ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ
ΜΗΝΙΑΪΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ·

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΕΥΓΕΝΙΑ

ΖΩΓΡΆΦΟΥ

I

I

ΑΒΗΝΑΙ

ΕΤΟΣ ΣΤ'.—ΤΕΥΧΟΣ 69
ΙΟΥΛΙΟΣ 1913

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,

ΙΩΑΝ-Γ. KPANISTHS |

ΜΗΝΙΑΪΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Ε1ΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

JEAN-<3- CRANIOT1S

©ΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ

ΣΓΝΔΡΟΜΆΙ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΟΙ

CH1RURGIEN-DENDISTE

ΟΜΗΡΟΥ 5Α (Έναντε Βουλής

RVE OMERE $Α (vis-a-vis du Parlement)

ΚθΗΝΚΙ

... . . . ·
Δραχμάς
12.—
Διά τούς Διδασκάλους
»
8.—
ΑΜΕΡΙΚΗΝ......................................................... Δολλάρια
3. —
ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ . . .
Λίρα ’Αγγλίας
1)2
ΚΥΠΡΟΝ . . .............................
Σελίνια
10. —
ΕΥΡΩΠΗΝ
........
Φρ. χρ.
12.

ΑΤΗέΝΕΒ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά
Διά
Διά
Διά

-

τήν
τήν
τήν
τήν

”<ί.ζδοστς έζλεζτή γενεζώς

Φρ. χρ. ή Λρζχ.

*ίΐ». —

Πάσα εργασία έκτελεΐται δΓ ήλεκτρικών έρ-§ Toutes le interventions se font avec une in
γαλείων τελείως άνωδύνως και κατά τάς νεω ■ |
strumentation electrique sans aucune douleur
τάτας μεθόδους τής ΰδοντοϊατρικής επιστήμης | et d’ apres les toutes nouvelles methodes de la
και τέχνης.
specialite.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ :

V I SIΤ ΕZ

Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

LA PARFUMERIE

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83 -ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική διεύθυνσή:

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕβΡΗΣΙΝ, “ΑΘΗΝΑΣ

S. BACHARIA
31-RUE DU STADE-31

Παν χειρόγραφον δημοσιενόμενον η μή δεν έπιστρέφεται

GRANDE COLLECTION DE TOUS

Παν σύγγραμμα άηοστελλόμενον είς τά γραφεΐά μας άναγγέλλεται

hES NOUVEAUX PARFUMS

Ac έγγραφαε αίρχονταε άπό 1ης έζάβτου μ.ηνός·—Τό τε'ϋχος δρ. 1

περιεχόμενά
Τό Διάγγελμα τοΰ Βασιλέως.—ΟΙ ’Αθάνατοι: Ενγινίας Ζωγράφον. — Ίταλολογήματα : θ. ΒιλΙιανίτη
Διαπρεπεϊς Έλληνίδες κατά τόν Ιθ' αιώνα (Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου: Σπ Διβιάζη.—‘II μεταφορά τών τραυματιών είς τήν
Κέρκυραν : Δος A. Ε. If. — Τό Χαρεμλίκι: Δήμητρας Βάκα (Μετάφρασις) Ν. Σ. — Σύγχρονος μούσα. Στά κόκκαλα τών
λυτρωτών τής Μακεδονίας, Στ’ όιειρό μου: I. H, Σταματονλη. — Ή Γιγαντομαχία τών Βουλγάρων, — Από τά τρίστιχα
τής ϊίβήνης: Ι· ΠοΙεμη —ΙΛ Έλληνίδες καί δ πόλεμος.- Οί τραυματίαι μας είς τά Νοσοκομεία —Άπό τούς ελληνικούς
ηρωισμούς.—Άπό τήν ζωήν τοΰ Μηνός: ’Ιούλιος: Δ. Δ. Ζ
.
_ _
c ,
: Χαρακιηρισμός τών Βουλγάρων.— Ή ειρήνη. — ΟΙ άπαχθέντες πρόκριτοι Δοϊράνης. — ‘Ο αρχιε
πίσκοπος Κερκύρας καί Παξών —Είς τό ΙΙαλαμήδιρν.— 'Ιερός εθελοντικό; λόχος Γρεβενών.—ΙΙοϊα ακριβώς τά σύνορά
μας.—ΟΙ ιέοι πληθυσμοί ιών Βαλκανικών Κρατών. —Άπό τά περίεργα τής ζωής.—’Ολιγόστιχα,—Νέαι εκδόσεις.
ρζ^ΟΝΕΣ : Σημαία Βουλγαρικής Ταξιαρχίας. — Ή μεταφορά τών λαφύρων. — ΊΙ καταστροφή τής αγοράς
Σερρών.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ & KOTZIA
ΔΙΑΔΟΧΟΣ:

Α. Γ. ΠΑΛΛΗΣ

To αρχαιότεροι’ τών Iv 'Ελλάδι Χαπτοπωλείιον

ΊδρυϋΙντφ 1870

Ωραιότατα εΐνε τά νέα μεταξωτά διά φορέ

ματα τής μόδας τών κυρεών, τά όποια έκό-

μισε τά έπι τής όδοΰ
Έρμου 58 γνωστό-

τατον

κατάστημα

τοϋ κ.
Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων, συγγραμ
μάτων, Περιοδικών καί πάσης ποιότητες.

8Ε0Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΪΛΟΪ

Μεγάλαι άποθήκαι εΐδώ/ γραφικής ύλης πάσης

τά Magnolia

προλεεύσεως.
’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κχτχστίχυν, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίων.

Μόνοι έκδόται έν 'Ελλάδι ’Επιστολικών δελταρίων

veloute.

Rpes

Taffetas

noussoulin sangant,

Δεκταί παραγγελία·. έ'-τελούρε/χι τάχιστα. Έζεδόθ ή

Taffetas, fleur deu-

σαν πλέον τών ειδών μέχρι τοΰδε.

phine κλπ. ώς και

’Ατμοκίνητο'/ Τυπογραφείο'/ μέ 10 πιεστήρια διά

μικράς έπιμεμελημένας εργασίας(ΊΤυν3ηχ de peville)

αί νεώτεραι γαρνι-

ώς και διά μεγάλας καλλιτεχνικές τοιαύτας.

τοΰραι διά τάς πλέον

Φωτογρκφτζσ.

ε”<5η: Μεγάλη παρακαταθήκη

φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόραν προε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών

PRIX DU NUMER© : ι FRANC

πλακών Imperial Dry Plate Co Dtp ·

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

sic τουαλέτιας κυ
ριών.

/

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΕΤΑΕΙΑ
DEMETRIUS SKIADAS

Γ· ΓΕΗΡΓΑΝτΗ

EGYPTE. LE CAIRE, - RUE RUEY No 5

S4

’Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεΰωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή προς τοΰτο εινε καί τό μέγα αύτό Κατά
στημα είς τό όποιον συνεκεντρώ&η πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης,
πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία δλων τών ειδών τής Ζαχαρο
πλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής
εύθηνής διανομής κατ’ οίκον άγνοϋ και νωποΰ Άγγελαδινοΰ Γάλακτος ! ! Τά Για
ούρτια του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται
άφθονα, εύθΰνά, καίμε υλικά έκλεκτά καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλα
στικής γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αυτών δι
καίως θεωρείται τό κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν
μόνον οί προνοητικοί ποϋ' φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη
δικαιότερου δλοι οί συχνάζοντες είς τά ύ'έατρα δέν θεωροΰσι τήν διασκέδασίν των
πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των, ή τό παγωμένον γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

; Grande Fabrique, Distil lerie de Liqueurs
ft Grande Depot
*
de Vins

Fournisseur de L’armee d’ Occupation
Maison Fondee eii 1870

IMPORTATION - EXPORTATION

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Δελτίον κινήσε.ως Σταφιδοκάρπου

άπδ

ΙΟ

Αύγούσίου

1912 &ως ΙΟ

"Ετη
1912)13
1911)12
1910)11

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Λίτρχ6 ΈνεττκαΙ
245,866,803
236,731,257
236,549,190

ΑΠΟΘΗΚΑΙ
■

’Ιουλίου 1913

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παρακρατήσεως

*Ετη
1912)13
1911)12
1910)11

Έκδοθέντα παρελ. χρήσεως
»
»

Ποβόν δελτίων Χυμ,ψηφτβμ,ος *
Έ·«όλ
90,920,000
74,533,200
16,386,800
93,521,100
84,156,000
9,365,100
92,459,400
83,667,000
8,792,400

Προκαταβολών έπι ενεχνρφ
’Έτη
1912)13
1911)12
1910)11

Ειβαγωγή
15,767,319
16,458,583 *
19,533,671

Έςιγωγή
11,922,094
12,614,687
12,810,787

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΑΝ

Διεύθυνσις Τηλεγραφική

ΚΕΜΑΙΙΟΝ UTIBEBIHIENOH JP- 60.000.000

ΑΘΗΝΑΪΚΗΝATHONECLES

Ή Τράπεζα Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι· Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολής έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων' Υποκαταστήματα
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ΕΝ ΕΑΑΑΛΙ : ’Εν ΠειραϊΣί, Πάτραις, Σύρφ, Καλίμαις,
ματικών, γραμματίων έσωτερικοΟ καί έξωτερικοΟ έκΤριπόλει, Βόλφ Δαρίσση. Άγρινίφ καί Καρδίτση.
τελεϊ χρηματιστικάς έντολάς· εκδίδει έπιταγάς πι
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : ’Εν Χανά.ις, Ήρακλείφ καί Ρεθύμνς».
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : ’Εν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν στωτικής έπιστολάς καί τηλεγραφικής έντολάς, πλη
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, Τραρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί έξωτερικφ’ Ανοίγει
πεζοϋντι, Κερασοδντι, Μπχφρα, ΆδΑνοις, Ταρσφ, Μερ τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις
σίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σίρραις, Καδάλλ?, Ξάνθη,
χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμά
Ί οαννίνοις καί Χίφ.
ΕΝ ΑΠΎΠΤφ : ’Εν’Αλ«ξχν8 «ί$ (μετά παραρτήματος έν τη των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων
συνοικία Mitan), Kxtpqi, (μετά παραρτήματος έν τή συ διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους λίαν εύνοϊκοΰς διά
νοικία Mousky), Μανσούρα
Ζαγχζικίφ, Μίτ-Γκάμ τό κοινόν.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

'Γπόλοεπον
3,845,225
3,843,896
6,722,884

Έν Άθήναις τή 16 ’Ιουλίου 1913.
( Έκ τοΰ Γραφείου)

ΚΉΝΝΝΗΞ Γ-ΙΓΓΛΖΞΗΞ

Συνιστώμεν ενθέρμως τόν διακεκριμένον Επιστή
μονα όδονιο'ίατρον κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ όποιου αί
3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3
τρεις σκευασίαι ’Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί ’Αδα
μαντίνη, είναι μοναδικοί είς τό είδός των.
did τής υγιεινής τον στόματος και τών όδόντων
Διά τοϋ Έλιξηρίου παύει ή όδονταλγία καί ή
σώίβτβ ου μόνον τους όδόντας σας, άλλα προλαμβά νευραλγία. Είναι συσκευασία αλάνθαστος καί αποτε
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων,τών λεσματική.
, ·,,
ώτων, τοϋφάρυγγος, τον λάρυγγος, τών βρόγχων,τών
Πωλείται παρά τφ Ιδίω αντί 2 δρ. τδ φιαλίδιον.
πνευμόνων, ώς κοί τοϋ πεπτικού συστήματος, πολλά
κις δε σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.
3—Κοραή—3

Τίντα καί Μπένι-Σουέφ.
i
ΕΝ ΔΟΝΑΙΝφ : (No 22, Fencliurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Domhol, Monckebeberg strase 18).
ΕΝ ΑΕΜΕΣφ (Κύπρου καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ κχί έν Λιμένι Σουδάν
(Σουίίν).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βχθέος (Σίμου).

ΟΔΟΝΤΟΤΑΤΡΟΣ

Διοικητικόν Συμβούλιον
S. Φραγκιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπόταάης,’Αν
τιπρόεδρος. Κ. Βεροΰγκ, Ε. Έμχεχρϊκος Ενότ. 1.
Εύγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλχόπουλος, Ζ.
Κ Μάτόας, *
Eyy. Μπενάκης, Μαρκήιίιος δέ 1‘έβερόώ, Ι· Ήλχάόκος, Βαρόνος Δέ Νεφλίζ, Μΐ}ζ.
ϊαλβάγος, Δ. ϊτεφάνον καί ’Ey. ΡοδοκανάΜης·

Γενικός Διευθυντής

Ζαφείριος Κ. Μάτόας

f

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, είς έπιταγάς (cheques) έπί τού έξωτερικοΟ και
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 έξωτερικφ Ανταποκριτών
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν Από τής πρώτης ’Ιανουάριου καί Από τής πρώ
της ’Ιουλίου έκαστου έτους.
Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργέ
καθ’ έκάστην.

Ί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

STORES

LIMITED

ΕΤΟΣ ΣΤ’.

I

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ >9l3

I

ΤΕΥΧΟΣ *
9.

PREMIERE MAISON DE L’ ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

οι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗ
*
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ
*
ΕΠΙΟΕΩΡΗΕΕΩΕ»

VhEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS
Έν Ρωσσία ('Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοκινάκη. Rue Gretsclihesaja, No 30.— Έν Λονδίνφ Δνίς “Ολγα Παπαδάκη ।
(61 Heroford, Road Bayswater, W).—Έν Μάντζεστερ ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης.—Έν Kafr-Zayat τής Αίγύπτου 6
■Λ. Παναγιώτης Ίχτρίδης. Έν Ζαγαζίκ τής Αίγύπτου δ κ. Ζήνων Σ τρίτης, πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Συλλόγου.— Έν FacOttS
τής Αίγύπτου δ κ. Νέαρχος Παπάς. -Έν Μχνσούρα τής Αίγύπτου δ κ. Περικλής Κωνσταντόπουλος.—Έν Sitnbellawein τήςΑίγϋπτου δ κ. Μιχαήλ Μπαμίχας, ιατρός. - Έν Benha τής Αίγύπτου δ κ. Κωνσταντ. Δάνισκας. — Έν Πόρτ -Σίϊτ ή Δνίς Άγλαίι
Γεωργιάδου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.- Έν Άμμοχώστφ ή Δνίς Ελένη Χατζηπέτρου. Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.
—Έν Λευκωσίφ ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Δι^υθύ .τριχ τοΰ Παρθεναγωγείου.—Έν Αάρνακι ή Κα Ελένη Πούρτζη.—Έν Λεμεσ φ
δ κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτής - Δικηγόρος.—Έν Πχφω δ κ. Σπυρίδωι Μαυρομάτης, Δικηγόρος.—Έν ’Ιερουσαλήμ δ κ. Μχτθίας Παυλίδης.—Έν Μυτιλήνη δ κ. Ροδόλφος Γ. Ράλλης. — Γενικός αντιπρόσωπος έν Κόπρφ δ κ. Γ. Πάλμας.—Έν Κερκύρφ
ή Δνίς Άγάθη Νικοκάβουρα.

ROBES, MANTAUX ETC. POUR DAMES & FILLETTES
Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Mercerie, Lingerie fine, Articles de

Blanc,Chapellerie, Maroqziinerie, Chaussures, Articles de

Voyage,Modes,.Fleurs etc.

LEG AIRE, ALEXANDRIA ΤΑΝΤΑΗ, MANSOURAH, MINIEH.ASSIOUT,

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΑ£ΙΛΕΠ£

SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (CALATA ET STAMBOUL)

"Αμα τή υπογραφή τής ειρήνης έν Βουκουρβστίω ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος έκοινοποίησε το
εξής Βασιλικόν Διάγγελμα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

’Λξτωμ.ατιχο£, ' ••πχξετομ.κττκοδ, Χτρχτιώταχ και ΛΙαΰτατ,

ΣΊΕΊ'Ν LIMIT ΕΏ

Σείς είσθε οί έργάται τής μεγαλυνθείσης ταύτης Νέας 'Ελλάδος. Τδ αίμα σας, οί κόποι σας, ή
Ανδρεία σας κα'ι ή καρτερία σας έκαμαν τήν Πατρίδα μας μεγάλην. άλλά καί τετιμημένην καί σεβα
στήν είς δλον τδν κόσμον.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ

Λυπούμαι διότι πολλοί, πάμπολοι, άπδ τούς Ανδρείους
λόγους Μου τούτους άλλα τό αίμά των δέν έχύθη έπί ματαίω.
ρώων μας. Είς σάς δέ τούς έπιζώντας έκρράζω τδν θαυμασμόν
ύπεριφάνειάν Μου διότι ηγούμαι τοιούτου Στρατού καί τοιούτου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ϊ

μαχητάς Μου δέν θά άκούσωσι τούς
Αιώνια ή μνήμη τών πεσόντων η
Μου διά τά κατορθώματα καί πήν
Στόλου.

Διέταξα δπως μετάλλια δοθώσιν είς πάντας τούς μετασχόντας τών δύο πολέμων, άλλά ύπέρ
παν μετάλλιον, ύπέρ πάσαν Αμοιβήν, είμαι βέβαιος δτι είς τήν καοδίαν έκάστου προέχει ώς άρίστη
Αμοιβή τδ συναίσθημα δτι έκαμε τήν Έλλάόα Μεράληυ. Άλλά τδ έργον μας δέν έτελείωσε. Πρέπει ή
‘Ελλάς Μας νά γίνη ισχυρά, ίσχυροτάτη.

ΕΝΑΥ1ΑΤΑ, ΕΠΑΚΙΙΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

Θά έργασθω άνενδότως διά τδν σκοπόν αύτόν. "Οσοι μείνετε ύπδ τάς σημαίας,θά Μέ συντρέξητε
μέ τήν αύτήν άφοσίωσιν, όπως είς τά πεδία τών μαχών. Οσοι θά έπιστρέιμητε είς τδν οίκον σας,
μαζή μέ τδ αίσθημα τής ύπερηφανείας διά τούς θριάμβους, νά μεταφέρητε καί νά μεταδώσηεε τήν
άκαμπτον άπόφασιν δλων μας νά κάμωμεν Ελλάδα πολεμικώς ίσχυροτάτην, σεβαστήν είς τούς φίλους
της καί τρομερόν εις τούς εχθρούς της.

πλεχτικής, υποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών δλα
τά εϊδη έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊ^η δερμάτιναύποδήματα,

καπέλλα, είδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, α.νϋ'η κ. τ.λ. κ.τ. λ.

— Ζήτω ό Ελληνικός στρατός.!
ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,TANTA, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΛ)

—Ζήτω ό Ελληνικός Στόλος.
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*Εν Αιβονόβφ τή 26 ’Ιουλίου 1913
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ΑΘΑΝΑΤΟΙ

Μέσα εις τούς αθανάτους νεκρούς τοΰ πολέμου
ξεχωρίζουν ώραϊαι στρατιωτικοί φυσιογνωμίαι εύφήμως γνωσταΐ καί άπό τής πρό τοΰ πολέμου εποχής καί
πέραν τών ορίων τοΰ Στρατεύματος. Οί ταγματάρχαι
Βελισσαρίου καί Κολοκοτρώνης καί ό λοχαγός Κοντογοΰρης. Πρέπει νά θρηνήσωμεν διά τήν απώλειαν
των. 'Ως Στρααώται έτυχον τής υψηλής τιμής νά πέοωσι γενναίως άγωνιζόμενοι υπέρ τής πατρίδος. 'Ως
μέλη δμως τής ενδόξου οικογένειας τών 'Ελλήνων α
ξιωματικών ήσαν έκ τών πλέον χρησίμων καί απαραι
τήτων διά τήν μέλλουσαν σταδιοδρομίαν τοΰ Στρατοΰ
τής Μεγάλης Ελλάδος. Τρεις υπερήφανοι αετοί έπε
σαν εϊς τούς βράχους τών Μακεδονικών όρέων καταδιώκοντες μέ γενναιότητα καί ηρωισμόν τά ανήμερα
θηρία τών Βουλγαρικών δρυμώνων. Τρεις λεβέντες
τό παράστημα τήν ψυχήν, τό πνεύμα, τρία ακατάβλη
τα παλληκάρια έχυσαν απτόητα τό αϊμά των διά τήν
άπελευθέρωσιν τής Μακεδονική: γής ή οποία έδοκίμασεν δλα τά εϊδη μαρτυρικού βίου ύπό τήν πτέρναν
ασιανών καταχτητών καί εσχάτως ύπό τήν πνοήν άνθρωπομόρφων τεράτων.
'Ο Κολοκοτρώνης, ό Βελισσαρίου, ό Κοντογούρης, τρία αθάνατα παλληκάρια, τρεις έμπνευσταί ύπερανθράιπων κατορθωμάτων έπλήρωσαν μέ τήν ζωήν
των τό ΰψιστον πρός τήν πατρίδα καθήκον. Τό Πεζικόν τής 'Ελλάδος δταν βραδύτερον θελήση νά τιμήση
τούς ήρωάς του δσοι μέ τό αϊμά των έιιότισαν τό δένδρον τής ελευθερίας, θά σταματήση μέ εύλάβειαν πρό
τών ονομάτων τοΰ Κοντογοΰρη, τοΰ Κολοκι.τρώνηκαί
τοϋ Βελισσαρίου. ’Ήδη τό Έθνος ολόκληρον χύνει
δάκρυ ευγνωμοσύνης πρό τοΰ τετιμημένου τάφου τών
ηρωικών ’Αξιωματικών του.
-->S=CS<···
Άλλ’ έάν τά ονόματα τών τριών αύτών ήρώων
εινε τά τελευταία άπό τάς μυριόνεκρους μάχας ύπάρ
χουν καί άλλα προηγουμένως τά όποια έδόξασαν τήν
Ελληνικήν πατρίδα καί δπως αύτά θά μείνουν καί
έκείνα ένδοξα καί άθάνατα διά τάς έπερχομένας γε
νεάς. 'Ο σημερινός πόλεμος μέ τούς άπαραμίλλους η
ρωισμούς τών άξιωματικών μας, τών στρατιωτών μας.
τών εύζώνων μας, δέν μάς έδιοκε μόνον νίκας έναντίον έχθρών προαιώνιων. Μάς έζωογόνησεν ώς Έ
θνος. Μάς έδωκε τήν αύτοπεποίθησιν έπί τώ·’ ιδίων
μας δυνάμεων καί τήν συναίσθησιν δτι ή Ελληνική
Φυλή δέν έχασε τίποτε ούτε άπό τό παρελθόν μεγαλεΐον ούτε άπό τήν προγονικήν δόξαν. Άπ’ έναντίας
άπεδείχθη καθ’ δλα άνταξίατοΰ μεγάλου παρελθόντος
της. Διότι δέν πρέπει νά λησμονώμεντό χθεσινόν πα

ρελθόν. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι εις τον τόπον
μας δέν ύπήρξε ποτέ ή βάσις μιάς έργασίας πλήρους,
συστηματικής, σοβαράς, έθνικής ή δποία θά ένεδυνάμωνε, θά έξύψωνε, θά προσήγγιζε τό Εθνικόν Κέντρον—έκτος δλιγίστων μεμονωμένων παραδειγμάτων
—πρός τά διάφορα ' Ελληνικά τμήματα, καί θά έφερε
τήν προσέγγισιν καί τήν σύμπραξιν πρός τόν κοινόν
σκοπόν τής γενικής έξεγέρσεως.
Καί έν τούτοις. Χωρίς νά καλλιεργηθούν ποτέ συστηματικώς δλα αύτά εϊς τήν πρώτην σοβαράν καί έπίσημον στιγμήν ή Ελληνική Φυλή σύσσωμος έξηγέρθη καί έδειξεν δτι γνωρίζει—άπό τόν Στρατηλά
την Βασιλέα της έως τόν άπλοΰν στρατιώτην της—ποιον είνε τό καθήκον καί πρός τόν εαυτόν της καί
πρός τούς άλλους. Καίέζήτησεν ή τήν Νίκην ή τόν Θά
νατον.
Άλλα, καί είς τά διάφορα τμήματα τοΰ Ελληνισμού
ή αύτή παρουσιάσθη συνοχή καί έξέγερσις. Εϊς δλας
τάς Μακεδονικός καί Ηπειρωτικός καί Θρακικάς πό
λεις έως τά μικρότερα χωριουδάκια, ή ιστορία καί ή
σύγχρονος ζωή έπλεκαν λεληθότως μίαν δύναμιν με
γάλην, καί έν δικαίωμα ισχυρόν, τό όποιον ϊίντλουν άπό
τήν σκέψιν τής πατρίδος. Έκεϊ, είς τάς χώρας έκείνας
έσκίρτα ή καρδία διά τήν έλευθερίαν καί τήν πρόο
δον’ καί έγονυπέτων ψυχαί κλαίουσαι εϊς τό δνομα τής
έλευθέρας 'Ελλάδος. Δέν έπερίμενον δλοι αύτοί ο'ι
Ελληνικοί πληθυσμοί παρά τήν ώραίαν ήμέραν τής
Έθνικής έξεγέρσεως ή οποία θά τοίς έφερε τήν έλευ
θερίαν έν δνόματι τής Πατρίδος, καί τήν οποίαν θά
έδόξαζον πίπτοντες οί αθάνατοι αξιωματικοί καί στρατιώταί μας.

