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ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.— ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

,- Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83 : ‘Αθήνας

’Αντιπρόσωπος έν Μιτυλήνΐ) δ κ. MIX. Β. ΜΠΙΝΟΣ

’Ανταποκριτής καθ’ δλην την Αίγυπτον ό κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΓΛΛΟΕ ΤΕ1ΤΕΕΛΗΕ 
Βιβλιοπώλης εν ‘Αλεξάνδρειά, έναντι τοΰ Άβερωφείου Γυμνασίου

Παν χειρόγραφον όηροΒιενόρενον Γι uh δέν έ«ι<ίτρε'φεται

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς ιά γραφεία τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» 
αναγγέλλεται δι’ αύτής

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣΓνωρίζομεν τοίς ένδιαφερομένοις, δτι αί εγγραφαί τών απδ τοΰ παρόντος μηνός 

έγγραφομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται άπδ της πρώτης έκαστον μηνός.

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

’Αντιπρόσωπος καθ’ δλην τήν Ρωσσίαν τής « Ελληνικής Έπιϋεωρήσεωςν αναγνωρίζεται ό Καθη

γητής κ. ’Αναστάσιος Μάλτας. (’Οδησσός.— Rue Pouschkine, No 66).

υποδιευθυντής : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α· ΖΩΓΡΑΦΟΣ

HOTEL WINDSOR 
LAUSANNE-SUISSE 
ler Ordre— Maison de famille.

Installation moderne 

GRAND PARC onb,rag6 

PRIX Μ O DE RE S 

Situe entre Ouchy et Lausanne

Famille MARTIN 
et P. BARRIERE

Proprietaires

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμβκος τών τόκων τών είς τραπε
ζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν δψει ή έπι προ- 
θεσμίρ, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή ’Εθνική 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Κατα- 
στήμαιι κα'ι τοϊς Ύποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις είς τρα
πεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένρ προθεσμία 
έπι τόκφ.

1 1)2 τοις ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας κατα
θέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10 000, πέραν τοΰ ποσοΰ τούτου 
τοΰ τόκου όριζορ,ένου εις 1 τοις ο)ο κατ’ έτος μέχρι 50.000 
δραχμών πέραν δέ τοΰ ποσοΰ τούτου εις 1)2 τοϊς ο)ο. Αί 
καταθέσεις αυται γίνονται δεκταΐ και είς άνοικτόν λογαρια
σμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού 
καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις άποδο τέας μετά 

έξ μήνας τούλάχιστον.
2 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο

τέας μετά εν έτος τούλάχιστον.
3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 

μετά δύο έτη τούλάχιστον.
3 1)2 τοϊς -ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο

τέας μετά τέσοαρα έιη τούλάχιστον.
4 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 

μετά πέντε έτη τούλάχιστον ώς κα’ι διά τάς πέραν τών πέντε 
έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι είς φραγκα 

καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμία η 
διαρκείς έπί τόκφ :

2 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχ.
2 » » » » 1 έτους »
2 1)2 » . . .2 έτών

-3 » » » » 4 » »
4 » » » ■ 5 » »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
έκλογήν τοΰ καταθέτου, όνομαστικαί ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι ομολογιών πληρώνονται παρά 
τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου 
παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό αύτό νό
μισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΕΠ ΞΑΜΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 10

Πρώτην φοράν έν ’Αθήναις καί καθ’ δλην 
τήν Ελλάδα παρουσιάξεται φωτογράφος μέ καλ
λιτεχνικός δικαιωματικώς αξιώσεις.

Ό κ. Ξανθόπουλος άνήγαγε κένταΰθα τήν 
φωτογραφικήν είς τών Καλών Τεχνών τήν 
περιωπήν, δπως οί Εύρωπσ.ΐοι συνάδελφοί του 
οί συναγωνιξόμενοι πρό πολλοΰ μέ τούς καλλι- 
τέχνας ξωγράφους τών ξένων μεγαλοπόλεων.

Πρέπει δέ νά τό θεωρή κάνεις εύτύχημα νά 
έχη μίαν φωτογραφίαν του άπό τόν κ. Ξανθό- 
πουλον, τό φωτογραφείον τού όποιου έτίμησαν 
δλοι οί διακεκριμένοι καλλιτέχναι μας καί οί 
άνθρωποι τών γραμμάτων.

ΟΔΟΝΤΟΊΑΤΡΕΙΟΝ
τών Ζ. X. ΑΑΕΞ. αλεξανδριδη& ΙΩΑΝ· ΑΠ0ΣΤ0Α0Π0ΥΑ0Υ

16-ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - 16

Έν έκ τών νεωτέρων άλλά καί τελειοτέρων · 
όδοντοϊατρείων τής πόλεώς μας. Συνίσταται τοίς ' 
ένδιαφερομένοις διά τήν άνώδυνον έξαγωγήν 
τών όδόντων καί τήν έπιστημονικήν καί έπιμε- 
λημένην περιποίησιν τοϋ στόματος.

ΜΕΓΑ2 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Ε 1ST S TVE Ύ* F» 1ST Μ

'Οδός Φραγκομαχαλα, άριθ. 33

Ζ. X. Κ. ΝΙΚΟΤΙΑΝ
Η ΚΑΜΕΛΙΑ

(Πρώην Σαμαριταίν)

Πλούσια προμήθεια έκλεκτών καί εύθηνών 
ειδών παντός είδους γυναικείας χρήσεως. Πάς 
ξένος καί πάσα ξένη τής Σμύρνης άς έπισκεφθώ- 
σι τό πλούσιον αύτό κατάστημα καί θά φύγωσιν 
ικανοποιημένοι διά τήν μεγάλην ποικιλίαν τών 
ειδών τής τελευταίας μόδας τής έξοχου ποιότη
τος άλλά καί άσυγκρίτου εύθηνίας αύτών.

ΕΝ ΟΔΩ ΕΡΜΟΥ
ΑΡΙθ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
(Printemps)

ι. ωι.ι. Momonouaii
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύ

μορφον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοϋ 
καταστήματος τών άδελφών Μητσοπούλων ξητή- 
σατε τά τελειότερα άσπρόρρουχα διά 
ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίκιλα κεντή
ματα καί δαντέλλας καί τά τελευταίας 
μόδας υφάσματα. Δέν θά σάς προσελκύση 
μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοϋ καταστήμα
τος άλλά καί ή ίδιάξουσα είς τούς καταστημα- 
τάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρό
πων.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΘΗΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

Τ Κ 2 Ε Λ Λ A Α Ο S

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑίΟΓ 1ΒΟΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

\ Είς μεταλλικόν...................................................... Δρ.
Ταμεΐον » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης. »

* κερματικά > δίδρχ. καί μονόδρ... · 
*Εξωτ.λ]«1μοε. Άντίτιμον μετ.Τρ. εις τό εξωτερικόν. · 
Προΐόνέκδ.έθν. Δ.είς χρ. έλλ.σιδ.4ο]ο 1902...................... »
Δάν. πρός τήν Έλλ. Κυβέρ. έπ’άναγκ.κυκλ.τραπ.γραμμ. · 

* » » > » διδράχμων καί μονοδράχμων. »
.λ ·> .ν. - ν . )Είς χρυσόν Δρ. 26.881,587.— »Ο(εολ. Εθνικών δανειων} , » 32,764,361,25 »

Έντοκα γραμμάτια Έλλ·ην. Δημ.είς τραπ. γραμμάτια. » 
Προεξοφλήσεις......................................................................... »
Καβυότερήόεις προεξοφλήσεων......................................... »
Δάνεια καί ανοικτοί λ]σμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων » 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω έμπορευματων..................................... »
Δάνεια καί ανοικτοί λ]σμοί έπί ύποθήκη..........................>

* εις δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα. » 
Χορηγήσεις εις γεωργοκτηματίας....................................... »
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργωκτηματίας .. » 
Μετοχαΐ εις εγχωρίους Εταιρίας....................................... »
Ινμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης. ....................... ...............
Όμολ. λαχ δαν. Έθν. Τρ. τής Ελλάδος............................>
Καταστήμ.Τραπέζ. καί κτήμ. έξ άναγκ. εκποιήσεων > 
’Απαιτήσεις έπισφαλεϊς...................................................... >
Έξοδα(γκαταστ.(’ιδίωςδαπάνη κατασκ. τραπεζ.γραμ.) > 
Διάφοροι Αογ]σμθΙ.............................................................. >
Λογαριασμοί τρίτων έν τω έξωτερικφ........................... >
ΛογαριαΟμόςέξαγ.συμμ. Κυβερ.ειςκέοδη έκτρ.γραμμ. » 
’Εξαγορά προν. Προνομ. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας. » 
Προμήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου εις τραπ. γραμμάτια » 
Διάφορα.............................................................................

31 Μαίου
1909

30 ’Απριλ (ου
1909

3,914,885.31
486,595.—

1,360,387. —
44,459,528.01

485,939.83
61,778,575.42 61,778,575.42
10,500.000.- -----------

3,597,909.68
523,075.—

1,015,261.—
40,257,211,67

538,869,83

10,500'000.—

59,615,948,25 59,838,650,50
5,150,903,82 5,150,103,82

23,446,800 14 23,415,213,49
3,204,314.66 3,231,063.26

22,462,179.22 22,220,046,42
5,880,159.16 6,658.488,73

68,734,360,09 68,426,063,72
45,470.173.22 45,416,063,72
14,614,048,65 14,143,315,95
5,151,764.36 5,187,682,26
7,415,638,20 7,415,638,20
1,250.000.— 1,250,000.—

764,883.25 796,626,75
9,229,115,96 9,202,215,98
3,534,007.16 3,348,969,35
1,502,294,09 1,500,407,74
2,059,361.94 1,797,852.79

595,902.71 6,572,221,12
1,146,880.- 1,146,880.—

640,000.— 640,000.—
100,000.— 100,000.—

1,266.706.37 1,106,095,95

ΔΡ·
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 

Μετοχικόν κεφάλαιον......................................................
Άποθεματικά κεφάλαια...................................................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορίφ :

I. διά λογ)σμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 61,778,575.42 
Π. » > » Τραπέζης : » 46,246,266,23 .

Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα . ·
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλλικόν............................ »

• άνευ τόκου............................................................»
ΈπιταγαΙ πληρωτέας............................................................>
Μερίσματα πληρωτέα............................................................»
Διεθ. Οίκ.Έπιτ.λ]σμός κατ.)Εΐς χρ. Δρ. 395,757,94 » 

έκ δημ. ύπεγγ. προσόδ. ) » τρ.γρ. » 6,951,030.33 »
"Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν......................... »
"Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια » 
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν..................................... ·

> Δημοσίου έπί τόκω είς τραπ. γραμμάτια. > 
"Εντ. κατ. Δημ. είς χρυσόν διά τήν κατ. Σιδ. Π.Δ.Σ. > 
Έντ. κατ. Δημ. είς τρ. γραμ. διά κατ. Σιδ. Π.Δ.Σ. > 
Καταθέσεις έντοκοι.........................................'.................. >
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 ο|ο εις χρυσόν......... ·

• » » 2 !|2 ο|ο εις τρ. γραμ. >
"Υπηρεσία λαχειοφόρου δαν.Τραπέζης 3 ο]ο είς χρυσόν >

» » · » 2 l|j ο]ο εις τρ.γραμ. »
Καταθέσεις ταμιευτηρίου................................................... >
Διάφορα.....................................................................

Δρ.

[406,254,355,82 1406,775,277,58

20,000,000.—
13,500,000.—

I 20,000,000.—
13,500,000.—

108,024,781.65
10,500,000.— 
12,909,207.— 
21,341,738,63
1,099,992.45

175.585.—

110,648,127,71
I 10,500,000.—

7,941,233,74
21,063,116,61

1,070,641,58
| 188,195.—

7,346,788,27 ' 7,598,117.80
846,040.85
274,766,99
129,660.83

12,198,40
538,869.83
261,827,21 

129,829,741,09
41,180,040. —
20,371,100. — 
1,365.222.—

357,645.— 
12,987,800,40
6,110,632.54

835,909,35
248,728,75
29.660,83

1,712,198,40
485,939,83

16,501,21 
125,303,327,361 
41,180,040.-1 
20,371,100.-1
1,176,268.-1

311,930.-1
13,090.234,61 

6,594,324,48

Έν ’Αθήναις, r-jl 9 ’Ιουνίου 1909.
Δ(>1406,254,355 821406,775,277.58

'() διευθυντής τοϋ Α,ογιοτηρίου
Π. A. KOYTSAAESHX

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : ΈνΛονδίνω Ε. C.(22 Fenchurch street), ’Αλεξάνδρειά, 
Καϊριρ (Αίγύητου), Χαρτούμ. (Σουδάν), Κωνσταντινουπόλει (Γαλατα καί Σταμ- 
τιούλ), Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Καδάλλμ, Πειραιεϊ, Πάτραις,Βόλφ, Λαρίσση, 
Σύρω, Τριπόλει, Καλάμ,αις, Χανίοις, Ήρακλείιρ, Ρεθύμνη (Κρήτης).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑ ΓΟΥ 1909

ΚΛΙΚΑ» ΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί Τράπεζαι.......................................,·.................................................. Αρ· 15,324,940,88
Διαθέσιμα παρά ταΐς έν Εύρώπη Τραπέζαις είς χρυσόν....................................... » 3,844,429,99
Συναλλάγματα έν Χαρτόφυλακίω καί χρυσός...................................................... » 2,875,094.41
Προεξοφλήσεις............................................................................................................ · 13,114,900.12
τρέχ. Λ)σμοί έπί ένεχύρω χρεωγράφων............................................................. » 48,855,324.72

» » έπί εμπορευμάτων καί άλλων εγγυήσεων............................. » 24,823,433.24
» » έπί ύποθήκη ακινήτων.................................................................. 9,694,303.30

