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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
MHNWON ΠΕΡΙοςίι-ΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΜΡίΙΤΕΑΙ

Διά τδ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ.................................................. Δραχ. 12.—
8.—Διά τούς διδασκάλους

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ..........................................  . Δολλάρια 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ . . . . */4 Λίρα ’Αγγλίας
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ................................................................ 10 Σελίνια
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ ......................................................... . Φρ. χρ. 12.-^

’Έκδοόις εκλεκτή γενικώς > 25 ή Δρ. 25

Δ I Ε Υ Θ Υ Ν Σ I Σ:
^Ϊεςποινιλα JLyfenian ^Ζωγράφου
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Τηλ^οαφ,κή διεύ&ννσ,; ■ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΝ,, —ΑΘΗΝΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον η μη δεν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς rd γραφεία μας αναγγέλλεται.

Αί έγγραφα! άρχονται άπό 1ης ίκάστον μηνάς.— Τό τενγος άο. 2.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΆ
‘Ιωακείμ ό Πάνν: Εύγινίας Ζωγράφου. — Αί Έλληνίδες πρός τόν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ: ’Αγγελικής ΙΙαναγιωτά- 

•του. — Ή Νοσοκόμος (Διήγημα εκ τοϋ Γαλλικού): Σοφίας Καραβάνα. — ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1912 : Άπό τόν πόλεμον. — 
Άπό τήν '"Ηπειρον. — Αί έλευ&ερω&εϊσαι Νήσοι. — Αί Έλληνίδες και ό Πόλεμος. — ΟΙ ’Έλληνες είς τά βά&η τής Αφρικής 
υπέρ τής μαχομένης πατρίδος: Καλυψοβς Κ. ΙΙαπαγιαννη. — Άπό τήν ζωήν τον μηνός (Νοέμβριος): Δ. Λ. Ζ. — Ή 
Πορφύρα (Ποίημα) : Σπυρ. Ματβοϋχα. — Ή Μετονομασία των οδών. — Πολεμικά 'Ολιγόστιχα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ — Ο Πρωθυπουργός πρός τούς συγγραφείς μας. — Ή εϋρωστία τοΰ Κράτους. — Ή Ικαρία. — 
Καστόρια. — Ή Τράπεζα Αθηνών.
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ΙΩΑΝ- Γ. ΚΡΑΝΙΩΤΗ5
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

ΟΜΗΡΟΥ 5Α (Έναντι Βουλής)

ΑΘΜΝΜΙ

Πάσα έργασία έκτελεϊται δι’ ήλεκτρικών έρ- 
γαλείων τελείως άνωδύνως και κατα τας νεω- 
τάτας μεθόδους τής όδοντοϊατρικής επιστήμης 
και τέχνης.

JEAN- G. CRANIOTIS
CHIRURGIEN—DENDISTE

RUE OffiERE 5λ (vis- a-vis du Parlement)

ATHtNES

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

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟ ΓΡ ΑΦ Ο ΥΣ° /Λ AS

ΜΙ 010ΡΙ1Ι0ΙΕΛΑΜΕΙΪΪΓΓΡΑΦΕΙΕ
είς 120 τόμους δεμένους, άξίας δραχ. 315

ΜΕ ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
’’Ομηρος . . . 
Αισχύλος . . 
Χοφοχλής . 
Ευριπίδης .

’Αριστοφάνης

τόμ. 8
» 7
> 7
> 19
» 11

’Ηρόδοτος . . τόμ. 4 
Θουκυδίδης 
Πλάτων 
Αριστοτέλης 
Ξενοφών . .

4
31
4
3

Δημοσθένης . . τόμ. 3 
θεόφρκστυς. 
Λουκιανός . 
Πλούταρχος 
θεόχριτος . ·. 
Επίκτητος . .

> 1
> 6
> 10
» 1
»’ 1

Ζητήσατε τιμολόγιον βιβλίων.

Χ^ΡΤΟΠΏΑΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ de ΚΟΤΖΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ· ΠΑΛΛΗΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ» TSN Ε» ΕΛΛΑΛΙ ΧΑΡΤΟΠδΑΕΙδ»
‘Ιδρυ&έν τω 1870

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

Μεγάλαι άποθήκαι είδών γραφικής όλης πάσης 
προελεύσεως.

’Ατμοκίνητα Έργοστάσια;Καταστίχων, Φακέλλων 
καί φωτογραφικών χαρτονίων.

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

’Ατμοκίνητον Τυπογραφείον μέ 10 πιεστήρια διά 
μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux de 
Ville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.

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

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
Των ΚΥΡΙΏΝ

9Αριθμός Τηλεφώνου 464

MASSES - JiEIPOKOMlft - KOMMBSIS

Διάφοροι θεραπείαι πρός άφαίρεσιν ρυζίδατν, (Β1~ 
ZOljddlOV KZJ. επί τη βάσει επιστημονικών πα- 
ραηγεΧμάτων και έπιμεΧημένης θεραπευτικής.

Ζητείτε άπο τό
INSITXTOTTON

"Oja za KajjvvziKa είδη ζών κυριών:

Κρέμες, Πούδρες, Αρώματα.
Διά την άπόκτησιν η την διατήρησιν δροσερού προ

σώπου κα'ι άπαΧης επιδερμίδας. Τό Ινστιτούτού έχει 
τό ρεκόρ της επιτυχίας.

3K.ajaiadneia disapdpijjoq και άσύνκριζος 

όιά ζάς κομμώσεις ζών κυριών.

7 —ΟΔΟΧ ΕΡΜΟΥ—7
Κάτωϋπ Υπουργείου Δικαιοσύνης



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦ4ΛΑΙ0Ν ΚΑΠΒΕΒΛΗΙΙΕΝΟΝ JP, 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΓΠΟΚΡΤπΣΤΗΜΑΤΚ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : ’Εν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 

Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση,’Αγρινίφ καί Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ί Έν Χανίοις, Ηράκλειά: καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει ('Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, 
Τραπεζοϋντι, Κερασοΰντι, Μπάφρα. Άδάνοις, Ταρσώ, 
Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλς., 
Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίιρ.

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

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΙΒΟΥΛΙΟΝ
Σ. Φραγχιιάδης» Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, ’Αντι

πρόεδρος. Κ. Βεροϋγχ, Έ. Έμχειρΐχος, Εύστ. I. 
Εϋγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπουλος,Ζ. Κ. 
Μάτσας, ’Εμμ. Μπενάχης, Μαρχήσιος δέ Ρεβεραώ, 
Ι.Ήλιάσχος, Βαρόνος Δέ Νεφλϊζ, Μιχ. Σαλβάγος. 
Δ. Στεφάνου χαΐ Έμ. Ροδοκανάχης.

Γενικός Διεν&νντής
Ζαόείριος Κ. Μάτόας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική : 
ΑΘΗΝΑ Ι ΚΗΝ - ATHENOCEES

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελέϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι’ Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολής έπί χρεω- 
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,

yqbpulbmibiiox ελληνική ατμόπλοια
Η ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞ ΕΑΑΑΑΟΣ ΚΗ1 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

’Ατμόπλοια : 

Ιά ώραϊα καϊ μεγαλοπρεπή ταϋτα ατμόπλοια εΐνε νεότευκτα και φημίζονται διά τήν αντοχήν καί είστά 
θειαν κατά τά ταξείδιά των. Έχουσι διπλάς μηχανάς και διπλούς έλικας. Εΐνε πολυτελέστατα, άναπαυτικώτατα 
μέ 150 θέσεις Α', 200 θέσεις Ε, καί 1500 θέσεις /*.  Έχουσίν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δέ διά 
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών δ ασύρματος τηλέγραφος Mai’COni, παρέχεται δέ πάσα ανεσις είς τους 
επιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλείον, καφφενειον κτλ. κτλ. Διά τήν υγείαν 
τών ταξειδιωτών εχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακεϊον πλήρες, ούτε νοσοκομεϊον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΑΑΑΔΟΣ δι’ ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΪΌΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
’Εν Πειραιεί (5 Λεωφόρος Αΐγέως), Πάτραις, Καλάμαις, Γυθείφ, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμφ, 

καί Νέα 'Υόρκη. ·
Αντιπροσωπεία! είς άπαντα τά μέρη τής 'Ελλάδος καί Ανατολής.

παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ. 
ματικών, γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού· 
έκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς’ εκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τφ έσωτερικώ καί τω έξωτερικφ’ ανοίγει 
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φυλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμά
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων 
διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς 
διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, είςέπιταγάς (cheques) έπι τού έξωτερικού καί 
είς τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.

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

Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί 
καθ’ εκάστην.

ΕΝ ΟΔΩ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 42

ΝΙΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PR1NTEMPS

J. Α α. ΜΟΥΤξΟηΟΥΛΠΝ
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άόποόροονχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας 
καί τά τελευταίας μόδας νόάάηατα. Δέν θά σάς 
προσέλκυση μόνον δ πλούτος καί ή εόθηνία τοΰ 
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς κατα- 
στηματάρχας τούτους ευγένεια καί άβρότης τών 
τρόπων.

τόννων 16,000.

τόννων 12,000

ί

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΙρός προστασίαν της παραγωγής και 

της εμπορίας της σταφίδος.
Καλούνται οί κ. κ. Μέτοχοι τής Εταιρίας είς τά 

γραφεία αύτής, δδός Πανεπιστημίου στοά Πεσμαζό- 
γλου, τήν 28 Δεκεμβρίου έ. έ. ήμέραν Παρασκευήν 
καί ώραν 11 π. μ. πρός συγκρότησιν τής τακτικής 
Συνελεύσεως, ήτις άσχοληθήσεται είς τά έξής άντι- 
κείμενα.

ί) Άκρόασιν τής έκθέσεως τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, έπί τών κατά τδ λήξαν έτος 1911 —1912 
πεπραγμένων καθώς καί τής έκθέσεως τών κ. κ. ’Ε
λεγκτών.

2) Συζήτησιν καί άπόφασιν έπί τοΰ ύποβληθησο- 
μένου ’Ισολογισμού τής 'Εταιρείας διά τό έτος 1911 
— 1912.

3) ’Εκλογήν έλεγκτών πρός έλεγχον τών βιβλίων 
καί λ)σμών τής Εταιρίας διά τό τρέχον έτος 1912— 
1913 καΡπροσδιορισμόν τής άμοιβής τών Έλεγκτών 
λήξαντος έτους. —

4 Συζήτησιν καί άπόφασιν περί τής τηρητέας 
άπό τής Εταιρίας πορείας καί τών ληπτέων μέτρων 
έν σχέσει πρός τήν μετά τού Δημοσίου διαφοράν ώς 
πρός τήν έρμηνείαν τού άρθρου 6ου τής άρχικής 
Συμβάσεως, ένδεχομένως δέ καί περί τών συνομολο- 
γηθησομένων τυχόν μετά τοΰ Δημοσίου συμφωνιών, 
περί διαλύσεως άπό τοΰδε τής 'Εταιρίας.

Ε8ίΤΪΛ^^^
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

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

πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν οψει 
ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος δέχεται 
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ΰποκατα- 
στήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμίφ έπί τόκω.

1 1)2 ταΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δάε» άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσού 
τούτου τοΰ τόκου δριζομένου είς 1 ταΐς ο)ο κατ’ έτος 
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταΐς 
ο)ο.. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταΐ καί είς άνοι- 
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 ταΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

2 Vi ταϊςο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εν έτος τουλάχιστον.

3 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
όνο έτη τούλάχιστον.

3 1)2 ταΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
Τέόάαρα έτη τουλάχιστον. 4

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

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

σράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκφ ί

1 /S  ταΐς % κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τοΰλ.*
2 »»»>»! έτους »
2 “ » » » » 2 έτών
3 > » » » » 4 »
4 » » » » » 5 » »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
έκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμοι.

Συνφδά τφ άρθρφ 47 τοΰ Καταστατικού, τών 
έργων τής Γενικής Συνελεύσεως δύνανται νά μετά- 
σχωσι πάντες οί μέτοχοι κύριοι 20 τούλάχιστον με
τοχών καί οί πληρεξούσιοι αύτών. Πρός άπόδειξιν δέ 
τής κυριότητας, διά τάς άνωνύμους μετοχάς δέον 
πέντε τούλάχιστον ήμέρας πρό τής διά τήν συνε- 
δρίασιν όρισθείσης, νά προσκομισθώσιν είς τά Γρα-, 
φεία τής Εταιρείας, είτε αύταί αί μετοχαί τών έπι- 
θυμούντων νά μετάσχωσι τής συνελεύσεως μετόχων, 
είτε πιστοποιήσεις περί τής καταθέσεως αύτών.

Έν Άθήναις μέν παρ’ οίαδήποτε τών άνεγνωρι- 
σμένων Τραπεζών.

Έν Λόνδίνφ παρά τοΐς κ. κ. Ε. Erlanger & 
Co 8, Crosby Square καί παρά τφ ύποκατα- 
στήματι τής Τραπέζης Αθηνών. 22 Fenchurch 
Street. Καί έν Παρισίοις παρά τφ Banque de 1’ 
Union Parisienne 7, Rue Chauchat.
Έπί τή προσαγωγή τών πιστοποιητικών τούτων, 
άτινα δέον νά μνημονεύωσι καί τούς άριθμούς τών 
κατατεθεισών μετοχών, θέλει παραδίδεσθαι είς τούς 
μετόχους άπόδειξις χρησιμεύουσα ώς είσιτήριον διά 
τήν Συνέλευσιν.

Έν Άθήναις τή 21 Νοεμβρίου 1912
'Ο Πρόεδρος τού Διοικητ. Συμβουλίου

Ζ. Κ. Μάτόας

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του 
καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς 
τό αύτό νόμιομα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

STTjmomor ~

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

3 — ’Οδός Φιλελλήνων — 3
Ή τελευταία τέχνη διά τήν κατασκευήν τών γυ

ναικείων πίλων. Ή αληθινή ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης 
διακρίνει τούς πίλους τής κ. ΡΑΓΤΟΠΟΓΑΟΓ. Μία 
άπλή έπίσκεψις πείθει περί τής άληθείας.

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

Συνιστώμεν έκθύμως τό Κατάστημα τής κ. Ραυ- 
τοπούλου.

JWflDflME SOPHIE ZIhliER
Aeademie de Musique

Concert Training
Musique classique et moderne. Lecons 

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

CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement sur la «Reforme pianietique» 
Systeme Deppe

i Le^on par semaine i5 fr. le cachet
2 » » » io » » »

. i » tous les 15 jours 25 » » »
(Chez elle de 3—5 h.)
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LA GRANDE FABRIQUE

S. STEIN
PREMIERE MAISON DEL’ORIENTVENDANTLE MEILLEUR MARCHE

—------------- ----

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS
ROBES, MANTEAOX ETC. POOR DAMES & FILLETS

B^NNETERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, SANTERIE, MERCERIE,
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAR5QUINERIE 

CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC- ETC-

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CON 
STANTINOFLE (CALATA ET STAMFOUL).

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΜΑ1ΙΟΝ
ς:. ςτειΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
ζ!£Η ΠΛΕΚΤΙΚΗΕ, ΥΠ^ΚΑΜΙΕΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, £ΙΑΗ 

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΐαΚ ΕΕΩΡΡΟΥ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΝ Η ΜΗ, 
EICH CEPMATINA, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΕΙΑΗ ΤΑΞΕϊςίΟγ. ΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΛΙΤΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,KQN-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΑΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΣΤ'· J______ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΤΧΟΣ 61.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

*Εν Ρωσσίφ (‘Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Ιίοχςνϋχη· Rue Gretsclieskaja, No 30· — *̂ ν Λονδίνο) ή Δνίς "Ολγα ΙΙα- 
ηαδάχη, (61 Heieford Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Ιέ ωνσταντινίδης. —Έν 'Αλεξάνδρειά 
ό κ. Τριαντάφυλλο? Τσιτσέλης.— Έν Ka r-Zayat τή; Αίγυπτου ο κ. ΙΙαναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτον ό κ. Ζήνων ΣτρΑτης, Πρόεδρος τον Ελληνικοΰ Συλλόγου.— Έν Facous τή; Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος ΙΙαπας.— Έν 
Μανσούρα τή; Αίγυπτου ό κ. Περιχλής Κωνσταντόπουλος.— Έν SimbeEawein τή; Αίγυπτον ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας, 
ιατρός.— Έν Τάντα τής Αίγυπτου ό κ. ΙΙεριχλής ΙΙαπαχριστοδούλου.— Έν Benlia τή; Αίγυπτου ό κ. Κωνσταν. Δάνι- 
σχας. — Έν Πόρτ—Σάϊτ ή Ανίς ’Αγλαΐα Γεωργιίδου, Αιενθνντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.— Έν ‘Αμμογώστοτ ή Ανίς Ελένη 
Χατζηχέτραυ, Αιευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. - Έν Αενκωοίαή Ανί; Τ.λένη Χρήστου, Αιευθίντρια τοΰ Παρθεναγοτγείου. 
— Έν ddpraxi ή Κα'ΚΑπ,νη ΙΙοϋρτζη.— Έν Λεμεατΰ ό κ. Εύγένιος Ζήνων, Βουλευτής—Αικηγόρος.— Έν Πάφφ ό κ. — θυ
ρίδων Μαυρομάτης, Αικηγόρος. — Έν ‘Ιερουσαλήμ ό κ. Ματθίας ΙΙαυλίδης*.  —Έν Μυτιλήνη κ. Ροδόλφος Γ. Ράλλης. 
— Γενικός αντιπρόσωπος εν Κνπρφ ό κ. I . ΙΙάλμας. — Έν Έερκνργ ή Ανί; ΆγΛΟη Λιχοχάβουρα-

ΛΠΟ Τ4Σ ΛΝΑΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΝΗΣΟΤΣ

Old Castle Papho, Cyprus.