Εύτυχεΐς δσοι έζησαν, δσοι νικηταί έπροχώρησαν
είς τά έλευθερωθέντα μέρη καί φέροντες τήν έλευθε
ρίαν είς τούς άδελφούς μας έλαβον ώς αντάλλαγμα τάς
ώραίας συγκινήσεις τής ψυχής. Εΐδον έκεϊ κόσμους
Ελληνικούς, κόσμους ώραίους καταστολισμένους μέ
τής φύσεως τάς ώραιότητας, μέ τάς ώραιότητας τών
αιώνων, μέ τάς ώραιότητας τοϋ έθνικοϋ μαρτυρίου,
τής έθνικής αντοχής καί τής έθνικής μεγαλοπραγμοσύνης. Άλλά καί εύιυχέστεροι δσοι έθυσίασαν τήν ζωήν
των ύπέρ αύιοϋ τοΰ ’Εθνικού μεγαλείου.
Αύτοί πί πτοντες δέν άπέθανον, αύτοί δλοι θά εΐνε
διά τόν Ελληνισμόν ήρωες, αύτοί θά ύπάρξουν Αθά
νατοι .

Ευγενία Ζωγράφου

Ή «Τριμποϋνα» εΐνε έν φύλλον, τό όποιον δέν έ
χει μεγάλην μέν κυκλοφορίαν έν ’Ιταλία, άλλ’ δπερ
θεωρείται ώς φύλλον σοβαρόν καί ι'μιεπίσημον.
’Άλλοτε μάλιστα διηρμήνευε τάς γνώμας τής ’Ιτα
λικής Κυβερνήσεως, δέν γνωρίζω δέ αν έξακολουθή
νά διεριιηνεύη άκόμη αύτάς. Ή ϊδιότης της δμως αυ
τή δέν τήν άποτρέπει νά γράφη παντός είδους άναληθείας καί κακοηθείας περί τών διαδραματιζόμενων έν
Μακεδονία. Τούς άγώνας ήμών καί τάς ένδοξους μάχας
τοΰ στρατοΰ μας, καί τήν στρατηγικήν ιδιοφυίαν τοή
Βασιλέως ήμών ή «Τριμποϋνα» δέν τήν άναγνωρίζει.
Τάς μάχας, αί όποίαι δύνανται νά κλεΐσωσι τήν ι
στορίαν καί τοϋ πολεμικωτέρου τών έθνών, τάς χαρα
κτηρίζει ώς συμπλοκάς άνταρτών καί κομιτατζήδων.
Άφ’ ου έπήρε τόν κατήφορον εϊς τάς μωρολογίας καί
είς τά ψεύδη έξακολουθεϊ νά ένσπείρη συκοφαντίας
κατά τόν άναισχυντότερον τρόπον.
’Ιδού τί πληροφορεί έν παραδείγματι τούς Ρωμαί
ους πολίτας. «Οί "Ελληνες έκλεισαν, γράφει, εντός τοΰ
1 Ιαρθεναγωγείου τών Σερρών 93 Βουλγάρους καί έ
πειτα τούς έσφαξαν». Πόθεν έλαβε τάς πληροφορίας
ταύτας ή ρωμαϊκή έφημερίς; Οί ξένοι άνταποκριταί καί
οί πρόξενοι τής ’Ιταλίας καί τής Αύστρίας έν Σέρραις
ιός καί οί Γενικοί Πρόξενοιτών αύτών κρατών ένΘεσ
σαλονίκη άνέφερον καί δημοσία καί εϊς τάς Κυβερνήσις των, δτι οί Βούλγαροι δέν παρέλειψαν κακουργίαν
δέν παρέλειψαν άτίμωσιν τήν όποιαν δέν διέπραξαν
εναντίον τών άοπλων ανθρώπων καί γυναικών καί
παιδιών. Έλεηλάτησαν καί έπαυσαν τήν θάλλουσαν
πόλιν καί κατέκλεψαν καί αύτά ακόμη τά οικιακά
σκεύη, καί αύτάς τάς ραπτομηχανάς τών έργαζομένων
γυναικών.
Ένθυμηθέντες δέ οί άξιωματικοί τοΰ Βουλγαρικού
στρατού δτι εΐνε άπόγονοι άρκουδιαρέων, έγύμνωσαν
τάς γυναίκας τών Σερρών, έκρέμασαν κουδούνια εϊς
τόν λαιμόν αύτών και πρό τών πτωμάτων τών σφαγέντων συζύγων καί αδελφών των, τάς έξηνάγκαζον τά
χορεύουσιν. Αύτά εΐνε γεγονότα έπί τών όποιων ούδεμία χωρεϊ αμφισβήτησις. Διεπράχθησσν ύπό τό φώς
τοΰ ήλιου καί πρϋ τών δμμάτων ανθρώπων πάσης φυ
λής καί πάσης έθνικότητος. Έν τούτοις ή «Τριμποΰνα αναγγέλλει δτι οί Έλληνεςέκλεισανεντόςτοΰ Παρ
θεναγωγείου τούς Βουλγάρους καί έπειτα τούς έσφαξαν.

Διατί άρά γε τόσον άσυστόλως ψεύδεται καί συκο
φαντεί ή επίσημος αύτη ρωμαϊκή έφημερίς; Λέγουν
δτι έχει μεγάλα συμφέροντα είς τήν Βουλγαρίαν. "Οτι
έπρόκειτο νά συμμετάσχωσιν οί διευθυνιαί αύιήςτής
έ.πιχε'ρήοεως τοΰ Βουλγαρικού ναυσταύθμου, δστιςθά
ίδρύετο έν Καβάλλα. Μετά τόγ έκραγέντα δμως πόλε
μον καίτήν κατάληψιν ύπό τοΰ 'Ελληνικού στόλου
τής πόλεως ταύτης τά μεγάλα κέρδη τών έπιχειρήσεων διέφυγον, προέκυψε δέ μϊσοςκαί άπαίχθεια, εναν
τίον εκείνων, οΐτινες διέκοψαν τόσον προώρως τά
χρυσά όνειρα τής «Τριμπούνας». Έκτοτε ούδεμία ύπάρχει συγκατάβασις καί ούδέν έλεος πρός ήμάς. Συκοφαντίαι, όνειδισμοί, ύβρεις, άπειλαί μέ τόν τρόπον
καί τήν φρασεολογίαν, αί όποίαι εΐνε οϊκεϊαι είς τάς
άπογελαδοθείσας γυναίκας τών ρυπαρών στενωπών τής
Νεαπόλεως. Λέγουν δτι τά συμφέροντα προκαλοΰσι
τά ζωηρότερα μίση καί μεταξύ αδελφών άκόμη, οΰτω
δ’ έξηγεϊται τό μίσος τών παλαιών μας φρατέλων.
'Ημείς αύτά τά θέλγητρα τής αδελφότητος τά έδοκιμάσαμεν τοσάκις καί πρό πολλών ετών άπό τούς ά

δελφούς ’Ιταλούς. Έάν τά ’Ιωάννινα δέν είνε Ελ
ληνική πόλις άπό τοΰ 1897, τούτο οφείλεται εϊς τάς
μηχανορραφίας, εϊς τάς δολοπλοκίας καί εϊς τάς αντι
δράσεις τής 'Ιταλίας. 'Η χώρα αύτη, άφ’ ής δαπάναις
τρίτων καί θυσία τοΰ Γαλλικού αϊματος έγένετο, ού
μόνον έλευθέρα, άλλάκαί μεγάλη, έπέδειξε μίαν περίέργον μοχθηρίαν έναντίον τής μικρής αδελφής της,
ή όποια άπό ένός καί πλέον αϊώνος αγωνίζεται ύπέρ
ιής έθνικής αυτής άποκαταστάσεως παλαίουσα πότε
μόνη κατά τής Τουρκίας καί ά’λλοτε κα ά τών άντιδράσεων τής Δύσεως. 'Ημείς έν τούτοις δέν λησμονοΰμεν
τούς Ιταλούς εκείνους, οΐτινες έκ φιλελευθέρου πνεύ
ματος αγόμενοι ήλθον ν’ άγωνισθώσι μεθ’ ήμών.
Άλλα τήν επίσημον ’Ιταλίαν τήν εύρομεν πάντοτε
αντιμέτωπαν εϊς τά εθνικά ήμών συμφέροντα. Πάν
τοτε τήν συναντήσαμεν μηχανορραφούσαν έναντίον
μας. Πρό ολίγων ήμερών έπρότεινεν τήν κατάληψιν
τής Θεσσαλονίκης ύπό διεθνών αγημάτων καί σήμε
ρον τήν βλέπομεν άγωνιζομένην ν’ ά.τοσπάση έκ τής
ελευθερίας αυτών ολόκληρα τή; ’Ηπείρου τμήιιατα.
Τώρα ονειδίζει ό τύπος τιις τούς άγώνάς μας. Αί μυ
ριόνεκροι μάχαι καθ’ άς κατεδείχθη ού μόνον ή υπέ
ροχος στρατηγικίτη; τοΰ Βασιλέως ήμών, άλλά καί
ή αδάμαστος άνδρεία καί ή ακράτητος ορμή καί ή στωική περιφρόνησις πρός τόν θάνατον τών Ελλήνων
στρατιωτών, δέν ήσαν εϊμή συγκρούσεις κομιτατζήδων
καί άνταρτών. 'Έχουν συνειθίσει φαίνεται έν ’Ιταλία
είς τούς μεγάλους πολέμους καί δέν συγκινοΰνται είς
τούς διεξαγόμενους είς τά Μακεδονικά όρη.
Ήμεΐς άγνοούμεν άν ή άδελφή ’Ιταλία έχει νά έπιδείξη μίαν μάχην, όμοίαν μέ τήν τελευταίαν αψιμα
χίαν τής επικής προελάσεως τοΰ Ελληνικού στρατοΰ
διά μέσου δυσβάτων όρέων, καί έκτεταμένων κλεισωρειών.
Δέν γνωρίζομεν άκόμη αν έστεψεν ποτέ τά Ιτα
λικά όπλα μία παρομοία νίκη εϊς παλαιοτέραν εποχήν.
'Αλλ’ ή Ιταλία διεξάγει ένα πόλεμον έτι δύο τώραέιη
εϊς τήν ’Αφρικήν. "Ολη δέ αυτή ή έκστραιεία της κα
ταντά νά περιορίζεται είς τό μέγα άνδραγάθημα τοΰ
στρατηγού Άμέλιο, τοϋ έπονομασθέντος, έν τή· άλλοφρονησάση ’Ιταλική Βουλή, ήρωος τής Ψύνθου,
διότι έν τή τοποθεσία ταύτη μία ολόκληρος μεραρχία
’Ιταλικού στρατοΰ κατετρόπωσε ΐ,400 πειναλέους
στρατιώτας Τούρκους καί συνέλαβεν έναν καϊμακάμην
καί δύο ύγειονομοφύλακας αιχμαλώτους.
Ήμεΐς δέν έζητήσαμεν έν τούτοις ν’ άφαιρέσωμεν
τίποτε έκ τοΰ στεφάνου τής δόξης ούτε τοΰ στρατηγού
Άμέλιο, ούτε τοΰ ενδόξου στρατηλάτου Σάλτσα. Αλλ’
ένομίσ ιμεν ότι έδικαιούμεθα ν’ άπαιτήσωμεν πλειότερον σεβασμόν πρός τήν αλήθειαν καί όλιγωιέραν
στρέβλωσιν τής συγχρόνου'ιστορίας, ατό τούς Ιτα
λούς, οί όποιοι ποοκειμένου περί πολεμικών έτιχειρήσεων δέν έδοκιμάσθησαν άκόμη, ώστε ή γνώμη των
νά έχη κύρος καί νά έμ ινέη έμπιστοσύνην. ’Άς περιορισθοΰν εϊς τάς προόδους τών τεχνών καί τών έπιστημών, ένθα διατρέπωσιν ή στρατιωτική έτιστήμη εινε
ξένη πρός τάςέξεις καί τόν χαρακτήρα αύτών. Τούλάχιστον όπου έδοκιμάσθησαν προσέδωσαν καί είς τά τραγικώτερα πράγματα αφθυνον τήν χροιάν τοΰ κωμικού.
Άφοΰ δέτοιαύτην παρέχουν ευθυμίαν αί μάχαι της
Άδοναςκαΐ αί νίκαι τής Ψι νθου, εΐνε κάπως άνάηιοστον νάτανΐωσι τά βέλη τής ειρωνείας των, εκεί δ του
μαίνεται ό θάνατος κ ιί πτερυγίζει ή νίκη.
Θεόδ. Βελλιανίτης
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΊΆΟΤ
(Το γένος Καλαμογδάρτη)
(Συνέχεια έζ τού προηγουμένου)
Ή Κ α 7. λ ό π η διήρχετο έν γαλήνη καί φαιορότητι τόν βίον αύτής. Αίφνης ό άσπλαγχνος χάρος έφθόνησε την εύδαιμονίαν της και τώ 1850 τής άρπάζε:
τόν νεώτερον υιόν, δλίγον έπειτα τόν σύζυγον και ακο
λούθως τόν πρωτότοκον υιόν. Τά αλλεπάλληλα οικογε
νειακά δυστυχήματα έν βραχυτάτφ χρόνιο μετέβαλον
τόν βίον της. Δεν έξήρχετο πλέον τής οικίας, έζη ναι
μέν κεκλεισμένη, άλλ’ οί φίλοι ουδέποτε την έγκατέλειπον. Ούδέποτε έμεινε μόνη. Καί κατά τάς ώρας έκείνας. καθ' ας οί φίλοι δεν ήδύναντο νά την έπισκεφθοΰν, έζη διανοητικής μετά των αγαπητών βιβλίων,
τά όποια έκάλει στενωτέρους φίλους.
Τά έτη έν τούτοις παρήρχοντο. Ή Κ α λ λ ι ό π η
είχε την ψύχωσιν τής πολιτικής, δεν ήδύνατο νά ζήση
άνευ δράσεως. ’Ακολουθούσα τάς δοξασίας τού μακα
ρίτου συζύγου της διεφώνει ανέκαθεν πρός την πολιτι
κήν πορείαν τοΰ Όθωνος. Ή κατά τού πρώτου βασιλέως μήνις περιωρίζετο εις εκδηλώσεις ύποκώφους δυ
σαρέσκειας. Παντΐ σθένει προσεπάθει ή κλονιζομένη
δυναστεία νά καταδάλη διά τής βίας την άντίδρασιν.
Η Κ α λ λ ι ό π η γίνεται αρχηγός τής έπαναστάσεως,
κεραυνοβολούσα τό κλονιζόμενον καθεστώς διηύθυνε
τούς συνωμότας καί ή οικία της γίνεται κέντρον επα
ναστατικόν. Εκεί ό Γρίβας, ό Μπότσαρης, ό ΙΙετμεζάς, ό Κορωναΐος, όΜάνος, ό Πραίδης καί άλλοι οίτινες κατήρτισαν τό σχέδιον τής γνωστής Ν α υ π λ ι ακ ή ς έπαναστάσεως καί από την οικίαν α ΰτήςέδόθη τό σύνθημα τής έξεγέρσεως τής φρουράς τοΰ
Ναυπλίου τήν νύκτα τής 1 Φεβρουάριου τού 1862.
Τήν νύκτα έκείνην από τούς στασιαστάς άπεκλήθη
Madame Roland ιής Ναυτιλιακής 'Έτατασιάσεως.
II παρομοίωσές αύτη πρός τήν περίφημου δημοκράτιδα τής Γαλλίας ήρεσε πρός τήν πρωταγωνίστριαν τής
Ναυπλιακής έπαναστάσεως. Καί τής ήρμοζεν ή παρομοίωσις, διότι καί ή Κ α λ λ ι ό π η, χρείας τυχούσης,
χάριν τής ιδέας της θά έδείκνυε τήν αυτήν στωϊ’κήν α
ταραξίαν και γενναιότητα έπΐ τοΰ ικριώματος ώς ή
Roland.
H Κ α λ λ ι ό π η είς τούς συνωμότας μετέδιδε διά
τής φλεγούσης ευγλωττίας της άνατρεπτικάς ιδέας,
τούς παρώτρυνε, τούς προέτρεπε καί ένεθάρρυνεν.
Η Κ α λ λ ι όπ η μετέδιδε τάς πεποιθήσεις αύτής
εις τήν ζωηράν νεολαίαν. Ή Κ α λ λ ι ό π η παρέσυρε
καί τάς πλείστας των κυριών τοΰ Ναυπλίου νά συνηγο
ρούν, κατά τοΰ καθεστώτος. Ί1 Κ α λλ ι ό π η ύπήρξεν ή ψυχή τής στάσεως καί έπέσπευσεν αύτήν.
Γά βασιλικά στρατεύματα έδραμον ύπό τήν αρχη
γίαν τοΰ ύποστρατήγου Έμμ. Χάν. Σφοδρός πυροβο
λισμός ήρχισε κατά τής πόλεως, διότι ό βασιλικός
στρατός είχε καταλάβει άλληλοδιαδόχως τάς επικαί
ρους θέσεις. Κατά τήν διάρκειαν τού πυρός, τό όποιον
ερριψε κατά γής καί φιλήσυχους τινάς πολίτας, ή ήρωίς Καλλιόπη ατρόμητος ήτο επί τού έξώστου
τής οικίας της, καθ’ δλην τήν διάρκειαν ήψήφει τάς
ύιαβαινούσας σφαίρας φωνάζουσα : Τ ό Μ ε σ ο λ ό γγιο νήσφάλισε τήν ά ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ν τ ο ύ έ
θνους, τ ό δε Ν α ύ π λ ι ο ν θ έ λ ε ι εξασφαλίσει
τάς ελευθερίας του.
Ο Χάν φοβηθείς μήπως έν έπικειμένη έπαναλήψει
τού βομβαρδισμού ή έν τή μελετωμένη έξ εφόδου άλώσει τοΰ φρουρίου πάθει τι ή Κ α λ λ ι ό π η, μεθ’ ής

συνεδέετο διά φιλίας, τή έγραψε ν’ απομακρυνθώ τοΰ
Ναυπλίου ή νά προφυλαχθή.
Η άφοβος Κ α λ λ λ ι ό π η άπήντησεν ότι < ή Κ α λ
λ ι ό π η Σ π. 11 α π α λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ λαμβάνει τήν τι
μήν νά είδοποιήση τόν στρατηγόν Χάν οτι δέν φοβεΐ«ται τίποτε άλλο παρά τούς ποντικούς».
Μετά τήν είσοδον τοΰ βασιλικού στρατού οί μή άμνηστευθέντες των στασιαστών, άπεχαιρέτισαν αύτήν
άσπασθέντες μετά δακρύων τήν χεΐρά της καί έπιβιβασθέντες επί αγγλικής θαλαμηγού μετεφέρθησαν εις.
Σμύρνην.
Μετά τήν νίκην τού Β. στρατού, ή Καλλιόπη διέ
ταξε νά κλείσωσι τάς θύρας καί τά παράθύρα τής οι
κίας της διά νά μή ίδη τήν θριαμβευτικήν εισοδοντού
βασιλικού στρατού. Τό πένθος τούτο τής οικίας της
διετήρησεν από τής καταστολής τής ναυπλιακής έπανα
στάσεως μέχρι τής καταλύσεως τής δυναστείας τοΰ
Όθωνος. Καί κατά τό διάστημα τοΰτο έδέχετο μόνον
τούς συγγενείς καί φίλους στενούς, διά νά μή έκθέση
τούς άλλους.
Μέτ’ δλίγας ήμέρας από τής πτώσεως , ό άστυνόμος
Ναυπλίου II. Γιανακόπουλος παραβιάσας τήν θύραν
τής οικίας ήθελε νά κάμη κατ’ οίκον έρευναν. Άλλ’
ένώ άνήρχετο τήν κλίμακα, ή τρομερά Κ α λ λ ι ό π η
ίσταμένη επί τής άκρας τής κλίμακος, έκτύπησεν αυ
τόν μέ λάκτισμα κατά τοΰ στήθους καί τόν άπεδίωξε
κακώς έχοντα. Καί παρά τών προϊσταμένων αρχών του
έλαβεν έπειτα έπίπληξιν ό άστυνόμος!
’Ολίγον μετά τήν έξωσιν τού Όθωνος ή προσωρινή
κυβέρνησις έπεμπε τόν II. Κορωναΐον όπως συνοδεύση
τήν Κ α λ. λ ι ό π η ν εις ’Αθήνας. ’Ενθουσιώδης ύπήρξεν
ή ύποδοχή της έν ΙΙειραιεΐ καί Άθήναις. 'Η άμαξα
έπληροΰ το άπό άνθη ριπτόμενα από τά. παράθυρα καί
έξώστας.
ΙΙαλυτελές γεύμα πρός τιμήν της έδόθη, εις τό ό
ποιον μετέσχον πάντες οί πρωτεργάται τής γενομένης
μεταπολιτεύσεως.
Η προσωρινή Κυβέρνησις άμείβουσα τάς υπηρε
σίας της καί τά δικαιώματα αύτής καί τής συζύγου
της έχορήγησε μηνιαίαν είς αύτήν σύνταξιν έκ δρα
χμών πεντακοσίων.
II Καλλιόπη ήτο πλέον ευχαριστημένη, διότι τό
ιδεώδες αύτής έξεπληρώθη καί ένόμισεν οτι ή έλευθερία τής πατρίδος έξησφαλίσθη.
Ή μεταπολίτευσις τής δεκάτης Οκτωβρίου βεβαίως
ήτο προϊόν τής πλειονοψηφίας τού έλληνικοΰ λαού. 'Η
πτώσις τοΰ ’Οθωνος έπεοιώκετο ύπό τού Έθνους καί
έπέτυχε διά τής άναιμάκτου στάσεως. Δέν έπεται όμως
οτι έγένετο καί διά τής έ π ι δ ο κ ι μ α σ ί α ς τ ή ς κ ρ ί σ ε ω ς. ΙΙολλάκις οί λαοί άγονται καί φέρονται, πλα
νιόνται, διεγείρονται, έξάπτονται καί άσυνειδήτως παρα
σύρουν καί θρόνους. Ο Όθιον είχε μεγάλας άρετάς
καί μικρά έλαττώματα. Ήγάπα τγμ/ Ελλάδα έμμανώς, άλλ’ έστερεΐτο θελήσεως προ τών μεγάλων πρά
ξεων καί σθένους. Καί οί έχθροί του δέν τόν έπέκριναν
διά άνικανότητα πρός έκπλήρωσιν τών έθνικών πόθων.
Δυστυχώς ή φιλαρχία καί τά προσωπικά συμφέροντα
ύπήρξαν τά δεινά τής Ελλάδος. Διά τοΰτο καί αύτοί
εκείνοι οί άγωνισταί, οί θαυμάσιοι έκεΐνοι ήρωες.
εις ών τήν καρδίαν ένεφώλευεν ή αγνή φιλοπα
τρία, έθεώρουν έργον τών χειρών των τό έλλ. βασίλειον,
έκαστος αύτών έφρόνει οτι είχεν άνάγκην μεγαλειτέρας
θυσίας καί δτι ήτο περισσότερον είς τό έθνος άφωσιω-

μένος, διό είχε μεγαλλιτέρας άξιώσεις καί συνεπώς δέν
εΐχον—καί λόγω κληρονομικότητος τεσσάρων αιώνων
δουλίας—δέν είχαν καί τήν άπαιτουμένην πειθαρχίαν
πρός τακτικήν διοργάνωσιν τής πολιτίας.
.
* *
'Η Καλλιόπη είχε καί μίαν άλλην άρετήν σπουδαιοτέραν. Ήτο υπέρ τό δέον έλεήμων.
Ή χριστιανική αΰτη άρετή άνύψωσεν καί τήν κα
τέστησαν λατρευτήν παρά τώ λαώ, διότι ήτο τό στήρι
γμα πάντων τών πτωχών καί δυστυχών. Ητο μέν εύτυχής όταν έβοήθει, δυστυχής δέ όταν δέν ήδύνατο νά
βοηθήση ώς έπεθύμη. Ήγάπα τούς δυστυχείς. Παρά
τήν κλίνην της είχε συρτάριον, τό όποιον καθ’έκάστην
ήτο άνοικτόν διά τούς πτωχούς καί δυστυχείς. Καί δτε
είς τό τέλος τοΰ μηνάς τά χρήματα έτελείωναν, έξάγουσα τό τελευταίον δεκάδραχμου έλεγεν : «άς τάς μοιρασθώμεν, έγώ κρατώ τάς πέντε, πάρε καί σύ τάς άλλας πέντε >. Πάντοτε βεβαίως εύρισκονται καί οί πρα
κτικοί έκεΐνοι φίλοι, οΐτινες θυμώνουν δταν βλέπουσιν
έλεήμονα καί έπαναλαμβάνουσι τό τετριμμένον, όταν σύ
δέν έχης ούδείς σοΰ δίδει».Τοιούτους φίλους είχεν έννοεΐται καί ή Καλλιόπη άλλά ή χριστιανή δέσποι
να διεμαρτύρετο λέγουσα : «Τά πετεινά τοΰ ούρανοΰ
ζούν χωρίς ούτε νά σπείρουν ούτε νά θερίσουν καί εγιό
δέν θά ζήσω έως τό τέλος τοΰ μηνάς : >