Δάνεια έπί ένεχύρω χρεωγράφων...................................... ................................. · 2,582,161 14
Προσωρινοί λ)σμο! ("Υποκαταστήματα καί ’Λνταποκριταί).............................. » 19,900,203.63
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια...................................................................................... > 11,400,089.77
ΌμολογίαΓΕΘν.Δαν. καί δάν.εις Δήμους, Λιμένας καί λοιπά Νομικά πρόσωπα ■ 9,109,623.—
Χρεώγραφα Ταμείου Συντάξεων καί ασφαλείας ζωής υπαλλήλων....................... » 480,000.—
Κτήματα Τραπέζης.................................................................................................... » 3,373,752.40
Έγκατάστασις καί έπιπλα Κεντρικού καί "Υποκαταστημάτων..................... > 669,955.62

Δρ. 166,048,212,22

ΙΙ/νθΙΙΊΓΙΚΟΛί
Κεφάλαιον έταιρικόν............................................................................................. Δρ.
Άποθεματικόν τακτικόν......................................................................................
"Ομολογίαι φρ.χρ.2 1]2 εκατομμυρίων έξοφλητέαι τή 1 ’Ιουλίου 1924 »
Καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς.................... Δρ. 75,247,753.61
Ταμιευτήριον........................................................... » 7,979,970,01
Ταμεΐον συντάξεων ) ’Αξία Χρεωγράφων............ » 480,000 — >

ύπαλλήλων ) Λ)σμός Καταθέσεως..........  · 34,976,85
Εξωτερικοί λογαριασμοί εις χρυσόν....................................................................... >
Έπιταγαί πληρωτέαι.................................................................................................. »
Γραμμάτια είσπραχθέντα καί μήπω έκκαθαρισθέντα........................................... »
Μερίσματα πληρωτέα......................................................................   >

166,048,212.22 .
Ό Γενικός Διευθυντής " Ο διευθυντής τοΰ λογιστηρίου

Ζ. Κ. ΜΑ.ΤΤΕΑ.Χ «I». <4ιχον0μ.ον

40,000,000 - 
9,095,000.— 
2.500,000.—

83,227,723.62

514,976.85
28,960,882.45

1,288,313.49
366,372.81 
94.943.-

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤίίΝ ΠΟΣΙΜΟΝ ΙΑΚΑΤ. ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
θεωρεί καθήκον της νά ειδοποίηση δτι μόνοΛιύτή γε
μίζει τάς φιάλας των ύδάτων Σαρίζης εντός τής πηγής 
Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικού, άλλα’, δέ φιά- 
λαι, πωλούμεναι ώς Σαρίζης ύπδ άλλων εμπόρων, 
πληροΰνται έν Άθήναις.

’Επίσης μόνον ή ’Ανώνυμος "Εταιρία έχει τήν απο
κλειστικήν ίκμετάλλευσιν τών ύδάτων Λουτρακιού, 
Κυλλήνης, Όασης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληροί 
τάς φιάλας είς τάς πηγάς αύτάς και συνιστάται διά 
πιστοποιητικών τών Δημάρχων “Ανδρου καί Λουτρα
κιού καί διά δυο εγκυκλίων τοΰ Β. Ίατροσυνεδρίου.

’Αποφεύγετε άλλα ΰδατα μεταφερόμενα διά δαμι- 
ζανών και χάνοντα τάς ιδιότητας και τά θεραπευτικά

των συστατικά. Δοκιμάσατε τό ύδωρ Τσάγεσι μοναοι- 
κδν έν τφ κόσμφ κατά τήν γνώμην τού Γάλλου ’Ακα
δημαϊκού Ρομπέν κατά τής αναιμίας, χλωρώσεως καί 
έξασθενήσεως, θαυμάσιον δέ εις τήν γεύσιν.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Π.

Άπό τής 15 π. μ. πάσαι αί άμαξοστοιχίαι (εκτός 
τής ταχείας) σταθμεύουσι κατά τε τήν άνοδον καί κά
θοδον είς τήν Γέφυραν τοϋ Ίο&μοϋ τής Κόρινθόν 
χάριν τών μεταβαινόντων είς Λουτσάκιο/.

Εισιτήρια άμάξης πρός Δρ. 15 χορηγούνται είς 
τους σταθμούς τής "Εταιρίας.

(Έκ τοΰ Γραφείου)



Κ 0 Ν I A Κ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΤ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Β. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1909 ΤΕΥΧΟΣ 21

ΛΛΧΕΙΟΝ ΤΟΪ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΜΙ MS ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ THS ΕΑΑΑΔΟΕ TOT 1909

Γ'. ΚΛΗΡΩΣΙΣ 25^ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 1909

4 δραχμαί εκα- *-*--*—ΑΔ'α

ΔΡΑΧ. 900,000 ΚΕΡΔΗ
κληρώσε,ς. μίαν κλήρωσ.ν.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
1 Μέγα κέρδος έξ 100,000 Δραχμών
1 Κέρδος » 25,00ο »
1 » έκ 10,000 »
3 Κέρδη » 5,000 Σ>
5 » 1,000

411 » . 100 S’
578 > > 50 »

1000 έν όλφ Κέρδη άξίας 225,000
Γραμμάτια πωλοϋνται : Eti τά δημόσια ταμεία κα'ι 

Ιοιπα; δημοσίας άρχάς, είς τάς Τραπέζης, είς τοϊς στα&μάρχος 
και στασίαρχος τών σιδηροδρόμων τούς διαχειριστάς τώ, μονο
πωλίων και τά πρακτορεία τών εφημερίδων προς δραχμήν 
μίαν εκασνον γραμμάτιον, Ισχύον διά μίαν έκ τών τεσσάρων 
κληρώσεων.

Αια παοαν πληροφορίαν ή ζήτηοιν γραμματίων άπευϋυντέον 
είς TO I ραφεΐον τοϋ Εθνικού Στόλου καί τών Άο- 
χαιοτήτων, Ύπουργείον Οικονομικών είς ’Αθήνας.

Ό διευϋύνων τμηματάρχης

Γ- Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ ΑΡΙΘ.

1ΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 1845

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

Έν Όδφ Ίωάννου Παππαρρηγοπούλου 
(Πρώην Νομισματοκοπείου) 

"Εναντι ’Υπουργείου Οικονομικών.

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τδν έμπορορραπτικδν οί
κον τοϋ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά την έκλε- 
κτικότητα τών υλικών του, διά την στερεότητα κα'ι 
κομψότητα τής έργασίας του κα'ι διά τήν εΰθηνίαν 
τών τιμών του.

Κομψότης, στερεότης, οικονομία. ζΐιά τούς 
ξένους τών ’Αθηνών έπιβάλλεται ή έπίσκεψις τοϋ 
Έμπορορρμπτικοϋ Οίκου Γαβαλάκη.

Τό Ελληνικόν Κονιάκ τών 
’Αδελφών Μπαρμπαρέσου,τών 
οποίων ό μέγας βιομηχανικός 
οίκος χρονολογείται εκ πατρι
κής διαδοχής,εϊνε αγνόν προϊόν 
έκ σταφυλής.

Έχέγγυα είνε ή παλαιότης 
καί τά επίσημα βραβεία τών 
Ελληνικών Εκθέσεων τώνέ- 
τών 1875, 1880,τοΰ Σικάγου 
1894, τοΰ Βορδώ 1895 ώς 
καί τών έν Παρισίοις Παγκο
σμίων τοΰ 1889 καί 1900.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προμηθευτοί τής Βασιλικής Αυλής 
κα'ι τετιμημένοι διά τού Σταυ

ρού τής Σωτήρος

Διά πάσαν παραγγελίαν ή 
σχετικήν πληροφορίαν άποταν- 
θήτωσαν οί βουλόμενοι είς τό 
έν ΠειραιείΚεντρ. Κατάστημα.

"Η ΑΝΑΤΟΛΗ,, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΝΕΚΗ ΔΙ» Β. ίΙΑΠΕΙΙΤΟΙ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ—ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑ ΚΟΥΡΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΩΝ ΕΝ ΠΥΡΓρ 

«Ό Νάρκισσος»

Πλατεία Δημαρχείου καί έναντι Κρονίου 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Πλούσια συλλογή αρωμάτων και ειδών άλλων 
ανδρικών.

Μετοχ. Κεφάλαιον Δρ’2,000,000 ι/ί καταβεβλημένου 
'Ασφαλισμένα Κεφάλαια μέχρι σήμερον δρ. 16,000,000

Διοικητικόν Συμβούλιον
Γεώργιος Άβέρωφ, Πρόεδρος, Ία). Καλαμάρης, 

Αντιπρόεδρος, Άγ. Σλήμαν, Άρ. Θεοδωρίδης,ΆΘ. 
Τυπάλδος Μασιάς, Π. Σάρογλος, Ν. Μοσχοβάκης. 
Ν. Κοντός.

Γεν. Διευθυντής : ΑΘ. Η. ΦΙΛΩΝ
Μεταξύ τών Μετόχοιν τής Εταιρείας καταλέγονται.

Ή Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, ή Τράπεζα 
’Αθηνών, ή Τράπεζα τής Ανατολής, ή Λαϊκή Τρά
πεζα, Κ. Ήλιάσκου [Κωνσταντινουπόλεως],

Διενεργοΰνται άσφάλειαι Ζωής παντός είδους, ά· 
σφάλειαι Προικοδοτήσεως, άσφάλειαι Μικταί, Λαϊκαί 
άσφάλειαι κλπ.

Πρακτορεία εις τάς κυριωτέρας πόλεις Ελλάδος, 
Τουρκίας καί Αίγύπτου.

Πληροφορίαι καί έντυπα παντί τώ αίτοϋντι.

Δ Μ Λ Ώ 1

Ζητοΰμεν συγγνώμην παοά τών συνδρομητών καί αναγνωστών της «Έλληνι- 
κης Έπιθεωρήσεως» διά την έπιβράδυνάιν της διανομής τοϋ τεύχους τοϋ μηνάς 
’Ιουλίου ε. ε. έπελβοϋσαν λόγω πολυημέρου ταξειδίου άνά τάς νήσους τοϋ Αιγαίου 

καί τάς Άκτάς της ’Ιωνίας, τίις Διευθύνσεως ημών.

Φωτογραφία κ. Ρ. Ράλλτ^.

ΑΠΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ Μ1ΤΓΛΗΝΗΣ



647
646

ΤΑΞΕΪΔΙΠΤΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Μ I Τ ϊ·Λ Μ ΝΗ

Προ πολλοΰ καιρού ώνειροπόλουν έν ταξεί- 
οιον μελετης εις τήν Ανατολήν καί τοϋ Αι
γαίου τάς νήσους, Καί έπειδή το ταξείδιον δέν 
εινε πάντοτε εύκολον—και δή, δι άτομα τών 
όποιων η παρουσία ώς έκ τής έργασίας των, 
εινε αναγκαία "εις ένα τόπον—έδέησεν έπί μα- 
ζρόν νά το ονειροπολήσω, νά το σκεφθώ, νά τό 
ποθήσω, καί νά τό αποφασίσω μετά μακράς καί 
σοβαράς σκεψεις. Ακόμη δέ ενθυμούμαι τήν 
χαράν τήν δποίαν ήσθάνθην όταν τδ Γερμανικόν 
ατμόπλοιου άνασΰραν τήν άγκυράν του, ήρχισε 
νά μας φέρη γοργώς μακράν τοΰ Πειραιώς καί 
νά πραγματοποιή τό ώραϊον δνειροπόλημά αου.

Εις τήν Μιτυλήνην έφθάσαμεν, κατόπιν μι
κρών περιπετειών έν Σμύρνη, νύκτα. "Οπως 
δμως συμβαίνη συχνά εις τήν φύσιν τήν ανθρώ
πινον, νά μη ευφισκη την χαράν τήν όποιαν 
ονειροπολεί εις το τέρμα τής πραγματοποιή
σεις τών ελπίδων της,οΰτω καί είς έμέ πατώσαν 
το πρώτον τής Μιτυληνης το εοαφος, καί πραγ
ματοποιούσαν τό δ'νειρόν μου, έπήλθεν είς τήν 
ψυχήν μου, μία λύπη αόριστος, διότι δέν εύρον 
είς τδν πρώτον σταθμόν του ταξειδίου, ούτε 
ίχνος τής χαράς με την όποιαν ήρχισα αύτό.

Φ
Αλλ έαν υπήρςε τεταραγμενη καί πληκτική 

ή πρώτη νύκτα τήν όποιαν διήλθον είς Μιτυ- 
λήνην, αι είκοσι και πεντε ήμέραι τάς δποίας 
έζησα κατόπιν είς αύτήν μέ άπεζημίωσαν πλή
ρως καί μοϋ άφήκαν τάς πλέον ωραίας καί θελ- 
κτικάς εντυπώσεις. Και το ώραϊον καί τό θελ
κτικόν ενυπάρχει είς τήν νήσον τής Λέσβου καθ’ 
δλας αύτοϋ τάς εκφάνσεις. Νωχελώς έξηπλω- 
μενη επί τοΰ Αιγαίου πέλαγους ώς νύμφη πο
λυθέλγητρος λούει τάς άκτάς της είς τά γαλανά 
του ΰοατα και κατοπτρίζεται ύπερήφανος είς 
αύτά.

Εινε βεβαίως δύσκολου μέσα είς τάς πετα- 
κτάς ταξειδιωτικάς έντυπώσεις υά περιγράψη 
τις μέ την ποίησιυ ή όποία αρμόζει, τής Μιτυ- 
λήυης τας ωραίας γραμμας, και τά φυσικά της 
κάλλη. ’Έχουν τόσην ποίησιυ τά κατάφυτα 
βουνά της, έχει τόσου άρωμα ή δροσερά αύρα 
της, έχει τόσηυ ηρεμίαν ή θάλασσά της, έχει 
τόσηυ αί'γληυ δ ούραυός της, έχει τόσηυ λεπτό
τητα ο ψιύυρος τώυ οενδρων της καί τόσηυ 
αβρό ιητα το άσμα τώυ πτηνώυ της καί τόσηυ 
ζωγραφικότητα ή απαράμιλλος θέα της, ώστε

και δ πλέου ποιητικός κάλαμος δέν θά εύρεθή 
είς τό ύψος του καί δέν θά ψάλη έφαμίλ^ως τά 
θέλγητρά της.