TO ΦΡΟΤΡΙΟΝ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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ΙΩΑΚΕΙΜ Ο ΠΤ^ΝΎ*
Είς τόν θάνατον ύπέκυψεν δ γηραιός τής Εκκλη

σίας ’Αρχηγός. Τό φθαρτόν σκήνωμα τοΰ πρώτου έκ 
τών Πρωθιεραρχών τοΰ Ελληνισμού ένικήθη άπό τόν 
πανοαμάτορα χρόνον καί δ ’Ιωακείμ δ Γ'. δέν ύπάρχει 
πλέον μεταξύ τών ζώντων. ’Εάν δμως έξέλιπεν ή 
υλική ύπόστασις τοΰ ύπερόχου κληρικού παραμένει 
δμως άφθιτος ήέπιβάλλουσα προσωπικότης τοΰ ’Ιωα
κείμ δ όποιος δέν άνήλθεν έπί τοΰ περιβλέπτου Θρό
νου τών Φωτίων καί Χρυσοστόμων διά νά λαμπρυνθή 
άλλά διά νά λαμπρύνη έπί πλέον αυτόν. Διά νά έν- 
νοηθή το μεγαλεϊον τοΰ χαρακτήρας καί τής ψυχής, 
τοΰ έκλιπόντος Πατριάρχου, άρκοΰσι τά λόγια τά 
όποια είπεν δταν διά πρώτην φοράν ίερούργησεν ώς 
Πατριάρχης φέρων έπάνω άπό τήν περίχρυσου στο
λήν του τό καταξεσχισμένο ράσο τοΰ έθνομάρτυρος 
Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε' καί οί περί αύτόν 
έσπευσαν νά τοΰ παραστήσωσι τό επικίνδυνον τοΰ 
διαβήματός του. «’Εκείνοι ποΰ θέλουν νά άρχουν 
πρέπει νά είνε άφοβοι πρό τών κινδύνων καί τών άπει- 
λών». Καί τοιοϋτος ύπηρξε καθ’ δλην τήν μακράν 
δράσίν του έπί του Οικουμενικού θρόνου. Άφοβος 
καί τολμηρός. Έγνώριζε τήν δύναμίν του τήν άπορ- 
ρέουσαν έκ τής υψηλής θέσεώςτου έφ’δσον έπατριάρ- 
χευε καί άπό τήν έξοχον διάνοιάν του έφ’ δσον ίδιώ · 
τευε καί εις τούς μακρούς άγώνάς του υπέρ της 
έκκλησίας καί τών ιδεών του δέν τον άπέλιπεν ή πρός 
έαυτόν πεποίθησις ή δποία δίδει τήν νίκην εις τούς 
ισχυρούς καί άποφασιστικούς. Είχε διάνοιαν κατ’ 
έξοχήν εύρείαν καί ευστροφον, νοΰν δέπολιτικώτατον 
δστις συνδυαζόμενος πρός πείραν μακράν προσώπων 
καί πραγμάτων καθίστα τόν ’Ιωακείμ τόν Γ' μίαν 
έθνικήν δύναμιν άπαρασάλευτον, έναν φάρον φωτεινόν 
σκορπίζοντα άφειδώς τό φώς τής πίστεως καί τής 
έλπίδος είς τάς ψυχάς έκατομμυρίων δούλων άδελφών 
μας. Ένας χαρακτήρ τοιοϋτος μέ τόσα υπέροχα χα
ρίσματα, μέ πνεύμα νεωτεριστικόν, μέ ψυχήν δίψα 
λέαν διά τήν πρόοδον, επόμενον ήτο νά δημιουρ- 
γήση άληθινήν τρικυμίαν παθών μέσα εις τήν ψυχήν 
τοΰ δουλεύοντας Ελληνισμού δ όποιος έγνώριζε νά 
άγαπα μέ πάθος τόν Πατριάρχην του ή νά μισή Αύ
τόν μέ μίσος άχαλίνωτον. Άπό τριακονταετίας με- 
γάλαι μορφαί άνεδείχθησαν είς τόν Ελληνισμόν δ 
Τρικούπης, δ ’Ιωακείμ καί δ Βενιζέλος. Καί οί τρεις 
έδημιούργησαν πάθη ώκεάνεια καί οί τρεις ήγαπή- 
θησαν μέ άφοσίωσιν καί έμισήθησαν μέ τυφλότητα. 
Εύτυχώς διά τόν Βενιζέλον τόν έπιζώντα έκ τών τριών 
οί τελευταίοι θρίαμβοί του μετέτρεψαν εις θαυμασμόν 
καί λατρείαν κάθε συναίσθημα τής Ελληνικής ψυχής 

καί σήμερον δέν υπάρχει ίσως Έλλην μή δμνύων εις 
τό όνομά του.

Ό ’Ιωακείμ νεκρός ήδη είμεθα βέβαιοι δτι απο
λαύει βαθυτάτου σεβασμού καί δέν υπάρχει σήμερον 
Έλλην δστις νά μήν έθρήνησεν ώς έθνικήν άπώλειαν 
τόν θάνατον τοΰ μεγάλου Ποιμενάρχου.

"Οταν έταξείδευσα είς Κωνσταντινούπολή ή πρώτη 
μου σκέψις ήτο νά έπισκεφθώτόν Πατριάρχην. Ενθυ
μούμαι άκόμη τήν ήμέραν κατά τήν δποίαν ή Α. Μ. 
ηύδόκησε νά μέ δεχθή είς ιδιαιτέραν άκρόασιν. Ήτο 
ήμέρα Μαρτίου ψυχρά δπως συνήθως τήν έποχήν 
αυτήν είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Τό έρυθροΰν οί- 
κόδημα τοΰ Φαναριού—δπου είνε έγκατεστημένα τά 
Πατριαρχεία,—μοΰ έφάνη ύπερμέτρως βαρύ τήν 
στιγμήν καθ’ ήν διηρχόμην τό κατώφλιον τής άπλής 
του θύρας. Τόσον μεγάλη ήτο ή συγκίνησίς μου δταν 
έσκεπτόμην δτι θά παρουσιαζόμην πρό τοΰ ’Ιωακείμ 
τοΰ Γ'. Καί δμως αυτός δ μέγας, αυτός δ δποίος 
έδέσποσε μέτήν μεγάλην προσωπικότητά του δχι μόνον 
είς τήν Εκκλησίαν, όχι μόνον είς τό Γένος, άλλά 
καί είς αύτό τό φοβερό Γιλόίζ μέ έδέχθη μέ τόσην 
προσήνειαν, μέ τόσην γλυκύτητα ήμπορώ νά είπώ, 
ώστε μετά τέσσαρα πέντε λεπτά ήρχισα νά αίσθάνωμαι 
τόν έαυτόν μουμακράν πάσης συγκινήσεως καί νά άτε- 
νίζω πρός τήν καλοκάγαθαν μορφήν του μέ τό θάρρος 
μέ τό όποιον άτενίζει τις μίαν βυζαντινήν εικόνα.

ΊΙ άκρόασίς.μου διήρκεσε πλέον τής ήμισείας ώρας. 
Μέ ήρώτησε διά παν τό Ελληνικόν καί μία λάμψις 
χαράς έφαίνετο συχνά είς τά μάτια του δταν τοΰ πα
ρέστησα τάς Έλληνικάς προόδους τάς δποίας ειχεν 
έπιτελέση έν Έλλάδι τότε ή ιδιωτική πρωτοβουλία. 
"Οταν έφευγα ένθυμοΰμαι δτι τοΰ είπα τά έξής.

— Παναγιώτατε τό σεπτόν πρόσωπόν σας είνε 
άστήρ δ δποίος συγκεντρώνει πάντοτε τά βλέμματα 
δλοκλήρου τοΰ Έλληνισμοΰ ό όποιος περιμένει τήν στι- 
γμήνκαθ’ ήν θά δυνηθή νά δείξη τήν πρός τήν Γ. Πανα- 
γιότητα λατρείαν καί άγάπην...

Είς τάς λέξεις αύτάς δ Πατριάρχης άνεσκίρτησε. 
Μέ ήτένισε μέ ζωηρότητα καί μοΰ είηεν :

— Είνε λοιπόν άληθές δτι μέ άγαπάτε έκεί πέρα;
— Σάς λατρεύουν Παναγιώτατε.
Τό βλέμμα του έξετάθη μακράν. Λεπτόν μει

δίαμα δυσπιστίας έπεφάνη εις τά χείλη του καί τείνων 
τήν χείρα πρός άσπαομόν καί ευλογών με έψιθύρισεν.

— Είθε νά μέ άγαποΰν, είθε νά μέ άγαποΰν.
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Τώρα μέ τήν ειδησιν τοΰ θανάτου του ή σκηνή 
αυτή συχνά έπανέρχεται είς τήν μνήμην μου. Καί 
δταν ένθυμοΰμαι τήν λάμψιν τής χαράς του διά τάς 
Έλληνικάς προόδους,τόσον λυπούμαι δτι τήν στιγμήν 
κατά τήν δποίαν ή Ελλάς, καθίσταται μεγάλη καί

RI ΕΛΛΗΝΙΖΕΣ Π?ΟΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ

Τά γεμάτα πατριωτισμό αύτά λόγια, έπί τή αγγελία τής 
καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης, άπηγγέλΟησαν άπό τήν ιατρόν 
κ. ’Αγγελικήν Παναγιωτάτου έν ’Αλεξάνδρειάπρό τής ένάρ- 
ξεως τοΰ μαθήματος τής «Υγιεινής», τό όποιον διδάσκει είς 
τόν έκεί έπιστημονικον σύλλογον ‘Πτολεμαίος» ή ‘Ελληνες 
ιατρός καί τό οποίον παρακολουθούν πλήν τών ές επαγγέλ
ματος νοσοκόμων, κυρίαι τής ανωτέρας κοινωνίας καί διακε
κριμένοι επιστήμονες.

Ό σεπτός άρχιστράτηγος τοΰ Ελληνικού Στρατού 
θριαμβευτής είσήλθε στήν Θεσσαλονίκην, νικηφόρος 
καί ένδοξος. Μέ τό ανίκητο σπαθί του έφερε τήν έλευ- 
θερίαν στούς σκλαβωμένους αδελφούς μας καί έξε- 
πλήρωσε τούς πόθους καί τά ευγενικά όνειρα τοΰ 
Ελληνικού Έθνους. Ή ευγνωμοσύνη δλου τοΰ 
Έθνους καί μαζή τών εύγενικών έλληνίδων πρός 
τόν τροπαιοΰχον, τόν μεγαλουργόν στρατηλάτην δέν 
περιγράφεται.

Αί Έλληνίδες δλαι—καί νομίζω, δτι έκφράζω 
τά αισθήματα κάθε έλληνίδος αύτή τή στιγμή — 
σκύβουν δακρυσμένες καί προσκυνούν τά φλογισμένα 
φτερά τής Νίκης ποΰ στεφανόνει τόν ένδοξον μέλ

1Τ Ο Ζ Ο Η Ο Μ
(Δ ι ή γ η μ. α)

Τόν φοβερόν χειμώνα τοΰ 1870, τό Σεδάν ειχεν 
ϊδη τήν πτώ>σιν τοϋ αύτοκράτορος, δ Βαζαίν είχε 
συνθηκολογήσει έν Μέτς. Οί Γερμανοί έβάδιζον 
κατά τών Παρισίων, σπείροντες τήν καταστροφήν 
καί τόν τρόμον κατά τήν διάβασίν των. Μετά πά
ροδόν δέκα τεσσάρων αιώνιον δ Αττίλας έπανήρ- 
χετο. Οί άνδρες έξετέλεσαν τό καθήκον των, αί γυ
ναίκες έπίσης.

Ευθύς δτε αί πρώται ειδήσεις τών καταστροφιΰν 
τών Γάλλων δέν άφήκαν πλέον αμφιβολίαν περί εισ
βολής ή κόμησσα δέ Λιττρύ έ'θεσεν εις τήν έξου- 
σίαν τής στρατιωτικής αρχής τόν πύργον έν φ κατωκει 
ε’ις τά περίχωρα τοΰ Έπερναί, εις τήν κοιλάδα έκείνην 
τής Μάρνης, ήτις ήνοίγετο ώς μεγάλη δδός πρό τών 
έπιδρομέων. Έτοποθέτησαν απανταχού τοϋ μεγάρου 
κλίνας ή δέ Κα δέ Λιττρύ βόηθουμένη ύπό τριών 
υπηρετριών, δύο ιατρών καί τινων μοναχών έγένετο νο

δ στρατός της ένδοξος, έκεϊνος δ δποίος τοσάκις ώνει- 
ρεύθη το μεγαλεϊον αύτό, δέν υπάρχει είς τήν ζωήν διά 
νά χάρη τάς νίκας μας, καί νά τάς εύλογήση.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

λοντα αυτοκράτορα τής Μεγάλης Ελληνικής Πα- 
τρίδος.

Ή Μεγάλη Ελληνική μορφή, τήν δποίαν έστε- 
φάνωσεν ή Δάφνη τοΰ Όλύμπου καί έχαιρέτησεν ή 
Νίκη μέσα άπό τά σπλάχνα τής Ελληνικής Γής σάν 
άγρια λαίλαψ, σάν μανία άδαμάστου, άλλά μεγα
λουργού στοιχείου, συνέτριψε κάθε έμπόδιο καί υπέ
ροχη, δλόλαμπρη έπάνω στα δυνατά φτερούγια τοΰ 
δικεφάλου άετοΰ έφερε τήν έλευθερία στούς σκλάβους 
άδελφούς μας.

Ή άθάνατος σκιά τοΰ τελευταίου Κωνσταντίνου 
άνατριχιάζει άπό χαράν καί τόν εύλογεί. Ή Μεγάλη 
Ελληνική ’Ιδέα τόν στεφανόνει καί ή εύγενιιές έλλη- 
νοποΰλες, δπουδήποτε, είς δποιο μακρυνό σημείο τής 
γής καί άν είνε διεσπαρμένες, γονατιστές φωνάζουν 
μπροστά στήν ένδοξον τοΰ Δορυκτήτορος τοΰ Με
γάλου Στρατηλάτου εικόνα—«Ζήτω ό Μεγάλος 
Κωνσταντίνος ό νεώτερος».

’Αλεξάνδρεια 9)11)12
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

σοκόμος. ΈΙ σημαία του ’Ερυθρού Σταυρού έκυμά- 
τιζεν έπί τής προσόψεως, έχρησίμευε’δέ ώς επιγραφή 
έφ’ ής άνεγινωσκέ τις «’Ενταύθα πάσχουσι». Καί δέν 
ύπέφερον έκεϊ μόνον οί δυστυχείς τραυματίαι, οΐτινες 
έστέναζον καί άπέθνησκον. ΈΙ εύγενής κυρία, ήτις 
έπεδαψίλευε τάς περιποιήσεις καί τάς παρηγοριάς 
της είχε και αύτή ανάγκην παρηγοριάς. Χήρα 
άπό πολλοΰ, δέν ειχεν ει μή ένα μόνον υιόν, υψηλόν 
καί ώράϊον νέον είκοσι πέντε έτών, διά τόν όποιον 
ήτο υπερήφανος, καί δστις έμενε μετ’ αυτής εις τόν 
πύργον. Μετά τάς πρώτας καταστροφάς τών Γάλλων 
δ ’Ιάκωβος δέ Λιττρύ εΐσήλθεν εις τόν στρατόν 
ή μήτηρ του δέν έπεχείρησε νά τόν κράτηση,ή Γαλλία 
ειχεν ανάγκην δλων τών τέκνων της. Έδωκεν είς 
αύτόν τήν ευλογίαν της καί άνεχώρησεν, διά νά μήν 
έπιστρέψη πλέον.
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Τρεις εβδομάδας άπό τής άναχωρήσεώς του, εις 
τών άνδρών τοΰ Σώματός του, τραυματιστείς ώδη- 
γήθη είς τδ νοσοκομεΐόν τοΰ πΰργου. Έκόμιζε τήν 
εϊδησιν τής νέας ήττης καί τοΰ θανάτου τοΰ Ιακώ
βου Λιττρύ τοΰ φονευθέντος έν τή μάχη, προσέθετε 
δέ δτι τό πτώμα τοΰ θανόντος δέν άνευρέθη, ένεκα 
τής ταχείας φυγής τών ήττημένων καί τής ταχείας 
πρός τά πρόσω κινήσεως τών Γερμανών.

'Η κόμησσα έδειξεν υπεράνθρωπον ψυχικήν δύ- 
ναμιν. Ένεδΰθη πένθιμα, άλλ’ έάνέκλαυσε, τόέ'πραξε 
πρό τής εΐκόνος’Εκείνου, δστις τοσοΰτον ύπέφερε καί 
δστις εννοεί δλας τάς θλίψεις. Οΰδ’ έπί ώραν, οΰδ’ 
έπί στιγμήν έπαυσε νά περιποιήται τούς πληγωμέ
νους, νά άγρυπνή πλησίον των.

Ούδείς τών δυστυχών τών έξη πλω μενών έκεϊ δέν 
ήδυνήθη ν’ άναγνώση έπί τοϋ προσώπου της τήν βα- 
θείαν άπελπισίαν, ΰφ’ ής ή μητρική της καρδία έσπα- 
ράσσετο. Έδέχοντο εις τό νοσοκομεΐον άπαντας τους 
τραυματίας εις όποιονδήποτε έθνος καί αν άνήκον 
Γάλλοι ή Γερμανοί έλάμβονον έκεϊ τάς ιδίας περι
ποιήσεις, δέν έθεωροΰντο πλέον έχθροί ή φίλοι, άλλά 
δυστυχή δντα πάσχοντα, τά όποια έπρεπε -ν’ άνακου- 
φίσουν, νά σοίσουν.