Ή άληθής τέρψις της, ή μόνη εύχαρίστησις ήτο ή
εύεργεσία, ή άγαθοεργία. Ι’πήρχον πτωχοί τοΰ Ναυ
πλίου πρός ούς είχε παραχώρηση άνά έν ένοίκιον τών
κάτωθι τής οικίας της μαγαζείων της. Είς άλλους έδιδε
καθ’ έκάστην πρωίαν καφέν καί ζάχαριν, ολίγον κρέας
ή βούτυρον ή δρυζαν καί έν αύγόν.
Συγκινητικόν ήτο καθ’ έκάστην νά βλέπη τις προ
τής εξωτερικής θύρας τής οικίας, δταν ήνοιγεν εις τάς
δέκα, τούς π ε λ ά τ α ς της συνηγμένους, περιμένοντας
τό έλεος τής θείας Ηρονοίαςδιά τής εύεργετικής χειρος
τής χριστιανής Κ α λ λ ι ό π η ς. Οί δυστυχείς ούτοι άθορύβως άνήρχοντο, καί άσπαζόμενοι τήν δεξιάν ηύχοντο έξ δλης καρδίας καί ψυχής τήν καλήν ημέραν
καί έλάμβανον τά ήμερήσια συνήθη χορηγήματα, πού
είχεν έτοιμα καί ή φυλεύσπλαγχνος έ κ ε ί ν η έχαίρετο
χαράν μεγάλην καί ήτο ευχαρηστημένη καθ’ δλην τήν
ημέραν δτι έξεπλήρωσε τό χριστιανικόν καθήκον. Άλλά
τίποτε είς τόν κόσμον δέν είνε διαρκές.Οί δυστυχείς ούτοι
έχασαν τήν Κ υ ρ ά Καλλιόπη κατά τάς άρχάς τού
Σεπτεμβρίου τοΰ 1898. Ή ήμέρα έκείνη ήτο διά τό
Ναύπλιον ήμέρα ειλικρινούς πένθους, διότι πάντες άνεξαιρέτως τήν έκλαυσαν.
Καί παρέδωσε πρός τόν Πλάστην κατευχαριστημένη
τήν ψυχήν της, διότι είχε τήν φιλοδοξίαν δτι έζησεν
ώς χριστιανή καί ώς Έλληνίς.
Σπ Δε-Βιάζης
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Η ΜΕ1 ΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
Ά.ιύ πολλών ήμε.ιών είχε διαδοθή οτι θά μετεφέροιτο διά τοΰ πλωτού νοοοκομείου «’Ιωνία» είς
Κέρκυραν τοαυμαιίαι τών έν Κιλκίς μαχών. 'Όλοι
άνυπομόνουν νά ίδουν επί τέλους μίαν απτήν ένδειξιν
τοΰ πολέμου πρός τούς θ ηριοιδεις εχθρούς και νά θαυ
μάσουν τούς ήρωάς μας.
Ήτο πλέον όρισμένον δτι το πλοϊον θά έφθανε
τήν 29 "Ιουνίου. Το απόγευμα τής ήμέρας εκείνης εΐ
χον προσέλθει εις τήν προκυμαίαν αΐ άρχαί, <>' σύλ
λογοι, τά σωμαιεΐα μέ τάς σημαίας των, αί δύο μυυσικαϊ καί πλήθος κόσμου.
Καθ’ δσον ή <5ίρα έπροχώρει, ο κόσμος συνωθεϊτο
περισσότερον καί άνυπομόνει νά ίδη τό πλοϊον.
Είνε άπό τάς δυσκόλως περιγραφομένας στιγμάς ή
στιγμή, κατά τήν οποίαν τό πλοϊον είσήλθεν είς τόν
λιμένα. Είς τήν θέαν του ρίγος συγκινήσεως καί εν
θουσιασμού διέδραμε τό πλήθος.
’Αμέσως ζτμωκραυγαί καί χειροκροτήματα αντή
χησαν άπό χιλιάδας ανθρώπων. Δάκρυα ύγραναν ύφθαλμούζ καί μανδήλια ύψώθησαν πρός χαιρετισμόν.
Είς τήν φρενίτιδα έκείνην άνεμιγνυοντο καί οί ήχοι
τής μουσικής. Οί ζωντανοί ήχοι τής εθνικής Μοΰσης
εις τούς οποίους άποτυποΰται καί ζή ή Ελληνική ψυ
χή αντηχούν καί τώρα γλυκείς, αρμονικοί. Οί αυτοί
ήχοι, οί όποιοι προέπεμψαν κατά τήν αρχήν τοΰ πολέ
μου τόν "Ελληνα στρατιώτην, διά νά τού ένσταλάξουν
τήν ιδέαν τής ανδρείας, οί αυτοί τώρα τόν υποδέχον
ται τραυματίαν, άλλ’ ένδοξον νικητήν. Νά, δυο στιγμαί τής πολεμικής ζωής τοΰ "Ελληνος στρατιώτου ανε
ξάλειπτοι έν τή καρδάι του.
Ήρχισεν ή άποβίβασις είς τιήν προκυμαίαν ύπό
τόν γενικόν αλαλαγμόν. Ή συγκίνησις τοΰ κόσμου έφθασεν είς τό καιακόρυφον. ’ξίάν άφίνοντο ελεύθεροι
θά έχύντντο όλοι νά έναγκαλισθοΰν τούς τραυματίας,
νά τούς συγχαρούν, νά τούς άσπασθοϋν έξ ευγνωμο
σύνης. Ό πτωχός λαός, ύ όποιος καθ’ δλον τό διά
στημα τοΰ πολέμου τόσα ύ.τέσιη μαρτύρια, τώρα τά
λησμονεί πρός στιγμήν καί μέ γενναιότητα άπαράμιλλον προσφέρεται νά ύπηρετήσΐ] τούς ήρωας τής Πατρίδος. Οί λεμβούχοι προσφέρουν τάς λέμβους των,

οί άμαξηλάται τάς άμάξας των, άλλοι βαστάζουν τά
φορεία. Μία αδελφική δεξίωσις γίνεται είς τούς τραυ
ματίας.
Μόλις αποβιβάζονται ούτοι εις τήν προκυμαίαν
προσφέρονται είς αυτούς ποτά καί σιγάρα, αί γυναίκες
ραίνουν αυτούς μέ δάφνας καί άνθη, προσφέρουν διά
φορα αντικείμενα, ή δέ μουσική κατά τήν διέλευσιν
έκάστης άμάξης ή φορείου παιανίζει.
Μειδίαμα μελαγχολικόν ή ασθενής τής χειρός κίνησις ή στρατιωτικός χαιρετισμός άνταπεκρίνετο είς τήν
ένθερμον υποδοχήν. Ό ήρως στρατιώτης ύπέφερε, τό
έδείκνυον τά νεκρωμένα μέλη του. Υπέφερε και όμως
είς τόν έγκάρδιον χαιρετισμόν τής ΙΙατρίδος ύψωνε
τήν ποιούσαν κεφαλήν διά νά άντιχαιρετηση, διά να
δείξη τήν ευγνωμοσύνην του πρός τήν γλυκεΐαν γα?.ανόλευκον, ή οποία τόν τιμά τιάρα, μέ τήν παρουσίαν
της καί αυτή, όπως άλλοτε αυτός τήν ωδηγησε τόσας
φοράς είς τήν νίκην.
Καθείς είς τήν θέαν του άνελογίζετο τάς κακου
χίας, τάς οποίας τό σώμα εκείνο υπέστη, τήν προς τα
εμπρός πάντοτε πορείαν του, τήν ηρωικήν κατά τοΰ
έχθροΰ έπίθεσιν, τήν ύπό τήν οδηγίαν τοΰ ήρωος Βασιλέως του ένδοξον νίκην. Άνελογίζετο τόν άπλοΰν
άλλοτε σιρατιιότην όχι μόνον νικητήν, αλλά ιππότην
απέναντι τών τεράτων εχθρών του, έλευθερωτην Ελληνικοίν πληθυσμών άπό τής Βουλγαρικής θηριωδίας,
υπερασπιστήν τιμής αθώων υπάρξεων, φύί.ακα πιστόν
τής Αγίας Πίστεως καί δέν ήδύνατο παρά νά τόν θε
ώρηση έξιδανικευμένον, ύπέροχον.
Δέν είνε ό Έλλην τραυματίας όπως ό τραυματίας,
οίουδήποτε πολέμου. Είνε αγωνιστής ιερού πολέμου,
είνε μάρτυς, είνε υπερασπιστής Έθνικών δικαίων.
Διά τοΰτο δι’ αυτούς τούς τραυματία: εϊμεθα δι
καίως υπερήφανοι καί τά τραύματά των είνε και ιδικα
μας, είνε τής ΙΙατρίδος ολοκλήρου, τά όποια όμως θέ
λουν άκριβά πληρωθή υπό τής Θείας δικαιοσύνης, αν
τιπρόσωποι τής όποιας έπί τής γής είνε δι’ ημάς σή
μερον ό ένδοξος τοΰ εικοστού αίώνος "Ελλην Στρατη
λάτης καί Βασιλεύς καί ό γενναίος στρατός Του.
Κέρκυρα 10 'Ιουλίου 1913
Λίς A. Ε. Ν
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ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΩΤΑΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ Κας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΒΑΚΑ

TO X A ρ Ε Μ λ W
(ΣΚΗΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΧΑΜΜΙΦΥ»

(Συνέχεια έκ ιού προηγουμένου)

—- Άκτίς τοΰ ήλιου, τής εί.πον, ό ερχομός σου έξυ
πνα τά άνθη.
-- Τοΰτο συμβαίνει διότι έκαμα τό έκ ρόδων λουτρόν μου, απήντησε" σε λίγο θά κόμης καί σύ τό ίδικόν σου. Άλλά έν τώ μεταξύ περιμένουσαι τήν Κον
τζέ μή χάνωμεν τόν καιρόν μας ό όποιος τόσον ταχέως
παρέρχεται. Θέλεις ;
'Η Τζιμλάχ ώμίλει τουρκιστί, χωρίς οίκτον διά τά
πτωχά αυτιά μου, τά όποια πρό πολλοΰ είχον άποβάλει τον συνήθειαν τοϋ άκουειν αύτήν τήν γλώσσαν.
Άν καί ώμίλει άπταίστως τήν Γσλλικήν καί ’Αγγλι
κήν έν τούτοις σπανίως μετεχειρίζετο αυτός. Άπεστρέφετο πάν δ,τι ήτο ξένον πρός τόν ισλαμισμόν. Η
ιδιαιτέρα δλως πρός έμέ αγάπη άπετέλει μόνην έξαίρεσιν.
— Μικρό μου ποταμάκι, είπεν άνευ προοιμίου,κατά
τήν τουρκικήν συνήθειαν, μισώ τήν ιδέαν σου άναλογιζομένη δτι ζής μακράν είς αύτήν τήν Αμερικήν
κατά τό ήμισυ πολιτισμένην. Πρέπει νά μείνης εδώ
καί νά ύπανδρευθής.
— ΙΙιστεύεις λοιπόν, αγαπητή μου Τζιμλάχ, δτι θά
ικανοποιηθώ μέ έν τέταρτον συζύγου ;
Έγέλασε μέχρι δακρύων.
— Μόλις έπεσκέφθην τήν Νασαράχ καί τήν Τσακράν, έξηκολούθησα, άλλ’ ή Τσακράν είνε ένα μικρό
ώραΐο γατάκι καί νομίζω δτι τής είνε άδιάφορον έάν
είνε ή πρώτη ή δευτέρα γυναίκα 'Η Νασαράχ έξ αι
τίας τών τέκνων τηςάφίνει ελεύθερον τόν σύζυγόν της.
— Ιδού ακριβώς,αγαπητή μου,δτι άπατάσαι, άπήντησεν ή Τζιμλάχ. Δέν πρέπει ό σύζυγος ουδέποτε νά είνε
ελεύθερος νά διαμοιράζη τήν αγάπην του είς άλλας γυ
ναίκας’ εκείνο τό όποιον άνήρ τις δίδει είς μίαν γυναί
κα δέν έπιτρέπεται νά τό δίδη είς άλλην. Δέν είνε ποτέ
διά τήν δευτέραν ή τρίτιιν γυναίκα εκείνο τό οποίον
είνε διά τήν προότην του. Καί διασκεδάζω πάντοτε
βλέπουσα πόσον σείς αί Εύρωπαϊαι αργείτε νά εννοή
σετε τούς άνδρας. Τφίστασθε τάς χειροτέρας περιφρο
νήσεις διά νά μείνετε ή μοναδική σύζυγος.'Ο άνήρ δέν
ομοιάζει πρός τήν γυναίκα, ήτις πρό παντός είνε μήτηρ. Έκ φύσεωςείνε πολύγαμος καί οφείλει νά άφίνη
έλευθέραν τήν φύσιν του. Έχει άνάγκην ενίοτε είτε
νά άγαπήση περισσοτέρας γυναίκας, είτε νά άφοσιωθή
είς τά υποθέσεις τοΰ Κράτους, ή άκόμη τοΰ χρειάζεται
έν μέλλον, έν επάγγελμα. Άλλ’ δ,τι καί άν μετέλθη
μοναδικός τις έρως δέν δύναται νά τώ έπαρκέση δπως
τόν άπασχολήση.'Όταν είνε φυσικόν εϊς άνδρα τινάνά
άγαπήση περισσοτέρας γυναίκας, τί συμβαίνει; Κατά
τούς ήμετέρους ιερούς νόμους δύναται νά τάς νυμφευθή. Γάς άγαπα καί τάς σέβεται. Τά τέκνα τοϋ δευτέ
ρου ή τρίτου έρωτος είνε τέκνα του άτινα έχουσι δι

καίωμα έπί τοΰ ονόματος του δπως έχουσι δικαίωμα
έπί τής περιουσίας του. Άλλά τί συμβαίνει είς τάς χώ
ρας σας, μέ τά έθιμά σας ; Άνήρ τις αποπέμπει τήν
πρώτην του σύζυγον γενικώς μέ μέγα σκάνδαλον διά
νά λάβη δευτέραν. Τής δίδει έλάχιστα χρήματα καί τά
τέκνα χάνουσιν ένα πατέρα. Έάν ό άνήρ δέν δύναται
νά διαζευχθή καθιστά άφόρητον τόν βίον εϊς τήν γυ
ναίκα του καί αυτός δ ίδιος διάγει βίον άσωτον, ή ά
κόμη έάν άγαπα άλλην γυναίκα καί συζή μετ’αύτής
ή γυνή φέρει φορτίον αισχύνης καί τά έκ τοΰ έρωτος
τούτου γεννηθέντα τέκνα είνε έγκαταλελειμμένα.
Ένώ ή Τζιμλάχ ώμίλει περί τοΰ ήθικοΰ ήμών συ
στήματος, οί κυανοί αύιής οφθαλμοί έμεγαλύνοντο
καί τά μακρά ενώτια αύτής έκινοΰντο καί δλα τά χαρα
κτηριστικά τοΰ ωραίου της προσώπου εξέφραζαν τήν
άηδίαν. Έγέλων καθ’ έαυτήν άναλογιζομένη διαλέ
ξεις τινάς εις τάς όποιας είχον παρευρεθή έν ’Αμερι
κή καί καθ’ άς έκαμνον λόγον περί τών γυναικών τοΰ
χαρεμιού ώς άθλιων υπάρξεων και δπου μάς παρίστων
δτι τό καθήκον μας ήτο νά έργασθώμεν ύπέρ τής άπελευθερώσεώς των.
- - Τζιμλάχ, λέγω, όμιλείςέκ πείρας, διότι είσαι ίσως
ή άγαπητοτέρα τών γυναικών τοΰ Σελήμ πασσά.Άλλ’
έάν αΰριον δ σύζυγός σου σέ άφινε κατά μέρος καί έφερενεϊς τήν οικίαν άλλην νεωτέραν σοΰ γυναίκα καί
ίσως ώραιοτέραν, τί θά έκαμες ;
Τό ώραΐον πρόσωπον τής 'Τζιμλάχ έμειδίασεν.
— Ώ ! αγαπητή, άγαπητή Γιαβρούμ. Ουδέποτε θά
έννοήσης! Καί άν άκόμη ό σύζυγός μου έχει δέκα γυ
ναίκας, αυτό δέν σημαίνει τίποτε' θά είμαι πάντοτε ή
Τζιμλάχ του. Θά μέ άγαπήση δι’ έμέ αύτήν, διά τόν
άφοσιωμένον πρός αύτόν έρωτά μου καί διά τά τέκνα
ποΰ τοΰ έδωσα.
— Άλλά, Τζιμλάχ, αυτός δ έρως δέν θά ήτο μεγαλείτερος, έάν ό σύζυγός σου δέν ήγάπα άλλην εϊμή μό
νον σέ ; Έάν ήσο ή μόν । άγάπη τοΰ βίου του ;
Ή Τζιμλάχ έχάϊδευσε τήν χεϊρα λέγουσα: Άγαπηπ') μου μικρά, μήν άπατάσαι άπό τήν ζωήν. Καί
* ά είσαι ή γυνή ή πλέον έξυπνος έν τώ κόσμοι, ή πλέ
ον διασκεδαστική, ή πλέον έξοχος, ή πλέον ώραία, ου
δέποτε θά είσαι τό πάν διά τόν άτδρα σου. 'Ο Αλλάχ
έτσι τούς έκαμεν έισιεΐνε δλοι τους. Καί έκείνοι οί ό
ποιοι έπλάσθησαν διαφορετικά, δέν είνε κατάλληλοι
διά τίποτε».
Τζιμλάχ, τής λέγω τέλος έχουσα ύπ’δψιν δτι ουδέ
ποτε θά συμφωνήση με έμέ, «καί αί γυναίκες; Δέν
πρέπει νά έχωσιν έν τώ βίω αύτών πλέον τοΰ ένόςάνδρός ;» 'Η Τζιμλάχ έμειδίασε καί πάλιν.

—Γιαβρούμ, αί γυναίκες δέν είνε δπως οί άνδρες.
Αί γυναίκες, αί γυναίκες αί καλαί καί υγιείς είνε πρό
παντός μητέρες. 'Η καρδιά των, φθάνει εϊςτό έπακρον

τήν ήμέραν καθ’ ήν γίνονται μητέρες. Πάσαι αί προ αμαθής δσον καί τό μικρό ιερόν μου τέκνον. Νομίζεις
σπάθειαν των, όλη ή δοξομανία των, δλος ό έρως των δτι ξέρεις περισσότερα άπό έμέ ένώ πραγματικών
συγκεντροΰται έπί τών τέκνων των. Έντώ μεταξύ εϊσ- είσαι πολύ μακρότερον πρός τά δπίσω. Τά μυστήρια
ήλθεν ή Κοντζέ κομίζουσα μικρόν κάνιστρον πλήρες έκ τής ζωής περί τών οποίων ούτε τήν έλαχίστην έχεις ιδέ
πετάλων ρόδων.'Ομίλησε χαμηλοφώνωςεϊςτήν νεαρόν αν, ούδέν δι’έμέ έχουν τό άγνωστον. Ούδέν έξ αύτών
θά γνωρίσης πριν μάθης νά άγαπήσης καί νά παραγυναίκα ής τό πρόσωπον ήρυθρίασε καί ήτις συνε
δοθής. Έπειτα, έσταύρωσε τάς χείρας έπί τοΰ στή
σταλμένη μοΰ ηύχήθη τήν «καλή νύχτα».
— Τιμημένη χανούμισσα, μοί λέγει ή νεαρά κόρη, θους της καί τό πρόσωπον της έλαμπεν άπό ώραίαν έκθά έχω τήν ευτυχίαν νά σοί κάμω τό έκ ρόδων λου φρασιν συνοδευομένην μέ ελκυστικήν χάριν. ’Έσκυψε
πρός έμέ καί μετά τρεμούσης φωνής πλήρους μελωδίας,
τρό ν σου;
— Ναί άπήντησα έάν θέλης δμως νά μέ όνομάζης ώμίλησε περί τής μητρότητάς της.
— «Νά είναι τις μήτηρ !» Νά βλέπη τά ρόδινα χείλι]
αλλέως καί όχι «τιμημένη χανούμισσα ». Προτιμώ νά
τοΰ τέκνου της. νά έξάγη τήν ζωήν έξ αύτοΰ τοΰ ϊδίου
είμαι ώς «άκτίς τοΰ ήλίου ή τό νέφος τοΰ ουρανού»
άλλά δέν επιθυμώ νά λέγωμαι «τιμημένη» Μοΰ κάνει σώματος ! άνέτεινε τάς χεϊρας ώ ! ’Αλλάχ! Ί όσην καλωούνην έχεις διά τήν γυναίκα.... ’Όχι, μικρά πηγή
τήν έντύπωσιν δτι είμαι ηλικιωμένη καί σεβαστή άλ
τοΰ βουνοΰ, ουδέποτε τά βιβλία θά σέ διδάξωσι τήν
λως τε γνωρίζεις δτι δέν έχω ακόμη σύζυγον, ώστε
ζωήν δπως ό άνήρ καί τό τέκνον. Τά βιβλία δύνανται
δέν εϊμπορεϊ νά είμαι «τιμημένη».
νά τρέφωσι τό πνεύμα. Άλλά ή καρδία θά άποθάνη
Ή Κοντζέ γελώσα μοΰ έλυσε τήν κόμην τήν έκάέξ ασιτίας, καί πρέπει οί άνθρωποι νά ζώσι διά τής
λυψε μέ πέταλα ρόδων μεθ’ ών μοί έτριψε τήν κόμην.
καρδίας. Μέ συνεκίνησε, τήν έπίστευον άλλά ή συνή
Ακολούθως έκαμε τό ίδιον έφ’ δλου τοΰ σώματος,
θεια ήτο δυνατοτέρα τής παροδικής συγκινήσεως. Ζώμά τοσοΰτον καλώς ώστε εϊς διάστημα ήμισείας ώρας σα διά τοΰ πνεύματος άμέσως άπήντησα: «’Άλλοτε
τό άρωμα τών ρόδιον έπλήρουτό δωμάτιονκαί άπεκοι- ποτέ έλεγες δτι ό έρως δέν ήτο εϊμή ζήτημα τών αι
μήθην δνειρευομένη άνθη. Αί άκόλουθοι ήμέραι μοί σθήσεων. Σοΰ έφάνη ούτως; Έν πρώτοις ναί, καί έπει
άπεκάλυψαν μίαν Τζιμλάχ διάφορον έκείνης ήτις τα διά μιάς τούτο ίίλλαξεν. Γίνεται τις νέον τι όν, αι
ήτο άλλοτε. Μοί έφαίνετο ούτε εντελώς νέα καί αυτή σθάνεται τις καλλίτεροι· διάνο Αλλάχ δίδη έν τέκνον.
Κάτι τι τό ειρηνικόν πληροί τάς αισθήσεις,δέν δεσπό
άκόμη ή ώραιότης της είχε μεταβληθή. Δέν είχε τούς ζει πλέον ό έρως. Καί άναμφιβόλως ούτως ή γυνή α
τολμηρούς τρόπους ενός ωραίου ζώου’ είχε τήν γαλή ποκτά ψυχήν; Ή ρώτησα άνευ σοβαρότητας. Μοί άνην καί τήν άνάπαυσιν σ’ αύτήν της τήν ώραιότητα. πήντησε σοβαρώς. Ή γυνή δέν έχει ψυχήν διότι έάν
Ήτο πάντοτε ή γυνή τήν οποίαν οί άνδρες θά ήγάπων είχε ϊσως θά διήρχετο τήν ζωήν της καλλιεργούσα αύ
παραφόρως. Άλλά δι’ έρωτος πλέον υψηλού άν καί τήν καί λησμονούσα διι οφείλει νάάφοσιωθή εϊς έκείήτο όλιγώτερον ηδυπαθής παρά πρό έξ ετών δτε ένέ- νους είς ούς οφείλει νά δώση μίαν. Ή γυνή δέν είνε
ι ϊμή πλάσμα μιάς μόνης σκέψεως άλλως τε είνε ή εϊκών
πνευσε τόσον σφοδρόν έρωτα.
τής αύταπαρνήσεως’ διά νά μάθη τήν ζωήν πρέπει νά
Εσπέραν τινά δτε καθήμεθα εϊς τό άκρον τής κλί
νης μου καί μοΰ (ομιλούσε διά τό παρελθόν τής είπον; δίδη άδιακόπως καί νά μή ζητή τίποτε πρός έπιστρο— Τζιμλάχ ήλλαξες ηθικώς καί ψυχικώς πολύ πε φήν. Καί δίδουσα άνυψοΰται, ούδέποτε δέ δεχομένη
ρισσότερον ή δσο ν έγόι φυσικώς άν καί ή άλλαγϊ) αυτή διότι σμικρύνεται. ’Ιδού ποΰ εύρίσκειο ή Τζιμλάχ μου
εΐνεπρός όφελος σου. Ποια είνε ή αιτία τούτου; Έγέλα- πρό έξ έτών.Αόγω τοΰ συζυγικού καί μητρικού έρωτός
της έταξείδευσε ταχέως καί μακράν έπί τής οδού τής άσεν όλίγον περιφρονητικών.
γούσης εϊς τόν θειον θρόνον. Είχε δίκαιον δέν μαν
— ’Αγαπητή μου μικρά επειδή διέτρεξες τόν κό
σμον καί έμελέτησες διά νά πλουτίσης τάς γνοόσεις θάνουν άπό τά βιβλία τήν ζωήν.
Μετάφρασις Ν. Σ.
σου νομίζεις δτι γνωρίζεις τίποτε! Άλλά είσαι τόσον
Σ ΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΟΥΣΑ

’ΣΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΩΝ ΛΥΤΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Άφιεροΰται είς τήν μνήμην τού έφίϊροο Άνθυπολοχογοΰ
Κ. Γ. ’Αγγελοπούλου
Πάνω σ’ απάτητα βουνά ποΰ βόσκουν τ’ άγρια γίδια
Ούλα τ’ αηδόνια τοΰ ντουνιά σμίξαν καί κελαίδοΰνε
Γαλιάντρα διάβη βιαστική, ξαφνίστη, τά ρωτάει,
— Γιά Μάρτη τδχειε πουλιά ή Μάη καί ’Απρίλη
Τώρα τό κάϋμα Νε πολύ, ζαμάνι καλοκαίρι
ΚΓ ούλα βραχνιάζουν τά πουλιά, κΓ οί κοΰκοι δέν τό
[λένε
Νά μήν άλλαξαν οί καιροί, μήν ήρθε πάλ’ ό Μάρτης
Καί τοΰ ’Απρίλη ή δροσιές ; τά λούλουδα τοΰ Μάη;
— Γαλιάντρα μου τί μά; ρωτάς, τά μάτια σου ποΰ τά ”χεις;
Τώρα ’χουν Μάη τά Β >υνά μέ τής δροσιαϊς τ’ ’Απρίλη
Γιά ίδές τριγύρω λεβεντιά, γιά ϊδές τριγύρω νειάτα’
"Ολα ζωσμένο τό σπαθί, στά χέρια μέ τ’ άρμάτα
Τά σύνορα φυλάν πουλί, Βούλγαρος μήν πατήση
ΚΓεμείς τοϋ; κάνουμ’συντροφιά καί γλυκοτραγουδάμε.