•φ*

Και βεβαίως μουου ή ποιητική Λέσβος ήδύ
νατο νά γεννήση καί άναθρέψη είς τούς κόλπους 
της την μεγάλην Ελλήνισα ποιήτριαν τών αρ
χαίων χρόνων, ποιήτριαν, φεΰ ί τήν όποιαν θ’ 
άργήση ίσως άκόμη έπί πολύ ή πατρίς μας νά 
ί'δη άναγεννωμένην καίείς τούς μετέπειτα χρό
νους. Αλλά πλήν τής Σαπφοϋς ή όποία ύπήοξεν 
άναμφιβόλως ή μεγαλειτέρα δόξα τής Λέσβου 
εινε γνωστόν δ'τι ή πόλις τής Μιτυλήνης ήκ- 
μασε οιαφοροτρόπως κατά τήν έποχήν τήν 
ωραίαν τής άρχαιότητος, άφοΰ είχεν ναούς περι
καλλείς, στοάς περιφήμους, καί έκέκτητο ’Ω
δείου καί Μουσείου, καί Φιλοσοφικήν σχολήν. 
Λέγεται μάλιστα δτι, είς τήν σχολήν αύτήν 
εδιοαξε καί δ Αριστοτέλης καί δ ’Επίκτητος 
και ολοι οι Αεσβιοι φιλόσοφοι οί όποιοι κατέ- 
λειπον είς τούς άπογόνους των μαζί μέ τά άλη- 
σμόνητα δνόματά των καί μεγάλας φιλοσοφικός 
γνώμας καί άληθείας.

•φ*
Είς τήν πνευματικήν άκμήν τής Σαπφοϋς καί 

τών μετ’ αύτήν ή συγχρόνως μετ’ αύτής άκμα- 
σάντων φιλοσόφων συνοψίζεται δ'λη ή παρελ- 
θοϋσα ζωή τής Μιτυλήνης. Ήδη είς τάς ήμέ
ρας μας δμιλοΰσα περί τής πνευματικής ζωής 
της δέν είμπορώ νά λησμονίσω δ'τι ή Μιτυλήνη 
μάς έδωκεν ένα Βερναρδάκην, έ'να πνεΰμα μεγά
λου καί ισχυρόν, τδ δποϊον έφώτισε διά τής δυ- 
νάμεώς του δλόκληρον τόν έλληνισμοΰ, καί τδ 
δποϊον ώς μία συνέχεια τοΰ μεγάλου πνευματι
κού παρελθόντος συνέδεσε μέ τούς φωτεινούς 
κρίκους τής γνώσεως καί τής έμπνεύσεως, τδ 
μεγάλου παρελθόν μας πρός τό άσθενές παρόν 
καταλείπων συγχρόνως νέας έλπίδας διά τδ 
άπώτερον μέλλον.......

Φ
Ή σημερινή ζωή τής Μιτυλήνης δέν παρου

σιάζει τίποτε τδ έξαιρετικόν. Ό Μιτυληναϊος 
εινε καλός συζυγος, καλός οικογενειάρχης, καί 
πρδ πάντων καλός πατριώτης. Τδ βλέμμα του 
είνε έστραμμένον πρδς τήν έλευθέραν πατρίδα. 
Οί πόθοι του πρδς αύτήν. Τά όνειρά του πρδς τδ 
μέλλον της. Ζη μετά τών Τούρκων έν ζηλευτή 
δμονοία, χωρίς τοΰτο νά τδν έμποδίζη νά δνει- 
ροπολή μίαν μεγάλην άδιαίρετον καί έλευθέραν 
‘Ελλάδα. Ό Μιτυληναϊος Ήνε πλούσιος. "Ολοι 
οί κάτοικοι σχεδόν εύποροΰν, άφοΰ καί ή πτω- 
χοτέρα οικογένεια έχει νά δώση ώς προίκα τδ 
όλιγώτερον ένα σπήτι, είς τήν έν ώρα γάμου 
κόρην της. Εις τήν άνωτέραν τάξιν υπάρχουν 
περιουσίαι έκπληκτικαί. Καί ολαι αύταί αί πε- 

μόνον είς έξαιρετικάς περιστάσεις έξήρχετο τού 
οίκου της, καί αί περιστάσεις αυται οεν ησαν 
άλλαι παρά ή συμμετοχή της είς τάς θρησκευ
τικός τελετάς.

Έάν δ'μως τδ δημοκρατικόν πνεΰμα τών άρ
χαίων Ελλήνων, παρέσυρε μέν εκείνον είς τήν 
Φροντίδα τών δημοσίων, έκλεισε δε την γυναίκα 
καί περιώρισεν αύτήν έντός τοΰ οίκου, αί Ελ- 
ληνίδες τών μετέπειτα χρόνων ύπείκουσαι είς 
τήν έπίδρασιν τοΰ έκ τής δουλειάς περιβάλλον
τος, ήναγκάσθησαν νά περιωρισωσιν εκουσιως 
έαυτάς εντός τών τεσσάρων τοίχων τών οικιών 
αύτών. Τοΰτο δέν άπεφυγε και η Μιτυληναία.

Φ
Σήμερον δμως οί Έλληνίδες τής Μιτυλήνης 

άπέρριψαν δλας αύτάς τάς προαιώνιους προλή
ψεις. Σήμερον μορφοϋνται ψυχικώς, άναπτύσ- 
σονται σωματικώς—διά τής γυμναστικής και 
πνευματικώς. Υπάρχουν είς τήν Μιτυλήνην 
κυρίαι—δέν θέλω νά άναφέρω ονόματα—μεγά
λης μορφώσεως. Ολαι σχεδόν είνε φιλαναγνώ- 
στριαι. Καί μια άποοειξις τουτου εινε η αστρα
πιαία διάδοσις τής« Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» 
είς δλους τούς εκλεκτούς τής Μιτυλήνης οίκους, 
καί δ ένθουσιασμδς μέ τδν δποϊον κάθε μορφω
μένη κυρία έδέχθη νά συγκαταλεχθή μεταξύ 
τοΰ κύκλου τών άναγνωστριών αύτής. Γνωρί
ζουν ολαι πρδ πολλοΰ ότι τίποτε άλλο δεν ου- 
ναται νά μορφώση καί άναπτύξη ένα πνεΰμα 
παρά ή άνάγνωσις καί ή μελέτη. Καί είς τήν 
άνάγνωσιν καί την μελετην καταγίνεται κάθε 
αορφωμένη κυρία τής Μιτυλήνης. Τά πολιτικά 
ζητήματα τά παρακολουθοΰν έναγωνίως. Συζη
τούν λογικώς καί μετρημένως έπί παντός δ^τι 
θίγει τόν Ελληνισμόν, καί άπδ πολλάς έξ αύ
τών θ’άκούσητε γνώμας καί σκεψεις αίτινες δυ- 
νανται νά προκαλεσουν πολλην την προσοχήν.

Είς τά παιδιά των δίδουν τήν τελειοτέραν 
άνατροφήν. Ή μουσική καί ή ζωγραφική θεω
ρείται— δπως άλλως και εινε—το συμπλήρωμα 
παντός καί πάσης μορφωμένης νέας ή νέου. Και 
πλήν δλων τούτων ή Έλληνίς τής Μιτυλήνης 
γνωρίζει νά διδάσκει είς τά τέκνα της τήν πρδς 
τήν πατρίδα άγάπην. Διότι δλον έκεΐνον τόν πα
τριωτισμόν δ όποιος εκχειλίζει άπο τοΰ Μιτυ- 
ληναίου τήν ψυχήν, δέν τοΰ τον ένεπνευσε βε
βαίως άλλος παρά ή μητέρα του, άφού έκείνη 
αισθάνεται έντδς τής καρδίας της άσβεστα και 
άκοίμητα δλα τά αισθήματα τοΰ μεγάλου Ελ
ληνικού πατριωτισμού.

Φ
Αύταί υπήρξαν αί έκ τής ώραίας Μιτυλήνης 

έντυπώσεις μου.
Εύρον μίαν πόλιν έλληνικωτάτην. Κοινωνίαν 

μορφωμένην. Φύσεις έκλεκτάς, ψυχάς ένθου-

ριουσίαι συνεσωρεύθησαν έκεϊ όχι άπό τής τυ
φλής τύχης τούς άστεϊσμούς ούτε άπδ χρηματι- 
στικά κόλπα, ούτε άπδ έμπορικάς κερδοσκο- 
πικάςκαί επικινδύνους έπιχειρήσεις. Συνεσωρεύ- 
Οησαν έκεϊ διά τής προσωπικής καί ενδελεχούς 
έργασίας, καί διά. τής λελογισμένης και σωφρο- 
νος οικονομίας.

Έάν όμως είς τό παρελθόν δ άσφυκτικδς βίος 
τδν όποιον έζων οί Μιτυληναΐοι—όπως είς κάθε 
χώραν είς τήν όποιαν δέν έπιτρέπεται νά έχη 
τις έλεύθερον τδ φρόνημα καί χαρωπήν τήν 
ζωήν, άφου δέν είχον έλευθέραν πατρίδα— πε- 
ριοριζόμενοι είς τής ζωής τάς άπολύτως άνάγ- 
καίας δαπάνας, τοϊς παρέσχε πλήρες τδ στάδιον 
τής οικονομίας καί συνεπώς τής άποταμιευσεως, 
σήμερον έν τούτοις ή πρόοδος τοΰ πολιτισμού 
άνέτρεψε τούς παλαιούς όρους τοΰ βίου των και 
τούς έκαμε νά βαδίζουν καί αύτοί άγογγύστως 
συμφώνως πρδς τής έποχής τδ νέον πνεύμα.

Φ
Μία ένδειξις τούτου, δύναται νά θεωρηθή 

τών έπαύλεών των ή κομψότης, τών άρχοντικών 
μεγάρων των ή πολυτέλεια. Κάθε οικος έχει την 
ιδιαιτέραν σφραγίδα τής χάριτος καί τής κομψό
τητας, δπως κάθε οίκος έχει τήν πολυτελή του 
διακόσμησιν τήν αύτήν άνετον καί άρχοντικήν 
μορφήν του. Είς τδ Ακλιδιοΰ—ί'δε σχετικας 
εικόνας—έξοχικδν συνοικισμόν, όστις δύναται 
νά θεωρηθή μία συνέχεια τής πόλεως-—άφοΰ 
άπέχει μόλις δέκα λεπτά τής ώρας—εύρίσκον
ται αί Οελκτικώτεραι έπαύλεις τά γραφικώτερα 
μέγαρα μέ κήπους βαθύσκιους και κομψώς διαρ
ρυθμισμένους, μέ κήπους οί όποιοι έχουν το με
γάλο πλεονέκτημα—πολλοί έξ αύτών— νά 
λούουν τά κράσπεδά των είς τής θαλάσσης τδ 
ροχθοΰν, τδ μουρμουρίζον κΰμα....

Φ
Καί αέσα είς δλην αύτήν τήν πολυτέλειαν, 

ώς νύμφη τών άρχαίων μυθικών χρόνων, βασι
λεύει ή καλή καί σώφρων Μιτυληναία. Ή Μι- 
τυληναία διεκρίθη άνέκαθεν διά τήν άφοσίωσίν 
της είς τδν οίκόν της, καί τήν στοργήν της πρδς 
τήν οικογένειαν της. Τοΰτο βεβαίως δέν δύναται 
νά θεωρηθή προτέρημα δλως έξαιρετικόν, άφοΰ 
άπδ μακρών αιώνων ή "Ελληνΐς διεκρίθη δι αύ
τά τά αίσθήματά της. Προτέρημα τής Μιτυλη- 
ναίας δύναται νά θεωρηθή δτι μέ βήματα μετρη
μένα καί μέ σκέψεις λογικός καί σωφρονας παρα
κολουθεί τδν πατέρα, τον άδελφόν, τδν σύζυγον 
είς τήν όδδν τοΰ πολιτισμού, είς τήν όποιαν 
έκεϊνος γοργώς βαίνει, καί άλματικώς προχωρεί.

Πρδ είκοσιν ή είκοσι πέντε έτών ή Ελληνίς 
τής Μιτυλήνης δέν έξήρχετο σχεδόν τοΰ οίκου 
της. Ή μόνη έξοδός της έγένετο δταν έπρόκειτο 
νά πορευθή είς τήν έκκλησίαν. Ακριβώς τοΰτο 
ένθυμίζει τήν άρχαία Έλληνίδα γυναϊκαή όποία
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σιώδεις. Ή πόλις βαίνει και αύτη πρός τήν 
πρόοδον. Έχει κέντρον αναψυχής,—πλήν τών 
απαράμιλλων έξοχων της,—τόν Κήπον της, ένα 
κήπον τέλειον ύφ’ ολας τάς επόψεις, μ,έ καλήν 
οιαρρύθμισιν, μέ τέλειον φωτισμόν, μέ μουσι
κήν, εις τόν όποιον συγκεντρώνεται ολος δ εκλε
κτός κοσμος δ ευρισκόμενος και ζών έν τή πό- 
λει. Π Μιτυλήνη έχει και κινηματογράφον. 
Κινηματογράφον δμως εκλεκτόν και πολύ τε- 
λειοτερον άπό έκεΐνον ποΰ εί'χαμεν πέρυσι είς 
τάς Αθήνας. Έφέτος δέν κατόρθωσαν ν’ απο
κτήσουν θέατρον και τοϋτο λυπεί' πολύ τούς Μι- 
τυληναίους, διότι φιλόμουσοι και έκλεκτικο'ι 
όπως είνε θά ευρισκον έκεΐ τήν ώραιοτέραν και 
άγνοτέραν τέρψιν.