Ήτο εσπέρα Κυριακής. Ειχον κομίσει είς τό 
νοσοκομεΐον δύο γάλλους πυροβολητάς, ένα γερμανόν 
στρατιιότην καί ένα Βαυαρδν μέ αθλητικούς ώμους 
καί ψαρόν γένειον. Ούτος είχε τραΰμα σπάθης εις τόν 
ώμον καί σπασμένον τόν ένα πόδα. Έτέθη δέ εις τό 
δωμάτιον τής Κας Λιττρύ δπου ήσαν ήδη πέντε άλλοι 
πληγωμένοι άφοΰ έπεδέθησαν αί πληγαί του παρά τοΰ 
ίατροΰ.

Κατά τό μεσονύκτιον, έκ μικρού τίνος γειτονικού 
δωματίου, ό ιατρός έκάλει τήν αγρυπνούσαν κόμησσαν 
χαμηλοφώνως.Έπρόκειτο νά γραφή,κατάλογος τών εν
δυμάτων καί τών αντικειμένων, τών είρεθέντων έπί 
τών πληγωμένων τών κομισθέντων έντός τής ήμέρας. 
Κατεσκεύαζον άκολούθως έξ αυτών δέμα εις τό όποιον 
έδιδον τόνάριθμόν,τόν όποιον έφερεν δ άσθενώνκύριός 
του. Χάρις εις αυτήν τήν διατύπωσιν, ήδύναντο, νά 
τφ άποδώσωσι, τά πράγματά του κατά τήν άναχώ- 
ρησίν του, έάν δέ άπέθνησκε,νά τά στείλωσιν είς τήν 
οικογένειαν του-

'Υπαγορεύοντας τού ιατρού ή κόμησσα έγραψεν. 
Ήλθε καί ή σειρά τού Βαυαροΰ. Άφ’ ού έσημειώ- 
θησαν τά διάφορα μέρη, τής στρατιωτικής στολής 
του, έγένετο λόγος καί περί ωρολογίου. Τό ώρολόγιον 
περί ού έπρόκειτο ήτο χρυσοΰν, μετ’ έλατηρίου, φέρον 
έπί τής εξωτερικής θήκης τά άρχικά γράμματα I. Λ. 
'Η κόμησσα έτινάχθη είςτό θέαμα τούτο, ή δέ γραφΐς 
έφυγεν έκ τών δακτύλων της.

— Άλλ’ αυτό είναι τό ώρολόγιον τοΰ άγαπητοΰ 

μου παιδιού, Ιατρέ! Καί λαμβάνουσα τό αντικείμενου 
μεθ’ ορμής, τό έπλησίασεν εις τά χείλη της καί τό 
έφίλησε τρυφερώς.

— Έτελειώσαμεν; ήρώτησε μετ’ολίγον τόν ιατρόν.
— ’Ακόμη καί τούτο Κυρία άπήντησεν ό ιατρός 

συγκρατών τήν συγκίνησίν του.'Ένα χρηματοφυλάκιον 
έκ ρωσσικοΰ δέρματος, μέ τά άρχικά γράμματα I. Λ,

—Μα καί αυτό είναι τό δικόν του ! Είναι έκεϊνο τό 
οποίον τοΰ ειχον δώσει κατά τήν εορτήν του! *Ω  Θεέ 
μου έσο ευλογημένος ποΰ μού άποδίδεις τά άγαπητά 
λείψανα τοΰ προσφιλεστάτου μου τέκνου........ Καί
μετά τίνος ζηλοτυπίας έκρυψε τά δύο αυτά άντικεί- 
μενα έντός τοΰ στήθους της. Μετ’ ολίγον έπανήλ- 
θεν εις τήν θέσιν της. Έκάθησε είς τήν μικράν τρά
πεζαν, δπου έκαιεν ή κανδήλα είς τό δωμάτιον τών 
πληγωμένων. ’Ώ ! Ποιος έφαντάζετο τό βλέμμα τό 
δποϊον έρριψεν ή μήτηρ έπί τής κλίνης έφ’ ής έκείτο 
ό φονεύς τού υ'ιοΰ της !

Ποιος «μάντευε τήν φρίκην, τήν σιωπηλήν κατά- 
ραν της ! Αίφνιδίως έξήγαγε τό μικρό χρηματοφυλά
κιον καί τό έκάλυψε μέ τά φιλήματά της. Κατά τήν 
στιγμήν ταύτην ή βραχνή φωνή τού Βαυαροΰ τραυ- 
ματίου ήκούσθη. Σπαρασσόμενος ύπό φλογερού πυ
ρετού έζήτει νά πίη. Ή μήτηρ περίλυπος, άλλά καί 
άτεγκτος, δέν έκινήθη.

— Πάσχε, πάσχε άθλιε, δστις έφόνευσες τόν υιόν 
μου. ’Όχι δέν ίίά πίης. Καί αυτός θά έδίψησεν έπί 
τής ύγράς γής κατά τήν φοβεράν νύκτα, καί αυτός 
έζήτησε βοήθειαν, άλλ’ ούδείς προσήλθεν εις τήν φω
νήν του, καί άπέθανε μακράν τής μητρός του,άνευ φι
λικής λέξεως. Όχι δέν θά πίης. Πάσχε, πάσχε καί ό 
’Ιάκωβός μου ύπέφερε διότι τόν έκαμες έσύ ....

Καί έξηκολούθησεν έξετάζουσα τό χρηματοφυ- 
λάκιον. Μετ’ ολίγον εις μικράν τινα θήκην αυτού 
εύρε τεμάχιον χάρτου διπλωμένον. Τό ήνοιξε μέ τούς 
οφθαλμούς καθύγρους καί δακρύουσα άνέγνωσε : «Θεέ 
«μου, αναθέτω τήν τύχην μου είς τάς χεϊράς σου.» 
«’Ελπίζω είς τήν ευσπλαχνίαν σου. Έάν τό έπι-» 
«τρέψης, θά έπανέλθω πλησίον τής λατρευτής μητρός» 
«μου.Έάν φονευθώ, πρός αυτήν θά άπευθύνεται ή» 
«τελευταία μου σκέψις. Άς γίνη τό άγιόν σου θέ·» 
«λημα. Δός είς αυτήν τήν δύναμιν νά συγχωρήση» 
«δπως τό κάμω καί εγώ ό ίδιος».

— Νά πίω. Καίομαι, ίκέτευεν ό Γερμανός στρε
φόμενος έπί τής κλίνης του.

’Ωχρά και σοβαρά ή κόμησσα ήγέρθη, έλαβε τό 
δοχεϊον τό όποιον περιείχε τό ποτόν τό ήτοιμασμένον 
διά τούς άσθενεϊς καί πλησιάζουσα τήν κλίνην, έδωκε 
γλυκέως είς αυτόν νά πίη. Εις τόν φονέα καί κλέπτην 
τοΰ υ'ιοΰ της..........

Έπανεύρισκεν έαυτήν χριστιανήν.

(Έκ τον γαλίικυϋ)
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ
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Τ^πο ΊΓοΝ Πόλεμόν

‘Η μάχη τών Γενιτσών.
Άντί νά προχώρήσωμεν πρός τήν Θεσσαλονίκην έκαμα- 

μεν εν βήμα πράε τά όπίσω. "Ενας αξιωματικός ανώτερος 
μάς έπληροφόρησε χθές, δτι δέν ήδύνατο νά μάε ϋποσχεθή, 
δτι θά μείνώμεν εΐε τήν προφυλακήν καί δτι θα ηναγκαζο- 
μεθα νά συναντήσωμεν τό γενικόν στραταρχεϊον είε Γεννι- 
τσά. ’Επειδή έγνωρίζομεν δτι έκεϊ διεξήγετο μάχη πεδιά
δας ένώ ήμεϊε παριστάμεθα είε μερικήν μάχην τήε γθ- 
ραρχίας, ή όποια αποτελεί τήν άκραν δεξιάν πτέρυγα, έσπεύ- 
σαμεν νά ύπακούσωμεν, δπως έχωμεν τάε λεπτομερείαε τήε 
μάχηε κα! έξετάσωμεν τό πεδίον τών πολεμικών έπιχειρη- 
σεων. Έσχομεν ούτω τό εύτύχημα νά περιέλθωμεν δλοντόν 
στρατόν, δστις άπό Γεννιτσών έκτείνεται πρόε το Κιργι- 
λάρ·—έπί τήε σιδηροδρομικής γραμμήε Θεσσαλονίκηε—Βερ- 
ροίαε—ϊνα άκολουθήσωμεν τήν σιδηροδρομικήν όδόν μέχρι 
τοϋ Βαρδάρ.

Μία άδιάκοποε σειρά ένοπλων, πεζικού, πυροβολικού, μη
χανικού, ιππικού, έφοδιοπομπής, έκτείνεται βραοεως οια μέ
σου τών έγκαταλελειιιμένων πεδιάδων. Μάε έρωτούν μετ 
έπιμονήε πόσας ώρας άπέχει ή Θεσσαλονίκη. “Ολοι είνε 
πεπεισμένοι δτι ήμεϊε προερχομεθα άπό τήν διεύθυνσιν έκεί- 
νην καί οί μάλλον έκπληκτοι εινε οί αξιωματικοί, ο! όποϊοι 
δέν έννοούν πόθεν εινε δυνατόν νά διήλθομεν, άφού δλαι 
αί γέφυραι έκτόε τήε σιδηροδρομικής, τήε μή λειτουργουσης 
διά τά οχήματα καί τά αυτοκίνητα, άπεκόπησαν. Τουλάχι
στον ούτω πιστεύουν όλοι. Εΐμεθα δέ ήναγκασμενοι να στα- 
ματώμεν, νά δίδωμεν έέηγήσεις καί νά παρέχωμεν ειδήσεις. 
Οί στρατιώται ούτοι, οί μαχόμενοι άπό εΐκοσιν ήμερών οια- 
τελούν έν πλήρει σκότει καί άγωνιώσι νά μάθωσι τήν έκοα- 
σιν τών πολεμικών έπιχειρήσεων τών συμμάχων των.

Ή μεγαλοπρεπήε παρέλασιε οιαρκεϊ δύο ώρας και δεν 
βλέπομεν είμή δύο μεραρχίαε, διότι αί άλλαι δύο εινε παρα- 
τεταγμέναι είε άπόστασιν δύο χιλιομέτρων. Ή στολή χακί,· 
ήν υίοθέτησεν ό ‘Ελληνικός στρατόε, είνε τοιαύτη ώστε 
είε τά έδάφη ταΰτα καί είε μικράν άπόστασιν άκόμη είνε 
δύσκολον νά τόν οιακρίνη τιε μέ τά τηλεσκόπια.

Είε τό σημεϊον, είε δ ή όδόε τήε Θεσσαλονίκηε χωρίζε
ται είε δύο κλάδουε, έξ ών ό είε φέρει πρόε τά Γεννιτσά 
καί ό άλλος είε τήν Βέρροιαν συναντώμεθα μέ έν μέροε τοΰ 
Άνωτέρου ’Επιτελείου, τό όποιον μάε χορηγεϊ τάε λεπτο
μερείαε τήε μάχηε τών Γενιτσών. Ό πρίγκηψ Διάδοχος 
μαθών δτι έν σώμα Τούρκων έξ 26.000 άνδρών περίπου μέ 
τέσσαρας πυροβολαρχίαε είχον όχυρωθή είε Γεννιτσά, ήνα- 
γκάσθη νά έγκαταλείψη τήν εΰθεϊαν όδόν ήτιε άπό Βερροίαε 
άγει είε Θεσσαλονίκην καί ριφθή διά μέσου τών πεδιάδων 
και τών τελμάτων, δπωε λάβη τήν άλλην όδόν, ήτιε 
άπό Μοναστηριού φέρει εύθύ πρόε τά Γεννιτσά. Ή έλλει- 
•φιε όδών καί τά συχνά μικρά ρυάκια, ώς καί τό βορβορώδεε 
έδαφοε, κατέστησαν τήν πορείαν τών πέντε μεραρχιών ύπερ- 
μέτρωε δύσκολον. Οί στρατοί έκτεινόμενοι είε εύρϋ μέτω- 
πον, μέ ένα μεγάλον κύκλον έσκόπουν νά περικυκλώσουν 
τά Γεννιτσά, ϊνα άποκλείσουν πάσαν διέξοδον τών Τούρ·. 
κων. Άλλά καί οί Τούρκοι ειχον παραταχθή έπί μιάε άρ- 
κετά εύρείας ζώνηε, κατέχόντεε δλαε τάε καλλιτέραε θέσεις 
καί μίαν έκτεταμένην γραμμήν μικρών λόφων, οί όποιοι δε

σπόζουν τελείως τήε πεδιάδοε, οιά μέσου τήε όποιας οί 'Ελ
ληνικοί στρατοί προύχώρουν.

Κατά τάε πρώταε πρωϊνάε ώραε τού Νοεμβρίου τά 
τουρκικά τηλεβόλα ήρχισαν νά ένοχλούν τόν έχθρόν, έξα*  
ναγκάσαντα αύτόν νά σταματήση καί τακτοποιήση τάε πυρο
βολαρχίαε του. Δυστυχώε διά τούε Έλληναε ή δεύτερα 
μεραρχία ή όποια έδει νά κινηθή εΰθύε είε τήν έπίθεσιν, 
ήναγκάσθη νά σταματήση έπί τών οχθών μικρού ποταμού, 
ή μοναδική τού όποίου γέφυρα είχεν άνατιναχθή ύπό τών 
Τούρκων. Παρά ταΰτα αί άλλαι μεραρχία, έξηκολούθουν νά 
περισφίγγωσι τόν έχθρόν, διεξάγουσαι καθ’ δλην τήν ήμέ- 
ραν μίαν μάχην σφοδράν καί υφιστάμενοι σημαντικάε άπω- 
λείαε, διότι έν ω οί Έλληνεε ένήργουν εϊε τό άνοικτόν πε
δίον, οί Τούρκοι ειχον όχυρωθή όπισθεν τών χαρακωμάτων.

Ποόε τό έσπέραε ήρχωε νά πίπτη βροχή άκατάπαυστοε 
καί τό πϋρ έπαυσεν. Άλλ’ άμφότεροι οί στρατοί δέν έμειναν 
άδρανεϊε. Ή δευτέρα 'Ελληνική μεραρχία κατεσκεύαζε μίαν 
γέφυραν έπί τού μικρού ποταμού καί διήρχετο μέ ολον τόν 
στρατόν τηε καί τό πυροβολικόν, προσεγγίζουσα είε τάε 
τουρκικάε θέσεις. Ή έκτη δέ μεραρχία ή αποτελούσα τήν 
άκραν άριστεράν μετέβη καί κατέλαβε τό χωρών Κασίκγι 
βορειοδυτικώε τών Γεννιτσών, όπόθεν ήδύνατο νά σκοπεύη 
τούε Τούρκουε μέ πύρ διασταυρούμενον. Άλλ’ οί Τούρκοι 
ειχον συγχρόνωε έκτοπίσει τήν δεξιάν των πτέρυγα μέ
χρι τού χωρίου Κρουσιάρη, βορείωε τών Γεννιτσών πρόε 
τόν σκοπόν νά κυκλώσουν καί αυτοί τόν 'Ελληνικόν στρα
τόν καί έπί πλέον έλάμβανον διαρκούσηε τής νυκτόε μίαν 
ένίσχυσιν έκ δέκα ταγμάτων προερχομένων έκ Θεσσαλονί
κηε Ό στρατόε ούτοε ήτο προωρισμένοε νά ένεργήση κατά 
τών Βουλγάρων, άλλ’ έπειδή ούτοι είχον άποκόψει τάε σι- 
δηροδρομικάε συγκοινωνίας, έχρησιμοποιήθησαν πρόε ένί- 
σχυσιν τού σώματοε τήε Θεσσαλανίκηε.

(Έπεται τό Τέλος)

7£πο ΊΓμν Η ΠΗΙΡΟΝ

^Εντνπώΰεις ταξειδιώτον.
Επιστρέφω άπό μίαν έκδρομήν σχεδόν είπειν καταπλη

κτικήν άνά μέσον τής ’Ηπείρου. Άπό τήν ΙΙρεβεζαν έφιπ
πος έφδασα μέχρις άποστάσεως τετραώρου άπό τά ’Ιωάν
νινα, έκεϊ δπου εύρίσκεται ή Ελληνική προφυλακή. "Ολοι 
ή ’Άνω "Ηπειρος, κατά τόν Βαλκανικόν τούτον πόλεμον, 
γράφει ίσως τάς τραγικωτέρας σελίδας. Ή χώρα αύτη -με· 
τεμορφώδη είς έν άπέραντονκαί άγριον πεδίον μάχης, άδι- 
ακόπου καί άσπλάγχνου, μέ τήν μανίαν τής καταστροφής 
δεσπόζουσαν, ύπενίίυμίζουσαν δέ τούς τερατωδεστέρους 
άγώνας τοΰ άρχεγόνου φανατισμού.

Είς τήν "Ηπειρον δέν εύρίσκονται άντιμέτωποι μόνον 
δύο στρατοί, άλλά πολυάριθμοι συμμορίαι Τουρκαλβανών 
καί Κρητών, οί όποιοι άναζητοΰν άλλήλους πρός άμοιβαίαν 
καταστροφήν καί καταδιώκουν άλλήλους διά μέσου τών 
πυρπολουμένων χωρίων.