I. Π. Σταματούλης

X Τ’ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ
Άφιεροΰται πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα Κωνσταντί

νοι τόν Κεραυνόν
Παράπονο τό είχα πικρό’ άπ’ τά μικρά μου χρόνια
Γιατί δέν πέρασε νυχτιά, ποΰ νά μέ πάρ’ ό ύπνος
Χωρίς ’σ τόν ύπνο μου νά ίδώ πώς είμαι’σ τά ουράνια
Καί ξύπναγα μέ τό καϋμό, μέ πίκρα μέ λαχτάρα
Όσο τό όνειρο νά ίδώ, νά ίδώ πώς ξεδιαλένη
Τώρα ποΰ πλάκωο’ ό χιονιάς, φλετούριξ’ ή καρδιά μου
Πάλι έγείνηκα παιδί, έγεινα παλληκάρι
Λέπω πώς λάμπουνε Δαμασκιά, έκεΐ αστροπελέκια
Λέπω πετρίταις καί αητούς καί σύννεφα ξεφτέρια’
Μ’ έναν πετρίτη Σταυραητό, λεβέντη καβαλάρη
Χρυσή κορώνα νά φορή νά λάμπουν τά διαμάντια
Καί τ’ άτι του νά χλιμηντρά, μέσ’ ’ς τά βουνά ’σ τούς
[κάμπους
’Σ τό διάβα του νά σειέτ’ ή γή, ή γής ή γοικουμένη
Καί Μάη νάχουν τά βουνά, ζαμάνι καλοκαίρι.

I. Π. Σταματούλης
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Έκ τοΰ Στρατηγείου

‘ Υπουργεϊον ’Εξωτερικών

’Επείγον
’ Αΰ· ήν ας

«Νέαν λαμπράν νίκην κατήγαγον χθες τά ήμέτερα
στρατεύματα είς τε τό δεξιόν καί τό αριστερόν ήμών.
Μετά τήν έκ Δεμιρ—Ίσάρ ύποχιόρησιν ίσχυραί έχθρικαί δυνάμεις άποτελούμεναι έκ τοΰ μεγαλειτέρου μέρους
τών Μεραρχιών τρίτης καί ένδεκάτης ώς καί πάντα
τά τμήματα, άτινα εύρίσκοντο είς Δράμαν, Καβάλλαν
καί τά περίχωρα, άποκοπείσης τής διά τής κοιλάδος
τοΰ Στρυμώνος ύποχωρήσεώς των, κατέφυγον είς τήν
μεταξύ Νέστου καί Δράμας καί τοΰ όρους ΙΙερίν πε
ριοχήν άνατολικώς τών Σερρών.

Ή συγκέντρωσις τόσων σημαντικών έχθρικών δυ
νάμεων είς τό δεξιόν ήμών πλευράν έπέβαλον τήν α
νάγκην δπως διεξαχθή ιδιαιτέρα έπιχείρησις πρός έκ-·
δίωξιν καί καταστροφήν αύτών ταυτοχρόνως δέ πρός
έκκαθάρισιν τής τόσον δεινοπαθησάσης περιοχής Σερ
ρών καί Δράμας άπό κακοποιών στοιχείων.
Ή είς τό δεξιόν ήμών εύρισκομένη Μεραρχία ένισχυθεϊσα καί δΓ ετέρων στρατευμάτων έβάδισε διά
τών κυρίων αύτής δυνάμεων διά τής όδοΰ Σερρών
—Βροντοΰς πρός Τσέρνοβον άπέστειλε δέ δύο μικρά

«"Εκτη Μεραρχία άναφέρει ότι Βούλγαροι στρατιώται, τή διαταγή λοχαγού τίνος της χωροφυ
λακής, συνέλεξαν είς προούλιον βουλγαρικής σχολής τδν Μητροπολίτην τοϋ Δεμιρ Ίσσάρ, δύο ίερεΐς
και άνω τών 100 προκρίτων, τούς όποιους κατέσφαξαν.
Ή μεραρχία διέταξε τήν εκταφήν τών πτωμάτων και έβεβαιώθη τδ έγκλημα.
ΙΙρδς τούτοις έβίασαν παρθένους και μίαν άντιστασαν κατέσφαξαν.
Διαμαρτυρηθήτε, κατ’ εντολήν Μου, είς τούς αντιπροσώπους τών πεπολιτισμένων Δυνάμεων
έναντίον τών άνθρωπομόρφων τεράτων, καθώς καί είς τδν πεπολιτισμένον κόσμον ολόκληρον
καί δηλώσατε οτι θ’ άναγκασθώ μετά λύπης Μου νά προβώ είς αντίποινα, δπως έμπνεύσω φόβον
καί σκέψιν τινά πρδ τής τελέσεως τοιούτων εγκλημάτων.
Οί Βούλγαροι έπισκιάζουν δλας τάς φρικαλεότητας τών βαρβαρικών επιδρομών τοϋ παρελ
θόντος καί άποδεικνύουν δτι δέν έχουν πλέον τό δικαίωμα νά συγκαταλέγωνται μεταξύ τών πεπολιτισμένων λαών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
'II νίκη έστεψε καί τήν εβδομάδα ταύτη' τά δπλα
τοΰ ελληνικού στρατού εις τά μέχρι τοΰδε. λαμπρά κα
τορθώματα αύτοΰ προσετέθησαν νέα καί μεγάλα τοιαΰτα, αί μάχαι τή: Δράμας, τοΰ Νευροκοπίου καί τών
στενών τής Κρέσνας, ή άλωσις τών οποίων έφερε
τόν ήμέτερον νικηφόρον στρατόν παρά τά Βουλγα
ρικά σύνορα καί ήνοιξε τάς πρός τήν Αούμπνιτσαν
διόδους τής Βουλγαρίας.
Αί έκ τοΰ στρατοπέδου ληφθεϊσαι ειδήσεις καθ’δλας
τάς ήμέρας ταύτας έχουσιν ώς έξης:
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

«Σήμερον έξηκολούθησεν ό αγών είς τά περίχωρα
τής Βροντής καταλήξας εις νέαν ύποχώρησιν τοΰ έχ
θροΰ.
Λί απέναντι τοΰ άκρου δεξιού ήμών δυνάμεις φαί
νεται, δτι αποτελούνται έκ τών στρατευμάτων τής 3ης
καί 11ης Βουλγαρικής μεραρχίας.
Χθες τήν νύκτα ό έχθρός έπεχείρησε νυκτερινήν έπίθεσιν διά τριών ταγμάτων ποιησάμενος χρήσιν καί
χειροβομβίδων, παρά τήν Βροντήν. Άπεκρούσθη δ
μως μετ’ απωλειών. Σήμερον οί ήμέτεροι έτετέθησαν
καί μετά σφοδρόν άγώνα κατέλαβον τά βόρεια τής
Κάτω Βροντής υψώματα. Ό έχθρός διχασθείς ύπεχώρησε πρός Καράκιο διά Σταρτσίτσης μετά πολλών
απωλειών.
Αί άπώλειαι τών ήμετέρων είναι σχετικώς μικραί.
’Απέναντι τοΰ ήμετέρου κέντρου έσημειώθη μικρά
τις ύποχώρησις τών έχθρικών προφυλακών >.
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

Λίε-ζ νίκη τοΰ στρχτ *
ΰ μ.ν.ς .
Ό εχθρό; έξετοπίσθη δτχ της λόγχης.

Ύπουργεϊον Στρατιοιτικόον
Αθήνας
Ήμέτεραι στρατιά! προελαύνουσι καθ’ δλην τήν
γραμμήν. 'Ο έχθρός φεύγει τήν ήμετέραν προέλασιν
έγκαταλείπων τάς προκεχωρημένας αύτοΰ θέσεις καί
άποσυρόμενος πρός βορράν. Τμήμα τής άνατολικής
στρατιάς Νευροκοπίου κατήγαγε νέαν περιφανή νίκην.
Διά τριών λόχων προσέβαλεε ολόκληρον εχθρικόν
τάγμα κατέχον οχυρά ύψώματα Μπανίνας παρά τό
Χάνι Βροντής. Ή μάχη παρετάθη έπί δεκάωρον, α

συνήθης, πεισματόιδης και αιματηρά, ύπό τό άδιάκοπον πΰρ τοΰ πολυαριθμοτέρου έχθροΰ.
Οί ήμέτεροι προσήγγισαν είς έλαχίστην άπόστασιν
άπό τών χαρακωμάτων αύτοΰ καί έφορμήσαντες διά
τής λόγχης τόν έξετόπισαν.
Διοικητής τμήματος τηλεγραφεί δτι οί στρατιώται
μας ένήργησαν τήν θαυμασίαν ταύτην έφοδον διά τής
λόγχης ζητωκραυγάζοντες. Κατά τήν λογχομαχίαν
ταύτην έτραυματίσθη ελαφρώς ταγματάρχης ΙΙαυλόπουλος. Άντεκατεστάθη δμως άμέσως ύπό τοΰ άντισυνταγματάρχου Βουρλή, δστις ώδήγησεν τούς τρεις
λόχους είς τήν τελικήν καί λυσσιόδη προσβολήν, ήτις
έξετίναξε τόν έχθρόν πέραν τοΰ τελευταίου αύτοΰ άντερίσματσς. ’Ατάκτως ό έχθρός έτράπη πρός βορράν.
Γραφεΐον Στρατιωτ. ηληοοφοριών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Άνεκοινώθησαν τά κατωτέρω:

ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΙ Κοινοβουλευτική ’Επιτροπήτηλεγραφεί έκ Σερ
ρών, δτι καθ’ έκάστην άποκαλύπτονται νέαι λεπτομέρειαι Βουλγαρικών κακουργημάτων.Σήμερον μετεφέρθησαν εις τό Νοσοκομείον νέα θύματα ή Ελένη Βίζου μετά τοΰ τετράμηνου βρέφους της καί ή εβδομη
κοντούτης γραία Ελένη Σουμερλή. Ή πρώτη τούτων
φέρει τραύμα διαμπερές ειςτήν κοιλίαν, τό δέ βρέφος
της διαμπερές έπίσης εις τά νώτα. 'II οικογένεια Βί
ζου ιιετά είκοσιν άλλων κατέφυγε τήν πρωίαν τής
25ης ’Ιουνίου εις τόν ναόν τοΰ Αγίου Γεωργίου
Βούλγαροι στρατιώται είσελθόντες τότε είς τόν ναόν
διέταξαν δλους νά έξέλθουν, ένώ άλλοι σύντροφοι αύ
τών τοποθετη ιένοι έκτος τοϋ ναοΰ έτυροβόλουν τούς
έξερχομένους. Έφονεύθησαν ούτως ό ’Αθανάσιος Βί
ζας κηπουρός, Θωμάς Βίζου, Αικατερίνη Βίζου καί
δύο χωρικοί άγνώστου ονοματεπωνύμου.
Τήν Ελένην Σουμερλή τήν 28ην ’Ιουνίου συνήντησαν έξωθι τής οικίας της παρά τόν ναόν τοΰ Αγίου
’Αντωνίου στρατιώται Βούλγαροι, οί όποιοι έπειδή εΐδον σημαίαν Ελληνικήν άνηρτημένην είς τόν εξώστην
αύτής, έθρεψαν βόμβαν ένώπιόν της έκραγεΐσαν. Έ
τραυματίσθη ή δυστυχής σοβαρώς είς τήν κεφαλήν,
τό στήθος, τάςχεϊρας καί τούς πόδας, παραμορφοθείσα ούτως οίκτρώς.

ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ

Σημαία Βουλγαρικής Ταξιαρχίας έπί τής όποιας έ'γραφον. «’Εμπρός είς τάς Αθήνας.
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αποσπάσματα τό μέν έν διά Δράμας πρός Τσέρνοβον,
τό δέ έτερον διά Κροσόβου καί Κιράκιοϊ πρό; Λιμπαχόβας.
“Η τε κυρία φάλαγξ καί τά δυο πλευρικά αποσπά
σματα εύρέθησαν αντιμέτωπα σημαντικών έχθρικών
δυνάμεων δλων τών οπλών
*
κατόπιν δέ διαδοχικών
αγώνων καί συνεχούς καταδιώξεως έπί τέσσαρας ημέ
ρας έξεδιώχθη ό εχθρός έξ δλων τών σημείων πρός
τήν διεύθυνσιν Νευροκοπίου.
Κατατρόπωσες τοΰ έχθροΰ
Τό δεξιόν μικτόν απόσπασμα κατατροπώσαν τόν
έχθρόν παρά τήν Άλιστράτην κατέλαβε τήν Δράμαν
έκεϊθεν δέ προελάσαν έξεβίασε τήν στενωπόν τοϋ
Κερζισάρ—έπί είκοσι πέντε χιλιόμετρα ΒΑ. τής Δρά
μας καί κατελθόν είς τήν πεδιάδα τοΰ Τσέρνοβο έπετέθη κατά τοΰ παρά τό Τσέρνοβο καί πάλιν άντιταχθέντος έχθροΰ.
Ή κυρία κεντρική φάλαγξ μετά πείσμονας τριημέ
ρους αγώνας παρά τήν Μπαπίναν καί εΐτα παρά τήν
Βροντούν 35 χιλ. βορείως τών Σερρών κατεδίωξε καί
αύτη πρός τό Τσέρνοβον,άπέτυχεδέτήν έγκαιρον τακτι ■
κήν συνένωσίν της μετά τοΰ δεξιού αποσπάσματος έπ’
αύτού τοΰ πεδίου. Προχθές 4 ’Ιουλίου καθ’ δν χρόνον
τό έκ Δράμας μικτόν απόσπασμα έπιτεθέν κατά μέτω
πον εναντίον τών παρά τό Τσέρνοβον έχθρικών θέ
σεων συνεκράτει τόν έχθρόν νά έγκαταλείπη τάς θέ
σεις του καί νά τραπή πρός βορράν.
'II καταδίωξις έξηκολούθησεν ευθύς μετά τήν μά
χην’ άνεκόπη δέ μόνον πρό σημαντικής γεφύρας, ήν
φεύγων κατέστρεψεν δ εχθρός καί ώς έκ τής έπελεύσεως τοΰ σκότους.
Άνεκοικοινώθη τό έξής τηλεγράφημα τοΰ Γεν.
Στρατηγείου.
Κατά νεωτέρας πληροφορίας αί προτού Νευροκοπί
ου άνιιστάσαι έχθρικαί δυνάμεις ήσαν πολύ άνώτεραι
άφ’ δτι άρχικώς ύπετέθη.
*0 αριθμός τών έχθρικών πυροβόλων άνήρχετο είς
22 έκ τούτων δέ περιήλθον εϊς χεϊράς μας τά 18, έξ
ών, ώς σά; έτηλεγράφησα προηγουμένως, τά εξ ήλά>θησαν διά τής λόγχης.
Αί έχθρικαί δυνάμεις διεσπάσθησαν καί διεσκορπίσθησαν τελείως, ή δέ οδός ύπεχωρήσεως αύτών εΐνε
πλήρης παντοίων στρατιωτικών ειδών.
Τά ήμέτερα στρατεύματα είσήλθον σήιιερον τήν
πρωίαν είς Νευροκόπιον, γενόμενα ένθουσιωδέστατα
δεκτά ύπό τε τών Ελλήνων καί τών ’Οθωμανών κα
τοίκων, οίτινες έζητωκραύγαζον ύπέρ τής Α. Μ τοΰ
Βασιλέως ημών, δν άπεκάλουν έλευθερωτήν.
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ

Κατά νεωτέρας πληροφορίας, ό αριθμός τών κατά
τήν προχθεσινήν μάχην κυριευθέντων πυροβόλων α
νέρχεται είς 22.
Πλήν τούτων έκυριεύθησαν καί έτερα 4 Κρούπτών
8, 7 άιινα ό έχθρό; είχεν άναβιβάση έπί τού δρους
Παπά Τσαϊρ δυτικώ; Νευροκοπίου. Πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην έπεχείρει έν συνδυασμώ μετά τών έκ Τσερνόβω προελαυνουσών δυνάμεων ήμέτερον μικτόν από
σπασμα δπερ έκ Μελενικίου έπιτεθέν μέ διεύθυνσιν
Νευροκοπίου έκυρίευσε τά ύψώματα Παπά—Τσαΐρων
δ έχθρός ήμύνθη πεισμόνως. 'Η στρατιά τοΰ κέντρου
ά ιώθησε χθές καί σήμερον τόν έχθρόν έξ δλων αύτοϋ
τών θέσεων πρός τήν είσοδον τής στενωπού τή; Κρέσνας. Είς τό αριστερόν ημών αί Μεραρχίαι ημών έξετόπισαν έπίσης τόν έχθρόν διαδοχικώ; έξ δλων αύτού
τών θέσεων άς είχεν ένισχύση ουτος διά χαρακωμάτων, κατέλαβαν δέ τό Μέτσοβον καί τήν βορείως τού
του κοουφογοααιιήν.
ΔΟΓΣΜΑΝΠΣ
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Άνεκοινώθη τό κάτωθι τηλεγράφημα τοΰ Γεν.
Στρατηγείου:
«Οί άπό ήμερών άρξάμενοι άγώνες πρό; έκβίασιν
τών στενών έν τή κοιλάδι τοΰ Νέστου, τοΰ Στρυμόνος
καί τών ορεινών διαβάσεων τοΰ Μάλεσι έξακολουθοΰσιν. 'Ο έχθρός, καίτοι ύφιστάμενος αλλεπαλλήλους
ήττας καί άποσυντιθέμενος έκάστοτε, κατορθώνει βοηθούμενος ύπό τοΰ λίαν δρεινοΰ έδάφους, ν’ άνασυντάσση έν μέρει τάς δυνάμεις του καί ν’ αμύνεται τής
ύπ’ αύτοϋ έγκαταλειπομένης χώρας.
Παρά τήν άντίστασιν καί τούς πείσμονας άγώνας,
ή προέλασις τοΰ Ελληνικού στρατού έξακολουθεΐ κανονικώς καί άδιαλείπτως.
Χθές (7ην ’Ιουλίου) είς τό άκρον δεξιόν αί ήμέτεραι δυνάμεις προήλασαν έκ Νευροκοπίου πρός βορράν, σήμερον δέ συνήντησαν πρό αύτών οπισθοφύ
λακά; τού προχθές διασκορπισθέντος έχθροΰ, μεθ’ ών
ήλθον είς σύγκρουσιν.
'Η στρατιά τοΰ κέντρου, άπωθήσασα τόν έχθρόν
έξ δλων τών θέσεων αύτοϋ, έφθασεν είς τά δρισθέντα
αύτή τέρματα πορεία; παρ’ δλας τάς μεγίστας έδαφικάς δυσχερεία; καί τήν εχθρικήν άντίστασιν.
Κατά τήν σημερινήν ήμέραν, 8ην ’Ιουλίου ή προέλασις τοΰ ήμετέρου στρατού έξηκολούθησε καθ’δλον
τό μέτωπον μέ άγώνας έναντίον τών έχθρικών οπι
σθοφυλακών.
Είς τό άκρον δεξιόν ήμών έλαβε χώραν σήμερον
νέο; πεισματώδη; άγιον παρά τό Κρέμεν. '0 έχθρός
έκτοπισθείς καί πάλιν έκ τών θέσεων αύτού έτράπη
είς φυγήν καταδιωκόμενος.
Έτέρον τμήμα τοΰ στρατού κατέλαβε τήν νοτίαν
είσοδον τής στενωπού τήςΚρέσνας. 'Η αριστερά στρα
τιά, καταδιώκουσα τόν έχθρόν ύπερέβη τά ύψώματα
τοΰ Μπούκοβιτς καί καταδιώκει πρό; βορράν.
Κατά πληροφορίας φυγάδων έκ τοΰ Βουλγαρικού
στρατού, Τούρκων τήν εθνικότητα, οί Βούλγαροι προχωροΰντε; κατά μήκο; τή; κοιλάδα; τοΰ Στρυμώνο;έμόλυναν άπαντα τά φρέατα ρίψαντε; είς αύτά νεκρούς
θανόντκ; έκ χολέρα;. Ώ; έκ τούτου άπηγορεύσαμεν
τήν χρήσιν τών φρεάτων καί διετάξαμεν έξέτασιν.»·
ΔΟΓΣΜΑΝΗΣ

Άνεκοινώθη τό έξής τηλεγράφημα.
«Μακράν τής δημοσίας οδού παρά τήν Λέσνιτσαν
εύρέθησαν τά πτώματα 8 Ελλήνων χωρικών φρικωδώς κρεουργημένα.
Τοΰ ένός τούτων εϊχον αποκοπή τελείως οί πόδες.
Οί Βούλγαροι φεύγοντες βορείως τή; Λεσνίισηςείχον αφήσει εϊς τινα σημεία εικονικούς διπλοσκοπούς
έκ χακί, έπίσης δέ καί ομοίωμα άρκτου έκ χακί μέ τήν
έξής επιγραφήν:
«Βούλγαροι ύποχωροϋμεν ολίγα χιλιόμετρα διά νά
έπανέλθωιιεν ταχέως νά σά, καταδιώξωμεν μέχρις ’Α
θηνών».
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ
Έκ τοΰ Γενικού Στρατηγείου.
Είς τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών διεβιβάσθη
’Αγώνες έξηκολούθησαν καί σήμερον καθ’ δλην τήν τό έξής τηλεγράφημα.
γραμμήν μέ γενικήν προέλασιν ήμετέρων στρατευμά
Είς τό δεξιόν ήμών ή καταδίωξις έξακολουθεΐ, δ ήτων. Είς τό άκρον δεξιόν έν τή κοιλάδι τοΰ Νέστου μέτερος στρατός κατέλαβε τήν Δομπρινίτσαν καί Μπαέξηκολούθησε και σήμερον ή καταδίωξις πρό; διεύθυν- νίσκαν. Ό έχθρό; ύπεχώρησε πέραν τής Μαχομίας,
σιν Μαχομίας.
άπαντα τά χωρία εύρέθησαν κενά κατοίκων. Βούλγα