Φ
Εδώ εινε καιρός νά σταματήσω τάς περί Μι- 

τυλήνης έντυπώσεις μου. Έν τούτοις πριν ή 
κλείσω αύτάς, κλείω τούς δφθαλμούς και διά 
μίαν στιγμήν έπανέρχομαι διά τής φαντασίας 
προς αύτήν, και ένθυμοϋμαι τήν ζωγραφικήν 
της άποψιν, καί έπαναβλέπω πάλιν τόν απαρά
μιλλου κόλπον τής Γιέρας των, τήν ήρεμίαν 
του λιμένος της, τήν θαυμασίαν θεάν της άπό 
τόχωρίοιον ΑνωΧάλικα,τά κατάφυτα καί κατα- 
πρασινα ορη της, τάς μοναδικάς γραμμάς της, 
του Ακλιδιοΰ της, τό καταπράσινον περιβάλλον, 
καί ένώ όλα αύτά τά έπαναβλέπω διά τής φαν
τασίας πλέον, η χειρ μου χαράσσει άκουσίως.

Χαΐρε ωραία Μιτυλήνη, χαΐρε, δέν θά σέ λη
σμονήσω ποτέ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΨΙΣ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Τ’ΑΚΛΙΔΙΟΥ

Η μετά τόσης ανυπομονησίας άναμενομένη 
έπίδοσις τής άνακοινώσεως τών Δυνάμεων έπί 
τοϋ Κρητικοΰ ζητήματος έγένετο τήν Ιην ’Ιου

λίου ταυτοχρόνως έν 
Τό Κοητικόν ζήτημα Άθήναις, Κων)πόλει 

καί Χανίοις. Δι’ αύ
τής άνακοινοΰνται τά έξής: α')Ότι άνακαλοΰνται 
τά έν Κρήτη διεθνή στρατεύματα τήν 13)26 
ίδιου μηνός. β') Ότι στηρίζονται έπί τής δρα
στηριότητας τών καθεσιηκι ιών αρχών διά τήν 
άσφάλειαν τοΰ Μουσουλμανικού λαοΰ. γ ) Οτι 
εξακολουθούν άσχολούμεναι μετ’ εύμενείας περί 
του Κρητικοΰ ζητήματος έτοιμοι νά 2,όβωοι 
μέτρα άτινα ήθελον θεώρηση χρήσιμα πρός έπα- 
ναφοράν τής ησυχίας έν ή περιπτώσει ήθελεν 
αύτη διαταραχθή. -δ') Ότι έπαινοΰν τήν στά
σιν τής Ελλάδος, ε ) Οτι συνιστοΰν τήν άποχήν 
άπό πάσης ένεργείας δυυαμένης νά θεωρηθή ώς 
πρόκλησις έκ μέρους τής Τουρκίας, ς·') Ότι 
άποστέλλουσιν φυλακίδας πρός φρούρησιν τής 
Οθωμανικής σημαίας καί τών σημαιών τών 

τεσσάρων προστατίδων Δυνάμεων καί πρός έγ- 
γυησιν άσφαλείας τών Κρητών Μουσουλμάνων 
καί ζ ) οτι ή έν Σούδα παρουσία τών φυλακίδων 
ένδεικνύει τήν διατήρησιν τών υψηλών δικαιω
μάτων τής Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου ώς καί τήν 
προστασίαν τών τεσσάρων Δυνάμεων.

Τάς αποφάσεις ταύτας των Δυνάμεων οί αμέσως 
ενδιαφερόμενοι Κριτές διά τών κκ. Μιχελιδάκν) καί 
Βενιζελου άπεδεχθ-ησαν ώς προσωρινήν λύσιν προ
παρασκευαστικήν τοϋ οριστικού διακανονισμού τών 
προαιώνιων πόθων τών Κρητών. Ή Κυβέρνησις καί 
ο κ. Δραγούμης εύρίσκουν ικανοποιητικήν τήν λύσιν 
ταύτην, ή δέ άντιπολίτευσις τών κκ. Ράλλη και 
Μαυρομιχάλη παραδέχεται ταύτην ώς άσύμφορον καί 

επιβλαβή διά τά συμφέροντα τοϋ Κρητικοΰ λαοϋ. Ό 
τύπος εκφράζει τήν γνώμην του καί ό λαός,οι ειδικοί 
καί επίσημοι λέγουν, λέγουν, λ,έγουν.Δυστυχώς οί λό 
γοι ήγαγον τό έθνος εις τόν κρημνόν καί ούδείς πλέον 
προσέχει είς τάς γνώμας τών πολιτικών καί τοΰ τύ
που. Σήμερον είνε καταφανές δτι ώς Κράτος έχα- 
σαμεν καί τό ελάχιστου ΐ'χνος αξιοπρέπειας, ισχύος 
καί επιβολής. Διά νά έννοηθή τοϋτο καλλίτερον, 
απαιτείται νά μελετηθή ό ελληνισμός της Τουρκίας 
έπιτοπίως. Ανάθεμα ακούεται άπ’ άκρου είς άκρον 
της Τουρκίας διά τούς δημιουργούς τοϋ πολέμου τοΰ 
1897. Έκτοτε ό ελληνισμός, ή ορμητική καί ακατά
σχετος έκείνη δύναμις, συνετρίβη καί ούδείς εύρέθη να 
τήν περιμαζεύσει καί τήν άναστηλωση.

Ό ελληνισμός σήμερον διέρχεται κρίσιμον περίο
δον. ’Οκτώ έκατομμύρια "Ελληνες, σεβαστοί μέχρι 
πρό δεκαετίας, σήμερον θεωρούνται άγέλη προβάτων 
ετοίμων πρός σφαγήν. Ό τουρκικός λαός φανατιζό- 
μενος ύπό εμπαθών καί τυφλών οργάνων είνε έτοιμος 
νά τόν κατασπαράξη. Καί δέν εννοεί οτι σπαρασσων 
τόν έλληνισμόν καταξεσχίζει τάς ιδίας αύτοΰ σάρ
κας. Σήμερον τό καθήκον δλων μας είνε έν. Νά εξο- 
πλίσωμεν τήν ’Ελλάδα, νά δημιουργησωμεν στρατόν 
καί στόλον διά νά έμπνεύσωμεν είς τήν οθωμανικήν 
Αύτοκρατορίαν τήν ιδέαν τής ισχύος, ήτις θα γεν- 
νήση τόν πρός ήμάς σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν δι’ 
ών θά προοδεύση ό ελληνισμός ένισχύων καί τό σα- 
λευόαενον τουρκικόν καθεστώς. λ.

Β ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ’
’Ιδού δ’.ατί ή Ααίδη Βύρωνος δέν άπήντησε 

ποτέ, ώς άγαλμα ψυχρά καί σιωπηλή ώς τάφος 
είς τούς έξορκισμούς, είς τάς έπιπλήξεις καί προ
κλήσεις μεγαλοφυούς συζύγου έξ έκείνων τών 
όποίων ή φωνή άκούεται διά μέσου τών αιώ
νων. ’Ιδού διατί δέν άπεκρίθη είς έκεΐνον δστις 
ώς τρίχινον σάκκον έφερε τήν άνάμνησίν της 
καί ώς φυλακτήριον τήν εικόνα τοΰ τέκνου των. 
Έπροσπάθησαν πρό πολλοϋ ήδη χρόνου νά εύ- 
οωσι τόν λόγον τοΰ αινίγματος, νά έγείρωσι 
τήν καλύπτραν τοΰ μυστηρίου τούτου, νά λύ- 
σωσι τό ήθικόν πρόβλημα, νά έξηγήσωσι τέλος 
διά προσφυούς καί πιθανής έξηγήσεως τήν αντι
φατικήν ταύτην διαγωγήν γυναικός τίμιας καί 
απίστου, ήθικής καί αχάριστου, σώφρονος καί 
ένοχου, γλυκείας καί αμείλικτου.

* Συνέχεια έκ σελ. 515.

Τά χρονικά τής έποχής, πρίν ή ιστορία έπι- 
ληφθή τής έρεύνης, ειχον διερωτήση τήν 
σφίγγα ταύτην μέ τόν μυστηριώδη οφθαλμόν 
καί τά (σφραγισμένα χείλη. Εινε βέβαιον, δτι ή 
διαγωγή του λόρδου Βύρωνος κατά τό πρώτον 
έτος τοΰ γάμου κρινομένη υπό τήν αύστηροτέ- 
ραν έποψιν, δέν διοει λαβήν είς ητιολογημενην 
τινά κατ’ αύτοΰ μομφήν δικαιολογούσαν αντί
ποινα. Τά λεγάμενα περί σεραγίου, έλευθερίων 
ηθοποιών, καί λυσίκομων ποιητριών μεθ ών, 
ώς μέλος τής έπιτροπής τοΰ θεάτρου Drury ό 
Βύοων είχε δήθεν τήν σκανδαλώδη τιμήν νά 
συνδέεται, άποδεικνύονται έστερημένα παντελώς 
βάσεως, καί θά ίδωμεν, πώς ή κυρία March η, ή 
αθώα διαφθορεύς καί φαντασιώδης αντίπαλος 
τής Ααίδης Βύρωνος είς τήν οποίαν άπέδωκαν 
τήν συζυγικήν έριδα, καί ήτις έσυρίχθη έν τώ 
θεάτρω ένεκα τής κατηγορίας ταύτης, οέν έβρά- 
δυνε νά έκδικηθή οι’ άποδείξεως τής άθωοτητός 
του. ’Αλλά καί άν άκόμη πάντα ταϋτα ησαν 
άληθή, καί όταν άκόμη δλοι οί θρυλλοι θά 
ήσαν αύθεντικοί, ολαι αί μαρτυρίαι πιθαναι καί 
πλήρεις κύρους, όχι, καί πάλιν δέν θά υπήρχε 
τι δυνάμενον νά δικαιολογήση τιμωρίαν τής 
όποιας τήν άγρίαν σκληρότητα ούόέν σφάλμα 
θά ήδύνατο νά καταστήση αξίαν συγγνώμης και 
ίσοφαρίση τό άντίποινον.

’Ιδού πώς ακριβώς έχουσι τά τοΰ σεραγίου 
τούτου. Εΐδομεν δτι μετά τον γάμον δ λόρδος 
Βύρων καί ή λαίδη Βύρωνος έπανήλθον είς Αον- 
δΐνον. Ο λόρΟος Βύρων εδημοσιευσε τότε ras 
Έβραϊκάς μελωδίας καί ποιήματα τινα μεταξύ 
τών όποίων καί τήν ωδήν είς Βατερλώ. Σπα
νίως έφαίνετο είς δημόσια κέντρα καί πάντοτε 
μετά τής γυναικός του. Ολίγιστοι έγνώριζον.τό 
έσωτερικόν τοΰ οίκου του. Η λαίδη Βύρωνος 
είχε πάντοτε πλησίον της τήν παλαιαντης παι
δαγωγόν Κλερμόν τήν όποιαν έθεώρει φίλην της 
καί πολύ έπεριποιεΐτο. Ούτω, λέγει ή κυρία 
Belloc, είτε διότι δ λόρδος Βύρων έκουράσθη εκ 
τής διαρκούς παρουσίας τρίτου προσώπου, είτε 
διότι είδε μετά λύπης τήν έπιρροήν ήν μία ξένη 
είχεν έν τώ οίκω του προσέβαλεν ώς φαίνεται 
πολύ σκληρώς τον έγωϊσμον τής γυναικός ταυ- 
της. Είνε τούλάχιστόν τό μόνον έλατήριον εις 
τό όποιον δύναται τις νά άποοώση τό βαθύ και 
άκοίμητον μίσος τό όποιον επεδειξε κατόπιν. 
Γνωρίζουσα κάλλιον παντός άλλου τόν χαρακτή
ρα τής λαίδης Βύρωνος μετήλθε καταλλήλως 
πάντα τρόπον δπως έξαψη τήν ζηλοτυπίαν τη, 
καί δηλητηριάση τήν οικιακήν της ευτυχίαν. 
Ύπεδαύλιζε καί τάς μικροτέρας αύτής δυσα
ρέσκειας κατά τοΰ λορδου Βύρωνος, εσυκοφα^τει 
αύτόν διά ψευδών παραστάσεων και εμεγαΛο- 
ποίει τά σφάλματα άτινα ήδύνατο νά έχη. Τό 
εύερέθιστον τοΰ χαρακτήρας του δεν επετρεπε 
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είς αύτόν νά άπαντήση μετά ηρεμίας εις αδίκους 
επιπλήξεις. Ή ειλικρινής αγάπη ήν ήσθάνετο 
πρός τήν γυναίκα του έδιπλασίαζε τήν μανίαν 
του διά τήν μέγαιραν ής ή επιβολή ήτο τόσον 
ολέθρια είς τόν οΐκόν του.Παρεπονέθη διά τοϋτο* 
τά παράπονά του περιήλθον είς γνώσιν της και 
ώρκίσθη νά έκδικηθή. Ή εύκαιρία δέν έβράδυνε 
νά παρουσιασθή. Ό λόρδος Βύρων διωρίσθη μέ
λος τής επιτροπής τοΰ Drury Lone. Τά καθή- 
κοντά του υπεχρέουν αύτόν δ'πως διατηρή διαρ
κείς σχέσεις μετά τών ηθοποιών άμφοτέρων τών 
φύλων τοϋ θεάτρου τούτου. Η λαίδη Βύοωνος 
έ'ρμαιον τών δολίων εισηγήσεων τής επίβουλου 
εμπίστου της έκρινεν οτι τοϋτο ήτο πρόφασίς τις 
δπως άποκρύψη πανουργίαν τινά, δέν έξέφρασε 
ποσώς τάς υποψίας της πρός τόν'σύζυγόν της, 
άλλά τόν μετεχειρίσθη άγερώχως και ύπεροπτι- 
κώς.