"Εν πλήθος γυναικών μέ τά πειναλέα τέκνα των, αι 
όποΐαι φέρουσιάντί ενδυμάτων ράκη, κατέρχεται πρός ανα- 
ζήτησιν άσύλου καί ολίγης προστασίας είς τήν ζώνην, ήν 
κατέχουν οί "Ελληνες έν φ οί Μουσουλμάνοι ανέρχονται
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καταφεύγοντες εις τό εσωτερικόν τής ’Αλβανίας. Ευρισκό
μενα οΰτω απέναντι μιας υπεράνθρωπου έχθρότητος, ή 
οποία χωρίζει διά του τρόμου δύο φυλάς.

Δέκα Ελληνικά χωρία πέριξ τών Ίωαννινων έπυρπολή· 
θησαν. Άλλα έλεηλατήθησαν καί ήρημώθησαν, τά πλήθη 
δέ τών κατοίκων φευγουν περίτρομα άπό τά χωρία τά όποια 
συνταράσσει ή ανθρώπινη καταιγίς. Τέσσαρες χιλιάδες 
Ελληνες, κατά τό πλεϊστον γυναίκες καί παιδία, άνευ μέ

σων συντηρήσεως, κατέχονται υπό του τρόμου καί κρύπτον
ται εντός τών σπηλαίων τά όποια άφθονοΰσι πρός βορρά.ν 
τών Ίωαννίνων, ένω άλλοι καταφεύγουν εις καλύβας ορει
νών ποιμένων.

Σώματα γυναικών και παιδιών θανοντων έκ ψύχους καί 
της ασιτίας, απαντιόνται κατά μήκος τών έξοχικών οδών.

Μόλις ο Έλλην βουλευτής Σπυρομήλιος, αρχηγός εθε
λοντικού σώματος, κατέλαβε τήν Χειμάρραν, τήν όνομα- 
στην διά τήν ηρωικήν άντίστασιν κατά τήν έπανάστασιν 
του 1821—είναι ένας βράχος πανταχόθεν μεμονωμένος, 
όπου φαίνονται ακόμη τά ίχνη πολλών ερειπίων τής άγριό- 
τητος τού Άλή πασά—οί "Ελληνες οί κατοικούντες εις τά 
πέριξ τού ’Αργυρόκαστρου καί τού Δελβίνου, οΐτινες διετέ- 
λουν έν τρομερά «γωνία, συνέρρευσαν κατά χιλιάδας, επι
καλούμενοι βοήθειαν καί προστασίαν εις τό έλευθερωθέν 
έδαφος.

Ό ποιητής Μάνος μέ τούς Κρήτας έθελοντάς καί ένα 
λόχον εύζώνων υπό. τάς διαταγάς τού ύπολοχαγοΰ Γρανί- 
τζα κατελάμβανε τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα τό χωρίον 
Μανωλιάσα, υπό τήν πανηγυρικήν έκδήλωοιν τών δύο χι
λιάδων κατοίκων αύτού, οί όποιοι τήν προτεραίαν εϊχον 
τρομοκράτηθή άπό μίαν συμμορίαν ’Αλβανών. Οί συμμο- 
ρϊται ούτοι εϊχον διατάξει τούς κατοίκους δπως ετοιμά
σουν τροφάς διά πεντακοσίους Τούρκους στραι κότας, έπί 
ποινή καταστροφής του χωρίου. Πράγματι τήν έπιούσαν 
τής άφίξεως τών 'Ελλήνων, μία συμμορία έκ 300 ’Αλβα
νών, ένισχυθεισα άπό 300 Τούρκους στρατιώτας έπλησίασε 
τό χωρίον καί ήναγκάσθη νά σύναψη μάχην μετά τών Κρη- 
τών καί τών εύζώνων, οί οποίοι άνέμενον, (οχυρωμένοι 
είς τά πέριξ τής Μανωλιάσας υψώματα. Οί Τούρκοι άπε- 
σύρθησαν, άλλά τήν έπιούσαν έπέστρεψαν περισσότεροι διά 
τήν έφοδον.Έπί τρεις ημέρας διήρκεσεν ή μάχη πέριξ τής 
Μανωλιάσσης έν μέσω τρόμου τών κατοίκων, έως ού τό 
σώμα τού Μάνου καί τών εύζώνων, έξαντλήσαν τά πολεμο
φόδιά του, ήναγκάσθη νά ύποχωρήση. Άλλά πριν έγκατα- 
λείψουν τόν τοπον, προβλεπουσαι έκδίκησιν άγρίαν έκ μέ
ρους τών Τούρκων, δλαι αί οίκογένειαι τοΰ χωρίου έφυ- 
γον μέ πάν δτι ήδύναντο νά συναποκομίσωσι.

Καί ή πένθιμος συνοδεία, προηγουμένου τού σώματος 
τών Κρητών καί επομένων τών εύζώνων, άνέλαβε τήν 
όδυνηράν πορείαν πρός τήν ζώνην ήν κατεϊχεν ό 'Ελληνι
κός στρατός, είσελθών είς αύτήν μετά πορείαν ολοκλήρου 
ημέρας. Τήν έπιούσαν δέ οί Τούρκοι έπιστρέψαντ^ς διά 
τήν έφοδον καί εύρόντες τό χωρίον άνυπεράσπιστον, τό 
έπυρπόλησαν καί αμέσως ειτα έξακολουθούντεςτήν προέλασίν 
των κατέστρεφον άλλους ομίλους οικιών έγκαταλελειμμένων.

Ο πόλεμος τής ’Ηπείρου διευθύνεται άπό τόν στρατηγόν 
Σαπουντζάκην, ό όποιος συνδυάζει τήν ήρεμον καί μεθο
δικήν ένεργειαν πρός τόν τελικόν σκοπόν νά έπιδιώκη 
ωφελημητα, χωρίς νά εκθέτη τούς στρατιώτας του είς με- 
γάλας άπω λείας. Ο κ. Σαπουντζάκης άντιπροσωπεύει τήν 
έμβρίθειαν καί τήν στρατηγικήν δεξιότητά έπί ιού ’Ηπει
ρωτικού ηφαιστείου, απέναντι τής άτάκτου άμύνης τού 
Έσάτ πασά, τού διοικουντος τήν μεραρχίαν Ίωαννίνων.

Διά νά λάβη τις ιδέαν τής συγχύσεως, ή όποια επικρατεί 
είς τό Τουρκικόν στρατόπεδον, αρκεί νά λεχΟή, δτι οί Έλ
ληνες εύρον‘είς τήν Πρέβεζαν 11,000 όπλα Μάουζερ καί 
Μαρτίνι, μεγάλην ποσότητα πολεμοφοδίων καί 20 τηλε
βόλα, δύο μυδραλιοβόλα, οκτώ χιλιάδας σάκκους αλεύρων % 
καθ’ δν χρόνον είς τά ’Ιωάννινα στερούνται τροφών.

Αλλά καί η υπηρεσία τού σιόματος τών αγγελιοφόρων 
είς τό Τουρκικόν στρατόπεδον δίατελεί έν παραλυσία. Τέσ- 
σαρας ημέρας μετά τήν κατάληψιν τής Πρεβέζης υπό τών 
'Ελλήνων, ό Έσσάτ πασσάς άπέστειλεν ένα στρατιώτην 
δπως δώση διαταγάς είς τόν διοικητήν τοΰ λιμένος. Ό 
στραταότης ουτος συνεληφθη υπό τών Ελληνικών προφυ
λακών, τό δέ Ελληνικόν Έπιτελεϊον έθεώρησεν άναγκαίον, 
όπως αποστειλη τούτον είς τά ’Ιωάννινα μέ τήν άκόλουθον 
σημείωσιν : « Η Πρέβεζα καί δλη ή Μακεδονία μετά τής 
Θεσσαλονίκης κατέχονται υπό τοΰ ’Ελληνικού στρατού, 
δστις έντός ολίγων ημερών θά είσέλθη είς τό Μοναστήριον 
καί τά ’Ιωάννινα». Καί τοιούτω τρόπο) ό Έσσάτ πασάς 
έλαβεν έπισημους ειδήσεις περί τού Βαλκανικού πολέμου.

ΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΩΘΕΙΣΑΙ ΝΗΣΟΙ 

Μυτιλήνη. Μετά τήν Σαμοθράκην, τήν Θάσον, τήν 
Λήμνον, τά Ψαρρά, τήν ’Ικαρίαν, τήν "Ιμβρον, καί τήν 
Τένεδον η εθνική ψυχή έναγωνίως έστρέφετο πρός τήν 
Λέσβον καί Χίον. "Ολοι μας έποθούμεν νά πληροφορη- 
θώμεν τό ταχυτερον ότι ό Ελληνικός’ Στόλος έσκόρπισε 
καί είς τάς νήσους αύτάς τήν χαράν τής έλευθερίας καί 
εξησφαλισε τήν απολυτρωσιν από τών δεινών πολυστε- 
νάκτου δουλείας. Πρώτη ηύτύχησε νά τεθή υπό τήν σκέ- 
πην τής κυανολεύκου ή Λέσβος ής οί κάτοικοι μετά άπε- 
ριγραπτου ενθουσιασμού εδεχθησαν τόν Στόλον μας καί 
τά άποβατικά άγήματα. Αί ?«.έξεις δέν εινε ίκαναί ν’ άνα- 
παραστησουν τι αισθάνονται οί ελληνικοί πληθυσμοί κατά 
τας πανευτυχείς αύτας στιγμάς τής εθνικής ζωής κατά τάς 
οποίας η έλευθέρα Ελλάς θυσιάζουσα τήν ώραίαν καί καλ
λίμορφον καί θαλεράν νεότητά της λαμβάνει ώς άντάλ- 
λαγμα τήν απελευθέρωσήν χιλιάδων τέκνιον της.

Μόνον δσοι ηύτύχησαν νά παραστώσιν ώς έλευθερωταί 
ή ελευθερούμενοι, μόνον αυτοί θά είνε είς θέσιν νά μάς 
δώσωσιν εικόνα τών μεγάλων αισθημάτων τά οποία κατα
κλύζουν τήν ψυχήν τοΰ άνθριόπου κατά τάς ιστορικός 
αύτάς στιγμάς. Καί όφείλομεν νά θεωρούμεν εαυτούς ευτυ
χείς διότι παρακολουΟούμεν έπί τών ημερών μας τήν συν- 
τέλεσιν τοιούτων γεγονότων. "Οσοι δέν ήτο δυνατόν νά 
τά άντιληφθώμεν μέ τάς ιδίας μας αισθήσεις θά εύρε- 
θώμεν είς τήν εύχάριστον θέσιν νά τά άκούσωμεν περιγρα- 
φόμενα άπό αύτόπτας μάρτυρας, άπό ήρωας αληθινούς, 
άπό χείλη ανθρώπων οί οποίοι προκινδυνεύσαντες τήν ζωήν 
ή χύσαντες πολύτιμον αίμα είνε είς θέσιν νά μάς δώσωσι 
τάς πλέον αυθεντικός πληροφορίας καί τάς πλέονζιοντανάς 
περιγραφάς.

-4?

Ή Μιτνλή\η είνε μία τών σπουδαιοτάτων νήσων τού 
Αιγαίου Πελάγους. Κεϊται άντικρύ τών Κυδωνιών καί τοΰ 
Άδραμυττηνοΰ κόλπου. Έχει έκτασιν 1750 τετρ. χιλιομ. 
καί 120 χιλ. κατοίκους κατά τά 5)6 Έλληνας.

Μία έκ τών εύφορωτέρων καί πλουσιωτέρων νήσων πα
ρουσιάζει φωτεινόν σημεΐον τής πνευματικής υπεροχής τοΰ 
Ελληνος ο οποίος διακρίνεται καί είς τά γράμματα καί

είς τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν καί τήν γεωργίαν. Προο
δευτικόν στοιχείον ό "Ελλην προάγει τήν έαυτοΰ πατρίδα 
καί εύδοκιμεϊ δπου τής ξένης καί άν ευρίσκεται. Κατ 
εξοχήν ό Μιτυληναίος διακρίνεται διά τάς ελληνικας αύτάς 
άρετάς καί διά τοϋτο ή νήσος εινε μια απο τας πλέον αν- 
θούσας γωνίας τοΰ Ελληνισμού. Άπό της αρχαιοτάτης 
άλλως έποχής ή Λέσβος ήτο γνωστοτάτη, σωρεία δέ σο
φών άνδρών έχει πατρίδα τήν Νήσον ταυτην ή οποία είχε 
καί τήν ιδιαιτέραν τιμήν νά γέννηση μίαν υπέροχον γυ
ναίκα τήν έξοχον ποιήτριαν Σαπφω. Είμεύα βέβαιοι άπο- 
βλέποντες είς τάς θαύμασίας φυσικός καλλονάς τής Λέσβου 
δτι τάχιστα θά καταστη τό θερινόν έντευκτήριον πάσης 
ελληνικής Οικογένειας ποθούσης τήν ωραίαν ζωήν τήν 
δποίαν παρέχει φιλοξενία θέρμη τών κατοίκων καί η 
άπλυτης πλούσιας καί ζωγραφικωτάτης φύσεως.

-Ϋ-

Χίος. Ό Ελληνικός Στόλος έκήρυξεν έλευθέραν μετ’ 
ολίγον καί τήν αίματόβρεκτον Χίον. Είνε καί αύτη μία 
τών έπισημοτέρων καί ώραιοτερων νήσων τού Αιγαίου 
πελάγους ή δέ έπανάκτησις αύτής συνεδέθη μέ τήν απώ
λειαν δχι ολίγων στρατιωτών καί Ναυτών τούς οποίους 
ή πρός τό καθήκον αγάπη καί άφοσίωσις έφερεν αντιμέτω
πους πρός τάς άφηνιασμένας όρδας των πολεμίων. II 
«πελευθέρωσις τής νήσου έγέννησενείς τούς κατοίκους ίλιγ
γον χαράς καί ή αληθής φρενίτις τού ενθουσιασμού θά 
ήτο ή σφοδροτέρα έκδηλωσις τής ανθρώπινης ευτυχίας 

----------- —------ — ------------- ------

Αΐ ΕΛΛΗΝίαεε και ο

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

Μετά τά Νοσοκομεία τής Λαρίσσης τάς με^αλει,- 
τέρας υπηρεσίας τάς παρέχουν τα Νοσοκομεία των 
'Αθηνών καϊ τής Θεσσαλονίκης. Είς τών Αθηνών 
έχουν επιστρατευθή 'ΑθηναΊαι Κυριαί ac οποΐαι δει~ 
κνύουν ζήλον ύπερμετρον διά τά νεα καθήκοντα 
των. Αί ασχολίαν μου δεν μου επετρεψαν νά παρακο
λουθήσω ή νά επισκεφθώ όλα τά Νοσοκομεία, διτ 
τούτο θά περιορίσθώ σήμερα εις εκείνα ποΰ επεσκε- 
φθην. Αρχίζω καϊ πάλιν άπό τήν Πολυκλινικήν. Τό 
λευκόν κτίριον τών 'Αθηνών παρεχώρησε τάς αίθουσας 
τοΰ άνω πατώματος εις τους τραυματίας τοΰ πολέμου. 
Καθ' ολον αυτόν τόν μήνα εθεραπευθησαν αρκετοί 
τραυματίαι, νομίζω δε ότι ή Πολυκλινική είχε το ευ
τύχημα νά μή σημείωση ουδέ ένα θάνατον μεταζυ τών 

νοσηλευθέντων εις τάς αίθουσας της. Οί τραυματίαι 
€υρον τάς πλέον άδελφικάς περιποιήσεις είς τάς έρασι- 
τέχνιδας νοσοκόμους, όσαι υπηρέτησαν εις τήν Πολυ
κλινικήν. Θά αναφέρω κατά σειράν τά, ονόματα τών 
ευμενών Κεριών οσαι ή^ρύπνησαν, έκοπιασαν, εφγα- 
σθησαν διά νά εκπληρώσουν ενα καθήκον προ- τους 
ά^ωνιζομένους αδελφούς των. Αι κ. Γ. και Κ. Τσα- 
τσου, ή κ. Καρατζά τό ^ένος Μούτσου ή οποία εδειξεν 
ιδιαιτέραν άφοσίωσιν εις το ευ^ινες καθήκον της, η κ.

άν μή έβάφοντο τά έδάφη της διά νέου πολυτίμου Ελλη
νικού αίματος.

Ό νεαρός καί αρρενωπός καί πλήρης άπό άγνόν πατριω
τικόν αίσθημα ανθυποπλοίαρχος Νικόλαος Ρίτσος έπεσε 
νεκρός ορμών γενναίος καί αποφασιστικός κατά τοΰέχθροΰ. 
Ό μόλις ηβών Παστρικάκης Σημαιοφόρος τοΰ Ναυτικού καί 
αύτός δέν ύστέρησεν είς θυσίαν τής έαυτοΰ ζωής καί πο
λύτιμοι άλλαι υπάρξεις έχυσαν τό εύγενές αύτών αίμα. Είς 
τόν κρατερόν αύτόν κατά τοΰ έχθροΰ αγώνα δέν υστέρησαν 
καί οι αύτόχθονες Χίοι οί οποίοι παρά τό πλευρον των 
Ελλήνων Ναυτών καί Στρατιωτών προεκινδυνευσαν τήν 
ζωήν των καθ’ ήν στιγμήν κάθε οικογένεια τής Χίου έθεώ- 
ρει τιμήν της καί ευτυχίαν της νά προσφέρη την πλέον 
έγκάρδιον, θερμήν καί ειλικρινή φιλοξενίαν είς τούς γεν
ναίους προμάχους τοΰ Ελληνισμοΰ. Η μ,υροβολος νήσος 
άποτελεϊ έκτοτε τμήμα πολύτιμον τής έλευθέρας Ελλά
δος σκεπόμενον άπό τήν ύπερηφάνως κυματίζουσαν Ση
μαίαν μας. Καί άν ό άσπαίρων έχθρός δέν ύπέστη τόν 
τελειωτικόν όλεθρόν του μέχρι τής στιγμής αύτής, συ ντο- 
μώτατα ή θά καταστή αιχμάλωτος ή θά πέση άπό τήν έκ- 
δικήτριαν σφαίραν τών Ελληνικών στρατευμάτων.

Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» απευθύνει ένΟουσιώδη χαι
ρετισμόν καί ολόθερμα συγχαρητήρια είς τούς φίλους 
αύτής Μιτυληναίους καί Χίους διά τήν εκπληρωσιν τών 
πατριωτικών ονείρων τής φυλής μας καί ιδιαίτατα διά τήν 
άπελευθέρωσιν τών τόσον προσφιλών είς τόν 'Ελληνισμόν 
Νήσων των.

Θεοχάρη,\ή κ. Ψυχα, η κ. ^κενδερ, ηκ. Ζαλοκωστα, η 
κ. Ευστρατίου, ή οποία ολίγων μηνών νύμφη εσπευσεν 
πρός τήν φωνήν τής πατρίδος της όπως και ο επί
στρατος σύζυγός της, ή κ. Χωτηριαδου, η οποία ενο- 
σήλευσε τραυματίαν φέροντα δώδεκα πλη^άς. ΕΖ των 
δεσποινίδων δέη δνϊς Καβα, ή δνις Τσακαλη,'η*  δνις 
Οικονομίδου, ή δνϊς Καιρη, η δνις 3£αμουηλη, η δνις 
Τομπάζη καϊ ή δνϊς Ζαχαράκη. Άναφέρουσα το 
ονομα τής δεσποινίδος Ζαχαράκη δεν ειμπορώ παρα 
νά δώσω μίαν μικράν περιγραφήν τής χαριτωμένης 
αυτής Έλληνίδος Νοσοκόμου. Κομψή, άβροπρεπής, 
χαρίεσσα,περιέβαλλε τούς τραυματίας της—τούς αδελ
φούς της όπως τούς ονομάζει—με τάς με·γαλειτερας 
φροντίδας. Δέν ύπελάγισε τούς κόπους, δέν έσκεφθη 
τήν εργασίαν. Ευρίσκεται πάντοτε πρώτη είς το κα
θήκον της, καϊ ήτο δι' αύτήν χαράς ημέρα όταν οι 
τραυματίαι έξήρχοντο υγιείς τής Πολυκλινικής. Επί
σης μία έκ τών καλλιτέρων νοσοκόμων άνεδείχθη ή 
δεσποινίς Τριανταφυλλάκου. Έκ τών πρώτων έγγρα- 
φείσα είς τόν Κυανοΰν Σταυρόν έμαθήτευαε μέ τόσον 

ζήλον ώστε έντός ολίγου νά καταστή μια καλή νοσο
κόμος καϊ νά προσφέρη αληθείς υπηρεσίας €<ς τούς 
τραυματίας. Η δεσποινίς Τσακάλη ή όποια ήδύνατο 
νά είνε μόνον ονειρώδης νοσοκόμος εδειξε και αυτή ότι 
οχι μόνον θέλει άλλά καϊ ήμπορεϊ νά προσφέρω τά?
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ανακουφιστικάς ΰπηρεσιας της εις τούς τραυματίας μας.
Αύτα'ι είνε μέ άμυδράς γραμμής αι Κυρίαι αί όποΐαι 

εργάζονται είς τάς αίθουσας της Πολυκλινικής.

—Τά μεταφορικά τραίνα
Το τραίνα τά όποια ώρίσθησαν διά τήν μεταφοράν 

τών τραυματιών έκ Λαρίσσης δέν είργάσθησαν επι 
πολύ κατά τόν μήνα αύτόν. Ο στρατός μας προχωρών 
νικηφόρως ειχεν ανάγκην νοσοκομείου πλησιεστέρου 
ώστε όταν έφθασεν είς τήν Θεσσαλονίκην νά μή τόν 
έξυπηρετεΐ πλέον ή Λάρισσα. Έν τούτοις τούς τραυ
ματίας τής μάγης τών Γιαννιτσών τούς περισυνελε- 
ξεν ή Λάρισσα, καί αί Κυρίαι τοΰ Κυανού Σταυρού 

τους μετέφερον μετά πολλών κόπων καί αγώνων είς 
τας Αθήνας. Είς αύτά τά τραίνα μία νοσοκόμος μού 
έκαμε τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν λόγω τής ευγενίας 
τής μορφής της καί τής άφοσιώσεώς της εις το καθή
κον ή κ. Πύρρου Καραπάνου. "Οσοι δέν τήν γνωρί
ζουν δέν ήμπορούν νά φαντασθούν μέχρι ποιου βαθμού 
είνε καλή καί εύγενής καί μέχρι ποιου βαθμού ελκύει 
την εμπιστοσύνην ή θελκτική μορφή της. Η κ. Κα
ραπάνου εκλεκτός τύπος μεσημβρινής μορφής άλλά 
καί εκλεκτού χαρακτήρας, παρέχει τό παράδειγμα τής 
γυναικός ή όποία γνωρίζει τί εινε εύγένεια, τί εινε 
καθήκον, καί ποια λέγεται καλωσύνη. Καί χωρίς νά 
συγχεη ασυνέτως τά όρια αύτά, είνε καλή,ε ύγενής, 
πρόθυμη οπού καί όσον πρέπει, καί είς τό πρόσωπον 
της οι μεταφερόμενοι τραυματίαι εύρον μίαν πραγμα
τικήν αδελφήν των. Αλλά δέν πρέπει νά λησμονήσω 
καί τήν πανεύμορφον κ.Μέρλιν τόν τύπον τής χάριτος, 
τής καλλονής καί τής άνεπιτηδεύτου άφοσιώσεώς είς 
το καθήκον.

"Ηδη τά τραίνα δέν λειτουργούν παρά άπαξ κατά 
δεκαπενθήμερον. Αύτή ή έλλειφις τής εργασίας έν 
Λαρισσρ ήνάγκασε τήν πριγκήπισσαν Ελένην ν' ανα
χώρηση εις Θεσσαλονίκην καί νά έγκαταστήση εκεί έκ 
τών πρώτων, τέλειον Νοσοκομείον.

—Αί Κνρίαι είς βεάάαλονίκην
Η πριγκήπισσα Ελένη φέρουσα μαζί της πολλάς 

Λανίδας νοσοκόμους άνεχώρησε διά τορπίλλικοΰ είς 
Θεσσαλονίκην . 'Ολίγον βραδύτερον πολλαί Κυρίαι τού 
Κυανού Σταυρού τήν ήκόλούθησαν. Η κ. Βάλσαμάκη, 
η κ. Κατσαρού, ή κ. Ζαγοραίου, ή κ.'Αργυροπούλου, 
η κ. Ήσαία, εύρίσκονται ήδη είς Θεσσαλονίκην καί έρ· 
γάζονται ύπό τάς διατα/γάς τής Πριγκηπίσσης. Η κ. 
Μαρούλη έτοποθετήθη είς τό νοσοκομείον τών Βοδε- 
νών, τό οποίον όμω; ώς έκ τοΰ νοσηρού κλίματος δέν 
παρείχεν υπηρεσίαν είς τούς άοθενείς καί ήναγκάσθη- 
σαν νά το έγκαταλείφουν κατ' έντολήν τοΰ Διαδόχου.

— Αί Βαάιλόπαιδες Μαρία καί 'Αλίκη
Η Άλβαν ία τό πλωτόν νοσοκομείον τής πριγ- 

κηπίσσης Μαρίας εξακολουθεί τήν μεταφοράν τών 
τραυματιών. Ή άφοσίωσις τής Πριγκηπίσσης πρός 
τούς τραυματίας εινε παραδειγματική. Τούς μεταχει
ρίζεται ώς πραγματικούς αδελφούς της καί τούς πα
ρακολουθεί μέ βλέμμα άγρυπνον. "Εως ότου τούς πα- 
ραδώση είς τό έδώ νοσοκομείον τούς περιβάλλει μέ ό-

•
λας τας ένδείξεις μιας πραγματικής άφοσιώσεώς.

Η χαριτωμένη σύζυγος τοΰ πρίγκηπος Άνδρέα έπέ- 
στρεφε δι’ ολίγον είς τάς Αθήνας. Η πριγκήπισσα Ά
λικη ήλθε νά ξεκουρασθή, άλλα κα'ι κατά το διάστημα 
τής αναπαύσεώς της είργάσθη είς χίλια δύο πράγματα 
όλα σχετιζόμενα μέ τούς τραυματίας, μέ τούς ασθε
νείς, με τούς στρατιώτας. "Ηδη ή πριγκήπισσα Άλικη 
προστίθεται ν' άναχωρήση είς "Αρταν, θέλει νά φέρη 
και είς τήν "Ηπειρον τήν εύεργετικήν δράσίν της καί 
να ιδρύση καί έκεΐ τάνοσοκομεία τών όποιων έχει τόσον 
αναγκην ο άγωνιζόμενος καί μαχόμενος στρατός τής 
Ηπείρου. Έπληροφορήθημεν ότι είς το Νοσοκομείον 

τοϋ Κραβασαρά εκατόν είκοσι ασθενείς έξυπηρετώνται 
απο δύο νοσοκόμους. Αύτό δίδει άμυδράν Ιδέαν πό
σον εινε αναγκαία ή παρουσία τής Πριγκηπίσσης είς τά 
μέρη αύτά !

— Ή επιτροπή της περιθάλφεως
Η μεγάλη έπιτροπή τής Περιθάλφεως ήρχισεν άπό 

τής πρώτης τοΰ μηνός το έργον της. Τήν παρηκολού- 
θησα δρώσαν έν Πατησίοις. Είς τό τμήμα τοΰ Αγίου 
Λουκά έργάζεται γ κ. Έρασμία Άντωνοπούλου, βοη- 
θουμένη ΰπό τής θυγατρός της δεσποινίδας Άντωνο
πούλου μιας χαριτωμένης κόρης, τής κυρίας Χατζη
κυριάκου, τής δεσποινίδας Πηνελόπης Ιατρού καί τής 
δεσποινίδας Γαζή. Τό τμήμα άύτό δίδει καθημερινώς 
τροφήν είς 325 άτομα, χωρίς όμως νά γνωρίζη πού 
θά σταματήση ό άριθμός, διότι καθημερινώς προσέρ
χονται νεα άτομα τά οποία αι Κυρίαι έχουν τήν ΰπο- 
χρεωσιν υά δεχθούν.

Είς τό άλλο τμήμα τών Πατησίων, τής Άγιας Ζώ
νης και τής Κυφέλης έργάζονται άλλαι Κυρίαι τής 
αυτής κεντρικής έπιτροπής μέλη. Έπι κεφαλής τών 
Κυριών έδώ εύρίσκεται ή έρίτιμος κ. Μπενάκη. Πλήν 
τών άλλων απασχόλήσεών της ή κ. Μπενάκη, ή όποια 
εργάζεται είς παροχήν ένδυμάτων ευρίσκει τόν καιρόν 
να παρίσταται καθημερινών είς τό συσσίτιον καί νά 
παρεχη μόνη τάς μερίδας τοΰ φαγητού είς τό πλήθος 
των προσερχομένων πτωχών οικογενειών τών έπιστρά- 
των. Τήν κ. Μπενάκη τήν βοηθούν είς τήν έν γένει 
έργασίαν ή κ. Λόντου, ή δεσποινίς Λόντου καί ή δε
σποινίς Γκίνη.

Μόνον το συσσίτιον τής Αγίας Ζώνης τό όποιον 
έπεσκέφθην παρέχει είς τάς πτωχάς οικογένειας 466 
μερίδας φαγητού καί άρτου ήμερησίως. Τό συσσίτιον 
τής αγίας Ζώνης παρέχει καί άρκετάς μερίδας γάλα
κτος διά τά μικρά παιδία καί τούς άσθενεΐς.

-ψ-
"Οταν έπεσκέφθην το συσσίτιον τών Πατησίων ήτο 

δωδεκάτη, ήτο άκριβώς ή ώρα κατά τήν οποίαν αί 
καλαί Κυρίαι έξετέλουν τήν υπηρεσίαν των καί έδιδον 
τήν τροφήν είς τούς προσερχομένους. Δέν θά λησμο
νήσω τήν έντύπωσιν τήν όποιαν ήσθάνθην ότε αναχω- 
ρήσασα άπό τά συσσίτια συνήντησα είς τόν δρό
μον τάς μητέρας, τάς συζύγους, τάς άδελφάς τών 
πτωχών έπιστράτων αί όποΐαι κρατοΰσαι την τροφήν 
των τήν θερμήν έφεραν αυτήν είς τάς πτωχικας οικίας 
των. Καί ή έντύπωσις ήτο έξόχως ικανοποιητική, 
διότι είς τά πρόσωπα είς τά όποία θά έζωγραφιζετο 
στυγνή ή άπόγνωσις διά τήν έξεύρεσιν τοΰ φωμιοϋ, είς 
τά πρόσωπα αύτά έλαμπεν ήδη ή χαρά διότι ή πα- 
τρίς ή όποία τούς ά.φήρεσε τούς προστάτας των έξη- 
σφάλισε τήν ζωήν καί άν λείπουν μακράν αγωνιζόμενοι 
έκείνοι, δέν πεινούν, δέν γυμνητεύουν, δεν έπαιτοΰν οι 
οικείοι των.

Καί τίποτε δέν υπάρχει ώραιότερον τούτου.

ευ. ζ.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Μέ ιδιαιτέραν χαράν δημοσίίύομιν κατωτέρω τήν ώραίαν 

αύτήν περιγραφήν τής διακεκριμένη; Ελληνίδος καί πολυ
τίμου φίλης τής 'Ελληνικής ΈπιΟεωρήσεως κ. Παππαγιάννη 
ή όποία άπό τά βάθη τής Αφρική; εύηρεστήθη νά μάς δώση 
μίαν τόσον συγκινητικήν εικόνα τής ελληνικής ψυχής καί 
τών αγνών Ελληνικών αισθημάτων.

Ολίγοι μέν έν συγκρίσει πρός τούς άλλους έν Α
φρική ζώντας "Ελληνας, άλλά διατηροΰντες ακμαίον 
τό αίσθημα τού Ελληνισμού ώστε νά παρέχωσι τας 
άρίστας τών έντυπώσεων διά τό παρόν, καί τας ευ- 
οιονωτέρας τών έλπιδων διά τό μέλλον, οι έν Κιλιμαν- 
τζάρω διαμένοντες "Ελληνες. Άν έξαιρέσωμεν δέ 
τούς Γερμανούς άποίκους δυνάμεθα νά είπωμεν λό
γω όργανώσεως καί λόγω κινηματικής δυνάμεως οί 
"Ελληνες άποτελοΰσιν ούτως είπεΐν τήν ζύμην τής 
κοινωνίας τής έν Κιλιμαντζάρω Άνατολο Γερμανικής 
άποικίας.

Οί πλείστοι τών έν Κιλιμαντζάρω Ελλήνων έπι- 
δοθέντες είς τήν γεωργίαν καλλιέργησαν έν διαστήματι 
ολίγων έτών έκτεταμένας έκτάσεις ούτως ώστε να 
έχωσιν ΰπό τήν κατοχήν των θαυμάσια κτήματα απο. 
τελέσματα τοΰ κόπου των καί τών θυσιών των, και 
τά όποία έπιτρέπουν είς αύτούς νά άντλώσιν άρκετάς 
ΰλικάς ώφελείας τάς οποίας, δύναται τις να εϊπη απε- 
ριφράστως,ότι δέν χρησιμοποιοΰσιν μονον προς πλου 
τισμόν των, άλλά καί πρός όφελος τής γλυκείας μας 
Πατρίδος.

Μεγαλειτέραν καί καλλιτέραν ίσως άπόδειξιν τών 
άνωτέρω λεχθέντων δεν δυνάμεθα νά εύρωμεν είμή είς 
τήν κατωτέρω σκηνήν ήτιςέλαβε χώραν έν Κλιμαντζά- 
ρω κατ' αύτάς καί ήτις ήτο μία έκ τών μεγαλειτερων 
έκείνων έθνικών απολαύσεων άς δύναται νά δοκιμάση 
ό "Ελλην ό ζών μακράν τής Πατρίδος του.

Πας "Ελλην γνωρίζει σήμερον όποία αισθήματα 
πληρούσιν τήν καρδίαν του. Άλλ’ ΰποθέτω οτι ιδιαι
τέρως δυνάμεθα νά αναφέρωμεν διά τά αισθήματα τοΰ 
έν τή άλλοδαπή "Ελληνας, όστις ένώ δέν δύναται έκ 
γοϋ πλησίον νά συμμετάσχη είς τάς αγωνίας και είς 
τάς νικάς τής Πατρίδος του καί ένώ λυπεΐται διά τήν 
τύχην του, ζητεί είς κάθε εύκαιρίαν νά φανή είς αύτήν 
χρήσιμος έστω καί έκ τού μακρόθεν.

Παρομοία εύκαιρία έδόθη σήμερον είς τούς έν Κα- 
λιμαντζάρω "Ελληνας.