Έλήφθη έκΔοϊράνης τό έξής έπίσημον τηλεγράφημα.
ροι δέ ένεδρεύοντες έθεσαν πΰρ εϊς τινα τών χωρίων
'Υπουργεϊον Στρατιωτικών
δπως δυσχεράνωσι τήν προέλασιν τοΰήμετέρου στρα
τού. Δύο τών έμπρηστών τούτων συλληφθέντες έπ’
Μετά τήν μάχην τής Στρωμνίτσας έληξε σήμερον
μέ νέαν νίκην τών έλληνικών δπλων ή άπό τής χθές
αυτόφωρα) έτιμωρήθησαν.
Είς τήν κοιλάδα τοΰ Στρυμώνος ή Στρατιά ήμών άρξαμένη μάχη τοΰ Δεμίρ-Ίσάρ, μέγα μέρος τών ήτκατέλαβε ολόκληρα τά Στενά τής Κρέονας μέχρι τής τηθέντων έν Κιλκίς Βουλγαρικών στρατευμάτων καί εί
δικώς τής τρίτης μεραρχίας τά είς Ααχανά καί Νιγρί
βόρειας εξόδου.
'Ο έχθρός άποκαμών έκ τής διαρκούς άμύνης έπε- ταν ήττηθέντα στρατεύματα ώς καί πάντα τά άπολειζήτησε νά έπιβραδύνη τήν προέλασιν ήμών διά τής φθέντα έν Σέρραις καί Καβάλλα ύποχωρήσαντα εϊχον
καταστροφής δλων τών τεχνικών έργων τής δδοΰ. Ά- συγκεντρωθώ παρά τφ Δεμίρ-Ίσάρ έπί τής άριστεράς
πασαι δμως αί δυσχέρειαι ύπερενικήθησαν τά κατα- όχθης τού Στρυμώνος καί παρά τήν είσοδον τής κλει
στραφέντα έργα έπηνωρθώθησαν δ δέ στρατός μας σώρειας Δερβένι.
Τό σύνολον τών έκεί συνγκεντρωθεισών δυνάμεων ά
προελαύνει άκωλύτως.
Είς τό αριστερόν δμως δ έχθρός ύφιστάμενος διαρ νήρχετο κατά τούς ύπολογισμούς ήμών είς 44 τάγμα
κείς νέας ήττας ύποχωρεΐ καθ ’ δλην τήν γραμμήν κα- τα πεζικοΰ. Ή ύπό τών Βουλγάρων έκλεγεϊσα τοποθε
ταδιωκόμενο; πρός τό Τρισκόβο καί Μετζάροβο.
σία έκτεινομένη άνατολικώς τοΰ ποταμοΰ Στρυμώνος
άπό τής σιδηροδρομικής γέφυρας μέχρι τοΰ ρεύματος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Κούργεβι πλήν τής φυσικής αύτής ισχύος είχεν οχυρω
'Υπουργεΐον Στρατιωτικών
θώ καί έξοπλισθή διά βαρέων πυροβόλων. Έπροστα«Καί χθές καθ’ δλην τήν ήμέραν έξηκολούθησεν ή τεύετο δέ δεξιόθεν ύπό τοΰ Στρυμώνος. Πλήν όμως τής
καταδίωξις ύπό τοΰ Έλληνικοΰ στρατού, σφοδρότατος θέσεως ταύτης οί Βούλγαροι κατέλαβον διά πεζικοΰ καί
δέ καί πεισματώδη; άγων άνεπτύχθη έπί τών στενω τά έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ Στρυμώνος ύψώματα πα
πών τοΰ δρους Μπελέσι καί κυρίως έπί τής μεγάλης ρά τήν Βέτριναν. Ούτως ή είσοδος τής Κλεισούρας Δερ
δδοΰ, ήτις άγει έκ Δοϋράνης πρός τήν Στρωμνίτσαν, βένι έφράσσετο τελείως.
Τμήμα στρατιάς έκ τών τριών μεραρχιών ύπό τόν
καταλήξας διά νίκης τών Ελληνικών δπλων καί νέας
ύποστράτηγον Μανουσογιαννάκην είχε έντολήν νά καύποχωρήσεως τοΰ έχθροΰ.
'Η Δοϋράνη άπετέλει, ώ; γνωστόν, άκμαΐον στα λύπτη τό δεξιόν πλευρόν τοΰ κατά τών διαβάσεων τής
θμόν έφοδιασμοΰ τής έν Ίστίπ τετάρτηο βουλγαρική; Στρωμνίτσης έπιχειροΰντος Ελληνικού στρατού έναν
στρατιά;, ή δέ ύπό τοΰ Ελληνικού στρατού κατάλη- τίον πάσης έκ Δεμΐρ Ίσάρ έπιθέσεως. Ταΰτοχρόνως διά
ψις αύτής απεστέρησετήν έν Ίστίπ Βουλγαρικήν στρα νά έκκαθαρίση τό μεταξύ ύπωρειών τοΰ ύψους Μπελέ
τιάν μεγάλου μέρους τώ·/ έφοδίωνκαί τή; μόνη; γραμ σι καί τής δεξιάς όχθης τοΰ Στρυμώνος έδάφους άπό
μής τών συγκοινωνιών αύτής, διδομένου δτι ό έκ Κι- παντός έχθρικοΰ τμήματος. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον
ουστενδήλ-Τσουμαγιάς έφοδιασμό; μέσω Πετσόβου είχε διατεθή μία μέν μεραρχία πρός έπιτήρησιν τών
θά ήτο δυσχερέστατος άν μή αδύνατο;’ τοΰτο εξηγεί διαβάσεων τοΰ Στρυμώνος μέχρι τής λίμνης Άχινοΰ,
τήν κρατεράν άμυναν, ήν οί Βούλγαροι αντέταξαν είς δύο δέ έτεραι συνεκεντρώθήσαν παρά τό Χατζή Μπεκλήκ.
Κιλκίς καί πρό τής Δοϋράνης.
Ούτως ό Ελληνικός στρατός έχει σήμερον
ΊΙ άμυνα δμως τών στενών τοΰ Μπελέσι εΐχε διά
τούς Βουλγάρους μεγαλειτέραν σημασίαν, διότι ή διά άντιμέτωπον καί καταδιώκει ού μόνον τήν παρ’ αύτοϋ
τούτων διέλευσις τών Ελλήνων καί ή πρό; Στρωμνί- ήττηθεΐσαν στρατιάν τοϋ Ίβάνωφ, άποτελουμένην έκ
τσαν-Γαδοβίτσαν-Ίστίπ προέλασις έθεσεν είς κίνδυ τών μεραρχιών 3, (ί, 10, καί 13 δυνάμεως 80 ταγμάτων
νον αύτήν τήν ύπαρξιν τής τέταρτης στρατιάς, είς ήν άλλά καί τήν τετάρτην βουλγαρικήν στρατιάν άποτε
ούδόλως θά έχρησίμευε τό απέναντι τών Σέρβων ίσχυ- λουμένην έκ τών μεραρχιών 2, 5 καί 8 ήτοι 22 ταγμά
ρώς ώχυρωμένον μέτωπον, διότι οί Έλληνες προε- των ύποχωρησάντων σχεδόν άθικτων έξ Ίστίπ καί
λαύνοντες έκ Στρωμνίτσης θά ήδύναντο νά προσβά- τά όποια καταδιώκει έπίσης ό Ελληνικός στρατός.
Β. ΔΟΓΣΜΑΝΠΣ.
λωσι κατά νώτα τήν τοποθεσίαν ταύτην, οπότε ή κατα
στροφή τής στρατιάς ταύτης θά ήτο άφευκτος.
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Άπεστάλη πρός τό ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών τό
Ύπουργεΐον Στρατιωτικών
κάτωθι τηλεγράφημα.
Ό Φρούραρχος Σερρών τηλεγραφεί δτι πόλις κατε
«'Η μάχη τής Στρωμνίτσης έκτυλιχθεϊσα έπι τών λήφθη ύπό άποσπάσματος προσκόπων
*
έκηρύχθη στρα
ορεινών διαβάσεων τοΰ δρους Μπέλες, ήτο ώς έκ τών τιωτικός νόμος, έσχηματίσθη πολιτοφυλακή πρός τήδυνάμεων αΐτινες έλαβον μέρος, ώς έκ τής διαρκείας ρησιν τάξεως.
καί ώς έκ τών έκατέρωθεν απωλειών καί ώς έκ τών α
Άποσπάματα προσκόπων καί πολιτοφυλάκων έξήλποτελεσμάτων αυτής, μάχη πρωτευούσης σημασίας. θον είς ύπαιθρον, ΐνα φρουρήσουν αύτήν άπό ένδεχομέ'Η οροσειρά τοϋ Μπέλες, μήκους 100 χιλιομέτων πε μην έπίθεσιν κομητατζήδων. Βούλγαροι έν πανικφ έρίπου, αποτελεί ώς έκ τοΰ ύψουξ άπό 800—1000 μέ γκαταλείψαντες τήν πόλιν άφήσαντες μέγα πλήθος ζω
τρων και τοΰ αποτόμου τών κλιτύων αύτής φραγμόν οτροφιών, πολεμοφοδίων καί έν τή συγχύσει τής φυ
μεταξύ τής κοιλάδος τής Στρωμνίτσης καί τής νοτια- γής των άφήκαν άφρουρήτους ώστε νά δυνηθώσι νά
νατολικής Μακεδονίας. 'Η οροσειρά αύτη διασχίζεται διαφύγωσιν έβδομήκοντα "Ελληνας προκρίτους, άλλ’ ό
ύπό μιάς καί μόνης άμχξητής όδοΰ, τής άπό Δοϊράνης ιατρός Χρυσάφης καί διακόσιοι άλλοι όμογενεϊς έσφάείς Στρωμνίτσαν δυσκόλου και ταύτης,ώς έκτήςκατα- γησαν μετά φρικωδών βασανιστηρίων.
στάσεως και τών μεγάλων κλιτύων.
'Ομοίως άγνοειται ή τύχη τοϋ έπισκόπου καί τών
Πλήν τής όδοΰ ταύτης μόνον άτραποί δύσβατοι δια- άλλων τριάκοντα προκρίτων Δοϊράνης, οίτινες συνελήσχίζουσιν έκ νώτων πρός βορράν τήν οροσειράν. Ο έκ φθησαν καί άπήχθησαν έκεϊθεν ώς δμηροι κατά τήν
Κιλκίς-Ααχανά ύποχωρήσας βουλγαρικός στρατός έδιτών Βουλγάρων.
χάσθη καί μέρος μέν αύτοϋ συνεκεντρώθη πρός Δεμΐρ φυγήν
Ούτοι έπεόιβάσθησαν τοϋ σιδηροδρόμου Δοϊράνης ΐ
’ϊσάρ, έτερον δέ άναπτυχθέν νοτίως τής Δοϊράνης, α να μεταφερθώσιν είς Σέρρας, άλλά δέν έφθασαν έκεϊ.
μύνεται καί ύποχωρήσαν έκεϊ κατέλαβεν άμυντικάς θέ Ί’πάρχουν φόβοι δτι έσφάγησαν καθ’ οδόν.
σεις έπι τών στενωπών τοϋ Μπέλες, άς καί ένίσχυσε
(Γραφεϊον Σιρατιωτ. πληροφοριών)
δΓ οχυρών έργων.
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Ανεκοινώθη ή έξής επίσημος έκθεσι; περί τής έν Δεμιρ Ισάρ,γενομενης ύπό των Βουλγάρων καταστροφής:
«Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ αναφέρω ότι, μετά τάς οούεισας πληροφορίας περί σφαγών έν Δεμίρ-Ίσάρ, εστά
λη άξιωματικός τοϋ Επιτελείου, όστις έξηκρίβωσε τά

Ο Βούλγαρος λοχαγός τής χωροφυλακής Μίκτα
Μιλιγζωφ. τή ύποοείξει τριών Βουλγαριζόντων κατοί
κων, συνέλαόε τόν Μητροπολίτην Κωνσταντίνον, τόν
ιερέα ΙΙαπασταΰρον, τόν προύχοντα Ηωμάν 1 Ιαπαζαχαριου και πλέον τών εκατόν άλλων ομογενών, ούς ένέκλεισεν εϊς τόν περίβολον τής Βουλγαρικής σχολής.
Ιούτους άπαντας τήν 25ην πρός τήν 26ην’τρέχον
τος Βούλγαροι στρατιώται καί χωροφύλακες έφόνευσαν καί δι αγγαρείας Τούρκων χωρικών έθαψαν είς
τον περίβολον τής Σχολής καί έξωθι τοϋ άνατολικού
μανοροτοιχου αύτής.
Αξιωματικός τού Επιτελείου μου διέταξε τήν ε
κταφήν αυτών ί’να βεβαιώθή. Καί όντως είς βάθος
πλέον 2 μέτρων άνερεύθησαν συσσωρευμένα τά πτώ
ματα τών σφαγέντων.
Εκτός των σφαγών εβίασαν άξιωματικοί καί στοατιώται πολλά; παρθένους, μίαν δέ εξ αύτών, δνόματι
Αγαθήν (θωμά, κόρην κηπουρού, άντιστάσαν, έφόνευσαν. ΐά καταστήματα της πόλεως κατεστράφήσαν καί
οιήρπαγησάν ώς καί άπαντα τά σκεύη τών οικιών τών
ομογενών ων τούς πλείστους έσωσαν οί Τούρκοι κάτοι
κοι εν ταΐς οίκίαις των.
Εν γένει ή κωμόπολις παρουσιάζει οίκτρόν θέαμα
καταστροφής καί ή πείνα απειλεί νά συμπληρώση
ταύτην.»
4
Μέραρχος
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Καταστροφή και είς τάς Σέρρας

Υπουργεΐον Στρατιωτικών
Ι'όλις Σερρών έκάη ολόκληρος εξαιρέσει Τουρκικής
και Εβραϊκής συνοικίας. ’Αγορά έκάη έπίσης. Πλήθος
γυναικοπαιδών εύρέθησαν φονευμένα ή άπηνθρακωμένα εντός τών οικιών.
, Π,?λις σξεΡεϊτ3“ εντελώς άρτου. ’Απόλυτος άνάγκη
/.ηφθωσι μέτρα συντόνωε πρός διατροφήν πληθυσμού.
Αστεγοι υπεροαινουσιν 20 χιλιάδας. Λεπτομέρειας τη
λεγραφήσω προσεχώς.....
‘ 1
7η Μεραρχία
ΣΩΤΙΙΛΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
, Διεβιβάσθη είς τύ 'Υπουργεΐον τών Στρατιωτικών
εκ του 1 ενικού Στρατηγείου τό ακόλουθον τηλενοάφημα.
1 1Σήμερον τό άριστερόν καί τό κέντρον τοϋ μετώπου
μας προηλασεν χωρίς νά συνάντηση τόν έχρον. οις το άκρον δεξιόν ήμών αί ήμέτεραι δυνάμεις,
μετά πεισμονα μάχην, οιαρκέσασαν άπό τής 9ης πρω
ινής μέχρι 4ης καΐήμισείας εσπερινής ώρας παρά τήν
Αλιστρατην καί Κριτσόδαν, έτρεψαν τόν εχθρόν είς
φυγήν καί κατέλαβον τήν Δράμαν.
, θ ^^τροπολίτης Δράμα; καί πάντες οί κάτοικοι
μη εξαιρούμενων ούδέ τών Τούρκων καί Ισραηλιτών’
μετά οακρύων χαράς έδέχθησαν ώς σωτήρα τόν Έλ’ V?aT0V’ σώσαντα αύτ°ύς, ώς έλεγον, έγκαίρω. εκ βεβαιας καταστροφής.
Σκηναί έξόχως συγκινητικά’ διεδραματίσθησαν οί
°* κάτοικοι έξ εύγνωμοσύνης κατεφίλουν τάς χείρας
των αξιωματικών καί στρατιωτών
Καθ’ δμοιον τρόπον ύπεδέχθησαν τόνήμέτερον στρα

τόν είς άπαντα τά χωρία καθαρώς Έλληνικά, δι’ ών
οιηρχετο.
Ό εχθρός κατά την φυγήν αύτοΰ έγκατέλειψε με
ταξύ άλλων ΰλικών 70 αραμπάδες πλήρεις διαφόρων
ειοών, προερχόμενων έκ λεηλασίας τής Ελληνικής
κωμοπολεως Δοξάτου καί άλλων χωρίων.
, θ έπι κεφχλής τών ήμετέρων δυνάμεων παρέδωκε
τα ειοη ταΰτα είς τΑν Μητροπολίτην, δπως τ’ άποοώση
εις τους λεηλατηθέντας.
Οί Βούλγαροι, καταπατοϋντες πάντα ανθρώπινον
νομον, μεταβάλλουσιν είς τέφραν καί έρημοϋσι παν
δ,τι Ελληνικόν κατά τήν ύποχώρησιν αυτών, μή φειοομενοι αμάχων γερόντων, γυναικών καί παιδιών»
ΔΟΓΣΜΑΝΗΣ
ΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΠΰ TCS ΠΟΛΕΜΟΙ

Τόγεγ όν στραιηγ. ϊον άπέστειλε τό κάτωθι τηλεγράφημα:

.
ότι οί Βούλγαροι ύποχωροΰντες έκ
Διμιρ- Ισσάρ έσφαξαν 100 Έλληνας καί ’Οθωμανούς
προκρίτους, τούς όποιους έκάλεσαν είς τό Διοικητήριον άνυπόπτους. Είς τόν σταθμόν τοΰ Δεμίρ-Ίσάρ
ευρεθησαν έγκαταλειφθέντα παρά τών Βουλγάρων δύο
ατμαμαξαι έν καλή καταστάσει καί 140 βαγόνια πλήρη
πολεμοφοδίων καί τροφών. 'Ομοίως κατά τό μήκος
των οοων ύποχωρήσεως του έχθροΰ μέχρι καί πέραν
τοϋ ΙΙετριτσιου, εύρέθησαν ύπερτετρακόσια οχήματα
πλήρη,υγειονομικού ύλικοΰ, όπλων καί άλλων έφοοιων. Ιό μηχανικόν έργάζεται παντοΰ δραστηρίως
πρός επισκευήν τών γεφυρών, τών καταστραφεισών
υπο τών βουλγάρων.
1 ραφεΐον Στρατιωτικών πληροφοριών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Τό έξής τηλεγράφημα τοΰ κ. "Επιτελάρχου άτεστάλη
ε< τοϋ Σιδηροδρομικού σταθμού Χατζή-Μ.τελλίκ:

~ Σφοδρός άγων συνήφθη σήμερον είς τό άκρον
οεξιον ημών^ παρά τήν Μπαμπίνειαν, θέσιν κειμένην
επι τής εκ Σερρών διά Βροντής πρός Νευροκόπιον όΗ ΒαΧή άρξαμένη άπό πρωίας έληξε τήν 8ην έσπερινήν ώραν μέ πλήρη άποσύνθεσιν τών άμυνομένων
είς, την θεσιν ταύτην έχθρικών δυνάμεων.
, θεΧθρές πολυάριθμος, μετά πυκνοΰ πυροβολικού,
ημυνθη κρατερώς τών δχυρωμένων αύτοΰ θέσεων, έξ
ω\ οί ήμέτεροι έξετόπισαν αύτόν περί τήν εσπέραν.
Τρεις λόχοι ύπό τον ταγματάρχην Παυλόπουλον, έπιτεθεντες διά τής λόγχης διά ζητωκραυγών, έξετόπι
σαν εκ τών κεχαρακωμένων ύψωμάτων Ολόκληρον
Βουλγαρικόν τάγμα ύπό τόν ταγματάρχην ΙΙαυλώφ,
επε'^εϊΖ^ντες είς τόν εχθρόν μεγίστας άπωλείας.
Ι ό ηθικόν τών ήμετερων άνδρών διατηρείται άκμαιότατον, ένφ τό τοΰ έχθροΰ καταπίπτει όσημέραι,
ως εκ τών άλλεπαλλήλων ήττών.
Ημετέρα μεραρχία κατέλαβε σήμερον τό Μελένικον, άνευ άντιστάσεως. Καθ’ άπαν τό λοιπόν μέτωπον
επεκράτησεν ηρεμία.
, θ. έΧθρός ό παρά τήν Δράμαν χθες ήττηθείς, οιασκορπισθείς τελείως, έτράπη πρός τάς δρεινάς
οιαβασεις τοΰ Μοκρου, εκείθεν δέ διά Παπάκιοϊ πρός
τα παλαιά Βουλγαρικά σύνορα, έγκαταλείψας μεγά
λην ποσότητα άλεύρων καί άλλα έφόδια. Αί χθές
περιγραφεΐσαι σφαγαί τής κωμοπολεως Δοξάτου’ ή
σαν ουστυχώς, πολύ κατώτερα; τής πραγματικότητος.
Νεώτεραι πληροφορία! έπίσημοι πιστοποιοΰσιν, ότι ή
άχρειότης καί τά αίμοβόρα ένσικτα τών Βουλγάρων ύπερβαίνουσι, παν δριον. Έκ τών 3,000 Έλλήνων κατ
οίκων της άνθηράς κωμοπολεως μόνον 120 εύρέθη
σαν ςώντες.
Κατά τάς πληροφορίας τών στρατιωτικών άρχών.

τό θέαμα είνε άποτρόπαιον. Ζητοΰσι δέ αύται την εκεισε άποστολήν 'Ελληνικού στρατού, ϊνα ενθαρρυνη
κατοίκους τών πέριξ χωρίων νά προβωσιν εις
ταφήν πλέον τών 2000 >τωμάτων κατακρεουργηθέντων 'Ελλήνων κατοίκων άτινα παραμένουν αταφα.
Εύτυχώς ή πρός Δράμαν ταχεία προέλασις του
στρατού’μας καί ό κρότος τοΰ προσεγγίζοντας Ελλη
νικού πυροβολικού έσωσαν πάντα τά λοιπά Ελληνικώτατα χωρία τής περιοχής άπό τόν βέβαιον όλεθρόν.
Δι’ δ οί 'Έλληνες καί Μωαμεθανοί έχαιρετισαν τον
„ρ«,ό·,μ«5 ώςαω,ήρ».
Δ0ΓΣΗΑΝΗΣ
Υπουργεΐον Στρατιωτικών
’Αθήνας
'Ημέτερα στρατεύματα προελαύνοντα άνεΰρον τούς
4 μόνον κατοίκους τοΰ έρημου χωρίου Λιβόνοβα κακακρεουργημένους ύπό τών βουλγάρων.
Γραφεϊον Στρατιωτικών πληροφοριών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η ΥΙΙΦΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

“(Ίσον διά τά έκρεμή ζητήματα τής αυτονομίας των
Σχολών καί ’Εκκλησίας, κατόπιν τής επίμονης τήςΒουλγαοίας δπως μή αναγνώριση αύτάς, οί Έλληνες και
Σέρβοι πληρεξούσιοι έδήλωσαν είς την προχθεσινην
συνεδρίασιν τής Διασκέψεως δτι θά επιδιώξουν κατ
άλλον τρόπον τήν επιβολήν τού δικαίου. Επίσης δε
έδήλωσαν δτι δέον νά θεωρηθώσιν απηΗαγμενοι πασης αλληλεγγύης μετά τής Βουλγαρίας ώς.προς το ζή
τημα τής ’Αδριανουπόλεως.
, ,
Συγχρόνως οί Έλληνες καί Σέρβοι πληρεξούσιοι επεφυλάχθησαν ρητώς νά φέρωσιν εις τήν κρίσιν διαι
τησίας τά ζητήματα έπί τών οποίων δεν επετευχτ η
συιιφωνία κατά τάς διαπραγματεύσεις. Οι -ωμμαχοι
θά έμπίστευθώσιν εϊς τήν άπόφασιν του Διαιτητικού
Δικαστηρίου τής Χάγης.
•Ο Πι,ιω Υπουργός κ. Ββνιζέλος άτέσ ειλε πρό; τόν Βα
σιλέα καί τόν Ύπουργύν ιών Εξωτερικών τό άκολουυον τη
λεγράφημα, άγγέλλον τήν υπογραφήν τής εϊρηνης,

«'Η συνθήκη τή; εϊρήν/,ς υπεγράφη σήμερον τήν
πρωίαν εϊς τάς 11. ’Ακολούθως δ πρόεδρος τής ,Διασκέψεως κ. Μαγιορέσκο έκήρυξε τήν λύσιν των εργα
σιών αύτής.

Τήν 28 ’Ιουλίου ή Διάσκεψις τοΰ Βουκουρεστιου
Φ ΚΑΤΖΕΡ ΠΡΦΣΤΦΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΜΑΣ
συνήλθεν ε’ις γενικήν συνεδρίασιν καί προέβη εις τήν
Τό 'Υπουργεΐον τών Στρατιωτικών δι’ ιγκυκλ-ου του
ύπογζϊίΐφήν τού κείμενου τής οριοπκής ειρηττίζ·
κοινοποίησε ίση; πρό; άτάσας τάς στρατιωτικά; αρχασαΤό μέγα τούτο γεγονός, διά τού οποίου τίθεται τερ- νεκοίνωσε τήν έξής ήμερησία” διατυγήν τής Λ. Μ του 13αμα εις τούς αγώνας οϊτινες αιματοκύλισαν επί δεκάμη,
_
.
νον δλην τήν τέως Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν, εωριασθη σιλέως.
’Αξιωματικοί, ύ.ταξιωματικοί, στρααώτι ι και νουιαι.
ευφροσύνως έν Ρουμανία, καθ’α τηλεγραφείται έκεϊ'Η Α. Μ. δ Γερμανός Αύτοκράτωρ ηυδόκησε να
θεν.Κανονιοβολισμοί,κωδωνοκρουσίας συγκεντριοσει, Μοί άπονείμη τό αξίωμα τοϋ Στρατάρχου έν τω Στραχαιρετίζουν τήν χαρμόσυνον ημέραν.
τώ Του κατόπιν τών Ελληνικών νικών. ,
Τώρα πλέον απομένει ή άποστράτευσις των εμπο
Είνε τοΰτο ύψίστη τιμή, αντανακλώ,σα εϊς ολην την
λέμων. 'Η Βουλγαρία αρχίζει άποστρατευομένιι απο πολεμικήν δύναμιν τής Ελλάδος, τής οποίας τήν αξίαν
τής αύριον, τά δέ λοιπά κράτη θά αρχίσουν μετά 1 ο ή Μεγαλειότης Του αναγνωρίζει διά τών φράσεων, οτι
ημέρας.