Κατά τό τέλος τοΰ 181.) ολίγον χρόνον μετά 
τήν γέννησιν τής Άδας, ή ωραία Marilyn ήτις 
ήτο τότε μέλος τοΰ θιάσου τοΰ Drury Lone 
έπαρουσιάσθη έίς τόν λόρδον Βύρωνα διά νά 
δμιλήση είς αύτόν περί υποθέσεων. Κατά τήν 
στιγμήν τής παρουσιάσεως έ’γραφεν έν τή βι
βλιοθήκη του. Ό ύπηρέτης τήν είσήγαγε. Διαρ- 
κούσης τής έπισκέψεώς της έπήλθε σφοδρά κα- 
ταιγις και βροχή ραγδαία, ούτως ώστε μή δυ- 
ναμένη νά έπιστρέψη οίκαδε πεζή έστειλε πρός 
άναζήτησιν άμάξης άλλά δέν εύρέθη τοιαύτη.
Ο λόρδος Βύρων διέταξε τότε νά ζεύξωσι τούς 

ίππους είς τήν άμαξαν και δδηγήσωσι τήν κ. 
Mardyn είς τόν οΐκόν της. Ή λαίδη Βύρωνος 
είδοποιηθεισα παρά τής άγρύπνου κατασκόπου 
της περί τής παρουσίας τής ήθοποιοΰ ταύτης 
έπί τοσοΰτον έλησμόνησε τήν αξιοπρέπειαν της 
ώστε άπηγόρευσεν είς τόν αμαξηλάτην νά ύπα- 
κουση είς τάς διαταγάς τοΰ κυρίου του. Έπανέ- 
πεμψε τδν υπηρέτην νά εί'πη είς τόν Βύρωνα 
οτι ή άμαξα είχε δοθή είς άλλον καί έπομένως 
εύρίσκετο έκτος τής οικίας. Έξοργισθείς έκ τής 
άρνήσεως ταύτης, ής διεγίνωσκε τό έλατήριον, 
δ λόρδος Βύρων, έπανέλαβε μετ’ άγανακτήσεως 

“—έν τοιαύτη περιπτώσει ζεύξατε άμέσως τήν 
άμαξαν τής Κυρίας—άλλά καί ή διαταγή αυτή 
δέν έξετελέσθη περισσότερον τής πρώτης. Ή 
λαίδη Βύρωνος είπεν είς τόν υπηρέτην.—Εί'πετε 
είς τόν Κύριόν σας δτι ούδέποτε ή κ. Mardyn 
θά άνέλθη είς άμαξαν ήτις μοί άνήκει. Ή άδι
κος αυτή συμπεριφορά έξηρέθισε τόν Βύρωνα. 
Εστράφη πρός τήν κ. Mardyn καί τήν παρε- 

κάλεσεν δπως κάαη είς αύτόν τήν τιυ,ήν νά 
μείνη καί γευματίση μετ’ αύτοΰ άφοΰ δένύπήρχε 
τρόπος δπως συνοδευθή μέχρι τής οικίας της. 
Προσέφερεν αύτή τόν βραχίονα δπως τήν όδη- 
γήση είς τήν αί'θουσαν τοΰ φαγητού δ'που είχε 
προηγηθή ή λαίδη Βύρωνος καί προχωρών πρός 

αύτήν έπαρουσίασε τήν κ. Mardyn.' ’Αντί νά 
ύποδεχθή αύτήν εύμενώς οπισθοχώρησε βήματά 
τινα καί άπηύθυνε πρός αύτόν τούς πικροτέρους 
χλευασμούς διά τόν σκοπόν τής έπισκέψεώς τής 
κ. Mardyn... καί τήν διαγωγήν του, εΐτα δρμή- 
σασα πρός τήν θύραν έξήλθεν. Ό λόρδος Βύρων 
λίαν έξωργισμένος ώστε νά συγκρατήση εαυτόν 
τήν ήκολούθησεν άπευθύνων πρός αύτήν λόγους 
προσβλητικούς έξ έκείνων τούς όποιους ή υπε
ροψία δέν συγχωρεΐ ποτέ καί έπανέκλεισε κατά 
πρόσωπόν αύτής τήν θύραν παταγωδώς. Έπα- 
νήλθεν αύτη έντός ολίγου* ή στάσις της ήτο 
γαλήνιος καί σταθερά.—Σάς άφίνω διά παντός, 
είπε, δέν θέλω νά ζώ μετά τοιούτου άνθρώπου— 
ύπήρξαν αί τελευταϊαι λέξεις άς δ Βύρων ήκουσε 
παρά τής συζύγου του. Τήν είδε τότε διά τε
λευταίαν - φοράν. Άνήλθεν είς τήν άμαξαν τήν 
όποιαν είχε ζεύξη διά τήν κ. Mardyn, κατά 
νέαν διαταγήν τοΰ λόρδου Βύρωνος, καί έφυγα- 
δεύθη ούτως είπεΐν έκ τής ιδίας της οικίας. 
Άπεσύρθη πλησίον τοΰ πατρός της άφίνουσα 
τόν λόρδον Βύρωνα κατάπληκτον καί τήν κ. 
Mardyn άθώαν καί άναίτιον άφορμήν δλης αύτής 
τής ταραχής μονονουχί λιπόθυμον.

(’Ακολουθεί) ΜΙΛΤ. I. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ό Νέος Σουλτάνος, Μωάμεθ ό Ε', κατέστη εύ
θύς έξ άρχής εξαιρετική φυσιογνωμία.“Εχει κάποιον 
άέρα άληθοΰςήγεμόνος μή δεσμευομένου άπό τύπους, 

οί όποιοι έπιδρώσιν τόσον έπί
Μωάμεθ ο Ε'. τών σκέψεων καί έπί τών δια

βημάτων τών έπί τών θρόνων 
καθημένων συνήθων καί κοινών ηγεμονικών μορ
φών. Τό διάβημά του πρός τόν Πατριάρχην μας 
κατά τήν ημέραν τής εορτής τής περιζοισεως τής 
σπάθης έξεταζόμενον ούχί άπό ελληνικής, άλλά άπό 
γενικής άπόψεως άποδεικνύει τόν άνδρα τόν έχοντα 
όρμάς καί αισθήματα εύγενή καί γενναία. Ή άντί- 
στασίς του καί διαμαρτυρία του κατά τών βιαίων 
και τυραννικών αποφάσεων τών Νεοτούρκων, οΐτι- 
νες προέβησαν είς άθρόας άπαγχονίσεις καταδει
κνύει δτι έπί τοΰ Θρόνου τών ’Οσμανιδών έπικά- 
θηται άνήρ μέ σθένος καί πρωτοβουλίαν. Ό τρό
πος μέ τόν όποιον I υποδέχεται τούς δημοσιογρά
φους άπηλλαγ μένος στόμφου καί υπεροψίας, οί λό
γοι τούς οποίους πρός αύτούς άπευθύνει καί ή έκ- 
τίμησις ήν πρός τό έργον των έκδηλοϊ παρουσιάζει 
τόν νέον Σουλτάναν, 'Ηγεμόνα περισσότερον φιλε
λεύθερον καί περισσότερον νεωτεριστήν άπό κάθε 
άλλον συνάδελφόν του ηγούμενον Λαοΰ έμπεποτι- 
σμένου μέ τάς άρχάς τοΰ νεωτέρου πνεύματος. Τά 
μελετώμενα ταξείδιά του, οί περίπατοί του, αί έπι-

Φωτογραφία κ. Π, Μπαρδοπονλον

ΜΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΑΥΛΙΣ Τ’ΑΚΛΙΔΙΟΥ

σκέψεις τών κτημάτων των, ή σπουδή ήν επεδειςετ 
δπως έπανορθώση τά αδικήματα άτινα επηνέχθη- 
σαν έξ αιτίας του είς πρόσωπα μεθ ων φιλικώς 
συνεδέετο κατά τήν έποχήν καθ’ ήν ήτο πρίγκηψ, 
ή προθυμία μεθ' ής άπεδέχθη τήν επίτιμον προε- 
δρείαν τής Επιτροπής τής καταρτισθείσης πρός 

συλλογήν έράνων διά τά θύματα τών ’Αδάνων και 
ό πόθος του, δπως τό ταχύτερον ϊδη τήν πρωτεύ

ουσαν του έξωραϊζομένην καί έκπολιτισμένην και 
πληθύς άλλων γεγονότων τά όποια καθημερινώς 
έκπλήττουσι τό παγκόσμιον κοινόν, τό όποιον τούς 

’Οθωμανούς Μονάρχας άλλως φαντάζεται, κατα- 
δεικνύουσιν δτι ό νέος Σουλτάνος δέν είνε μόνον 
Μονάρχης αγαθός καί γενναιόφρων, άλλά προσωπι- 
κότης έπιβάλλουσα καί προωρισμένη νά έπιδράση 
ούσιωδώς έπί τών τυχών τής ’Οθωμανικής Αυτο

κρατορίας.

ΤΟΥΡΓΕΝΕΒ

Μ ςυναΝτΗςις

Έκαθήμην σέ μικρό δάσος σημυδών τό φθινόπω- 
ρον περί τά μέσα Σεπτεμβρίου. ’Από τό πρωί έπεφτε 
ψιλή βροχή διακοπτομένη ύπό θερμών άκτίνων τοΰ 
ήλιον ήτο εύμετάβλητος καιρός. Ό ούρανός πότε 
έσκεπάζετο μέ άσπρα νέφη, πότε αίφνης κατά 
τόπους έκαθαρίζετο πρός στιγμήν, καί τότε έφαί
νετο διά μέσου τών διεσκορπισμένων νεφών «5 
κυανούς ούρανός καθαρός καί γλυκύς ώσάν ωραίος 

οφθαλμός.
Έκαθήμην, παρατηρούσα γύρω καί ήκουα. Τά 

φύλλα- έκαμνον μικρόν θόρυβον άπό πάνω άπό τό 
κεφάλι μον άπό μόνον τόν θόρυβον ήτο δυνατόν 
νά μάθή κανείς ποία ήτο τότε ή έποχή. Αέν ήτο 
τό εύθυμο καί γελαστό λαχτάρισμα τής ανοίξεως., 
τό Απαλό ψιθύρισμα, ούτε ή μακρά συνομιλία τοΰ 
καλοκαιριού, ούτε ή δειλή καί ψυχρά τον βαθειοϋ 
φθινοπώρου άλλά μόλις άκουομένη καί νυσταλέα 
φλυαρία. Μικρό αεράκι μόλις 1 έφυσοϋσε έπί τών 
κορυφών. Τό έσωτερικόν τοΰ δάσους, υγρόν έκ τής 
βροχής, έπανειλημμένως ήλλαζεν δταν ο. ήλιος 
ελαμπεν ή έκρύπτετο ύπό τών νεφών και πότε ολό
κληρον έφωτίζετο, ώσάν νά έμειδιοΰσεν αίφνιδιως το 
παν μέσα σ’ αύτό, πότε πάλιν οί λεπτοί κορμοί των 
σημυδών αίφνιδίως έλάμβανον λεπτήν λάμψιν λεύκου 
μεταξωτού καί τά ριγμένα έπί τής γής μικρά φύλλα 
αίφνης έφωτίζοντο καί ήναπταν ώσάν χρυσάφι,
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ενώ τά κόκκινα κοτσάνια τών υψηλών, κατσαρών 
φτερών, χρωματισμένων πλέον μέ τό φθινοπωρινό 
τους χρώμα, ομοιον μέ τό χρώμα τής ώριμου στα
φυλής διεφαίνοντο ατελεύτητα, μπερδευόμενα πρό 
τών οφθαλμών μου- πότε πάλιν αίφνιδίως όλα γύοω 
ελάμβανον μαβύ χρώμα· τά χτυπητά χρώματα ώσάν 

αστραπή εσβυνα» και τότε αί σημΰδαι έστέκοντο 
όλες άσπρες, χωρίς λάμψι, άσπρες ώσάν τό χιόνι, 
το οποίον άκόμη δέν ήγγισεν ή ψυχρά άκτίς τοΰ 
ήλιου- καί κρυφά, πονηρά, ήρχισε νά σκορπίζεται 
και νά ψιθυρίζη εις τό δάσος ή ψιλή βροχή. Τό 
φύλλωμα σημαντικά ίκιτρίνισε- μόνον ποΰ και ποΰ 
έστέκετο καμμιά νέα, κατακόκκινη είτε χρυσή καί 
επρεπε νά τήν δή κάνεις πώς ήναπτε ζωηρά είς 
τόν ήλιον, όπόταν αί ακτίνες του αίφνιδίως διήρ- 
χοντο, γλυστρώντας καί λάμποντας, διά μέσου τών 
λεπτών κλάδων πρό ολίγου πλυθέντοι-» υπό τής 
βροχή?·

Κανένα πουλάκι δεν ήκούετο' όλα περιμαζεύθη- 
σαν και εσιώπησαν, μόνον κάποτε ώσάν μετάλλινο 
κουδουνάκι ήκούετο ή φωνή ή ειρωνική τοΰ μελισ- 
σοφάγου.

Πρό τοΰ νά σταματήσω είς αύτό τό δάσος μέ τό 
σκυλί μου επερασα απο το δάσος τών υψηλών 
λευκών. Ομολογώ οτι δεν άγαπώ ποιώ αύτό τό 
δένδρο, την λευκήν, με τόν ώχροκόκκινον κορμόν 
και μέ τό σταχτεροπράσινο μεταλλικό φύλλωμα, 
τό όποιον αύτή σηκώνει όσο μπορεί υψηλότερα καί 
ώσάν τρεμουλιαστό ρηπίδι σκορπίζει είς τόν άέρα' 
δεν άγαπώ το αιώνιο κούνημα τών στρογγυλών, 
άκαταστάτων φύλλων άνεπιτήδεια προσκολλημένων 
είς τά μακρυά κοτσάνια.