Η Αΰτής Τφηλότης Πριγκήπισσα Ελένη άπέστείλε 
τηλεγράφημα πρύς τόν Ελλ. Σύλλογον έν Κλιμαν- 
τζάρω, αιτούσα έράνους διά τούς τραυματίας άδελ- 
φούς μας. Παρόμοιον τηλεγράφημα δέν ήτο δυνατόν 
είμή νά γεννήση συγκίνησιν εις τάς καρδίας τών Ελ
λήνων. Ούτοι λοιπόν σννελθόντες είς εύρείαν αίθουσαν 
Έλλ. οίκου παρεκάθησαν πέριξ τραπέζης όπου ήτο 
είς το μέσον τοποθετημένη ή κυανόλευκος ώς διαρκής 
ΰπόμνησις τών έθνικών μας ΰποχρεώσεων. Οί δέ "Ελ
ληνες προβλεποντες αύτήν μέ δακρυσμένον όμμα ήσθά- 
νοντο ένδομύχως τήν ίσχυράν φωνήν τής συνειδήσεώς 

των λέγουσαν είς αύτούς.

<1

« Ιδού τό σύνθημα τό άγον είς τήν Ελευθερίαν καί 
Σωτηρίαν τής Πατρίδος μας». Εκεί λοιπόν έν μέσω 
άκρας σιωπής έξελεγησαν παρ’ όλων, τριμελής έπι
τροπή πρός σύναξιν τών έράνων, οί Κοι Κ. Μεϊμα- 
ρίδης, Εύ. Παναγιωτύπουλος καί Κ. Παπαγιάννης. 
Συγκινητική ήτο τωόντι ή στιγμή ότε μέλος τής τρι
μελούς έξεφώνησε πατριωτικώτατον λόγον έξηγοΰντα 
τόν σκοπον τών έράνων καί έξαίροντα τά αισθήματα τού 
"Ελληνας. Παρηκολούθησεν άνάγνωσις φιλοφρονεστά- 
της έπιστολής στάλείσης πρός τούς Έλληνας διά τον 
άγώνα όν ανελαβον καί εύχομένης συγχρόνως νίκην είς 
τά Έλλ. όπλα, καί πρός ήν απήντησαν οί "Ελληνας 
εύχαριστοΰντες καί ΰποδεικνύοντες δι’ ολίγων οτι ή 
Ελλάς δέν παύει νά είναι έκείνη ήτις ήτο άφ ’ ής έπο- 
χής άνεφάνη έν τώ κόσμω. Ειτα οι παρευρισκόμενοι 
διακρινόμενοι διά τά πατριωτικά των αισθήματα, καί 
συγκεκινημένοι έκ τζΰ περιβάλλοντος προσήρχοντο είς 
έκαστος γράφων το ·όνομά του καί προσφερων τόν 
οβολόν του, οβολόν όστις διά τούτο έχει τήν άξίαν 
του διότι έν Αφρική συνάζεται μετά κόπου καί θυ
σιών. Τό όλικον ποσόν τώι έράνων ανήλθεν έως 
10,000 μάρκχ άτινα έστάλησαν τηλεγραφικώς είς τήν 
Αΰτής ΰφηλότητα τήν Πριγκήπισσαν Ελένην.

Τιμή λοιπόν είς σάς Τετιμημενα Τέκνα τής Αθα
νάτου Πατρίδος μας, οι οποίζι παντού αναδεικνύεσθε 
κυρίαρχοι τοΰ περιβάλλοντος καί οι οποίοι κρατείτε 
πάντοτε ΰφηλά εττί τοΰ στήθους σας κυματίζουσαν καί 
έν μέσω τών έρήμων καί έν μέσω τών ξένων κοινω
νιών, καί ΰπ’ αύτήν ακόμη τήν θερμότητα τοϋ Ιση
μερινού τήν ένδοξον κυανόλευκον.

Έν ΚΛιμαντζάρφ τή 8( 11) 1912.
ΚΑΛΥΨΩ Κ- ΠΑΠΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ TOYMNOS
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ό 'Ελληνικός Στρατός νικών συνεχώς καί κατά 
τόν μήνα αύτόν καθηγιάζει διά τής έλευθερίας τά ρε- 
ρολυσμένα πατρώα έδάφη. Ό 'Ελληνικός Στρατός, 
έκ παραλλήλου ρετά τοϋ Στόλου, ελεύθεροί χώρας 
έλληνικάς καί αποδίδει είς τήν άσψάλειαν καί τήν δι
καιοσύνην πληθυσμούς ζήσαντας έπι αιώνας ύπό τήν 
δουλείαν καί τήν τυραννίαν. Έκ τών πρώτων έλευθε- 
ροϋται τό'Άγιον Όρος. Ιεροσόλυμα καί "Αγιον Ό
σος είνε οί δύο πόλοι τοϋ Χριστιανισμοϋ, είνε τά 
δύο σημεία τά όποια κρατοϋσι δεσμίαν εις εύλάόειαν 
καί άψοσίωσιν τήν φαντασίαν τοϋ Έλληνος καί συγ- 
κεντροϋσι τούς παλμούς τοϋ έλληνικοϋ Χριστιανισμού 
ό όποιος γνωρίζει νά θυσιάζεται έζ ίσου διά τήν πα- 
τοίδα καί διά τήν πίοτιν. Ώς έκ τούτου ή άπελευθέ- 
ρωσις ύπό τοϋ Στόλου τοϋ περιπύστου Άγιου Όρους 
κατηύφρανε τήν ψυχήν όσον καί ό μεγαλείτερος καί ό 
σπουδαιότερος θρίαμβος τών έλληνικών όπλων.

Έκτος τοϋ Άγιου "Ορους κατελάβομεν ήδη τήν 
Μιτυλήνην, Χίον, ’Ικαρίαν, Άργινούσας, τήν ήρωϊ- 
κωτάτην Χειμάρραν, τό Μέτσοβον, τήν Φλώριναν,

2
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τήν

Καστοριάν καί 'Αγίους Σαράντα καί άλλα μέρη μι- 
κροτέρας σημασίας, αναμένεται δέ ήδη καί ή πτώσις 
τών Ίωαννίνων οπότε λήγουν αί πολεμικά! επιχειρήσεις 
τοϋ Νικηφόρου καί γενναίου Στρατού μας καί άμέ- 
ριστος στρέφεται ή προσοχή τοΰ έθ/ους είς τάς διπλω
ματικός ένεργείας τής έν Λονδίνω Επιτροπής προς 
συνομολόγησιν τής Ειρήνης, εις ήν έλαβε μέρος κα; 
ό μεγαλόνους Πρωθυπουργός μας.

Άπό πολιτικής άπόψεως ό έκπνεύσας μήν είνεπλή- 
άπό σπουδαία γεγονότα. "Οτι έκίνησε κατ’ άρχάς 
παγκόσμιον προσοχήν ήτο ή μή συμμετοχή τής 

'Ελλάδος εις τήν συνομολογηθείσαν μεταξύ τώνΣυμ
μάχων καί τών Τούρκων ανακωχήν. Άπό ατομικού 
καί συμμαχικού καθήκοντος άγομένη ή Ελλάς άπέ- 
φυγε νά διακόψη τάς πολεμικός της έπιχειρήσεις. Ά. 
πεδόθη κατ’ άρχάς τοΰτο είς άσυμφωνίαν τών συμ
μάχων, άλλά τάχιστα ή διάδοσις έξηλέγχθη ψευδής, 
καθότι έγνώσθη ότι ή άπόφασις τής 'Ελλάδος ήτο 
κοινή σκέψις όλων τών συμμάχων διαόλεπόντων είς 
τό μέτρον αυτό πλήρη άσφάλειαν κατά ένδεχομένων 
δυστροπιών ή παρασπονδίας τής Πύλης. Έν τώ με
ταξύ όμως ή συμπεριφορά τής Βουλγαρίας, άξιούσης 
διά τίνος τών Στρατηγών της, ίσως κάτι τι πλειότερον 
τής συγκατοχής τής Θεσσαλονίκης μας, τής Έλληνι- 
κωτάτης άπό πάοης άπόψεως πόλεως, τής πόλεως διά 
τήν όποιαν θά έπροτιμούσαμεν νά έξαφανισθώμεν 
μέχρις ένός παρά νά ίδωμεν χανομένην τήν Ελ
ληνικότητά της, έτάραξε βαθύτατα τήν Ελληνικήν 
ψυχήν.Άπό τήν κακοπιστίαν τής Βουλγαρίας, δύνανται 
νά προέλθουν τόσα κακά ώστε νά κινδυνεύσουν, οί καο- 
ποί τόσων ήρωϊκών θυσιεον. Δέν ύπάρχει όμως άμφι_ 
δαλία ότι ό ορθός νους θά πρυτανεύση τάχιστα είς 
τάς σκέψεις τών Αρχηγών τών συμμάχων μας καί τό 
άμεσον αυτών συμφέρον θά φέρη τήν ποθητήν ίσοο- 
ροπίαν είς τήν έξημμένην φαντασίαν τών όλίγων φαν
τασιοκόπων, διότι-ό Ελληνισμός δέν είνε διατεθει
μένος νά ύποχωρήση. Τό έθνος, μας έχει άνδρωθή 
πλέον. Γνωρίζει τάς μεγάλας ήθικάς καί ύλικάς αύ
τοΰ δυνάμεις αί όποίαι άκμαΤαι καί άκατάβλητοι ζητούν 
νά δείξωσιν είς τόν κόσμον τί άξίζουν καί ποιαν άπο- 
στολήν έχουν είς τήν παγκόσμιον ιστορίαν. 'Υπέρ τάς 
αοο,οοο στρατός μάχεται σήμερον είς τά πεδία τών 
μαχών, νικών διαρκώς καί φρονηματιζόμενος, άκατά- 
βλητος, καί έτοιμος είς θυσίας. Άλλά δέν είνε αΰταί α; 
δυνάμεις τοϋ ελληνισμού. Νομίζει κανείς ότι έπανήλ- 
θεν ή μυθολογική έποχή καθ’ ήν νέος Δευκαλίων με 
ταβάλλει τούς λίθους είς άνθρώπους, διά νά είνε 
σήμερον είς θέσιν τό έθνος νά παρατάξη άλλας 200, 
οοο άκόμη άποφασιστικοΰ Στρατού. Έχομεν άκόμη 
παμμεγίστας δυνάμεις, χρήμα άφθονον, πίστιν είς τούς 
Άρχηγούςτού Έθνους μας καί δέν θ’ άνεχθώμεν ού- 
δεμίαν μείωσιν τών δικαιωμάτων μας διότι έννοούμεν 
νά ζήσωμεν ώς έθνος άντάξιον πρός τήν μεγάλην 
ιστορίαν του καί τό περίλαμπρου παοελθόν του.

Δέν ύπάρχει όμως άμφιβολία οτι τά πράγματα δέν 
θά φθάσουν έως έκεΤ. Έχομεν πίστιν είς τήν διπλω
ματικήν ικανότητα τού Πρωθυπουργού μας καί τού 
κ. Γκέσωφ καί διαόλέπομεν ταχίστην τήν έξομάλυνσιν 
πάσης διαφοράς. Τό κοινόν συμφέρον θά εύρη σημεΤον 
συνεννοήσεως μή θίγον ούδενός τά εθνικά συμφέροντα. 
Σήμερον ο κ. Βενιζέλος ίσως έφθασεν είς Λονδΐνον 
καί ύπό τήν δεξιάν καί έμφρονα αύτού διεύθυνσιν τά 
πάντα θά διεξαχθώσι καλώς. 'Ο Ελληνισμός θά πα- 
ρακολουθήση τήν έξέλιξιν τών έν τή Αγγλική Μητρο- 
πόλει διαπραγματεύσεων. Είτε ύπογραφή ή ειρήνη είτε 
μή, τά έθνικά δίκαια θά εϊνε ικανοποιημένα. ’Έχομεν 
πεποίθησιν πλέον είς τήν ζωτικότητά μας, είς τήν 
ίσχύν τών ιστορικών δικαίων μας καί είς τήν δικαιοσύ
νην τών Εύρωπαϊκών Λαών. 'Ο προσεχής μήν Δε
κέμβριος θά σημείωση σταθμόν είς τήν ιστορίαν τοΰ 
έθνους. Είθε ν’ άποβή ούτος πρός εύτυχίαν του καί 
αί εύχαί τού έλληνικοΰ Λαού αί όποίαι συνώδευσαν 
τόν κ. Βενιζέλον άπερχόμενον είς Λονδίνου νά πραγ- 
ματωθώσι μέχρι κεραίας.

Κατά τόν μήνα αύτόν ώξύνθησαν καί τά Αύστρο- 
σερβικά. Νομίζει κανείς ότι ή Αύστρία προετοιμάζει 
τόν όλεθρόν της διά νά επιβεβαίωση μίαν πρόρρησιν 
καταστρεπτικήν δι’ αύτήν. Άν έπιτεθή- κατά τής φί
λης καί άδελφής Σερβίας διά γελοία εμπορικά συμφέ
ροντα δέν θά ■ εύρη άντιμέτωπον μόνον τόν ύπέροχον 
καί άποφασιστικώτατον Σερβικόν Λαόν, τόν γενναΤον 
Σερβικόν στρατόν, άλλά καί έκ τών πλαγίων τόν Ρωσ- 
σικόν χείμαρρον ό όποιος άκράτητος θά έπιπέση κατ’ 
αύτής. "Οταν δέ άναλογισθώμεν ότι μέσα είς τά 
σπλάγχνα της κρύπτει ή Αύστρία άσπονδους έχθρούς, 
—εθνότητας έπιδιωκούσας τήν αύθυπαρζίαν των — 
εύκόλως έννοούμεν τούς κινδύνους οί όποιοι θά τήν 
περιδάλουν.

Άλλά καί ή ’Ιταλία άλλη φαντασιοκόπος Δύναμιυ 
άξιοι νά μή θίξωμεν τήν Αύλώνα διότι κινδυνεύει ή 
εθνική της υπαρξις!!! Έν τώ μεταξύ αί δύο αύταί Δυ
νάμεις είς ίδια τέλη άποβλέπουσαι έννοούσι νά ίδρύ- 
σωσιν άνεξάρτητον Αλβανικόν Κράτος χωρίς έθνι- 
κήν ψυχήν καί μόνον ικανόν διά τής βαρβαρότητας του 
νά διακυβεύη τήν ειρήνην τού Κόσμου. Αί δύο αύ- 
ται Άδριατικαί Δυνάμεις κλείουν φαίνεται τούς 
οφθαλμούς διά νά φαντάζωνται ότι δέν ύπάρχουν 
άλλα συμφέροντα έκτος τών ίδικών των καί ότι τά 
πάντα πρέπει νά ύποκύψουν είς τάς βλέψεις των καί 
τούς σκοπούς των.

Άς μή λησμονώμεν ότι καί ή Σάμος έκήρυξε τήν 
ένωσιν μετά τής Ελλάδος καί άς εύχηθώμεν ν’ άρ- 
Θώσι τά κωλύματα—λόγω τής διεθνούς αύτής θέ-

σεως—διά νά χαιρετίσωμεν καί αύτήν ώς άναπό- 
σπαστον μέρος τής Μεγάλης μάς Ελλάδος. Τελευ- 
τώντες άς έξάρωμεν δΓ όλίγων τής έμπορικής μας 
Ναυτιλίας τήν έπιβολήν καί ύπερήφανοι άς άναλογι- 
σθώμεν τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν άποβλέποντες 
είς τήν έξυπήρέτησιν τών συμμαχικών συμφερόντων, 
έθέσαμεν στόλον ολόκληρον είς τήν διάθεσιν τής 
Βουλγαρίας, διά νά μεταφέρη άπό Θεσσαλονίκης εις 
Δεδεαγάτς- τά φιλοξενούμενα έν τή πόλει ταύτη 
Βουλγαρικά στρατεύματα. Δ. Λ. Ζ.

Η Πορφυρά

Στό χώμα πού κοκκινησες
Στρατέ μου, δάκρυα χύνω

Γιά μυστικά μνημόσυνα
Τής Εθνικής ψυχής, 

Καί νογώθω τής έλευθεριάς
Τ’ ονειρεμένο Κρίνο 

Νά εύωδγάζη τούς ψαλμούς
Μιας νέας προσευχής.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Etc έγγραφον τής /Εταιρείας τών 'Ελλήνων θεατρικών 

συγγραφέων», συγχαϊρον τον κ. Πρωθυπουργόν διά τήσέπι- 
τυχίας τοϋ 'Ελληνικού στρατού, ό Πρόεδρος τού 'Υπουρ

γικού Συμβουλίου,
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ άπήντησε διά τήζ 

κατωτέρω θεριιοτά-
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΑΣ της έπιστολής του 

πρός τόν Πρόε
δρον τής 'Εταιρείας κ. Μπάυπην Άνινον :

Κύριε Πρόεδρε,
’Εξαιρετικής κολακευτικοί υπήρξαν δι'έμέ οί εύ- 

γενείς λόγοι, οί συνοδεύσαντες τό έπί ταΓς έθνικαί; 
νίκαις συγχαρητήριον γράμμα τής «Εταιρείας τών 
Ελλήνων θεατρ. συγγραφέων».

Ούχί φιλοφρόνημα, άλλά δικαιοσύνην άνταποδίδων 
δφείλω νά δμολογήσω δτι οί διά τοΰ δεξιού χειρι
σμού τοΰ λόγου διαπλάττοντες μετά τής νέας ήμών 
φιλολογίας καί τήν όργωσαν είς άνάκτησιν τής πά
λαι υπεροχής έθνικήν ψυχήν, συνετέλεσαν έπίσης 
τό έπ’ αύτοίς είς τήν άναβλάστησιν τών δαφνών, ας 
ένθους δρέπει σήμερον ή ήμετέρα Πατρίς.