155

154
«τά στρατεύματα Μου ένήργησαν θαυμασίως καί έπολέμησαν μετά ηρωικής ανδρείας, προκαλέσαντα πληρεστάτην έκτίμησιν και θαυμασμόν.»
Άναγγέλλων είς σάς τήν εϊδησιν ναύτην, αναγνω
ρίζω συγχρόνως δτι είς σάς, είς τούς αγώνας καί τάς
θυσίας σας, οφείλω τήν μεγάλην ταυτην τιμήν, ή ο
ποία Μοί έγένετο, καί διά τοΰτο σάς ευχαριστώ.
Αυβούνσβσν 28 ’Ιουλίου 1613.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Στόλισε απόψε τ’ ανοικτό σου παραθΰρι
καί πρόβαλε μεσ’ στ’ άνθη του τά ευωδιαστά
τ’ απόβραδο ποΰ ό ήλιος θάχη αγάλια γείρει.
Τήν ευτυχίαν τοΰ πόθου ποΰ ή ζωή χρωστά
στήν ώμορφιά σου (κ’ είνε τόση, ώ! είνε τόση
ποΰ μόλις ή καρδοΰλά σου θά τήν βαστά)

απλόχερα, αλογάριαστα θά σοΰ τήν δώση
με δαχτυλ'δι ατίμητο, τ’ ονειρευτό
τό δαχτυλίδι, ποΰ σφιχτά θά ζευγαρώση

τήν όιμορφιά σου —ήταν τής Μοίρας σου γραφτό—
μέ τήν παλληκαριά του ποΰ ήρθε τιμημένη
ζευγάρι διπλοστέφανο καί ζηλευτό.

Εΰλογημέν ή Ειρήνη, τρις ευλογημένη !

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΑΕΜΗΣ

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

ΑΙ ΕΛΑΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ 0 ΠΟΛΕΜΟΣ
Τά μέλη τής Ένώσεως τών Έλληνίδων, τοΰ Λυκείου
τών Έλληνίδων καί τοΰ Έθνικοΰ Γυναικείου Συνδέ
σμου συνελθόντα εις έκτακτον συνεδρίασιν τή 1, ’Ιουλί
ου άπέστειλαν πρός τάς γυναίκας τοΰ πολιτισμένου κό
σμου τό κάτωθι ψήφισμα διαμαρτυρίας διά τάς Βουλ
γαρικά; θηριωδίας.

ΤΟ ·1· II «I» I X
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«"Ολαι αί Έλληνίδες, τάς οποίας τήν στιγμήν αύ
τήν αδελφώνει κοινός πόνος καί φρίκη διά τά άγρια
καί βανδαλικά μαρτύρια, είς τά όποια υποβάλλονται οί
ομοεθνείς μας ύπό τών Βουλγαρικών ορδών, διαμαρτυρόμεθα πρός τάς γυναίκας τοΰ πολιτισμένου κόσμου.
Ζητοΰμεν άπό αύτάς έν όνόματι τοΰ μαρτυρικού θα
νάτου χιλιάδων γυναικοπαιδών καί ιερέων καί θρησκευιικών αρχηγών καί προκρίτων Χριστιανών καί
Μουσουλμάνων τήν έπέμβασίν των πλησίον τών πο
λιτικών καί θρησκευτικών αρχών τοΰ κόσμου πρός
κατάπαυσιν τών θηριωδών εγκλημάτων τών Βουλ
γάρων.
Λαός, ό στρατός του οποίου παρασπόνδως καί προδοτικώ; έπετέθη εναντίον συμμάχων Χριστιανών καί
έγεινε παραίτιος νέου πολέμου, στρατός ό όποιος δέν
χορταίνει μέ τό χυνόμενον αίμα, άλλ’ άτιμάζει παρθέ
νους, άκρωτηριάζει βρέφη εις τήν άγκάλην τών μη
τέρων των, καίει ζωντανούς γέροντας καί άνασκολοπίζει ιερείς καί ’Επισκόπους άνήκει είς έθνος βαρβάρων
καί άγριων, ανάξιον νά κατέχηθέσιν μεταξύ τών πολι
τισμένων λαών.
Είς δλας τάς κατακτηθεί σας παρά τών βαρβάρων αύ
τών καί άνακτηθείσας παρά τοΰ έλευθερωτοΰ στρατοΰ

μας χώρας, παντού δπου έπάτησε τό πόδι τών άγριων
βανδάλων, οί κάτοικοι, άδιακρίτως θρησκείας καί ε
θνικότητας, Έλληνες, Σέρβοι καί Μουσουλμάνοι υ
ποβάλλονται είς τά τερατωδέστερα τών μαρτυρίων.
’Αδύνατον είνε ν’ άπαριθμήσωμεν τήν άτελεύτητον σπράν τών κακουργημάτων τούτων ελάχιστα δέ
μόνον θ’ άναφέρωμεν.
Είς σχολεΐον πλησίον τών Σερρών γυναίκες ύπε
χρεώθησαν νά χορεύσουν γυμναί μέ κουδούνια κρε
μασμένα είς τόν λαιμόν πέριξ τεραστίας πυρκαϊάς, άποτελουμένης άπό τά καιόμενα σώματα τών παιδιών
καί τών συζύγων των.
Είς τά; Σέρρας, τήν Δοϊράνην καί τήν Καβάλλαν,
τάς πλούσιας αύτάς Ελληνικά; πόλεις τής Μακεδονίας,
κατεκρεουργήθησαν οί’Αρχιεπίσκοποικαί οί πρόκριτοι,
ήτιμάσθησαν αί γυναίκες καί έσφάγησαν τ’ άνήλικα
παιδιά, έκάησαν ναοί καί πόλεις ολόκληροι παρουσι
άζουν θέαμα έρειπώσεως καί καταστροφής. ΙΙαντοΰ όπόθεν έπέρασαν αί όρδαί αύταί έσκόρπισαν τήν φρί
κην καί τήν άπογύμνωσιν πρό τής οποίας ώχριοΰν αί
θηριωδίαι τοΰ Νέοωνο; καί δλα τά κακουργήματα τοΰ
Μεσαιώνος.
Αί γυναίκες τοΰ πολιτισμένου κόσμι.υ, αί αντιπρο
σωπευόμενοι είς τό Διεθνές Συμβούλιόν τών Γυναι
κών, είς τόν Διεθνή Σύνδεσμον τών Γυναικείων Λυ
κείων καί τήν Διεθνή Ένωσιν ύπέρ τής ειρήνη;, άλ
λα καί απλώς αί γυναίκες ώ; μητέρες παρακαλοΰνται
έν όνόματι τή; εμφύτου είς γυναικείαν ψυχήν (φιλαν
θρωπίας, τή; παγκοσμίουάλληλεγγύης καί τής άγάπης,
νά έξεγερθοΰν καί ν’ άπαιτήσουν α') τήν έπέμβαοιν
τών ισχυρών τής γής πρό; κατάπαυσιν τών θηριωδών
αύτών εγκλημάτων καί β') τήν άποδοκιμασίαν τών
Χριστιανικών λαών πρόςέθνος τό όποιον καταισχύνει
τήν υψηλήν άρχήν τής θρησκευτικής άγάπης.

01 ΤΡΑΥΙΪΙΑΤΙΑΙ ΜΑΣ ΕΙΣ Π ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Μετά τόν νέον πόλεμον έπληρώθησαν καί πάλιν
τά Νοσοκομεϊά μας. “Οχι μόνον τά παλαιά άλλά καί
νέα τοιαΰτα έπετάχθησαν διά νά άνταποκριθοΰν
είς τάς νέας νοσηλευτικός άνάγκας τάς όποιας έδημιούργησεν ό Βουλγαροκτόνος πόλεμός μας Τό Αρσά
κειου έπετάχθη έκ τών πρώτων. Τό καλλιμάρμαρον
οικοδόμημα τό όποιον έως τώρα έδέχετο τά παιδικά
ονειροπολήματα, καί έδονεϊτο άπό παιδικός κραυγάς
έστέγασε τούς ένδοξους τραυματίας καί είς τούς λευ
κού; καί άπερίττου; θαλάμου; του άνέπαυσαν τά μέ
λη των οί κουρασμένοι τραυμαιίαι μας, καί μέ μάτια
γεμάτα άπό ενθουσιασμόν διηγήθησαν οί περισσότε
ροι έξ αύτών τά μεγάλα τά ωραία κατορθώματά των.
Τό Άρσάκειον έδέχθη τούς τραυματία; άξιωματικούς. ’Εκεί ένοσηλεύθη καί ό Γράβανης, καί ό Κεφαλλωνίτης, καί ό Κουρουπόπουλος, καί σειρά ολό
κληρος γενναίων άξιωματικών οί όποιοι έπότισαν μέ
τό αίμά των τό δένδρον τής ελευθερίας, τό όποιον ή
έλευθέρα Ελλάς ήξιώθη νά φέρη είς τάς υποδούλους
χώρας.
’Επίσης άξιωματικοί ένοσηλεύθησαν καί είς τήν
κλινικήν τοΰ Κου Λογοθετοπούλου.
*
* *
Πολυκλινική. Μέ τήν αύτήν δπως πάντοτε προ
θυμίαν έδέχθη ή Πολυκλινική τού; νέους τραυματίας
τοΰ δευτέρου πολέμου μας. Οί λευκοί της θάλαμοι δέν
έπήρκεσαν δμως διά νά τούς περιλάβουν δλους και είς
τό προαύλιόν της άνήγειρον σκηνήν πρόχειρον ή ο
ποία έδέχθη άνέτως περί τάς 25 κλίνας. ΊΙ ΙΙολυ-

καί λυσσώδης καί δύσκολο;. 'Η μάχη τοΰ Κιλκίς δμως
κλινική άπό τής άρχης τοΰ πολέμου ύπήρξεν έν άπό είνε αδύνατον νά περιγραφή. ‘Υπερβαίνει καί αύτάς
τά πλέον ευεργετικά ιδρύματα. Χωρίς νά παύση νά τάςμάχα; τών ’Ιαπώνων έάν κρίνω άπό τάς άναγνώ
*
παρέχη τήν συνδρομήν της είς τού; εξωτερικούς ασθε σεις μου. Διότι δχι μόνον ή θέσις τού έχθροΰ ήτο έκ
νείς της περιέβαλε μέ άληθή στοργήν τούς τραυματίας φύσεω; οχυρά, καί είχε καί πολλά οχυρωματικά έργα,
τοΰ πολέμου δσου; τής ένεπισιεύετο ή πατρίς. Ή μη άλλά καί τά πρώτα χαρακώματά του ήσαν συνδετρική μέριμνα τής Κας Ελένη; Ίοσαδρόφσκη τή; δι δεμένα διά τηλεφώνου μέ τό στρατηγεΐον. Τό βουλ
ευθύντρια; τοΰ Καταστήματος, δένέπαυσεν ούτε μίαν γαρικόν δέ παρατηρητήριου ήτο είς τοιαύτην θέσιν
ημέραν. "Αγρυπνος καί προσεκτική, καί πρόθυμος καί άνωθεν τοΰ Κιλκίς, ώστε έπέβλεπε θαυμασίως δλας
ιδιαίτατα καλή ή Κα Ίοσαδρόφσκη ύπήρξε μέ τήν τάς στρατιωτικός μα; κινήσεις. Δέν θά έχετε ’ίσως και
εύγένειαν τών τρόπων της πολύτιμος βοηθό; τοΰ ρόν νά άκούσετε τούς αιφνιδιασμούς, τάς μάχας,
ΔιευΟυντοΰ τής Πολυκλινική; καί τών Κυριών τά; Ελληνικός θυσίας, τόν μεγάλου ενθουσια
δσαι μετ’ αύταπαρνήσεως άνέδέχθησαν τό έργον σμόν δστιςέκυριάρχει καί εις αύτά άκόμη τά ίερά θύ
τής Νοσοκόμου. Άπό τάς σελίδας τοΰ περιοδικού ματα τά όποια έπιπτον ύπέρ τής πατρίδος. “Αλλως
αύτοΰ πολλάκις έγένετο λόγος διά τό έργον τής Πο τε δλα θά εΐνε κατωτέρα τής πραγματικότητας. Έγό»
λυκλινικής. Έάν δέ καί σήμερον έπανέρχωμαι μέ πα έτραυματίσθην τήν έννάτην πρωινήν ώραν. Μέ (οδή
ρασύρει είς τοΰτο ό θαυμασμός μου. Ή άφοσίωσις γησαν εις τό χειρουργεΐαν πρός έπίδεσιν τοΰ τραύμα
τής κ. Ζαλακώστα πρός τούς τραυματίας εΐνε τόσον
τός μου. Καθ’ όδόν συνήντησα τόν κ. Ροϊλόν δστις
μεγάλη ώστε θά έχρειάζετο κανείς νά γράψη ιδιαιτέ μοί άνήγγειλε τόν θάνατον τοΰ Καμπάνη. Ήτο ό
ρας σελίδας διά την δράσιν τής Έλληνίδος αύτής, ή συνταγματάρχη; μου. Καί ήμπορεΐτε νά φαντασθήτε
οποία μέ τήν πρώτην βροντήν τοΰ πυροβόλου έσπευ- ποια όδύνη κατέλαβε τήν ψυχήν μου. "Οταν έφθασα
σε νά τεθή είς τό πλευρόν τών Ελλήνων μαχητών είς τό χειρουργεΐον εύρον έκεϊ τόν νεκρόν τοΰ Καμ
καί νά τούς έξυπηρετήση ποικιλοτρόπως, καί πολλών πάνη. 'Ολόκληρος όβίς έκενώθη έπάνω του, τήν στιγ
έξ αύτών νά σιόση καί αύτήν τήν ζωήν. Επίσης μία μήν καθ’ ήν έδιδε διαταγήν είς τόν διευθυντήν τοΰ
χαριτωμένη Νοσοκόμος εΐνε ή Λίς Άογυροπούλου. πυροβολικού νά εΐνε έτοιμος νά βάλλη, διότι τό σύν
Ή Κα Ίωαννίδου έδειξε πραγματικήν άφοσίωσιν ταγμα θά προχωρήση ολόκληρον. "Οταν έφθασα εϊ;
είς τό καθήκον της. Ή Δτ; Δράμαλη καί ή Δίς Φρει τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου έμαθα τήν πτώσιν
δερίκου ώσαι'τως. Ή Λίς Φρειδερίκου μέ τήν γλικυ- τοΰ Κιλκίς. Τότε δεύτερα λύπη μέ κατέλαβε. Τό περίτάτην μορφήν τη; καί τήν αβρότητα τών τρόπων τη; φημον Κιλκ·ς κατελήφθη άπό τά ελληνικά στρατεύ
άνεδείχθη ώ; νοσοκόμος πρώτης τάξεω; ύπηρετήσασα ματα, χλλ’ έγώ δέν ήμην μεταξύ τών στρατιωτών ε
εις τήν Πολυκλινικήν άπό τή; άρχή; τοΰ πολέμου. Ε κείνων καί δέν ήτένισα τα βουλγαρικά χαρακώματα
πίσης πολύ έργάζεται, μέ τήν εύγένειαν ή οποία χαρα καί δέν έμοιράσθην μέ τού; ήρωας στρατιώτα; τήν
κτηρίζει τήν οίκογένειάν τη;, ή Κα Καρατζά.
μεγάλην χαράν τής νίκη;.. .
Είς τήν σκηνήν τής Πολυκλινική; είργάσθη πολύ
* *
έφ’ δσον ήτο έδώ ή κ. Μαρτύλη. Ήδη τήν άναπληΕίς τήν αύτήν σκηνήν ένοσηλεύθη καί όλοχίας τοΰ
ρώνουν αί δεσποινίδες Στεφάνου καί Άνερράψη. ΊΙ
17 Συντάγματος κ Σπυρίδων Καραβίας. 'Ο κ. Κα
τελευταία έργάζεται έπιστημονικώτατα. Οί τραυματία·,
εΐνε ένθουσιασμένοι μέ τάς στοργικός περιποιήσεις ραβιάς διηγείται ώ; εξής τά τής μάχης:
-- Τήν 19 'Ιουνίου διετάχθη ή μεραρχία μου νά
τών εύγενών αύτών δεσποινίδων αί όποΐαι δεικνύουν
πρός δλους τήν αύτήν αδελφικήν στοργήν καί τό αύτό
περάση τήν γραμμήν τήν άγουσαν εις Σέρρας. Τήν
19 διετάχθημεν νά προελάσωμεν. Άπό τάς τρεις τό
ενδιαφέρον.
ά ιόγευμα μέχρι τής νυκτός δέν έπαυσαν τά πυρά. Τό
*
βράδυ ό έχθρό; έβαλλε διά μια; πυροβολαρχίας άνε* *
Μεταξύ τών τραυματισθέντων καί νοσηλευθέντων πιιυχώς. Τή 21 ’Ιουνίου διετάχθη τό σώμα μου νά
είς τήν σκηνήν ύπήρξε καί ό άνθυπασπιστής κ. Βασί βαδίση άπροκαλύπτως καί νά καταλάβη τού; λόφου;
λειος Γιαννόπουλος. 'Ο κ. Γιαννόπουλος έπιλοχία; οί όποιοι ήσαν ακριβώς απέναντι τοΰ έχθροΰ. ΊΙ δια
τοΰ 8ου Πεζικού Συντάγματος τή; 5η; Μεραρχία; έ ταγή έξετελέοθη. Προεπορεύετο ό 8ος λόχος καί ήκολαβε τόν βαθμόν τοΰ άνθυπασπιστοΰ, είς αύτήν τήν λουθει ό έκτος. 'Ο λόφος κατελήφθη, άλλά τό τάγμα
σκηνήν τής Πολυκλινικής, λόγιο άνδραγαθία;. Έπλη- εΐχεν άποδεκατισθή. Ό εχθρός έβαλλε μέ δύο πυροβο
γώθη άπό σφαίραν καί βλήματα όβίδος είς τήν δεξιάν λαρχίας ενώ ώ; έκ τοΰ ανωμάλου τοΰ έδάφους τό πυ
πλευράν καί δταν έλαβε τήν τρίτην πληγήν τό.ε ή- ροβολικόν μας δέν ήμποροΰσε νά δράση. 'Η στιγμή
εκείνη ήτο φοβερά. Θα μείνη άλησμόνητος. Ήτο στιγ
ναγκάσθη νά άποσυρθή τής μάχη . 'Ο κ. Γιαννο.τουμή ωραία καί μεγάλη έν τή άγριότητί τής. Τότε έτραυ
λο; ώ; έξή; διηγείται τά τής μάχη; :
ματίσθην είς τό πόδι. Δέν έχασα τήν ψυχραιμίαν μου.
«Τήν νύκνα τή; 18 Ιουνίου άνεχωρήσαμεν άπό τό ’Έβγαλα τά ά ·βυλά μου έπέ,δετα τό τραύμα μου καί
Δριμήγκλαβα καί μετά μιάς ώρας πορείαν έφθάσαμεν ήκολούθησα τού; άνδρας μου. "Οπως έτρεχα δμως
εις τό Δασσυκλί δπου συνεκεντρώθη ολόκληρος ή έγ<ί>, έτρεχε καί τό αίμά μου άπό τήν πληγήν μου.
μεραρχία μας. Έκεϊ ήκούσαμεν τό πρώτον πυρ<ίβόλ·»ν Μετά τρία τέταρτα τή; ώρας έξηντλημένος έπεσα αναί
σθητος είς μίαν χαράδραν. Άπ’ έκεΐ μέ μετέφερον οί
τό όποιον έστελλεν είς τού; Βουλγάρους τόν θάνατο.·.
Τί έγινε τήν σιιγμήν εκείνην δέν ήμπορώ νά σάς πα τραυματιοφορείς είς τό χειρουργείου, καί κατόπιν δι’
ραστήσω. 'Ο στρατό; άφήκε τήν πρό»την κραυγήν τοΰ αύ ακινήτου είς Θεσσαλονίκην καί ήδη είς τήν Πολυ
ενθουσιασμού είς έν μακρότατον καί άτελεύτηιον ζή κλινικήν τών ’Αθηνών.
τω. Άπό τήν ώραν εκείνην τίρχισεν ή προέλασίς μας.
Ό κ. Κσραβίας δμιλεϊ μέ θαυμασμόν διά τήν άν'Υπήρξε ταχυτάτη, παρ’δλας τάς ζημίας τάς όποιας; δρείαν καί τήν αύταπάρνησιν τών στρατιωτών μας.
έπέφερε τό πυροβολικόν τοΰ έχθροΰ. Είς τάς πρώτας। “Ο Διοικητή; τοΰ λόχου ίου κ. Δημητριάδη; έδειξε
μάχα; έπληγώθησαν οί συνάδελφοί μου Λιναράς,; μεγάλην άνδρείαν. Καθ’ δλον τό διάστημα τής μάχης
Μπασιακίδη; καί Πατοουράκος. Έχω λάβει μέρος; ϊστατο όρθιος, έπίση; ό άνθυπασπιστής Σαφαρίκας,
καί είς άλλα; μάχας. ιδίως τής 7 η; Ιανουάριου είς
> έξέπληξεν δ/.ου; μέ τό θάρρος καί τήν άφιβία»· του.
τήν Ήπειρον έναντίον τοΰ Μπιζανίου, ή όποια ήτο
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ία ωραία προσφώνησις τοΰ Άντισυνταγματάρχου
Παπαδοπούλου είς τούς άνδρας τοΰ 1ου Εύςωνικοΰ τό όποιον άπετελεΐτο έκ δύο ταγμάτων εύζώνων
τιγμή μεγάλης ιστορικής σημασίας ήτο εκείνη, κατά
τήν όποιαν ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος ό IB', πρό καί ένός άνεξαρτήτων Κρητών, δταν τοΰτο . άνεχώρει
τής ένάρξεως τής πολυνέκρου μάχης τοϋ Κιλκίς, προ- έκ Γιουβέζνας διευθυνόμενον εις τήν Ιην γραμμήν. Α
σκαλέσας ένώπιόν του τούς μέλλοντας ν’ άγωνισθοΰν α ποτεινόμενος πρός τούς εύζώνους λέγει:
< Γενναίοι μου,ήλθεν ή εύλογημένη ιύρα νά δράστομεν
ξιωματικούς, είπε τά εξής :
— Λάβετε ύπ’ δψιν σας δτι δέν πρόκειται σήμερον κατά τών βαρβάρων κακή τή μοίρα πρώην συμμάχων
περί τών τυχών τοϋ Ελληνικού βασιλείου. Δέν διακυ- μας. Δεν είνε άνάγκη νά προσφύγω είς λόγους ένθουβεύεται σήμερον έκείνυ, τό όποιον διεκυβεύσαμεν πο- σιαστικούς' μέ έγνωρίσατε καί σάς έγνώρισα είς 14
λεμοϋντες μέ τούς Τούρκους. 'Ο Έλληνο-βουλγάρικός δλας μάχας κατά τόν Ελληνοτουρκικόν πόλεμον. "Εν
πόλεμος είνε άγων περί ύπάρξεως εθνικής, μόνον σάς λέγω, δτι πρέπει κατά τόν παρόντα πόλε
καί καθόλου φυλετικής, είνε άγων περί ύπάρ- μον νά άπαρνηθώμεν καί τό ψωμί καί τό νερό και τόν
ξεωςή περί έξοντώσεως τοΰ Ελληνισμού καί έξαφανί- ύπνον, καί μέ πόδια φτερωτά νά φθάσωμε στή Σόφια.
σεως αύτοϋ άπό τοϋ χάρτου τών έθνών τής γής καί Ή νάδιώξωμε τόν τύραννο τής Μακεδονίας ή δλοι μας
άπό τοΰ μέσου τής άνθρωπότητος. "Εκαστος λοιπόν έξ νά ποτίσωμε μέ τό αϊμά μας τό χώμά της».
υμών άς σκεφθή περί τίνος είνε δ άγων ούτος καί άς
νας λοχίας μάς έλεγεν: Είχα τήν ιδέα πώςδΰο-τρία
φροντίση νά νικήσηή ν’ άποθάνη.
πολυβόλα μπορούσαν νά παλαίψουν μέ 10 χιλιά
Λόγοι άληθώς άντάξιοι πρός τούς καλλίτερους χρό
δας άνδρας, άμα όμως είδα νά παίρνουμε πολυβόλα
νους τής Έθνικής ήμών ιστορίας.
μέ τή λόγχη... πάει έχασα τήν έκτίμησιν ποΰ τούς είχα.
Μήπως θέλετε τίποτε έπί πλέον γιά νά έννοήσητε
γενναίος ταγματάρχης Κουτήφαρης πληγωθείς καί πώς έίίολεμοΰσαν δλοι εκεί έπάνω ; Αύτό καί μόνον
μεταφερθείς είς τό χειρουργείο·/ τής Μπάλτζας δέν τά λέει δλα ;
είδεν αίφνηδίως προσερχόμενον τόν βασιλέα ι'να τόν
ίοη. Καί ό γενναίος ταγματάρχης συνεκέρντρωσε τάς
ατά τήν φυγήν τών Βουλγάρων κατατροπωθέντων
τελευταίας δυνάμεις τάς όποιας εΐχεν ίνα έρωτήση τόν
ύπό τοΰ Ελληνικού στρατού γυναίκες Έλληνίδες
Βασιλέα,
καί γέροντες λαβόντες τά δπλα νεκρών Βουλγάρων
—Προχωροΰμεν, Μεγαλειότατε:
στρατιωτών έκ τού πεδίου τής μάχης καί ζωσθέντες
—Ταγματάρχα μου, ήσύχασε. ΙΙροχωροΰμεν καί ή τάς φυσιγγιοίΐήκας αύτών κατεδίωξαν φεύγοντας Βουλ
νίκη είνε ύπέρ ήμών. Μή δμιλειτε όμως γιατί αύτό σας γάρους στρατιώτας, έκ τών οποίων έφόνευσάν τινας.
πειράζει.
Έκ τών ήρωίδων Έλληνίδων γυναικών έφονεύθη
—Τώρα ήσύχασα. Άρκεΐποΰ προχώροΰμεν, κι’ έγώ μάλιστα υπό Βουλγάρου στρατιώτου μία ήτις είχε
σέ λίγο πηγαίνω στον ΙΙαράδεισο.
πλησιάσει αύτόν καί ήτοιμάζετο νά τόν φονεύση διά
Καί μέ τούς λόγους τούτους άφήκε τήν τελευταίαν τής λόγχης.
πνοήν δ ηρωικός στρατιώτης!
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άριαμόευτής απαράμιλλος, εκδικητής καί τιμωρός μέ
ρομφαίαν, τήν όποιαν τοϋ ένεπιστεύθη ό καλός, ό δί
καιος θεός τής πατρίδος μας. Ό Βασιλεύς μέ στέμμα
και μέ πορφύραν, τήν όποιαν έφιλοτέχνησαν τά συν
τρίμματα τών έχθρών, αί γιγαντομαχία: τών ήρώων
μας καί αί αθάνατοι. νίκαι ,τοϋ Σαρανταπόρου, τών
Γιαννιτσών, τής Μανωλιάσχς, τοΰ Κιλκίς καί τής Κρέσνας. Ό Βασιλεύς μας ζυμωμένος μέ τά αίματα καί μέ
τόν σπαραγμόν των ήρώων μας, άλλά καί μέ τήν άκα
τάβλητον ζωτικότητά των, μέ τήν άφθιτον δόξαν των,
μέ τό άνέφικτον μεγαλείο·/ των, άντανακλών έπί τοΰ άκτινοβόλου μετώπου του κάθε υπεροχήν τής Ελληνι
κής ψυχής και σκορπίζω·/ άπό τοϋ περιλάμπρου θρό
νου του αίγλήεσσαν τήν άκτινοβολίαν τής λεοντοθύμου
ψυχής του προβάλλει θερμουργός, οίστρηλατούμενος
άπό τόν πόθον μιάς μεγαλειτέρας καί ένδοξοτέρας Ελ
λάδος.
Ελλάς μεγάλη καί ισχυρά, άρχομένη άπό τής Ί
δης και καταλήγουσα είς τήν Ροδόπην και άπό τοΰ
Άδρία καί έγγίζουσα τάς πύλας τοΰ Βυζαντίου. Έλ-