Είναι ώραΐα ένίοτε κατά τάς θερινάς έσπέρας 
όπόταν ύψουμένη έν μέσφ χαμηλών θάμνων άντι- 
μετωπίζει τάς Ακτίνας τοΰ δέοντος ήλιου καί λάμ
πει καί τρέμει άπό τήν ρίζα ώς τήν κορφή περιχυ- 
μένη μέ τό κιτρινωπό χρώμα- είτε όπόταν, κατά 
καθαρόν άνεμώδη ημέραν όλη μέ θόρυβο κινείται 
καί ψιθυρίζει είς τόν κυανοΰν ούρανόν καί κάθε 
φύλλο αύτής παρμένο μέ τήν ορμή τοΰ άνέμου ώσάν 
νά θέλη νά κοπή καί νά πετάξη εις τό άπειρον. 
Άλλ’ έν γένει δέν άγαπώ αύτό τό δένδρον καί χωρίς 
νά μείνω νά άναπαυθώ ο’ αύτό τό δάσος ήλθα είς 
το δάσος τών σημύδων οπού εκάθισα άπό κάτω άπό 
όνα δένδρο, τοΰ οποίου οί κλώνοι ήρχιζον χαμηλά 
άπό τήν γήν καί έπομένως μπορούσαν νά μέ προ- 
φυλάξουν άπό τήν βροχή- καί άφοΰ έθαύμασα τήν 
γύρω μου θέα έκαιμήθηκα ήσυχα καθώς κοιμούνται 
μόνον οί κυνηγοί. Δέν μπορώ νά πώ πόση ώρα έκοι- 
μήθην, άλλ’ όταν ήνοιξα τά μάτια μου όλο τό έσω- 
τερτκό pop δάσους ήτο γεμάτο άπό ήλιο καί είς δλας 

δια μέσου τ<Λγ μέ χαράν σειομένων

φύλλων εφαινετο και έλαμπεν ό γαλανός ουρανός. Τά 

νέφη εκρυβησαν, διεσκορπίσθησαν ύπό τοΰ άνέμου. 
ο καιρός έκαθάρισε καί είς τήι Ατμόσφαιραν ήτο 
αισθητη εκείνη ή ιδιαιτέρα φρεσκάδα, ή οποία γε
μίζει τήν καρδ/ά μέ κάποιο γενναίο συναίσθημα καί 
σχεδόν πάντα προλέγει ήσυχη καί καθαρά βοαδιιά 
μετά βαρειά ημέρα.

Απεφάσισα νά σηκωθώ καί νά δοκιμάσω καί 
παλιν την τύχη μου όπόταν αίφνιδίως τά μάτια 
μου προσηλώθησαν είς άκίνητον άνθρωπον.

Επρόσεξα καί διέκρινα νέα χωρική.
Εκάθητο είκοσι βήματα μακρυά μου μέ σκυμ

μένο τό κεφάλι καί μέ ριγμένα τά χέρια της στά 
γόνατα- είς ένα άπ’ αύτά, άνοικτό ολίγον, εύρίσκετο 
ένα μπουκετάκι άπό λουλούδια τοΰ άγροΰ καί σέ 
κάθε άναπνοή της έπεφτε στή φούστα. Καθαρό άσπρο 
υποκάμισο, κουμπωμένο είς τό λαιμό καί είς τά χέ

ρια επεφτε με μικρές μαλακές πιέτες γύρω στό σώμα 
της· μεγάλα κίτρινα ψευδομάργαρα σέ δυο σειρές 
έπεφταν άπό τό λαιμό στό στήθος. Ήτο ώραιοτάτη. 
Πυκνά, ξανθα μαλλιά έχωρίζοντο είς δύο πλεξίδες 
ποΰ διεκρινοντο άπό κάτω άπό τό κάτασπρο μαν- 
τΰλι τραβιγμενο σχεδόν στό μέτωπο- τό πρόσωπον 

ητο σκεπασμένο με έκεϊνο τό χρυσό ήλιόκαμμα, τό 
οποίον λαμβάνει μόνον τό λεπτό δέρμα. Δέν μπο
ρούσα να δώ τα μάτια της, διότι δέν τά έσήκωνε' 
άλλ’ έβλεπα τά λεπτά της φρύδια, τές μακρές βλε
φαρίδες' ησαν υγρές καί έπάνω στό ένα της μά
γουλο έλαμπε στον ήλιο, ίχνος δακρύου ποΰ έμεινε 
κοντά στά χείλη της, τά ολίγον ωχρά. "Ολο τό κε- 
φαλάκι της ήτο χαριτωμένο, μάλιστα καί ή ολίγον 
πλατειά καί στρογγυλή μύτη δέν τόν χαλούσε. Μοΰ 
ήρεσε πρό πάντων ή έκφρασις τοΰ προσώπου της. 
Ητο τόσο άφελές, τόσο μελαγχολικό καί γεμάτο παι- 

διακίσσα άπορία μπροστά στή δική της θλίψι. 
Καθώς φαίνεται θά έπερίμενε κάποιον στό δάσος' 
κάτι τι έτριξε- άμέσως εσήκωσε τό κεφάλι της καί 
έκύτταξε γύρω- εις τήν διαφανή σκιάν έλαμψαν τά 
μάτια της, μεγάλα, φωτεινά καί δειλά σάν τής έλά- 
φου. ’Ολίγα δευτερόλεπτα ήκουε χωρίς νά μετακινή 
τά μάτια της άπό τό μέρος άφ’ όπου ήκούσθη ό 
κρότος, έστέναξε, έγύρισε τό κεφάλι, άκόμη έσκυψε 
καί ήρχισε σιγά σιγά νά διαλέγη τά λουλούδια. Τά 
βλέφαρά της έκοκκίνησαν, πικρά έκινήθησαν τά 
χείλη καί άλλο δάκρυ έπεσεν άπό κάτω από τα πυκνά 
φρύδμτ σταματώντας καί λάμποντας είς τό μάγουλο. 
"Ετσι έπέρασεν αρκετή ώρα- ή κόρη δέν έκινεΐτο 
μόνον σπάνια έκινοΰσε μέ στενοχώρια τά χέρια της 
και ήκουεν ολο ήκουε. Και πάλιν κάποιος θόουβος 
ήκούσθη (ίς τό δάσος, έκείνη άνετινάχθη. Ό κρότος 
δέν έπαυεν, ήρχιζε νά γίνεται καθαρώτερος, έπλη- 
σιαζε, ηκουσθησαν επι τέλους άποφασιστικά βή· 

μαία. >Εκείνη εσηκώθη καί ώσάν νά έφοβήθη, τό 

προσεχτικό της βλέμμα έτρεμε. Διά μέσου τών δέν
δρων έφάνη άνδρική μορφή. Αύτή αίφνης κατεκοκ- 
κίνησε, μέ χαρά και ευτυχία έμειδίασεν, ηθελησε νά 
κινηθή άλλά καί πάλιν έπεσεν είς τό χώμα, ώχρίασεν, 
έταράχθη καί τότε μόνον εσήκωσε τό τρέμον σχεδόν 
ικετευτικόν βλέμμα της όταν εκείνος έστάθηκε δίπλα 

της.
Μέ περιέργεια τόν έκύτταξα. fΟμολογώ ότι δέν 

μοΰ έκαμε καλή έντύπωσι. Ήτο καθώς φαίνεται 
χαϊδεμένος υπηρέτης νέου, πλουσίου κυρίου. Φο
ρούσε κοντό επανωφόρι χρο'ιματος μπρούντζον, κα
θώς φαίνεται βγαλμένο άπό τήν πλάτη τοΰ κυρίου 
του, κουμπωμένο έως τό λαιμό, γραβάτα τριαντα- 
φυλένια μέ άκρες χρώματος κυανού καί βελουδένιο 
μαύρο κασκέτο μέ χρυσό γαλόνι, κατεβασμένο ώς τά 
φρύδια. Οί στρογγυλοί του γιακάδες τοΰ άσπρου 
υποκαμίσου άσπλαγχνα τοϋ στενοχωρούσαν τά αυτιά 
καί τά μάγουλα, τά κολαρισμένα κάτω μανίκω έσκέ- 
παζαν όλο τό χέρι έως τά κόκκινα και στραβά δά
κτυλα, στολισμένα μέ άργυρά καί χρυσά δαχτυλίδια.

(’Ακολουθεί)
ΑΝΝΑ ΣΤ· ·

'Η Μιτυλήνη δύναται νά δεωρηδί] άσφαλώς 
ώς μία τυχηρά πόλις. Διότι άφοΰ ηύτύχησε νά 
άποκτήση πρόϊ,ενον τόν κ. Ίωαν. Καρατί,άν—* 
περί τής δράσεως τοϋ όποιου γράφομεν είς άλ

λην στήλην
*Η Δίς Διευθύντρια τοϋ *Ελ- —καί Μητρο- 

ληνικοϋ Παρθεναγωγείου πολίτην τόν
Μιτυλήνης σεβαστόν κ.

Κύριλλον, 
μίαν άληθώς έ£έχουσαν φυσιογνωμίαν τοϋ Ελ
ληνικού κλήρου, ώς συμπλήρωμα τών δύο τούτων 
Ελληνικών κορυφών κέκτηται καί διευθύντριαν 
τοϋ 'Ελληνικοϋ Παρθεναγωγείου της, τήν δ)α 
Καΐθατί,ή διδάκτορα τοΰ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου.

* *
Ή δεσποινίς Καί,ατζή εΐνε άπό μακροϋ γνωστή 

διά τάς τελείας σπουδάς της τάς όποιας έκαμεν 
είς τό Πανεπιστήμιον, καί ώς μία Έλληνίς ή ό
ποια άληθώς ήγάπησε τά γράμματα, καί άληθώς 
ονειροπόλησε τήνάνύψωσιν καί άναμόρφωσιν τής 
Έλληνίδος γυναικός. Διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστη
μίου γενομένη, καί αίσθανομένη εντός της άσβε- 
στον καί άκοίμητον τής δράσεως τήν φλόγα, 
έδέχθη θέσιν καί άνεχώρησεν είς Μακεδονίαν. 
Έμεινεν είς Σέρρας τρία ή τέσσαρα έτη—έάν 
ένθυμοϋμαι καλώς—καί ή έκ τής πόλεώς εκεί

νης διέλευσίς της ύπήρξε φωτεινή καί άλησμό- 
νητος, φωτεινή είς δράσιν καί άλησμόνητος είς 
έργασίαν πατριωτικήν καί πλήρη αύταπαρνήσεως.

❖ «
Μέ ένα τοιοΰτον άλησμόνητον προηγούμενον 

ή δεσποινίς Καξατξή κατήλθεν είς Μιτυλήνην 
καί εύτυχής ή πόλις είδεν αύτήν συνεχίξουσαν 
μέ τήν αύτήν ύπέροχον φλόγα τό μεγάλον έργον 
της.'Υπό τήν διεύθυνσιν της τό Ελληνικόν Παρ- 
θεναγωγεΐον Μιτυλήνης έλαβε νέαν μορφήν, 
αί μαθήτριαι νέαν μόρφωσιν, αί ύπ αύτήν διδα- 
σκάλισσαι ήκολούθησαν νέαν οδόν, ή γυμνα
στική είσήχθη είς το σχολεΐον-, ή έκπαίδευσις 
άπηλευθερώθη έν πολλοίς άπό τόν άμείλικτσν 
σχολαστικισμόν καί υπεράνω όλων τούτων, το 
ευσταθές πρόγραμμα της, είνε ή μετάδοσις τοϋ 
αγνότερου και εύγενεστέρου ?τατρΐίυτισρ.οΰ, είς 
τά παιδικά εκείνα στήθη, τά όποια θά γίνουν είς 
μέλλον τό προσεχές αί μητέρες τής αύριον, καί 
θά θηλάσουν τούς πολίτας τοϋ μέλλοντος. .

'Η Κυρία Καμπών έρωτηθεϊσα ποτέ <πώς δύ
νανται ν’ άνατραφώσι τελείως οί νέοι», άπήν
τησε : δ ι ά τών μητέρων. Τήν φνώμην 
αύτήν δέν ήτο δυνατόν παρά νά τήν γνωρίξη 
καί νά τήν άκολουθή ή δεσποινίς Καξατξή. Διά 
τοϋτο δλον τό εύγενές ένδιαφέρον τής μεγάλης 
έλληνικής ψυχής της στρέφεται σήμερον άκοίμη
τον έπί τών παιδικών έκείνων κεφαλών καί προ
σπαθεί νά διαπλάσση τάς καρδίας των εύγενεΐς 
καί γενναίας, καί προσπαθεί νά τονώση τάξ 
ψυχάς των καί νά τάς άναμορφώση καί άναβα- 
πτίση είς τά νάματα τής κολυμβήθρας τοΰ ώραίου 
τοϋ μεγάλου καί τοϋ άγνοϋ.

Δέν ύπάρχει ούδεμία άμφιβολία δτι άπό τάς 
όκτακοσίας μικράς έλληνίδας τοϋ Παρθενα
γωγείου τής Μιτυλήνης θά έξέλθουν μίαν ήμέ- 
ραν μεγάλαι καρδίαι, άφοΰ διαπλάσσει καί μορ
φώνει τάς ψυχάς των, ή στοργή, τό ένδιαφέρον, 
ή βαθεία παιδαγωγική άντίληψις καί ή εύγενής 
καί ενάρετος καρδία της δεσποινίδος Σταματί- 
νας Καξατξή.