Έλπίζων δέ νά διακηρύξωμεν ταχέως πάντες δτι 
έν τφ θαυμασίως ευρυνθέντι καί ύπό τόσων άξιϋμνή- 
των γεγονότων πλαισιωθέντι σταδίφ τής έθνικής δρά- 
σεώς ανάλογοι θά μεγαλυνθώσι καί αί έμπνεύσεις καί 
οί άθληταί τής τέχνης, σάς παρακαλώ νά δεχθήτε 
μετά τών κ. κ. συναδέλφων σας τήν έκφρασιν τής 
έξαιρετικής πρός τούς καλούς υμών άγώνας στορ

γής μου. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ξένοι οικονομολόγοι μετά θαυμασμού ομιλούν διά 
τήν εύρωσιίαν τοΰ έλληνικοΰ Κράτους. Διότι ένφ 
κατά τά τρία τελευταία έτη τό Κράτος έδαπάνησε με 

γάλα ποσά διά
Η ΕΤΡΠΣΤΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ πολεμικός παρα-

σκευάς, καίέπλή-
ρωσε πεντήκοντα εκατομμύρια δΓ άγοράν πλοίων πο
λεμικών, καί διατηρεί ύπό τά δπλα υπέρ τάς διακο- 
σίας χιλιάδας στρατού, καί ναυτικόν πολυδάπανου, έν 
τούτοις, ή Έλληνική αγορά, τά δημόσια ταμεία, αί 
Τράπεζαι δέν έδειξαν τήν παραμικρόν στενοχώριαν. 
Είναι πρωτοφανές, αν μή μοναδικόν, τό φαινόμε- 
νον τούτο καί μαρτυρεί τήν αξίαν καί τήν ικανότητα 
τών διαχειριζομένων τά δημόσια μετά τοσαύτης πα
τρικής μερίμνης.

*Η νήσος ή μικρά διά τήν οποίαν αί γεωγραφίαι 
τών έγκυκλοπαιδιών έχουν άφιερώση όλίγας λέξεις, 
άλλ’ ή οποία, άντιστρόφως πρός τήν έκτασίν της, 

έκαμε τά γνωστά, έως τώρα
Η ΙΚΑΡΙΑ κατορθώματα, είναι ήδη καί 

έπισήμως Έλληνική.
Τό μικρό νησσκι, μέ τάς οκτώ χιλιάδας κατοίκους 

του, τούς άτρομήτους εις γενναιότητα καί τούς ακα
τάβλητους εις πατριωτισμόν, μόλις ή ’Ιταλία πέρυσι 
κατέλαβε τάς άλλας νήσους, αύτό ύψωσε τήν σημαίαν 
τής αυτονομίας, έκαμε Κυβέρνησιν ίδικήν του,ώπλισε 
πλοϊον, ένα καρυδότσουφλο, καί έναυμάχησε μάλιστα 

είς τόν στενόν τής Σάμου.
Ή Έλληνική σημαία έπρεπε νά στηθή καί εκεί, 

καί οί ενθουσιώδες Ίκάριοι έχαιρέτισαν τόν Ελληνι
κόν στόλον, οστις τήν κατέλαβε, ώσεί άμείβων τόν 
πατριωτισμόν καί τούς άγώνάς των.

Ή καταληφθεΐσα ύπό τού Έλλενικού Στρατού 
Καστόρια, είναι πόλις Έλληνικωτάτη, κατοικουμένη 
όλοσχερώς σχεδόν παρ*  Ελλήνων.

Οί "Ελληνες τής Καστοριάς
Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ είργάσθησαν κατά τόν Μακεδο

νικόν αγώνα ύπέρ συγκρατήσεως
τής ’Ορθοδοξίας καί τοΰ Ελληνισμού πολλούς έξ αύ
τών άναδείξαντες ήρωας καί πλεϊστα άριθμήσαντες 
θύματα.

Έχει 20 περίπου χιλιάδας κατοίκων καί είναι πόλις 
έμπορικωτάτη διεξάγουσα μέγα έμπόριον γουναρικών.

Ό Τουρκικός στρατός ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη 
ταύτην φοβηθείς προφανώς τήν έξέγερσιν τών Ελ
λήνων κατοίκων της, οϊτινες μετά χαράς άπεριγρά— 
πτου παρηκολούθουν τήν νικηφόρον προέλασιν τού 
Ελληνικού Στρατού, άναμένοντες μετ’ αδημονίας καί 
τήν κατάληψιν τής πόλεως των.

Ή Καστόρια κεΤται πρός νότον τού Μοναστηριού 
καί τής Φλωρίνης πρός τά Ελληνικά σύνορα. "Εχει 
δέ πλησίον ομώνυμον λίμνην.

Είναι δέ ή Καστόρια έδρα Έλληνας Μητροπολί
του καί έχει καί Ελληνικόν I υμνάσιον.
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'Όσον ΰψηλοτέ^α είνε ή κορυφή τής λεύκης τόσον εύσεοο- 
σβλητοτέρα είνε άπό τούς κεραυνούς. Οΰτω καί ή ’Τράπεζα 
Αθηνών» άνελΟοΰσα είς ονειρευτόν ϋύος Τραπεζητικής καί 

’Εθνικής δράσεως κατέστη
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ είςώρισμένας τοΰ έΟν.κοϋ βίου 

τής πατρίδος μας περιστάσεις 
τό πλέον εύ’Οικτον ίδρυμα τής Ελλάδος· Καί ακριβώς ώς έκ τής 
εθνικής κτευΟύνσεως τών εργασιών της, έκ τοΰ πνεύματος τό 
όποιον διέπει τάς εύρυτάτας βλέψεις της διά τής έςυπηρε- 
τήσεως τών γενικωτέρων συμφερόντων τοΰ ’Ελληνισμού ή 
«Τράπεζα τών ’Αθηνών» ήτο τό μόνον ίδρυμα τό όποιον 
θά ήδύνατο νά έπηρεασθή έκ τών κρίσιμων περιστάσεων 
ποΰ διατρέχομεν άπό τής ένάρςεως τοΰ π. μηνός. Καί 
εΐδομεν τόν κολοσσόν αύτόν τής έργασίας καί τής όργανώ- 
σεως νά μή διστάση είς τοιαύτας στιγμάς νά προβή 
θαρραλέως είς μίαν άπόφασιν ή όποια θά συνέτριβε καί θά 
έθρυμμάτιζε κάθε άλλον πιστωτικόν οργανισμόν. ’Αλλά διά 
τήν Τράπεζαν ’Αθηνών ή όποια έχει δημιουργήση ογκον έρ
γασίας πρωτοφανή δΓ ελληνικήν έπιχείρησιν είςτά ύπόδουλα 
μέρη, τό μέτρον τοΰ νά έπωφιληθή τάς διατάξεις τοΰ έσγάτως 
ψηφισθέντος νόμου, ήτο απλώς μέτρον προνοίας στοιχειώδους 
ύπέρ τών συμφερόντων τών μετόχων της καί τών πελατών 
της καί διά τούτο άκριβώς ετυχε τής πλήρους επιδοκιμασίας 
τής κοινωνίας οϋδεμιας φωνής άντιταχθείσης κατ’ αύτοΰ. Καί 
περατουμένου τοΰ νικηφόρου πολέμου μας καί έπανερχομένων 
τών πραγμάτων είς τήν κανονικήν αυτών τροχιάν ή «Τρά
πεζα ’Αθηνών» προώρισται νά δώση είς γενναίας δόσεις ζωήν 
είς τό έμπόριον, είς τήν βιομηχανίαν καί έν γένει είς τάς 
παραγωγικός δυνάμεις τοΰ τόπου καί νά ένισχύση καί νά τό
νωση τάς συναλλακτικός έργασίας τής μεγάλης πλέον Ελλάδος. 
"Οταν σκεφθή κανείς ότι είς τόν παρελθόν, κατά τό όποιον 
ό ελληνισμός ήτο εςησθενημένος καί ή τόση εύρωστία του 
ήτο ΰπολανθάνουσα, ή «Τράπεζα 'Αθηνών συνετήρει Υποκα
ταστήματα είς Κ)πολιν, είς Θεσσαλονίκην, είς Καβάλλαν, είς 
Σέρρας, είς Ιωάννινα, είς Σμύρνην, είς Κερασοΰντα, εις 
Σαμψοΰντα, είς Τραπεζοΰντα, είς Ταρσόν, "Αδανα, Μερσίναν 
καί Χίον, δύναται πλέον νά φαντασθή όποια θά είνε ή εύερ- 
γετική αυτής δρασις είς στιγμήν καθ’ ήν ό Ελληνισμός θέλει 
άνδρωθή, ή πατρίς μας θέλει μεγαλυνθή καί τά ελληνικά κεφά
λαια δέν θά έςαπλοΰνται περίφοβα είς άγοράς έχθρικών πόλεων. 
Έπί πλέον δέ μετά πίστεως δυνάμεθα νά προσβλέπωμεν είς τήν 
αϋριον όταν σκεφθώμεν ότι ή Τράπεζα δεπλασιάζουσα τά κεφά
λαιά της θά έχ η εϋρ ντατον στάδιον πλουτοπαραγωγικής έργασίας 
άπέναντί της. Διά τούτο όλος ό χρηματιστικός κόσμος τής ’Ανα
τολής, παρ’ω ή «Αθηναϊκή» απολαμβάνει μεγίστης έκτιμή- 
σεως, καθώς καί πίντες οί μετ’ αυτής συναλλασσόμενοι ματά 
πεποιθήσεως άναμένουσιν έν τώ μέλλοντι τήν ευεργετικήν 
καί νικηφόρον αυτής δρασιν κατά τοσούτον μάλλον ασφαλή 
καθ’ όσον αί νέαι συνθήκαι τοΰ Ελληνισμού παρέχουσιν έδα
φος άληθών μεγαλουργημάτων. Καί τήν πεποίθησιν αύτήν 
έμπνέει άλλως ή κλματική σταδιοδρομία τής « Αθηναϊκής» 
ή έκδηλωθεΐσα με τόσην σταθερότητα καθ’ ολην τήν περί- 
λαμπρον αύτής δρασιν.

Ζ.

Σ. Έλλ. Έπ. Είχον στοιχειοθετηθήταΰτα άπό τοΰ π. μηνός 

ελλείψει όμως χώρου άνεβάλομεν τήν δημοσίευσίν των διά 

τό παρόν τεύχος οπότε έχομε» τήν εύχαρίστησιν ν’ άναγγεί- 

λωμεν τήν έπανάληψιν τών πληρωμών τής Τραπέζης ’Αθη

νών έπιτευχθεΐσαν ταχυτερον πάσης ευχής καί πόσης επιθυ

μία; τού μετ’ αυτής συναλλασσόμενου κόσμου καί τών έκτι- 

ώντων τήν μεγάλην έθνικήν αποστολήν της.

Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΑ ΤΩΝ ΟΠΩΝ
(ΙΙαρά πολυτίμου φίλου τής «’Ελ
ληνικής Έπιθεωρήσεως» καί δια
πρεπούς μέλους ομογενούς έν τή. 
ξένη παροικίας έλάβομεν τήν κά
τωθι έπιστολήν αξίαν πολλής προ
σοχής).

Δεσποινίς,
Σκέψις γίνεται έν ΆΟήναις περί μετονομασίας όδιϋν τών 

’Αθηνών, πολύ δέ όρθώς παρετήρησαν δτι τά ονόματα Πα
νεπιστημίου καί ’Ακαδημίας δέν πρέπει νά μεταβληθώσιν. 
Ή οδός Σταδίου ας μεταβληθή είς Κωνσταντινουπόλεως, 
Θεσσαλονίκης δμως καί Βενιζέλου νομίζω καταλληλότατο» 
νά όνομασθώσιν αί Άγχέσμου καί Λυκαβητοϋ είς τό τέ
λος έκάστης τών όποιων πρός τόν Λυκαβητόν, νά χαρα- 
χΟώσι δύο πλατειαι άνά μία , Άγχέσμου καί Λυκαβητοϋ. 
Καί αί δδοί νά σχεδιασθώσι πλατύτεραι ώστε καθ’ όσον 
κτίζονται νέα ή ανακαινίζονται τά παλαιά κτίρια νά τοπο
θετούνται έπί τής νέας γραμμής καί ούτως έντός ολίγων 
έτών νά συντελε σθιϋσι δύο λαμπραί λεωφόροι. Άρχονται 
εκατέρωθεν τοΰ Χιόρου τών Βασιλικών Σταύλων, όπου 
βεβαίως έντός ολίγων έτών Οά άνεγερθή νέον κτίριον, τό 
Βουλευτήριον ίσως. Είναι κεντρικιότατον. Φέρουσιν αδιά
φορα δλως ονόματα, τά όποια Οά διατηρηθώσιν είς τάς 
πλατείας κατά τό τέλος τών οδών. Νομίζω ότι δι’ δλους 
αυτούς τούς λόγους είναι αί καταλληλότεροι πασών. 
Έπί παρομοίων ζητημάτων όλοι οφείλουν νά υποβάλλουν 
προτάσεις ώστε νά γίνη αποδεκτή ή καταλληλοτέρα.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Εις την Γιαννιτσών διηγούνται ότι πριν αρχίση η 

μεγάλη μάχη συνέβη τό εξής μέ τάς πυροβολαρχίας, 
Εΐχον παραταχθή όλαι αί Έλληνικαί πυροβολαρχίαι 
είς γραμμήν και ήσαν έτοιμοι διά νά σκορπίσουν τόν 
θάνατον εις τάς έχθρικάς τάξεις. Πριν δοθή το σύν
θημα τής ένάρξεως, οί πυροβοΧηταϊ έφαλλον τόν Εθνι
κόν ύμνον απ’ άκρου είς άκρον τής γραμμής. 'Όταν ό 
ύμνος έτελείωσεν ήρχισε τό ασμα των κανονιών, τά 
όποια έβαΧΧον μετά τελείας επιτυχίας. Εις έκάστην 
βοΧην τών κανονιών μας, οί πυροβοΧηταϊ έζητωκραύ- 
γαζον διϊ τήν επιτυχίαν των.

— Κατόπιν διαταγής τής Κυβερνήσεως ή μουσική 
τών Χανιών διετάχθη νά κατευθυνθή είςθεσσαλονίκην.

— Εις τό « Ακταΐον» έγκατεστάθησαν οί επίσημοι 
αιχμάλωτοι Τούρκοι. Μεταξύ αυτών εΰρίσκονται ό 
υπασπιστής τού ΚιαμήΧ Πασσά, δύο υποστράτηγοι, 
δύο συνταγματάρχαι και τέσσαρες αξιωματικοί τού 
έπι τελείου.

— Οί ΒούΧγαροι αντιπρόσωποι διά τήν υπογραφήν 
τής ανακωχής μετέβησαν εις τό ορισθέν μέρος έπί αυ
τοκινήτου συνόδευα μενοι άπό τιμητικήν φρουράν τού 
ιππικού.

— “Οταν συνηντήθησαν οί πΧηρεξουσιοι τών δύο 
αντιπάλων δυνάμεων ό Ρεσιτ πασσάς είχε ζωγραφισμέ- 
νην έπι τού προσώπου του όΧην τήν γαλήνην και τήν 
άφογον άβρότητα τού γηραιού διπλωμάτου. Και ό 
Ναζίμ δΧην τήν καΧωσύνην καί τήν αγαθότητα πασσά 
τών παλαιών ημερών.

— Μετά τό τεΧεσθέν έν Θεσσαλονίκη καί έν τώ 
Ναώ τού Αγίου Μηνά μνημόσυνου υπέρ τών πεσόν- 
των μαχητών τών τεσσάρων Εθνών ο ΒασιΧεύς καί ή 
Βασίλισσα ημών εδωκαν πρός δημοσίευσίν τάς κάτωθι 
γραμμάς.

— ’Επιστρέφαντες πρό μικρού έκ τού μνημοσύνου 
τών ύπέρ Πίστεως καί Πατρίδος πεσόντων, έκ βάθους 
ψυχής έκφράζομεν εις τάς δοκιμασθείσας οικογένειας 
τήν θερμήν ήμών θλίφιν καί τήν συμμετοχήν είς το 
πένθος αυτών. Ο έπί τού πεδίου τής τιμής θάνατος 
είναι ζΓ αύτάς παρηγοριά καί υπερηφάνεια.

Γεώργιος, ’Όλγα

Περί προμήθειας έξ Εύρώπης μιας καταβρε- 

κτηρίου αυτοκινήτου άμάξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακηρύττει ότι
Τήν 2αν Δεκεμβρίου έ. I. ήμέραν Κυριακήν κα!· 

ώραν 11ην π. μ. ένεργηθήσεται έν τω Δημαρχείφ 
’Αθηνών δημοπρασία δι’ ένσφραγίστων προσφορών 
διά τήν προμήθειαν μιάς αύτοκινήτου καταβρεκτη- 
ρίου άμάξης, διά τό κατάβρεγμα τών δημοτικών δδών 
καί πλατειών, συμφώνως πρός τήν παρά τής τεχνικής 
υπηρεσίας τοΰ Δήμου καταρτισθεΓσαν συγγραφήν 
υποχρεώσεων, ής οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι 
γνώσιν, προσερχόμενοι είς τό τμήμα τής όδοποιϊας 

τοΰ Δήμου ’Αθηναίων.
Έν Άθήναις τή 19 Νοεμβρίου 1912.

Ό Δήμαρχος
Σπνρ. Μερκονριις

Προς τους κ.κ, Ύδρολήπτας τής πό- 
λεως ΆΌ·ηνών.