λάς μέ συγκεντρωμένας τάς δυνάμεις της, μέ τήν Κρή
την, τήν Χίον, τήν Μιτυλήνην, τά ’Ιωάννινα, τήν θεσλονίκην, τήν Καβάλλαν, τάς Σέρρας, τήν Δράμαν λικνιζομένας είς τάς άγκάλας της καί συνηνωμένας είς
τήν έθνικήν λεωφόρον τής ζωής καί τής δράσεως.
'Η Ελλάς μέ αιχμαλώτους χιλιάδας Τούρκων καί
Βουλγάρων καί ιδιαίτατα μέ τό θέαμα τής χλεύης καί
τοΰ όνειδισμοΰ τών πρώτων κατά τών δευτέρων. Ή
Ελλάς μέ λάφυρα άνεξάντλητα, πλούσια, διαρκώς κομιζόμενα και ικανά νά πληρώσωσ: τεράστιας άποθήκας καί μουσεία παμμέγιστα. Ή Ελλάς μέ ένθουσιασμόν, μέ φρόνημα, μέ φρενίτιδα, έορτάζουσα τήν ειρή
νην καί έτοιμαζομένη νά δεχθή τόν Βασιλέα της έπιστρέφοντα είς τήν πρωτεύουσάν του μέ μεγαλοπρέ
πειαν θρυλλικών έποχών.
*
* *
Αύτήν τήν εικόνα μάς έδωσεν ό Ιούλιος καί πρό αύτής ή έθνική ψυχή άγαλλιώσα προσατενίζει είς μέλλον
περισσότερον έγγίζον πρός τά ύψιστα ιδανικά τής ηρωι
κής καί πολιτισμένης Ελληνικής ψυχής.
Δ. Λ.Ζ.
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παρτιατικής μεγαλοπρεπείας τά λόγια τού φονευθέντος ταγματάρχου Διαλέτη πρός τούς όπλίτας
του πρό τής μάχης τοΰ Κιλκίς.
1 Ιαιδιά άν τυχόν καί μέ ’δήτε νά κάμω έστω καί
ένα βήμα οπίσω στήν έπίθεσι, σάς δίδω τό δικαίωμα
νά μέ τουφεκίσετε. Άλλά νά ξέρετε καλά δτι τό ίδιο
δικαίωμα έχω καί έγό> δι’ δποίον άπό σάς δε.λιάση!
Καμμίαν άπό τάς δύο άπειλάς δέν άφήκεν ή φρενΐτις τής εφόδουτών στρατιωτών μας νά πραγματοποιηθώ·
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
1ΟΤΛΙΟΧ

Ώραϊαι στίγμα:, υπέροχοι, έθνικής άγαλλιάσεως καί
ύπερηφανείας. Στιγμαί τάς όποιας έσφυρηλάτησαν αιώ
νων πόθοι αγωνιώδεις, αιώνιον προσευχαι λαοΰ κα:αδυναστευομένου, αιώνων παλμοί προσδοκίας άτέρμονος.
Στίγμα: τάς όποιας κατειργάσθησαν δάκρυα, στεναγ
μοί, καταδυναστεύσεις, φυλακίσεις, δαρμοί, άγωνίαι.
αίματα, πόνοι. Στιγμαί τάς οποίας έφιλοτέχνησαν ελ
πίδες δειλά’., όνειρα ταραγμένα, κηρύγματα εκκλησίας
σον έρχονται αί λεπτομέρεια: τών Έλληνοβουλγα- αινιγματώδη καί σχολείου διδάγματα άσαφή. Στιγμαί
ρικών μαχών, τόσων παρέχεται άφορμή θαυμα ποΰ άπέρρευσαν άπό μίαν ύπεράνθρωπον πάλην, άπό
σμού διά τόν τρόπον, μέ τόν όποιον διεξήχθησαν αί μίαν άκατάβλητον άντοχήν, άπό μίαν άλύγιστον προμάχαι καί έκερδίθησαν αί νίκαι καί οί θάνατοι.
σήλώσιν. Στιγμαί τάς όποιας έλάξευσαν έθνικαί παρα
Τόν θάνατον π.χ. τοΰ Άντισυνταγματάρχου Καμάρα δόσεις άναπηδώσαι άπό τούς άθανάτους στίχους τής
θά τόν έζήλευαν Σπαρτιάται,θά τόν έζήλευονάξιωματι- δημώδους ποιήσεως, άπό τούς θρύλλους τής άλώσειος
κοΐτοΰΜεγάλου Ναπολέοντος και Ιάπωνες στρατηγοί. τής Κων)πόλεως, άπό τούς ήρωϊσμούς τών άθανάτων
I Ιρό τοΰ λόφου τών 6 )5 μέτρων ό μέραρχος κ. Γεν- τοΰ 21, άπό τών βουνών μας τήν καλλίγραμμον δψιν,
νάδης έκάλεαε τόν Καμάραν καί τοΰ είπεν :
άπό τών κοιλάδων μας τήν δροσερότητα, άπό τών νε
Έχομεν διαταγήν νά καταλάβωμεν αύτόν τόν λό ρών μας τήν καθαρότητα, άπό τών άετών μας τήν υπε
φον.
ρηφάνειαν, άπό τής άνοίξεώς μας τήν γοητείαν.
—θά τόν καταλάβωμεν! είπε ό Καμάρας.
Στιγμαί ώραϊαι, υπερήφανοι, έθνικαί, μεγάλαι, έμΚαί χαιρετήσας, στρατιωτικώςπροσέθεσε:
πνευσμέναι.
— Κύριε μέραρχε, καλή άντάμωσι στον άλλον κό
*
σμο !
Ό Βασιλεύς μας, παγκοσμίου φήμης στρατηλάτης,
Τεθείς έπι κεφαλής τοΰ τάγματός του, ώρμησεν εις
τόν λόφον τώ/ 605 μέτρων ό όποιος κατελήφθη. Άλλ’ δικαίως τιτλοφορούμενος ώς ό Μέγας Κωνσταντίνος
τοΰ νεωτέρου Ελληνισμού. Ό Βασιλεύς μας, στρατι
δ Καμάρας εύρίσκετο μεταξύ τών πρώτων νεκρών.
Και δ Καμάρας δέν είνε δ πρώτος ποΰ άπέθανε τό ώτης άδάμαστος, πάμφωτος, αίγλήεις, ένδοξος, ίνδαλ
σον ωραία. Είς τήν άμιλλαν τοΰ ήρωϊκοΰθανάτου δλοι μα και χάρμα καί καμάρι ύπερδιακοσίων χιλιάδων άαύτοί οί ήρωες έπεσαν δ είς ωραιότερα άπό τόν άλλον. ,τρομήτων καί υπερενδόξων ηρώων. Ό Βασιλεύς μας
άκατάβλητος ύπερασπιστής τών έθνικών μας δικαίων.

Ο

^γο^άτων Σεο^&ν^______
έως τώρα. 'Ο Βούλγαρος κατέστρεψε τά πάντα άπό
εύχαρίστησιν νά καταστρέφη, έφόνευσε διά νά διασκεδάση καί ή μόνη του επιθυμία ήτο νά άφανίση κάθε
Ό διάσημος Γάλλος ιστορικός Άμεδαιος θιερρύ, άνθρώπινον έργον διά νά βλέπη πανταχοΰ τήν ερημιάν
γράφων περί τής έπιδρομής τών Βουλγάρων είς Εύ- εις τήν όποια·/ είχε ζήσει. Είχε κάτι τι τό διαβολικόν ό
ρώπην, χαρακτηρίζει αύτούς ώς έξής :
λαός αύτός δστις έθυσίαζεν άνθρώπους εις τά είδωλά
«Ό Βούλγαρος όμοιάζει μέτά του και οί άποτρόπα’.οίίερεΐςτου έπεκαλοΰντο τά πνεύ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ θηρία τοΰ δάσους, εντός τών ματα τοϋ σκότους. ’Εκτός τής λαγνείας, ή δποία δμοίΒΟΥΛΓΑ ΙΏΝ
όποιων έχει ζήσει είς τήν Ση- αζε μέ έκείνην τών κτηνών, οί Βούλγαροι είχον τάς
βηρίαν. ’Ητο άσχημότατος τήν κακίας δλων τών ειδών, καί διά τούτο είς δλας τάς εύμορφήν, βδελυρός είς τό άκρον καί τά θηριώδη αύτοϋ εύρωπαϊκάς γλώσσας ή λέξις Βούγρε, ήτις είνε συγέμφυτα ήσαν έντονώτερα άπό δ,τι έγνώριζεν ό κόσμος
'Ή
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•κοπή τής λέξεως Βούλγαρος, σημαίνει τήν βαρυτέραν
τών ύβρεων. Είς τήν Ευρώπην μετεφέρθη ή λέξεις αυ
τή άπό τούς σταυροφόρους, οί όποιοι διερχόμενοι έκ
Βουλγαρίας δπως διαπεραιωθώσιν είς ’Ασίαν έγνώρισαν
και έχαρακτήρισαν αύτούς. Ό Βούλγαρος είνε κοντοστρόγγυλος, μελαγχροινός, μέ σιμήν ρίνα, μέ τά μήλα
τοΰ προσώπου μεγάλα, μέ μικρούς καί λοξούς όφθαλμούς. Έφόρουν σαρίκι εις τήν κεφαλήν είχον ούράς
ίππων ώς σημαίας, δέρματα προβάτων ώς ένδυμα, έζων δέ έντός κάρρων έφ’ ών μετεφέροντο τήδε κακεΐσε ώς νομάδες μή γνωρίζοντες πατρίδα καί κατοικίαν,
ζώντες δέ έν κοινογαμία. Ή θεοκατάρατος αΰτη οργή
ώςτήν ώνόμασαν δικαίως οί Βυζαντινοί, άπεχέλεσε τό
παρακολούθημα τών θύννων πρώτον και κατόπιν δια
φόρων άλλων άγριων καί βαρβάρων φυλών, αί όποΐαι
έξεστράτευσαν κατά τής Ελληνικής Αύτοκρατορίας
καί έπί τέλους κατώρθωσε νά έγκατασταθή εις τήν σή
μερον λεγομένην Βουλγαρίαν καί τότε κάτω Μοισίαν.
Είς τήν χώραν εκείνην εύρενήδηάποικισμένους Σλαύους τάς λεγομένας έπτά γενεάς, μετά τών οποίων συνεχωνεύθη άλλά δώσασα εϊς τούς Σλαύους αύτούς τό
ίδιον δνομα».
...
Έ Α. Μεγαλειότης ό Βασιλεύς διέταξε πάντα τά
φρούρια καί τόν στόλον, δπως χαιρετήσουν τήν
μεγάλην διά τήν 'Ελλάδα ήμέραν τής ύπογρφής
τοΰ έδαφικοΰ πρωτοκόλλου μέ 101 καΗ ΕΙΡΗΝΗ νονιοβολισμούς.
Τό Αιγαίον άπό τών στενών τών Δαρ• δανελίων, αί νήσοι δλαι μέχρι τοΰ Θερμαϊκοΰ καί τής
είς τόν μυχόν αύτοΰ Θεσσαλονίκης, ή Κρήτη είς τήν
Μεσόγειον καί τό Ίόνιον μέχρι τής Άδριατικής, τά
φρούρια καί τά πελάγη τής μεγάλης ’Ελλάδος άπήχουν καθ’ δλον τό άπόγευμα τήν διαταγήν τοΰ Μεγά
λου Στρατηλάτου.
Πράγματι εις τάς καί 6 1)2 μ. μ. ήρχισαν νά ρίπτωνται καί έν Άθήναις οί 101 κανονιοβολισμοί. Οί
κώδωνες τών έκκλησιών ηχούν χαρμοσύνως. Οί κάτοι
κοι τών ’Αθηνών έτρεχον πρός τήν δοόν Σταδίου ζητωκραυγαζοντες, χειροκροτοΰντες καί περιπτυσσόμενοι
άλλήλους. ’Από τούς έξώστας καί τά παράθυρα τών
οικιών καί τών ξενοδοχείων τής όδοΰ ταύτης άλλα πλή
θη έχειροκρότουν καί έζητωκραύγαζον.
’Εκ τοΰ ’Αρσάκειου νοσοκομείου έξήΧθον οί άξιωματικοί καί στρατιώται τραυματίαι, οί όποιοι έξαλλοι έ
ζητωκραύγαζον ύπέρ τοΰ Βασιλέως καί τοΰ κ. Βενιζέλου. Οί κατακλύζοντες τά τράμ στρατιώται έκραύγαζον καί έρριπτον είς τόν άέρα τά πηλίκιά των. Πυ
ροβολισμοί έδόνουν τόν άέρα πυκνοί. Τό έσπέρας δέ έφωταγωγήθη ή πόλις.
«Οί "Ελληνες πρόκριτοι Δοϊράνης, τούς οποίους
■φεύγοντες άπήγαγον ώς ομήρους είνε οί επόμενοι:
Ό επίσκοπος Πολυανής κ. Φώτιος, ό ίερεύς Παπαγιάνης, ό άνέήηός του Δημ.
ΟΙ ΑΠΑΧΘΕΝΤΕΣ Τσικμάκης, Γεώργιος ΤσουΠΡΟΚΡΙΤΟΙ ΔΟΙ- μάκης, Χρηστός Ψωμάς, ΈμΡΑΝ Η Σ μανουήλ Ψωμάς, Δημ.Χαζτηϊωάννου, Γ. Χατζηϊωάννου,
Γ. Μοναστήοης, Γ. ’Αναστασίου, Σπύρος Γρηγορίου,
Βασίλειος Μοΰρτζος, Κ. Μάρκου, Κ. Λιόλης, Κ. Σαλαμάνης, Α. Δεμπόλας, Α. Νάτσικας, I. Ζανής, καί
νυκτοφύλαξ Γρηγόριος.
Πλήν τούτων πρό τής ένάρξεω; τών εχθροπραξιών,
•οί βούλγαροι συνέλαβον καί άπέστειλάν εις Σέρρας τούς
Ιερέα Παπαπέτρον, Δημ. Άθανασιάδην, διευθυντήν
τής Ελληνικής Σχολής, ζ\. Καραουλάνην, Ν. Ζήνωνα,
Ν. Πάΐκον, Α. Παπαγιανάκην, Κ. Βογιατζήν, Π. Χατζηνάκον καί Γ Χατζηγρηγορίου».
.(Γραφεϊον Στρατιωτικών πληροφοριών)

Έχομεν ύπ’οψει μας δύο εγκυκλίους τής Α. Σ.
τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κέρκυρας καί Παξών κ. Σεβα
στιανού, δ όποιος δέν
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
παύει εργαζόμενος διά
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ τοΰ λόγου, διά τής δι
δασκαλίας καί διά τοΰ
ίδιου παραδείγματος ύπέρ τής εκκλησίας καί τής ηθι
κής διαπαιδαγωγήσεως τοΰ εμπιστευμένου εις αύτόν
λογικού ποιμνίου του.
Διά τής πρώτης εγκυκλίου ζητεϊ άπό τά πνευματικά
του τέκνα αγάπην πρός τά ζώα. Ό άγαπών τά άνθη,
τήν μουσικήν καί τά ζώα ιδίως, δέν εινε μόνον άν
θρωπος μέ ευγένειαν καί αγαθότητα αισθημάτων,άλλά
καί μέλος τής κοινωνίας πολιτισμένου.
Καί δ Σεβασμιώματος φιλοδοξών νά ήγήται κοι
νωνίας ούτω διεπλασμένης επικαλείται τό φιλόζωου
μέ λέξεις καί φράσεις θερμάς άποπνεούσας τό άρωμα
τών χριστιανικών αρετών του. Διά τής έτέρας έγκυκλίου επικαλείται τήν προσοχήν τών ιερέων διά τήν
εκκλησιαστικήν εύκοσμίαν καί τάξιν, ή δποία ό'ταν παραμελεΐται δεικνύει κατάπτωσιν τοΰ θρησκευτικού
φρονήματος απαραιτήτου διά τήν ηθικήν καί τόν
πραγματικόν πολιτισμόν τών κοινωνιών.
Εϊς τό ιστορικόν φρούριον τής πρώτης πρωτευούσης τής Ελλάδος έστάλησαν οί Βούλγαροι αιχμάλω
τοι ’Αξιωματικοί. ’Εκεί
ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΝ δπου κυριαρχεί περι
βάλλον αύστηρας στρα
τιωτικής φυσιογνωμίας, έκεΐ δπου κάθε θόλος καί κά
θε καμπή, κάθε λιθάρι καί κάθε σκουριασμένη σφαίρα
ύπενθυμίζει λησμονημένους πολεμικούς χρόνους οί
Βούλγαροι ’Αξιωματικοί θά αίσθανθώσιν εαυτούς έγγύτερον πρός τήν άλήθειαν καί τήν πραγματικότητα.
Έγκλειστοι είς τά ένετικά φρούρια τοΰ Παλαμηδίου θά ρίπτωσι βλέμμα διαπορητικόν είς τοΰ πελάγους τάς μυστηριώδεις εκτάσεις καί άπό τό βαθυκύα
νου κάί τήν γοητείαν τοΰ Άργολικοΰ θά ζητώσι τήν
λήθην καταρακωθέντων μεγαλείων. Εκεί επάνω είς
τόν μεγαλοπρεπή τοΰ Ναυπλίου υπερασπιστήν καί τήν
Άκροναυπλίαν υπάρχει χώρος διά νά φιλοξενηθώσιν
εκατοντάδες αιχμαλώτων άξιωματικών. Ή καλή άρχή
έγινεν ήδη, άς εύχηθώμεν είς τούς καλούς Ναυπλιείς
ταχέως νά άριθμήσωσιν αλλεπαλλήλους ύποδοχάς τών
άπεσταλμένων τοΰ ύπερόχου Κωνσταντίνου μας.

Άπό τά Γρεβενά άγγέλλεται ή ίορυσις 'Ιερού ’Εθε
λοντικού Αόχου. Άποτελείται άπό 170 πρόσωπα τά
όποια συνεισφέρουν αυτά τά ίδια διά τήν συντήρησίν
των.Πρό τριών μηνών γυμνάζονται καί θεωρούνται ήδη
ώςπρώτης τάξεως στραΙΕΡΟΣ ΕΘΕΑΟΝΤΙΚΟΣ τιώται. Έπί κεφαλής
ΛΟΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
τών ένθουσιωδών αύ
τών νέων ευρίσκεται δ
κ. Χρ. Λαδάς, εις τήν πρωτοβουλίαν τοΰ όποιου οφεί
λεται ή ιδέα, καί ή συγκρότησις τοΰ έκλεκτοΰ λόχου.
Ήδη ή Κυβέρνησις άπεφάοισε νά χρησιμοποίηση τόν
'Ιερόν Εθελοντικόν Λόχον τώνΓρεβενών καί άπέστειλε
πρός αύτόν τάς διαταγάς της. Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις συγχαίρουσα μετά θερμότητος τούς ένθουσιώδεις νέους, οί όποιοι μέ τόσην αύταπάρνησιν έτέθησαν είς τάς διαταγάς τής νέας πατρίδος των καί ιδιαί
τατα τόν κ. Χρ. Λαδάν, ό^ποϊος άποδεικνύει όσημέραι τά μεγάλα πατριωτικά αίσθήματά του, προτρέπει
καί τάς άλλας νέας Έλληνικάς πόλεις νά μιμηθώσι τών
έκλεκτών Γρεβενών τό παράδειγμα, καί νά εύκολύνωσι
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν εϊς τό δύσκολον έργον της.

Κατά τό τηλεγράφημα τοΰ κ.Βενιζέλου έκ Βουκουρεστίου πρός τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον, τά Έλληνοβουλγαρίκά σύνορα καθωρίΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΈΣ ΤΑ σθησαν ώςέξής.ι
ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ
«'Η γραμμή τοΰ Μπέλες μέ
χρι τοΰ Στρυμόνος, δπου συμ
βάλλει ό παραπόταμος Βιστρίτσα άνέρχεται τήν κορυ
φήν Τσίγκαν Καλεσί, τό ύψόμετρον 1155, άκολουθεί
τάς κορυφάς 1650, 1300, 1152, Ζελέδα Τσούκα Καντίρ Καγίς, Ντιντικλή Καρόβο Τσούρα Ντάγ, ’845,
Κουζλάρ, διευθύνεται πρός νότον 1355, 1300, Όκτσιλάρ, είτα τόν Νέστον μέχρι τών έκβολών».
Κατά τον έν Ιίαρισίοις Ανταποκριτήν τών «Τάϊμς
οί πληθυσμοί τών
01 ΝΕΟΙ ΠΛΙΙΘΤΣΜΟΙ ΤΩΝ Βαλκανικών Κρατών,
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
κατόπιν τής έν Βουκουρεστίω γενομένης

οροθεσία: θά έχουν ώς έξής:
Ρουμανία 7.500,000, Βουλγαρία 5,000,000, Ελλάς
4,500,000, Σερβία 4,000,000, Αλβανία 2,000,000
περίπου Μαυροβούνιου 2,000,000.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

νήση οπωσδήποτε μετά του εξωτερικού κόσμου καί πρό
παντός μετά τών γυναικών τής ίδικής της φυλής.

'Όταν δμως, ή προδοθεΐσα ούτω καί ώς έπιπλον
πωληθεΐσα λευκή γυνή, γηράσκη έντός τού χαρεμιού,
τότε μεταβάλλεται είς δούλην τού χαρεμιού καί μάλι
στα είς σκλάβαν δλων τών άλλων ιθαγενών γυναικών

τού χαρεμιού.
Άλλά καί είς τά; περιπτώσεις καθ’α; αί γυναίκες
δέν πωλοΰνται, άλλά συντηρούνται υπό τών συζύγων
των, δταν έπιστρέφουν εις τάς ’Ινδίας ή ζωή των γί
νεται ανυπόφορος. Διότι αί λευκαί γυναίκες αΰται συμμορφοΰνται πρός τόν μωαμεθανικόν νόμον, κλείονται
έντός των χαρεμίων, ένθα ύποχρεούνται νά ύποστώσιν
τάς ζηλοτυπίας δλων τών ιθαγενών γυναικών.
Πολλάκις ή ζωή τών λευκών αύτών γυναικών δέν
είνε ασφαλής διότι πλεΐσται φονεύονται ύπό τών αντι

ζήλων αυτών ιθαγενών.
Τά δέ τέκνα των, λογίζονται μετ’ έξευτελισμοΰ. τό
σον ύπό τών ιθαγενών δσον καί ύπό τών λευκών.

Άλλ’ οί μιγάδες οΰτοι γάμοι έχουσιν ώςαπ^τέλεσμα
καί τήν έλάττωσιν τής έκτιμήσεως πρός τούς εύρωπαίους. 'Υπό τών ’Ινδών καί πρό παντός τής κρατούσης
φυλής: τών Άγγλοσαξώνων.
Έν τέλει ή Αύστραλιακή Κυβέρνησις αναγκάζεται
νά δηλώση δτι άν οί γάμοί οΰτοι δέν περιορισθούν θά
άναγκασθή νά έφαρμόση ειδικήν νομοθεσίαν.