ΕΥΓ- Ζ-

2



654 655

MUI ΪΕΛϋΕΣ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΙΜ

TO ΣΚΑΑΒ2ΜΑ TON ΤΡΙΚΚΑΛΟΝ

Καν η ιστορία εινε λίαν συνοπτική διά τήν 
τραγικώς άπολήξασαν έπανάστασιν τής Πελο
πόννησου του 1769, ή έπιχωριάζουσα δμως 
παραοοσις οιεσωσε μίαν φρικτήν και άποτοο- 
παίαν τιμωρίαν διαπραχθεϊσαν παρά τής κοα- 
τούσης φυλής κατά τών τότε συμπολιτών μου 
Τρικκαλιτών, οίτινες είχον μετάσχει τής έξε- 
γερσεως ύπο τήν ηγεσίαν τού Γεωργαντά Χο- 
ταρά, ού αδελφήν είχε συζευχθή δ προύχων τού 
Μιστρά, Κρεββατάς, οστις έξήγειρε τότε τούς 
Σπαρτιατας. Βεβαίως μεταξύ τών δύο τούτων 
καί τού τρίτου Μπενάκη έκ Καλαμών ύπήρξε 
προσυνεννόησις διά τήν έξέγερσιν, άλλ’ αί λε- 
πτομέρειαι ταύτης είνε γνωσταί γενικώς, καί 
συνοψίζονται είς τήν έρήμωσιν καί τήν κατα
στροφήν της Πελοπόννησου, ήτις διά τάς κατ' 
αύτής οιαπραχθείσας ωμότητας ώνομάσθη «κα- 
τακαϋμένος Μορηάς». Ή λεπτομέρεια άφορα 
τά Ιρίκκαλα, τήν πατρίδα τού πρωτεύοντος επί 
πλούτω καί πολιτική υπεροχή Κοτσιάμπαση 
Γεωργαντά Νοταρά. Έάν ένθουσιών ύπέρ ελευ
θερίας, δ Γεωργαντάς Νοταράς, έθυσίαζεν όλβον 
καί τιμάς έξαιρετικάς άπονεμομένας αύτώ παρά 
τής κρατούσης φυλής,—διότι είς τδν έκάστοτε 
άποστελλομενον ώς Μόρα—Λαλεσή (ηγεμόνα 
τής Πελοποννήσου) δ Σουλτάνος έδιδε ρητήν 
προσταγήν νά διαυΟεντεύη τό τιμημένο Ότ- 
ζάκιτοΰ Νοταρά,—ούχ ήττον δ υίδς τούτου, 
καί Μητροπολίτης Κορίνθου Μακάριος, κρίνων 
όρθώτερον τήν κατάστασιν τοΰ δουλεύοντας ξέ
νους καί τάς ψευδείς έπαγγελίας, τού ΞανθοΰΓέ- 
νους, ύπήρξε πολέμιος τής έξεγέρσεως, δΓ δ καί 
είπε πρδς τδν πατέρα του*((Παιέριχ ! μήν παίρ
νετε τόν κόσμο σ’ τό λαιμό Σας. Μέ τή; προ- 
φητείαις τοΰ ’Αγαθάγγελου καί μέ τά φού
μαρα τοΰ Παππάζογλου δέν γένεται δουλειά, 
Οά πάθουμ’ καί Οά τραβήξουμ’ χείρ-χειρότερα 
άπ’ δ,τι τράβηξαν οί γονέοι μας ‘σ τής ήμερες 
τής άλαμπάντας».

Ήκουσεν δ Γεωργαντάς Χοταράς τού υίού τάς 
παρατηρήσεις, καί θύων είς τήν φλογέράν φιλο
πατρίαν του ή είς τήν σύνεσιν, είπεν δργίλως : 
«Ρέ κουτομιχάλη1 διάβασ’ τά πατερημά σου, 
καί μήν άτακατεΰ.σαι σέ δουλειαϊς ποΰ δέν 
ξέρεις».

1 Μιχαήλ ώνομάζε ro τρό τής είς κληρικόν χκροτονίας του.

‘Η έξέγερσις τής ορεινής Κορινθίας ύπδ τήν 
ήγεσίαν τού Γεωργαντά Χοταρά καί τού έτέοου 

υιού του Σπύλιου Νοταρά, γνωστοτέρου κοινώς 
ύπδ τδ όνομα «Δελή Σπύλιος» έξετελέσθη, δι’δ 
καί άθρόοι άλλά και κατά πλειστον άοπλοι,άπε- 
πειράθησαν τήν πολιορκίαν καί τήν άλωσιν τής 
Κορίνθου στρατοπεδεύσαντες μίαν περίπου ώοαν 
μακράν ταύτης έν τή θέσει Ράχιανη. Οί Τούρ
κοι άντιληφθεντες τούς έπερχομένους έπαναστά- 
τας κατέλιπον τήν πόλιν καί άπδ τών έπάλξεων 
τού άπορθήτου Άκροκορίνθου έχλεύαζον καί ή- 
πείλουν τούς στασιοατάς, τούς δποίους ώς άπει- 
ροπολέμους διεσκόρπισαν ολίγοι πυροβολισμοί 
κανονιών ριφθέντες έκ τού Άκροκορίνθου.

Διετηρήθη όπως δήποτε ή πολιορκία τής- 
Ακροκορίνθου έπί τινας ήμέρας, άλλ’ έπελθού- 

σγ)ζ τής έν Μιστρά καί Μεσσηνία καταστολής 
τής έπαναστάσεως δ Γεωργαντάς Νοταράς έκών 
ακων έλυσε τήν πολιορκίαν, καί αύτδς μέν 
έσπευσε νά σώση τήν κεφαλήν του έκ τής άπει- 
Λουμένης τουρκικής αγχόνης καταφυγών είς 
τήν ένετοκρατουμένην Ζάκυνθον, οί δέ ύπ’ αύτδν 
έπαναστάται είς τά Γδια, οίτινες συνελθόντες έκ 
τού τρόμου καί τού έπικρεμαμένου ολέθρου προ- 
σεφυγον είς τδ έλεος τών κρατούντων γενόμενοι 
καί πάλιν ραγιάδες, καί δ Οθωμανός τοπάρχης 
τής Κορίνθου δεχθείς τήν πρεσβείαν τών έπα- 
ναστατών, γονυπετώς πρδ τούτου ίσταμένων 
τών μελών ταύτης, είπε πρδς ταύτην μετά προ- 
σπεποιημένης γαλήνης καί φιλανθρωπίας. Έ 
μπρέ ραγιάδες, ξέρω πώς δέ φιαϊτε σεις* άλ
λοι σάς εσήκωσαν τά μυαλά* σάς χαρίζω τή 
ζωή* καί πέστε στό ραγιά μου πώς τόν πονάω 
καί νά τηράη τή δουλειά του. Προσκυνημένο 
κεφάλι ποτέ δέν κόβεται.

(9 Ακολουθεί)
<1. 3Ί. ^ΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

Ο προτιι^έρενος σννήϋως νά μεταββ είς πόλιν την οποίαν 
επισκέπτεται διά πρώτην φοράν, καί μάλιστα διά δημοσιογρα^ 
φικην εργασίαν, φροντίζει εγκαίρως νά λάβη πληροφορίας διά 

τάπρόσωπα τάδρών^
ΙνλληνίΚΟν ΙΙροξενείον ta εκεϊ καί δννάμενσ 

Μΐτνλ1ΐν·1£ νά τόν σνντρεξωσιν
είς τό έργον τον. Καί 

εν τοιαύτη περιπτοισει άνακύπτονν ονόματα καί προσωπικό^ 
τητες αϊτινες κατά τάς προσωπικός εντυπώσεις η σνμπα^είας 
τοΰ ερωτωμενον υποδεικνύονται ώς αί πλέον κατάλληλοι νά 
προσφερωσιν υπηρεσίας η νά σνντρέξωσι τόν σκοπόν τοΰ τάξει- 
δίον του. *Ηδη δεν &ά εξετάσωμεν άν καί πάν πρόσωπον 
ϋποδεικνυόμενον καθίσταται καί αντάξιον της φήμης τον και 
τής προτιμήσεως τών σννιστώντων αϊτό. *Ήδη θά εξάρωμεν 
διά τών γραμμών μας αϊτών οτι είνε αντιληπτόν είς ολους 
καί οπερ ούδείς θά ευρεθή νά ίσ'/νρισθή δτι δεν είνε αληθές 
καί πραγματικόν, θά όμιλήσωμεν διά τόν Πρόξενον τής rFA~ 
λάδος εν Μιτνλήνη. Ευθυς ώς ζητήσης πληροφορίας εν *Αθή- 
ναις περί Μιτνλήνης θ* άκοΰσης φιθνριζόμενον τό ονομα τοΰ 
*Ιωάννον Καρατζά καί περιβαλλόμενον με κάποιαν αϊγλην 

•γενικής εκττ^ιήσεως καί Εμπάθειάς. Μόλις άποβιβασθής εις 
<τόν πρώτον λιμένα τής Ιωνίας τό ονομα τον Ίωάννον Κα- 
•ρατζά ώς άνδρός φιλ,ογενονς, εύγενοϋς, άβροΰ καί ανταξίου 
• αντιπροσώπου τής ΓΕλ.λάδος, ακούεται ζωηρότερον καί επει
σόδια χαρακτηριστικά περί τής άξίας καί τής ελληνοπρεπούς 
'δράσεως τοή άνδρός άκούεις περιγραφόμενα καί ήδη άργ.ίζει 
γεννωμέ,νη είς τό πνεΰμα σον ή πεποίθησις οτι μεταβαίνων 
τίς ^ίίτυλήνην δεν θά συνάντησης κοινήν τινα φυσιογνωμίαν, 
άλλ* δτι θά ευρεθής πρό άνδρός οντινος ή δρασις επιβάλλει 
ήδη άγάπην, σεβασμόν καί λατρείαν είς τάς καρδίας ολοκλή
ρων πληθυσμών τον υποδούλου *Ελληνισμού.

Φθάνεις είς Μυτιλήνην καί έκεϊ μυριόστομος καί ομόθυμος 
γνώμη ενισχύει καί έπιβεβαιοΐ τά τόσα επίζηλα προτερήματα 
τον άνδρός άλλά καί τά περιβάλλει μέ τής αυθεντίας τήν επι
βολήν έφ* ον οί όμιλοΰντες καί περιγράφοντες αϊτόν, είνε 
οί άμέσως ενδιαφερόμενοι.

"Οταν δέ τόν γνωρίσης, δταν τόν παρακολουθήσης έν τή 
δράσει τον, δταν σνζητήσης,δταν απλώς σννομιλήσης μετ*αυτόν 
θά έννοήσης διατί πλέκεται περί τήν ανδροπρεπή φνσιογνο)μίαν 
τον ό αυτόματος έπαινος, διατί γεννάται περί αύτόν ό θαυμα
σμός καί περιβάλλει τό δνομά τον ή έκτίμησις. Τό πενιχρόν 
κτίριον τοΰ fΕλληνικού Προξενείου λαμβάνη αϊγλην άφ* ον 
στεγάζει τόν *Ιωάννην Καρατζάν, διότι έν τφ προσώπω τον 6 
Προξενικός κλάδος τής Ελλάδος ενρίσκεται είς τό ύφος τοΰ 
ΰφηλοΰ προορισμοΰ τον καί πας "Ελλην εισερχόμενος έκεϊ αι
σθάνεται έθνικήν υπερηφάνειαν ενρίσκων είς κάθε βήμά τον 
πάν δτι τό εθνικόν αίσθημά τον ζητεί άπό τόν άντιπρόσωπον 
τον εθνονς τον.

Ό κ. Καρατζάς είνε τό συμπαθέστερον μέλος τοΰ προξε
νικού σώματος τής Μντιλήνης απολαύει δέ δχι μόνον έκτι- 
μήσεως τών συναδέλφων τον, άλλά καί τον σεβασμού τών εγ
χωρίων άρχών. Είνε τέλειος ευπατρίδης, τύπος δέ "Ελληνος 
κατ* εύθέϊαν απογόνου άρχοντικών καί μεγάλων τής ‘Ελλάδος 
Οϊκων.Είνε υιός τοΰ *Αριστ. Καρατζά καί έγγονός έκ πατρός 
μέν τοΰ Μεγάλου Διερμηνέως καί κατόπιν 'Ηγεμόνας τής 
Μολδοβλαχίας Γεωργίου Καρατζά, έκ μητρός δέ, τοΰ Ρήγα 
Παλαμήδη, μορφής ιστορικής, δστις ώς υπουργός τών 'Εσω
τερικών εδρασε μετά τήν ,άπελενθέρωσιν τοΰ έθνους δσον καί 
κατά τήν έπανάστασιν ώς άρχηγός, άπειρους προσέφερεν είς 
τήν άγωνιζομένην πατρίδα υπηρεσίας ·

Ό κ. *1. Καρατζάς έγεννήθη καί άνεπτύχθη ούτως είς 
ατμόσφαιραν ένθα τό ονομα τής πατρίδος κυριαρχεί πάσης 
άλλης σκέφεως, παντός άλλον πόθον ή υπολογισμού, ένθα αί 
μεγάλαι παραδόσεις τοΰ^οϊκον του εμπνέουν μεγάλα σνναισθή 
ματα, μεγάλα*ιδανικά καί εύγενεΐς Ιδέας. Καί δντως δ έν Μυ
τιλήνη πρόξενος τής ’Ελλάδος διακρίνεται καί διά τά μεγάλα 
τον αισθήματα καί διά τά μεγάλα τον ιδανικά καί δια τας 
εύγενεΐς ιδέας, πάν δέ δτι τοΰ ένέπνευσαν παραδόσεις μεγάλων 
οϊκων έξωράϊσεν έπί πλέον ποικίλη, θετική, καί βαθεία 
μόρφωσις καθιστώσα αύτόν ενα τών θελκτικωτέρων συντρό
φων καί ενα τών σνμπαθεστέρων κοινωνικών παραγόντων 
ένός τόπον. Ή ανατροφή τον, ό χαρακτήρ του, ή έλευθε- 
ριότης τον, ή στωμνλία του, ή πολυμάθειά του, ή άβρότης 
τον, ό ζήλος τον, ή προσήλωσίς τον πρός πάν δτι πατριωτι
κόν σννδναζόμενα μέ χάριν πνεύματος κα'. τρόπων καθιστώ- 
σιν αύτόν πρότυπον προξενικού υπαλλήλου δι* δν πάς Ελλην 
έν τή ξένη ευρισκόμενος είνε υπερήφανος θεωρών ώς ιδίαν 
ίκανοποίησιν, ώς ιδίαν εύτυχίαν, δτι το έθνος του το αντι
προσωπεύει τοιαύτη προσωπικότης.

Καί είνε ώραϊον τό εργον τον κ. Καρατζά καί θά ήθελον 
λοι σεις οί νεαροί λεοντιδεΐς οί άμέριμνοι τνρβάζοντες είς τά 

αθηναϊκά κέντρα νά ήρχεσθο εις Μιτυληνην διά νά λάβετε 
διδάγματα ύπερτάτης αύτοθνσίας καί αύταπαρνήσεως. θά 
έβλέπατε έκεϊ δτι τό καθήκον, ή πρός τήν πατρίδα άγάπη, ό 
πόθος τής έξνπηρετήσεως τών δικαίων τοΰ Ελληνισμού 
έχουσιν άνυφωθή, έχουσιν άναγερθή ύφ* υψηλού στιλοβάτον 
έφ^ ον τό βλέμμα τοΰ κ. Καρατζά άκούρασιον προσατενίζει 
μέ τόν άσβεστον καί ενγενή πόθον τής έπικρατησεως εν παντί 
παντός δτι είνε Ελληνικόν, παντός δτι είνε πατριωτικόν, 
παντός δτι σκέπουν τής κυανόλευκου μας αί πτυχαι.

