ καί έν Αιμίνι Σουδάν 

(Σουδάν).
ΕΝ ΛΙΜ8ΝΙ Βχθέος (Σάμου).

Διοικητικόν Συμβούλιον
Σ. Φοαγκιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπόταόης, Αν

τιπρόεδρος. Κ. Βεροϋγκ, Ε. Έιΐ’ειοϊκος Εΰάτ. I. 
Εί'γενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ή'.τόπουλος, Ζ.
Κ Μάτόαι·, ’Eyy. Μπενάκης, ΜαοκίκΙιος δέ 1*έ-  
Ιϊερόώ, I. Ήλτάιίκος, Βαρόνος Δέ ΙΝεφλίζ, Μ*χ.  
Σαλβάγος, Δ. Στεφάνου καί ’Ey. Ροδοκανάπης.

Γενικός Διευθυντής

Ζαφζίριος Κ. Μάτάας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική

ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ ATHONEGLES

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελει πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι’Προεξοφλήσεις έμπο ρικών γραμμα 
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεω- 
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων- 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων έσωτερικοΟ καί έξωτερικοΟ έκ- 
τελεΐ χρηματιστικάς έντολάς· έκδίδει έπιταγάς πι
στωτικές έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς, πλη
ρωμών έν τε τώ έσωτερικω καί έξωτερικώ" άνοίγει 
τρέχοντας λ)σμοΰς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντΐ έλαχίστων δικαιωμά
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων 
διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς διά 
τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, είς έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΟ καί 
είς τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
όμοίως Αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής 
Τραπέζης έπί τών έν τώ έξωτερικώ Ανταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξα- 
μηνίαν άπό τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώ
της ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτου ργε 
καθ’ έκάστην.



ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»
ΚΟΝΙΜΚ 

Σ.χαίΗ.χαΙ Α. ΜΕΤΑΞΙ 
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΆΣΗΜΑ

Παραγωγή έτησία
1 20,000 ΦΙΑΛΩΝ

Αντιπροσωπεία εις όλας τάς με 
γάλας πόλεις ’Αμερικής, Τουρ

κίας και Αίγύπτου,

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΑΓΟΑΗΝ ΤΗΝ ΤΟΓΡΚΙΑΝ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ No 9

Γενικός πληρεξούσιος 
X. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΕΡΓΑΠΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ. 

|ΓΪ] ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Πΐ 
W ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ LΈν ’Αλεξάνδρειά j Έν Καιρω

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ | A. I. ΙΕΡΩΝΝΥΜΙΔΗΣ

Ε ΥΡΟ ΝΧ° Ν ΝΕΣΤΛΕ
C ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεοταχ scs άλατά. φαρμαχεοα ζ,αέ φαρμαζεφπ.ορεΐα.

ΑΝΤΠΙΡΟΖΩΙΙΟΙ Δοά τχ;ν Ελλάδα χ«λ Κρήνην.
κ°ε ΕΥΓβ ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ
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