Αόστραλιακή Κυβέρνησις έδημοσίευσε διά τώνάγ. γλιστί γραφομένων εφημερίδων εγκύκλιον,διά τής
δποίας έφιστα τήν προσοχήν τών λευκών γυναικών, ά ’Αγγλικά δικαστήρια έπεδ'κασαν είς τήν ηθοποι
δπως άποφεύγωσι τήν είς γάμου κοινωνίαν μετά τών
όν μις Νταίϊζυ Μάρκχαμ άποζημίωσιν 50 χιλ.
’Ινδών, οϊτινες έρχονται έν Αυστραλία διά διαφόρους
λιρών (δηλ. 1 έκατομ. καί 250 χιλ. φρ.1 τήν όποιαν
δικαιούται νά λάβη άπό τόν μαρκήσιον Νόρθαπτον συνέ
εργασίας αύτών.
Έξ δσων δύναται τις νά έννοήση έκ τής έγκυκλίου, πεια παραβάσεω; ύποσχέσεώς του πρός γάμον τήν ό
οί Ινδοί μεταβαίνουν εις Αυστραλίαν, ή ώς έργάται ποιαν τής έδωκε. Ό δικηγόρος τής έναγούσης, άποδειτών αγροτικών εργασιών ή ώς οδηγοί καμηλών είςτήν κνύων τήν υπαρξιν ύποσχέσεώς έκ μέρους τοΰ έναγουπηρεσίαν διαμετακομίσεως, ήτις εξακολουθεί ύπάρ- μένου, τήν όποιαν άλλως ουδέ ό ίδιος ήρνήθη, ώμιληχουσα είς τά μέρη εκείνα, ένθα δέν ύπάρχουσι σιδηρό- σενεύφήμως διά τόν χκρχκτήρά του, έξηγήσας δτι παρ’
δλην τήν αγάπην καί έκτίμησιν τήν όποιαν ήσθάνετο
. δρομοι.
πρός τήν νέαν, ήναγκάσθη νά θυσιάση τά αισθήματα
Γενικώς δέ οί έργάται οΰτοι είνε νέοι άνδρες υγιείς,
του, έςαναγκασθείς ύπό τοΰ πατρός του.Συμπαθεστάτα;
ώραϊοι φυσιολογικώς, προερχόμενοι έκ τού Αύγανικρίσεις έπροκάλεσεν ή έπί δικαστηρίου άνάγνωσις τής
στάν ή έκ τών φυλών Παττάνα, οίκούσών έν τή ορεινή
τελευταίας πρός τήν ένάγουσαν έπιστολής τοΰ νέου. Ό
ζώνη τή ύπαρχούση μεταξύ τών κυρίως λεγομένων’Ιν
εύγενής μαρκήσιος γράφει πρός τήν φιλτάτην του, δτι
διών καί τού Αύγανιστάν.
θά τοΰ ήτο άφόρητον μαρτύριαν νά άντιλαμβάνεται, έάν
Καί οί νεαροί οΰτοι ’Ινδοί παρασύρουσι τάς λεύκάς
έγίνετο ό γάμος, πόσον κακώς θά τήν μεταχειρίζοντο
γυναίκας διά τών περιγραφών τής περιπετει υδους καί αί «λεγόμεναι «εύγενεις κυρίαι», καί δτι τό πάν θά έ
τυχοδιωκτικής ζωής, ήν διάγουν εις τήν ιδιαιτέραναύ διδε διά νά έγκατέλειπε τήν κοινωνικήν του θέσιν. Ό
τών πατρίδα, νυμφεύονται αύτάς, μετά ταΰτα δέ,άφού έρωτευμένος μακρκήσιος τελειώνει τό γράμμα του ώς
έξοικονομήσουν ολίγα χρήματα έπιστρέφουσιν εις τήν έξής: θά ήσαι πάντοτε τό ιδεώδες μου καί θά μείνης
χώραν των συναποφέροντες καί τήν γυναίκά των.
πάντοτε τό ώραΐόν μου δνειρον. Φιλτάτη ! Γράψε μου
Άλλά μόλις φθάσουν είς τήν ιδιαιτέραν των πατρί δλίγας γραμμάς, έάν θέλης, καί είπέ μου δτι μ’έκτιμάς
δα των πρωτίστως πωλούν τήν σύζυγόν των εϊς τινα άκόμη. ΙΙροτοΰ άποθάνη ό γέρων μαρκήσιος έβαλε τόν
αρχηγόν, ή φύλαρχον πλούσιον καί δυνάμενον νά έχη υιόν του καί τοΰ ύπεσχέθη, δτι δέν θά έκαμνε γάμον,
τήν πολυτέλειαν μιας λευκής γυναικός, άλλ’ άπό τής ό όποιος δέν θά'συνεοιβάζετο μέ τήν κοινωνικήν του θέ
στιγμής ταύτης, ή λευκή γυιή έξαφανίζεται έκ τής σιν. Ή έπιδικασθεΐσα είς τήν μις Μάρκχαμ άποζημίωσις
σκηνής τού κόσμου, διότι εΐσάγεται έντός ενός χαρε ύπερβαίνει κάθε άλλην ποΰ έδόθη μέχρι τοΰδε διά παμιού, εκ τοΰ οποίου δέν δύναται πλέον νά έπικοινω- ρομοίαν ύπόθεσιν.
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Ολίγος τι χ μ
Διά Β. Διατάγματος άπενεμήθη εις τόν Πρωθυπουρ
γό'? κ. Βενιζέλον ό Μεγαλόσταυρος.
— ’Εγίνσντορ-πέντε, διατάγματα διά τήν παραση
μοφορίαν τοΰ κ. Πρωθυπουργού, διότι ώς γνωστόν δέν
εΐχε ζανέν παράσημο'?, και ήτο ανάγκη νά παρασημοφορηθη έξ άρχης άπό τοΰ άργυροΰ Σταυρού τοΰ Σωτήρος.
— Τό Διάταγμα τού Βασιλέως δικαιολογεί ώς εξής
τήν παρασημοφορίαν' «Έπΐ ταίς ύψίσταις τή Πατρίδι
καί ΈμοΙ ύπηρεσίαις».
— Ετοιμάζονται μετάλλια διά τούς τραυματία?
τού πολέμου.
— Έπίσης καί διά τάς Κυρίας οσαι ύπηρέτησαν
ώς Νοσοκόμοι ειςτά διάφορα Νοσοκομεία καί Κλινικάς.
— Περί τά μέσα τοΰ μηνός, ολίγον πριν υπογραφή
ή ειρήνη εις τό Βουκουρέστιον τά θέατρα έπανέλαβον
τάς παραστάσεις των.
— Καί τόν μήνα αύτόν νέα πρωτότυπα έργα δέν
έδιδάχθησαν.
— Είς τό θέατρον Κυβέλης έπαίχθησαν έργα γνω
στά άπό πέρυσι.
— Είς τό θέατρον Κοτοπούλη έξακολουθοΰν καί
θά έξακολουθήσουν φαίνεται άκόμη έπί πολύ τά «Παναθήναια».
— Είς τό θέατρον τοΰ Συντάγματος «τό Πανόρα
μα τοΰ 1913».
— Μόνον τό Μελόδραμα τοΰ κ. Παπαϊωάννου άνεβίβασεν ένα νέον έργον διά τάς ’Αθήνας. «Τόν Σοκο
λατένιο'? Στρατιώτην». 'Η εύθυμος οπερέττα συγκεν
τρώνει κάθε βράδυ πλήθος κόσμου, φαίνεται δέ δτι θά
αρίθμηση σειράν παραστάσεων.
— Έν μεγάλη πομπή μετεφέρθησαν είς τάς ’Αθή
νας τά Βουλγαρικά λάφυρα.
— Άπηρτίζοντο άπό 36 πυροβόλα, 6 μυδραλιοβό
λα, μίαν σημαίαν καί 18 τετράτροχα πλήρη δπλων καί
πολεμοφοδίων.
— Ό λαός τά έδέχθη μέ υπερήφανου ενθουσια
σμόν.
— Τό ώραϊον τής πομπής ήτο δτι τά συ'ώδευον οί
Τούρκοι αιχμάλωτοι, οί όποιοι συχνά έξέσπων είς ζητωκραυγάς ύπέρ τών Ελλήνων.
(
— Είς τόν Πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλον άπενεμήθη
σαν ό Ρουμανικός καί Σέρβικός μεγαλόσταυροι.
— ’Εξακολουθεί ή μεταφορά τών τραυματιών είς
τά έν Άθήναις Νοσοκομεία.
— Τό Άρσάκειον πρόκειται εντός όλίγου νά έπανέλθη είς τόν προορισμόν του. Τ2ς έκ τούτου νέοι τραυ
ματία1. δέν άποστέλλονται είς αύτό. Άλλως έλπίζεται
δτι έντός ολίγων ημερών νά έξέλθουν άπό τούς θαλά
μους του, υγιείς δλοι οί είς αύτό νοσηλευθέντες.
— Κατά τάς Γερμανικάς εφημερίδας τό ταξε’διον
τοΰ Αύτοκράτορος Γουλιέλμου είς τήν Κέρκυραν θεω
ρείται βεβαιότατον.
— ’Απομένει μόνον νά πρυσδιορισθή ή εποχή.
— Φαίνεται δτι θά είναι πολύ εγκάρδιος ή συνάντησις τοΰ Κάϊζερ μετά τοΰ γαμβρού του Βασιλέως μας
Κωνσταντίνου.
— Νέα πυρετώδης άνυπομονησία κατέχει τόν Κό
σμον διά τήν άφιξιν είς ’Αθήνας τοΰ Βασι?έως Κων
σταντίνου. "Ολοι καί δλαι τόν περιμένομεν μέ άγωνίαν.
Φαίνεται δτι ή Πρωτεύουσά του θά εύτυχήση νά τόν
ύποδεχθή κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ Αύγούστου.
— Εις τάς έφημερίδας δημοσιεύονται διάφοροι
γνώμαι διά τό είδος τής ύποδοχής. Ποΐαι θά έπικρατήσωσιν είνε άκόμη άγνωστον.
— Είναι δμως ώραία ή σκέψις δπως ό Νικητής τών

Βουλγάρων άνέλθη έπί τής Άκροπόλεως καί άπό τού·
Παρθενώνας εύχαριστήση τόν θεόν διά τήν Νίκην.
— "Οταν ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος μετά τήν υπο
γραφήν τής ειρήνης έπεσκέφθη μέρη τινά, εις τό Δοξάτον μία μικρά μαυροφορεμένη κορασίς τοΰ προσέφερε μίαν άνθοδέσμην μέ αύτάς τάς άπλάς λέξεις:
— Μεγαλειότατε, άπό τά ορφανά τοΰ Δοξάτου.
— Ή μικρά κορασίς' ήτο καί αύτή δρφανή. Οί
Βούλγαροι είχον κατασφάξει τούς γονείς της.
— Ή ειρήνη ύπεγράφη είς τό Βουκουρέστιον τήν
28 Ιουλίου ώραν ΙΟην καί 30' π. μ.
— Ό Κάιζερ άπένειμε είς τόν Βασιλέα Κωνσταν
τίνον τό άξίωμα Στρατάρχου τοΰ Γερμανικού Στρατού.
— Έπίσης άπένειμε τόν Μεγαλόσταυρον τοΰ Γερ
μανικού ’Ερυθρού Σταυρού είς τόν Πρωθυπουργόν τής
Ρουμανίας κ. Μαγιορέσκο.

ΑΡΙΣΤΟΦ1ΑΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥ
«σντοΥ ΤΗΧ βας. ΑΤΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΚΐ

φγγΩΝ χτΕριΜΐε

ΑΝΘΗ, ΦΥΤΑ, ΔΕΝΔΡΑ, ΣΠΟΡΟΙ, ΒΟΛΒΟΙ

, Η ι. Λ. έκ λενκοΰ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
— Άπόκρνάος έπιιίτήιιιι καί ι'/υ^ιόιιός
Τό έργον τοϋτο τοΰ Papus μεταφρασθέν ύ.τό τοΰ κ. Κουντουριώτου έξεδόθη είς τήν Φιλοσοφικήν Βιβλιοθήκην Φέξη,
Ό συγ/ρσφι ίις, γνωστότατος έν Παρισίοις Ιατρός, καί έκ
τών περιφανέστερων μυστών τοΰ’αποκρυφισμού, έξωθεΐ τήν
τόλμην τή; σκέψεως μέχρι τών ακροτήτων ορίων έν τή έκθέσει τών αντιλήψεων τοΰ αποκρυφισμού έπί τοΰ Σύμπαντος, τοΰ Θεοΰ καί τής Ψυχής, τήν όποιαν παρακολουθεί
,
*
άπό τής έλεύσεώς της μέχρι τής οριστικής διά τών διαδο
χικών μετενσαρκώσεων τελειώσεώς της.

Τό βιβλίον έκαμε κατάπληξιν έν Γαλλία, τοιαύτην δέ
άναμφιβόλως θά προξετήση παρ’ ήμΐν τόσον εις τόν γενι
κώς σκεπτόμενον κόσμον καί τον επιστημονικόν, όσον καί
είς τού; κοινωνιολογοΰντας ιδιαιτέρως.

’Αναλαμβάνει πάσαν κηπουρικήν εργ

στοιχιών πλατειών κ.τ.λ.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΤΕ
ΤΑ ΠΛΕΚ1Α
ΕΠΙΠΛΑ

ΚΑΛΑΜίβΤΟΤ 24

— Ή ότλαργνρίιι
Τό έργον αύτό τοϋ J. Bognes de Fursac είναι ίατροφιλοσοφική μελέιη έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος έξαντλοΰσα
ύ.τό πάσαν έποψιν τό περί φιλαργυρίας θέμα. Ό συγγραφιύς, όρμώμενος ά ό τής βάσεως δτι ή φιλαργυρία αποτε
λεί παθολογικήν υπερτροφίαν τοι> ένστικτου τής άποταμιεύσεως προβαίνει είς τήν έξέτασιν τής βιολογική; έξελίξεως τοΰ τελευταίου άρχόμετος άπό τοΰ άπλοΰ κυττάρου καί
άναιβαίνων διά τοΰ φυτικού κοί ζωικού βασιλείου μέχρι
τοΰ άνθρώπου.
Τήν φυσιολογίαν ακολουθεί ή παθολογία· συμπτώματα
(διάκρισις τών ουσιωδών καί μονίμων διαταραχών), αιτιο
λογία (παράγοντε, επαγγελματικοί, έθνολογικοί, κοινωνικοί,
ατομικοί). Ένα μόνον κεφάλαιον λείπει- τό περί Θεραπίας.
Καί τοϋτο διότι ή φιλαργυρία είναι πάθησις ανίατος, α
νυπότακτος είς πάσαν υποβολήν. ’Αντί τούτου έρχεται τό
παρήγορον συμπέρασμα δτι ή φοβερά αύτή καί διά τό άτομον καί διά τήν κοινωνίαν πληγή θά έκλειψη βαθμηδόν
ώ; έκ τών συ /τελούμενων καθ’ ημέραν ύπό τής κοινωνικής
προόδου τροποποιήσεων είς τούς παθογονικού; αΰιής πα
ράγοντας.
Τό έργον αύτό μειαφρασθέν ύπό τοΰ κ. Ν. Κουντουριώτου
έξεδόθη είς τήν φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθ ή την Φέξη.
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— Άπό τά πεδία τών ιιανών
Ύπό τόν τίτλον αύιόν έξεδόθη τό πολεμικόν βιβλίον
τοΰ κ, Γ. Τσοκοπούλου. Ό Συγγραφεΰ; μέ τό αβρόν ΰφος
καί τήν λεπτότητα τών περιγραφών του δίδει πλήρεις ει
κόνας άπό τόν πόλεμον. Ή άνάγνωοις τοΰ βιβλίου οΰτοΰ
εΐνε μ'α πραγματική άπόλαυσις. Πωλείται εις τό βιβλιο--
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Madame SOPHIE ZILLER

Έν δδώ Έρμου άρι&μός 42

ACADEMIE DE MUSIQUE
Concert Training
Musique classique et moderne. Lecons d’ accompagnement pour les dames et Messieurs qni
jouent un instrument quelconque.
CONCERNS A 2 PIANOS
Enseignement sur la <iReforme plantstriqn&«
S^stdme Deppe
i Le^on par semaine
15 fr. le cachet
2

»

»

i

»

tous les 25 jours 2 5
»
(Chez elle de 3 —5 h.)

»

IO»>

»

»

»

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν
τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρόςδφελος τώνταξειδευόντων με βιβλιάριον25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει
μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.
9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23.20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22.55

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

Είσιτήρ. 12.70 10.10
Βιβλιάρ
8.38 6.95
Λεχαινά Είσιτήρ.
7.60 6.—
Βιβλιάρ. 4.98 4.05
/> Λϊγιον Είσιτήρ. 5.10 4 —
Βιβλιάρ.
3.35 2.80
» Κόριν. Είσιτήρ. 16.50 13.10
Βιβλιάρ. 11.-7- 9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

Έκ Πατρών

Διά Πύργον

Έκ Ύριπόλεως

Διά Καλάμας

»

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Ναύπλ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

PRINTEMPS

"Ιδρυμα πλήρους άνωτέρας τεχνικής έκπαιδεύσεως

I. & Δ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΩΝ

Σχολαί: Γεωργική.—Χημική.— Βιομηχανική. —
Εμπορική.—Μηχανουργική.—’Αρχιτεκτονική.
Εικοστόν Άκαδ. έτος 1913 -1914.
Έγγραφα! άπό τής 20 Αύγούστου.
Τά μαθήματα άρχονται τήν 16 Σεπτεμβρίου Δευ

Εις τόν ά'φθονον και πρικιλώτατον και πολύμορ
φον και πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ καταστή
ματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τε
λειότερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον
πολυποίκιλλα κεντή ματα και δαντέλλας καί τάς
τελευταίας μόδας ύ φάσματα. Δέν θά σάς προσελ,
κύση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ καταστήμα
τος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρχης
τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.

τέραν
ώραν 8 π. μ.κ.λ.π παρέχονται δωρεάν. Γραφεία
Προγράμματα
πλατεία Κάνιγγος έν Άθήναις^
Γίνονται δεκταί καί μαθήτριαι.
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ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΕΙΠΝ

Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Άργος Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Τρίπ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Μεγαλ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κυπαρ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Άκρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Πάτρας Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Πύργον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

^08«»«««««ίβΙβ’3ίβ’’β’’’’ίβίβ!’’’’’3

Ϊ.ΠΛ.Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

13.70 12.25 7.35
9.65 8.05 4.85
9.50 7.80 4.70
6.75 5.60 3.40

(Έκ τοβ Γραφείου)

Άναχωρήσετς έξ Αθηνών

6.30 π.μ. Διά Κόρινθον, Ναΰπλιον, Τρίπολιν
Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν Καλάμας.
7.05 » Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας,
Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, Όλύμπια8.20 » Διά Κόρινθον καί τάς μέχρι Άκράτα
στάσεις.
1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναΰπλιον, Πάτρας.
Άναχωρήσετς έ
*

ΙΙατρών

7.30 π μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας.
11.49 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναΰπλιον,
’Αθήνας.
6.30 » Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον ’Ο
λύμπια Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.45 μ. μ. Διά Καλλήνην (λουτρά), Πύργον ’Ο
λύμπια.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ» ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Έκτελούμενον κατ’ αότάς εις τινα σημεία τοΰ Άδριανείου ύδραγωγίον έργασιών καθαρισμοΰ καί έπισκευής αύτοΰ, παρακαλοΰνται οί κ. κ. ύδρολήπται οί
τε έκ τών Δεξαμενών Αυκαβητοΰ καί οί άπ’ εύθείας
έκ τοΰ υδραγωγείου άρδευόμενοι δπως έφιστώσι τήν
προσοχήν αύτών έπί τής καταναλώσεως τοΰ ϋδατος,
ΑΣΣΑΖ - ΧΕΙΡΟΚΟΜΙΑ-ΚΟΜΜΩΣΙΣ
καθόσον, λόγω τών έργασιών, ή έκ τοΰ υδραγωγείου
παροχή είναι μικροτέρας διαρκείας, έξ ής θά πρόκυψη
Διάφοροι θεραπέϊαι πρός άφαίρεσιν ρυτίδων, πιτσι καί μικρά άνωμαλία καί ώς πρός τάς ώρας τής δια
λάδων κτλ. έπί τή βάσει επιστημονικών παραγγελμά
νομής.
των καί έπιμελημένης θεραπευτικής.
Έν Άθήναις τή 10 ’Ιανουάριου 1912
(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Ύδραυλικοΰ Τμήματός
Ζητείται άπδ τό
ΆριθμΑς τηλεφώνου

464

'Ινάτι τ ο ΰτ ον

’.Χννχωρήσετς έχ Ι4αλ»|ί.ώ>

7,00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον,
Πάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον ’Αθήνας.
12.05 » Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.40 μ. μ. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου
7.05 » Έκ Όλυιιπίων, Πύργου, Κυλλήνη
(λουτρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 » Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔ1ΩΝ
1000 χιλιόμ. (Α' Θ. Δρ. 90) διάρκειας
» 75) 6 μηνών
έκπτωσις 25 0/0
(Β'
»
» 45)
2500χιλιόμ.
(Γ'
»
(Α' Θ. Λρ. 210)
» 175) διαρκείαδ
(Β'
»
» 105) 1 μηνών
έκπτωσις 30 °,'0 (Γ'
»

Πρός τους κ. κ. Ύδρολήπτας τής πόλεως ’Αθηνών.

"Ολα τά καλλυντικά είδη τών κυριών:
Κρέμες, Πούδρες, ’Αρώματα.
Διά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσερού προ
σώπου καί άπαλής έπιδερμίδος. Τό ΊνστιτοΟτον έχει
τό ρεκόρ τής έπιτυχίας.
Καλαισθησία Απαράμιλλος καί Ασύγκριτος
διά τάς κομμώσεις τών κυριών.

ΔΗΛΙ1Σ1Σ
ΙΙρός τοί»ς x. χ. Έμ,πόρους ’.ΧΟηνών

Παρακαλούμεν υμάς, δπως διά τά έκάστοτε παραλαμβανόμενα εμπορεύματα ιδίως έκ τοΰ τελωνείου
Πειραιώς ζητήτε καί τά διπλότυπα πληρωμής τοΰ δη
μοτικού φόρου, καθόσον κατά τήν ένεργουμένην έξέλιξιν τινές τών κ. κ. Εμπόρων φέρονται όφείλοντες
δημοτικούς φόρους ένώ πράγματι έπλήρωσαν αυ
τούς εις τούς αναλαμβάνοντας τόν έκτελωνισμόν τών
εμπορευμάτων αύτών.

7—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΓ-7
Κάτωθι

'Υπουργείου

ΔικατοΛόνιις

Έν Άθήναις τή 15 ’Ιανουάριου 1913
Ό δήμαρχος ’Αθηναίων
X. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
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ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΚΟΝΙ^Κ
Σ. χαΐ Η. ζαί A. ΜΕΤΑΗΑ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΠΟΝΔΙΑΦΗΜΙΣΕΑΝ

7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΙΙαραγωγή ετήσια.

'Ολόκληρος σελίς εϊς εν τεύχος............................................................ Λραχ. 60
Ήρ,ίσεια
>
>
.........................
*
35
Τέταρτον σελίδος »
....................
· -'; ■ ■ ·
*
θ
"Ογδοον
»
»
......................
Ά
12

1 20,000 ΦΙΑΛΩΝ

Λντιπροσοκιεία είς όλας τάς με
γάλος πόλεις ’Αμερικής, Τουρ
κίας καί Αίγυπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΑΓΟΑΗΝΤΗΝ ΤΟΓΡΚΙΑΝ

Λιά. χώρον (Αίχρότίμον τερ-χε άνάλογοί
Ac’ είχονογρχφηίΑένζς δ6αφ^μ.ίο«ς, 6t’'έξ τβόχη η τϊϊρεσσότερ»,
τεραε βυμφωνέαε.

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ No 9
Γενικός πληρεξούσιος
X. ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ

Εν 'Αλεξάνδρειά
ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΡΥ

ι
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’pv r Και&>

α. I. ΙΕΡΩΝΝΥΜΙΛΗΣ

ΕΡΓΑ THE

ΕΥΓΕΝΙΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΕΚΑΟΤΑ

ΕΚΑΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'τόμο; .....

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ R] Γ ΓΤΛ Γ
ΑΛΕΥΡΟΝ
IV Ε. Χ. I J1C.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. . . . . .
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ‘Ιστορικόν μυθισ
ρήμα έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

<

Πωλεόταχ scs δλα. τά. ψαρμαζεοα. %αό φαρμαζερτ^ορεία.
ΑΝΤΠΙΡΟΧΩΙΙΟΙ Δοά ΖΤ)\) Ελλάδα xccc Κρήτην.
.

ευγ. ΊΤΛΟΚ

A&HJMAI

Η ΜΟΝΑΧΗ
Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
» κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ »
ίσαορικόν
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνιών δρα
μάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν εϊς τήν ’Αγγλικήν.

Χεερχε τής Έλλτρεχής Έτεεϋεωρήσεως τοΰ Λ' Β' χαε Γ' έτους «ωλοΰνταε «ίς
Γραφ«ίά μ.®§ προς, 1Η φρ. έχάβτη.

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΖ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
κ°χ

3.00
2.00
1.50
2.00-
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