Έκτελονμένων κατ’ αντάς εις τινα σημεία τον *Λ-  
δριανείου υδραγωγείου εργασιών καθαρισμού καί επι
σκευής αυτού, παρακαλούνται οί κ. κ. νδρόληπται οί τε 
έκ τών Δεξαμενών Λυκαβητοϋ καί οί άπ*  ευθείας έκτου 
υδραγωγείου αρδευόμενοι δπως έφιστώσι την προσογήν 
αυτών έπι της καταναλώσεως τοΰ νδατος, καθόσον, λόγω 
τών εργασιών, ή έκ τον υδραγωγείου παροχή είναι μι- 
μροτέρας διαρκείας, έξ ης θά πρόκυψη καί μικρά ανω
μαλία καί ώς πρός τάς ώρας της διανομής.

*Εν ’Αθήναις, τή 10 ’Ιανουάριον 1912
(Έκ τού Γραφείου τού Υδραυλικού Τμήματος) 

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ IU ΓΤΤΛ F 
ΑΛΕΥΡΟΝ 11 tX. IflC.
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< ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ
ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑ! ΓΕΡΟΝΤΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
ΙΙωλεοταχ. δλα. τά, φαρμ-αχεοα. φαρμα.χε9π.οζ>εςα.

ΑΝΤΓΠΡΟΖΩΙΙΟΤ Δοά ltjv Ελλάδα καΖ Κρήτην.
Κ°ς ΕΥΓ. ΤΓΛΟΚ A.QHNAI

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

τό έπι τής δδοϋ 
Έρμου 58 γνωστό- 
τατον κατάστημα 
τοΰ κ.

ΒΕΟό. ΠΕΤΡΟΠΟΪΛΟΪ
τά Magnolia, 
Rpes veloute, 
Taffetas mous- 
soulin sangant, 
Taffetas, fleur 
deuphine κλπ. ώς 
και αί νεώτεραι 
γαρνιτοϋραι διά τάς 
πλέον S1C τουαλέτ- 
τας κυριών.

Μ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ KATABEBAHMENON ΑΡΧ. 60,000,000

Η Δ Ρ Α ΕΝ ΑΘΗ Ν A I Σ 
__  ΔΙΕΥΘΤΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ “ΑΘΗΝΑ'ΓΚΗ,, 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Ιν Τρ”““· ·αϊρ»^. -> κ.ρ«,.,·
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ,: Έ, «»>"·”"·»«»■> (·Υπ««..4„,μ„ I, r«taS μ.,ά έ, Σ,„μ„.λ|, ,. ·Λμ„4, ,

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΠι : Έν ’Αλεξανδρεία, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midan), Καίρφ, (Μετά παραρτήματος έν
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ Μ-οούρα, Μίτ-ΓχΑμρ, Τάντα καί ΜχενΙ-ΣουΖ '

ΛΟΝΔΙΝΩι (Ν -2 Fenchurch Street) έν Αμβούργω, (Domhof, Monckebergstras.se is) έν Λεμεσώ ^Κύπρου) 
εν Χαρτούμ (Σουδάν/ καί έν Λιμάνι Βαθέας (Σάμου). Ι^υπρου,

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUEY Ν° 5

ΙΣ0Α0ΓΣΜ0Σ ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1912
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝΔιαθέσιμο :

Έν τφ Ταμείφ καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις........................................... Δρ.
Παρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλάκιο) . >

Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων
Ήγγυημένοι λογαριασμοί :

Έπί ένεχύρφ χρεογράφων.................................
Δι’ έμπορικόν καί άλλων έγγυήσεων..........................
Έπί υποθήκη ακινήτων.................................

Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί........................................
Ομολογιαι ’Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων ’Εταιριών.

Χρεόγραφα καί τοκομερίδια.....................................................
Συμμέτοχα! είς επιχειρήσεις..............................................
Υποκαταστήματα . .................................
Κτήματα Τραπέζης.....................................................
Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων.

Δρ. 65,746,433.60
> 72,337,243.81
» 10,268,603.23

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

16,456,039.15
15,878,482.67

Δρ.

Δρ. 32,334,521 82
> 24,692,436

1 06

> 148,352,280 64

> 24,722,873 11
> 25,634,930 64
> 6,793,880 93
» 3,384,793 60
» 1,967,851 72
> 4,778,202 81
» 1,332,750 55
» 273,994,521 88

FOURNISSEUR DE L’ARMfiE DOCCUPATIOH
MAISON ΕΟΝΟέΕ EN 1870

GRANDE FABR1QUE, D1ST1LLER1E DE LIQUEURS
GRAND DEPOT DF VINS

*

Importation * Exportation

1 ILA. Π.
’Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

Κεφάλαιον Εταιρικόν...........................
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν . 
Άποθεματικόν Προνοίας..........................
Καταθέσεις δψεως.................................

• προθεσμίας...........................
» πολυετείς καί μέ προειδοπ.

Ταμιευτήριου..............................................
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί . 
Εξωτερικοί λογαριασμοί...........................
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα .

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

60,000,000
5,676,250

504,301 95

6.30 π. μ.

7.05

8.20 »
11.30 »

1.20 μ. μ.

145,535,673 14

Ό Γεν. Διευθυντής 
Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ

Δρ.
Ό Γεν. ‘Επι&εωρητης

29,530,493 24
30,903,781 61

1,844,021 94
273,994,521)88

7.10 π. μ
8.15 »

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- 
λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πατρας, Κυλλη- 
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.
Τοπική διά Κόρινθον.
Διά Κόρινθον Ναύπλιον, Πάτρας.
Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε
τάρτην.
Αναχωρήσεις έκ Πατρών

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην καί Πα
ρασκευήν.

11.35 »
6.30 »

3.45 μ. μ.

7.— π. μ.

12.40 μ. μ.

2.45 μ. μ.
4.45
6.15 »
7.05 »

8.15 »

Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα
λάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

’ Αναχωρήσεις έκ Καλαθιών
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πατρας, Μεγα
λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με
γαλόπολιν, Τρίπολιν.

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
Ταχεία έκ Πατρών (δις ως άνω).
Έκ" Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κοοίνθου.
Έζ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα

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

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΟΧ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Σ. Π. Α. Π.

Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών

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

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

8.20 » Διά Κόρινθον και τάς μέχρις Άκράτας 
στασας.

1.00 μ.μ. Διά Κόρινθου, Ναύπλιον, Πάτρας.

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

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

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

3.45 μ.μ. Διά Κυλληνην (λουτρά),, Πύργον ’Ολύμ
πια.

’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
7,00 π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, 

Τάτρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναυ
πλίου Αθήνας.

12.05 » Διά Πύργου, Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.40 μ.μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 » Τοπική έκ Κόρινθόν.
7.05 » Έξ 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου

τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 » Έκ Καλαμών, Κυπαοισσίας, Μεγαλοπό- 

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

ΙΟΟΟ χϊλιόμ. 
έκπτωσις 25 ο/ο 
2500 χιλιύμ.

έκπτωσις 30 ο/ο

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

διάρκειας
6 μηνών

διάρκειας
1 μηνών

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Λ' τόμος Φρ. 3.00

» Β' > 2.Θ0:
» Γ' > > 1.50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 2.00 1

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων. 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ > κοινωνικόν
Η ΚΛΕΦΤΟΙΙΟΤΑΑ > ιστορικόν *
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτιον μονόπρακτον,μεταφρασΟέν εις τήν Αγγλικήν. 

(Διδαχθέντα άπό τής Ελληνικής Σκηνής)

Σειρά! της Ελληνικής ’Ετ-.ιΟειοοΐκίειος τοϋ A’ Β καί Γέτονς «ωλοϋνται εις τά 

Γραφεϊά μας πρός 18 έκάότη.

Monckebergstras.se


ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

ον κινήϋεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 ΑνγονΟτον 19Π
εως 20 Νοεμβρίου 1912.

Έτη ESAX-βΓΗ
ιοί 9\ι 5 Αίτραι Ένετικαι
191 η ΐ 2 176,118,058

9 0 η 176,642,062
χ ' 153,130292,Παρακοατή<;εωΛΠθθΙΪΚΑΐ ETAIPIAS 

Έτη “ 
1912)13 
1911)12 
1910)11

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έκδοθέντα καί παρελθ. χρήσεως

Έτη 
1912)13 
1911)12 
1910)11

Λν Ά&ήναις τή

ΠροκατοβοΖ 
. Ύ« 

13,474,380
Ε5<ίιι

17,630,1 19
Νοεμβρίου

Πούόν δελτίων 
75,631,800 
81,552,000 
81,903,500 

ών έπ’ ένεχνοω
Εξαγωγή 
2,342,205 
1,942,063 
1,443,584 

1!)Γ2

Συμψηφισμός 
62,381,400 
62,620,800 
54,096,500

Υπόλοιπον 
13,250,400 
18,931,200 
27,807,000

'Υπόλοιπον
11,132,175
13,254,556
16,186,607

(Έκ τον Γραφείου)

Το Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Μουσικοΰ και Δρα
ματικού Συλλόγου, λαβόν ύπ’ δψιν τήν Έκθεσιν τής 
άγωνοδίκου Επιτροπής τοΰ Β'. Άβερωφείου δραμα
τικού διαγωνισμού άπεφάσισεν, δπως ή έπ’ αύτοϋ 
κρίσις άναβληθή εις νέαν περίοδον, άρχσμένην τή 1 
Δεκεμβρίου 1912 καί λήγουσαν τή 31 ’Οκτω
βρίου 1913.

Ή νέα αύτη περίοδος θά θεωρηθή ώς παράτασις 
τοΰ έφετεινοΰ διαγωνισμού, ώστε κατ’αρχήν νά δοθή 
•καιρός καιτά νΰν ύπ’ δψιν τής Επιτροπής υπάρχοντα 
άλλά μή παρασταθέντα λόγω τοΰ πολέμου νά παρα- 
σταθώσι κα'ι έτερα νά ύποβληθώσι πρός κρίσιν.

Έν Άθήναις τή 20 Νοεμβρίου 1912.
(Έκ τοΰ Γραφείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ή κ. Μ. L. Tavari καθηγήτρια Μονφδίας είς τό 
Ώδεϊον Λότνερ έχουσα διαθεσίμους δύο ώρας τήν 
έβδομάδα δίδει μαθήματα φωνητικής μουσικής. Δι
δάσκει τάς δπερας εις τήν γλώσσαν τών μουσουργών 
των. ’Ακολουθείτήν πλέον εύληπτον διδασκαλίαν κα: 
καταρτίζει μαθήτριας τελείως είς μικρόν χρονικόν 
διάστημα, τόσον είνε ή εύμέθοδος ή διδασκαλία της.

Πληροφορίαι δίδονται είς τό Ώδεΐον Λότνερ.
Συνιστάται ιδιαιτέρως υπό τής « Ελληνικής Έπι- 

θεωρήσεως.»

παραθέτομεν τήν 
των ταξειδευόντων 

έν συγκρίσει μέ τάς τι-

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ 8 ί Β Λ
ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

Πρός οδηγίαν τόίν ένδιαφερομέτων 
ηροκυητουσαν διαφοράν πρός όφελος 
με βψΛιαριον 2500 χιλιομέτρων, έ- - 
μσς τών άπλών εισιτηρίων.

Εζ Άθηνίόν
dta KoQiy&oy Εΐσιτήρ. 9.20 7.30 4. GO

» “Αργος
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

7.65
15.70

6.40
12.50

3.85
7 · 85

» Τρίπολιν
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

12.20
23.20

10.16
18.80

6.10
11.60Βψλιάρ.

* Μδγαλόπολιν Είσιτήρ,
18.—
29.20

15.—
22.—

9 —
14.60

> Κυπαρισσία^
Βιβλιάρ. 

’ Είσ,τήρ.
21.95
34,50

18.30
25.75

11.—
1^.75

> Αχράταν
ιβλιάρ.Β 
Είσιτήρ.

27.80
19.50

23 20
15.50

13.90
9.20

Πάτρας
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55Είσιτήρ. 25.- 18.— 1 0. —

» Πύργον
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.

19.65
37.70

15.55
18.10

9.35
16.35

Εκ Πατρών
Βιβλιάρ. 27.05 22 55 13.55

Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
» Λβχαινά

Βιβλιάρ 
Είσιτήρ.

8.38
7.60

6.95
6.—

4.15
3.80

» Αίγιον
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

4.98
5.10

4.05
4.—

2.45
2.55

* Κόρινθον
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

3.35
16.50

2.80
13.10

1.70
8.25Βψλιάρ.

Εκ Τρι-τόλίως
11.— 9.20 5.50

Δια Καλάμας Είσιτήρ. 13.70 12.25 7.35
» Παύπλιον

Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

9.65
9.50

8.05
7.80

4.85
4.70Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40

Γ ραφίου)

Η ΔΙ9ΙΚΗ2Ϊ2 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ 
ΔηλοποιεΓ

(/Τί, έκτος τών ήδη εν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τί&ησι κατ*  αύτάς είς κυκλοφορίαν 
*αι ετερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δοαχ- 
μών, νέον τύπον, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178 
χιλιοστών τοΰ μέτρου, διακυινόμενα διά τών εζής κνριωτέ- 
ρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψις
Η πρόσοψις φέρει πρός τα ανω τοξοσιδώς διά μβλανών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις ί’Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος» κάτωθι δέ ανιών καί έν τφ μέαφ έν πλαιοίφ 

πεποικιλμενφ διά δαντελλοειδοΰς ποικίλματος τόν αριθμόν 
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν με- 
λανφ πλαιοίφ οχήματος ταινίας τάς λέξεις «δραχμαί εκα
τόν^ δια κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τού ταμίαν τής 
±ραπεζης, έν τφ μέσφ ή τοΰ Αιοικητον καί δεξιή ή τοΰ 
Βασιλικόν Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μέν δυο πρώται διά 
σφραγιστήρος, ή δε τελευταία ίδιοχείρως.

Αριστερή τον γραμματίου εΰρηται έν πλαιοίφ σχήματος 
κυκλοτερούς ή είκών τοΰ ίδρυτοΰ τής Τραπέζης Γ. Σταύρου, 
δεξιή δέ το Βασιλικόν Στέμμα.

Η προοοψις χρώματος ιώδους πλαισιονται υπό δαντελ- 
λοειδών ημικνκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

’Οπίσθια δψ:ς
Η όπιοθία οψις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλο- 

ειδοΰς ποικίλματος, φέρει έν τφ μέσφ εικόνα τοϋ'σωζομέ- 
VOV αρχαίου αγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλούτον, 
ως αναγ,νωσκεται καί επί τοΰ βάθρου αυτού διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

Εκατέρωθεν τοΰ αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν θυ- 
ρεοϊς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 100, ύπ’ αύτό 
δε σημειούται η έκδοσις διά τών λέξεων “εκδοσις έννάτη*

Εν Αθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής

■--------------------------- --------------------------- Β Α Λ Λ Ω Ρ I Τ Η Σ

1NST1TUT ζΟΗΡΤ4Β1_Ε~~
Ίελεια έκμάθησις παντός ότι ενδιαφέρει πρακτικώς τάς 

τραπεζιτικας εργασίας, τό 'Εμπόρων καϊ τήν Βιομηχανίαν.
Λογιστική εςασκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.' 
Πλειοτερας πληροοορίας παρά τω Διευθυντή τοΰ Institut 

Coniptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
‘Οδός Κανάμη καί Μηλιώνη άριθ. 2Α.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕίλΡΓΤΕΝΤΗ

Έάκ αί ’Α&ήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω- 
ύείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο εΐνε και τδ μέγα αύτδ 
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώ&η πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα κα&α- 
ριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφΰονία και ποικιλία δλων τών ειδών τής 
Ζαχαροπλαστικής καί tz/ς Γαλακτοκομεία?. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμη- 
σεν είς τδ ζήτημα τής εν&ηνής διανομής κατ’ οίκον άγνοϋ καί νωπού Αγελα
δινού Γάλακτος ϊ I Τά Γιαούρτια του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά 
είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφΰονα, εΰϋ·ηνά, και μέ υλικά εκλεκτά 
καί επιμελημένα. Τά δέ είδη τής ΖαχαροπλασΧόκης γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δόκαέως θεωρείται τδ κέν- 
τρον δλον τοΰ εκλεκτού κόσμου. Ζ1ι&καέ<ος εύρίσκουσι ·&έσιν μόνον οι προνοητικοί 
ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη δόκνόότε^Ον δλοι 
οί σνχνάζοντες είς τά θέατρα δέν ·&εωροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πά- 
ρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναφυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αί&ούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

48 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48 .
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Κυκ?ιθφοροΰν έν Άθήναις ψευδείς αποδείξεις έπ’όνόματι τής «Έλ?.ηνικής Έπιθεωρή- 
•σεως». Παρακαλοϋμεν ώςέκ τούτου τούς συνδρομητάς μας νά βεβαιώνται περί τής γνησιότη- 
τος τών άποδείξεών μας καί κατόπιν νά έ£οφλώσιν αύτάς. Ή αστυνομία εύρίσκεται έπί 
τά ίχνη τών απατεώνων.



zkxipjK σάς

3)έν νωάρχει χρηαιμώζερον άωρον 
ά(ΰό μίαν σειράν ζης <ά&^ηνιι<ής 
’&ωιόεωρήσεως ».

^ηζήσαζέ ζην
3Υΐενάνόρον άρ. 83

εις ζά <Τραφεια μας 
’^Ιάήνας

2395. — Τύποις .Αυγής ‘Α&ηνώνν Άποστολοπούλου.