Δέν γράφομεν πλειότερα διότι δεν μάς επιτρέπεται η ανα
γραφή λεπτομερειών, ώρισμένως δε θά προκαλέσωμεν τήν 
μήνιν τοΰ άνδρός άποστέργυντος τόν περί τό δνομά τον θό
ρυβον. ‘Ημείς δμως θεωροΰμεν ώς νπέρτατον καθήκον καί 
πρός τόν τόπον μας, καί πρός τό σώμα είς δ άνήκει, να μη 
άποκρύψωμεν δτι ίοίοις δμμασιν άντελήφθημεν κατά τήν μα
κράν έν Μιτνλήνη διατριβήν μας. *Αλλ* είς τό προξενεϊον 
τής ‘Ελλάδος έν Μιτνλήνη αναμένουν τόν έπισκέπτην καί άλλαι 
εκπλήξεις. Παρά τό πλευράν τοΰ εργαζομένου καί κοπιώντος 
νίοΰ ενρίσκεται ή έρίτιμος κ. Καρατζά, ‘Ε λ λ η ν ί ς-μ ή τ η ρ, 
υπέροχου μορφώσεως καί άγνοτάτων αισθημάτων. Καί έν τφ 
οϊκφ Καρατζά άνενρίσκει ό "Ελλην ώς συμπλήρωμα τήν ελλη
νικήν φιλοξενίαν, τήν έλλληνικήν απλότητα, τήν απροσποίη
ταν εύθνμίαν καί τήν άνεπιτήδευτον οικογενειακήν δεξίωσιν 
καί νομίζει πρός στιγμήν δτι ζή είς μίαν ‘Ελλάδα όνειροπο- 
λουμένην δπου τό πάν είνε αγνόν, ώραϊον, υψηλόν. Καί ή 
είκών θά ήτο ελλιπής άν παρελεΐπομεν ν* άναφέρωμεν τόν 
κ. Α. Νάλτσαν διερμηνέα τοΰ ‘Ελληνικού προξενείου, δστις 
είνε ό άκαταπόνητος συνεργάτης τοΰ κ. Προξένου, παρέχοιν 
καί ούτος ακούραστος τήν συνδρομήν του είς τόν πανταχόθεν 
καταδιωκόμενον ‘Ελληνισμόν.

Δ· Ζ.

Τ Α Ξ Ε I Δ 1 Α

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗΝ

^εντγπωςεις;

*Επί φύλλου χάρτου ή χειρ μου παραονρομένη ύπό τών 
διαφόρων ψυχικών καταστάσεων άς αί πολλαι πτυχαι τής 
μνήμης μου, έξ έντυπώσεων προσφάτων, δημιουργοΰσι, άκα-' 
νονίστους σκορπίζει κηλίδας.

ΑΘΗΝΑΣ- ΤΡΙΠΟΛΙΣ

*Από πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία ώραία 
α^ή άλλοτε μέ συνήντησε σπεύδοντα, έν μέσφ τών ξη
ρών τής * Αττικής γαιών. Άκανθαι μόνον, ένίοτε άνθη τινά 
ών τά πλεϊστα χαμαίμηλα, άπελάμβανον τών θελγήτρων τής 
θείας δρόσου αύτής, άφοΰ οί στάχεις οίτινες έκάλυπτον κά
σαν τήν χώραν είχον γηράσει πλέον καί έθεώρουν βάσανον 
τήν αύραν τής αυγής, ήτις τά ήνάγκαζεν είς νεανικούς εναγ
καλισμούς καί άσπασμούς καί έγύγγυζον κύπτοντα ύπό τά 
βάρος τής κεφαλής αύτής, ήντινα—διότι ούτως ή φύσις ήθέ- 
λησε—τό γήρας άπό πράσινης—ξανθήν μετά χρυσών άπο- 
χρώσεων κατέστησεν.

*Από πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία πρωία 
μαγευτική ήτις άλλοτε μέ συνήντησεν είς μίαν στιγμήν καθ*
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ήν έπέτϋ)ν εις τά ύψη. Κάτωθεν εβλεπον θάλασσαν, περιυ- 
ριζομένην εντός δύο εκατέρωθεν τειχών κατακορύφων, ής τά 
ϋδατα διέσχιζεν ήρεμα πλοϊον, τό όποιον έσκέφθην οτι θά 
έστενοχώρει ή οτενότης τον χώρου και έπεθίμησα νά τό φέρω 
έπάνω εις τά ύψη ένθα έγώ έπέτων. Τήν στιγμήν έκείνην 
δμως εύρέθην πάλιν είς τήν γήν κα'ι ήννόησα δτι ούδέν είχον 
έπιτελέσει ή τήν διάβασιν μιάς γέφυρας ένός ισθμού. Καί 
κατενόησα τό μέγεθος τής αδυναμίας μον.

Άπό πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία πρωία 
μαγευτική ήτις διεσκόρπισε τά φώτα του ήλίου της άνά τάς 
πεδιάδας δπως μοί δείξωσι τά κάλλη τής φίσεως. Καί έθαΰ- 
μασα τότε είς τό πέρας τής κοιλάδας μίαν θάλασσαν κυανήν, 
οσάκις τήν θέαν ταύτης δέν άπέκρυπτον υπερύψηλοι πενκαι 
τής ξηράς αΐτινες έφαίνοντο θάλλουσαι έπί τών αργυρών 
έκείνης άφρών, μίαν θάλασσαν ήτις συγκρατοϋσα πάντοτε τά 
ανήσυχα κύματά της έδημιούργησεν έαυτή μίαν ακτήν εγγύ
τατα μόνον τών ύδάτων αμμώδη, μικρόν δέ περαιτέρω χλοε
ρόν— πρασίνην κατάστικτον δι* άνθέων ωραίων.

9Από πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία ημέρα 
ήτις μέ συνήντησεν έν μέσα) τών Πελοποννησιακών πεδιάδοιν

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ

περίλυπον έπί τή θέα τών υπό τό δρέπανον τον θεριστοΰ 
θνησκόνττον στάχυων, περιχαρή έπί τή θέα τής ζωής τών 
πρασίνων αμπέλων. 'Ο συρμός με έσυρε σχιζών βράχους, 
ύπερπηδών φάραγγας κα! διατρέχων εκτάσεις πεδιάδων. Καί 
έθεώμην, δπισθεν, τών ιχνών τής διαβάσεως καί κατετρό- 
μαζον καθότι διέκρίνον έν αύτοϊς, έν δλη αυτής τή φοβερό- 

τητι, πανταχοϋ τήν χεϊρα τής βιοπάλης.
*Από πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία θερμή 

μεσημβρία ήτις μέ συνήντησε παρά τήν πλευράν λόφου, δστις 
κεκαλυμμένος δι* άφθονου βλαστήσεως σχίνων καί βάτων 
παρεϊχε πρό τών οφθαλμών μου τό εΐδωλον τής αισθητικής 
μου καί έξώθει τά χείλη μου δπως έκφέρωσιν ασεβείς λόγους 
πρός τό κάλλος τής γεωργικής—τής βιομηχανικής—φυτείας. 
Κάτωθεν ήκονετο, παρά τόν άποτρόπαιον θόρυβον τής άτ- 
μαμάξης, ό ήχος τής ροής ί'δατος, δπερ δμως ούδαμοϋ έφαί
νετο καθότι ή πυκνότης τών θάμνων έξηφάνιζε τήν θέαν 
τούτου, έτι δέ καθίστα αμφίβολον καί αύτής ταύτης τής χα
ράδρας τήν ύπαρξιν, ένθα ό ρύαξ έρρεε.

ΤΡΙΠΟΛΙΣ

* Από πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία άπογευ- 
ματινή ημέρα ήτις μέ έχαιρέτισεν είς μίαν στιγμήν καθ* ήν, 
μακράν τής μαινομένης αμαξοστοιχίας, ή μελαγχολία μιάς πό· 
λεως μέ καθίστα περίλυπον μέχρι δυστυχίας. Τά πάντα μοί 
έφαίνοντο πονοΰντα. 'Ο ψίθυρος δυο ύπερυψήλων δένδρων 
ατινα μοί παρεϊχον τήν ευεργετικήν σκιάν των εκλαιεν. Οί 
ολίγοι άνθρωποι οϊτινες έβάδιζον, πρό τών όμμάτων του, έν 
τή όδώ, μέ ήτένιζςν—ώς ένόμιζον—μέ βλέμμα δυστυχούς 
άπέλπιδος. Αυται αυται αί οίκοδομαί μοί έφαίνοντο περιέρ

γως κύπτουσαι υπό τό άχθος αορίστου βαθυτάτης λύπης. 
Καί ή μελαγχολία τής πόλεως μέ καθίστα άπείρως περί
λυπον.

ΤΡΙΠΟΛΙΕ - ΕΠΑΡΤΗ

Άπο πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία γλυκεία 
εσπέρα ήτις μέ συνήντησε σπεύδοντα έφ9 άμάξης διά μέσου 
τών ευφόρων τής 9Αρκαδίας γαιών. Φυτεϊαι πλούσιαι εϊλκυσαν 
τήν προσοχήν μου, τάς όποιας τήν στιγμήν έκείνην φιλόπονος 

γεωργός έδρόσιζε δι * ύδατος δπερ παρεϊχεν άφθόνως αύτω 
εύρύστομον φρέαρ. Τά τρυφερά φυτά, ώς άντελήφθην, μετ* 
άπεχθείας—έν τή άγνότητι αύτών—έθεώρουν τήν βέβηλον 
προσέγγισιν ήμών, δντων μισητών τών ρυπαρών πόλεων, ένώ 
ό καλός έκεϊνος χωρικός διέκοπτε πρός στιγμήν τό έργον του 
δπως άπ ευθύνη θερμόν χαιρετισμόν.

'Από πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει έν σβεννύ- 
μενον λυκόφως δπερ μέ συνήντησεν έπί τοϋ ύψους ένός 
βράχου, άφοσιωμένον είς τήν θέαν λίμνης, τής όποιας τά 
νδατα ύπέλαμπον ύπό τά τελευταία φέγγη τής θνησκούσης 
ημέρας. Καί είς τάς πέριξ δχθας ένθα ό γεωργός παρακινη
θείς άπό τήν αφθονίαν τών ύδάτων τής λίμνης έκτισε τήν 
καλύβην του, ώς άπό χειρός θαυμαστόν καλλιτέχνου κεχρω- 
ματισμέναι είς λωρίδας πρασίνους, ύποπρασίνους, χρυσάς, 
καστανόχρους—κανονικά ορθογώνια έχοντα βάσιν τήν λι- 
μναίαν ακτήν — παρουσιάζουν εικόνα θεσπεσίαν, γαιών ένθα 
μέν ετοίμων πρός σποράν, ένθα δέ πλουσίων είς βλάστησιν 
φυτειών διαφόρων.

Άπό πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία νύξ σκο
τεινή ήτις μέ συνήντησε φερόμενον είς τά ύψη τών ορίων.

1Η φαντασία μου άφίνετο έλευθέρα είς τούς παράφρονας 
στοχασμούς της, οϊτινες μέ έξώθουν νά πιστεύσω έμαυτόν 
δαίμονα καταχθόνιον έκ τών Ταρτάρων τής γής είς τούς ου
ρανούς άνερχόμενον έπί πτερωτού άρματος. Καί έκεϊθεν κε
ραυνούς ολέθρου κατά τής γής εξακοντίζονται πρός έξαφανι- 
σμόν τών αθλίων έκείνων δντων τών οποίων είς καιρούς μι
σητούς ύπήρξα δμοιος καί αδελφός. Είτα έπί τών οίκτρών 
έρειπίων μίαν ζωήν δημιουργούντα ούχί νέαν άλλά όμοίαν 
έκείνης τής τοϋ γεωργού, όμοίαν έκείνης τής τού βοσκού, τήν 
όποιαν, μικρόν πριν—καταλιπών τήν άθλίαν γήν—άνέλθω 
είς τούς ούρανούς, έθαύμασα. Καί ένόμιζον έμαυτόν δαίμονα 
καταστροφής καί δημιουργίας.

Άπό πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει έν μεσονύ
κτιον τό όποιον μέ συνήντησε μόνον θαυμάζοντα τά μυστήρια 
τού σκότους, έν μέστο τών βράχων έρημου — τήν όποιαν δέν 
έφοβούμην αφού ήτο δημιούργημα μιάς φίσεως μεγάλης. Καί 
περιέμενον νά ίδω έμφανιζόμενα τά ύπέρτερα πνεύματα, ατινα 
κατά τοιαύτην ώραν τά δρη διατρέχουσι, πλήν είς μάτην' 
φεύγοντα ίσως τήν ρυπαρότητα έμού, τού άνθρώπου τής πό
λεως, εύρίσκοντο μακράν είς αλλας χώρας, άφού τά ζώα τής 
άμάξης, τά όποια ή προσέγγισις έκείνων λίαν φοβίζει, άνα- 
παυόμενα μικρόν περαιτέρω έν τώ άχυρώνι τού «χανιού* — 
τοϋ χανιού δπερ έν τή άπλότητι αύτού τοσάκις εύαισθήτους 
ψυχάς κατέθελξε—μηδόλως έφαίνοντο θορυβούμενα.

Άπό πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία αύγή— 
καί πάλιν μία αύγή — ήτις μοί έδειξε τάς μαγείας τού φυτικού 
βασιλείου έγγύς πλατείας άργυράς λωρίδος αμμώδους γής, έντός 
τής οποίας ϋδατα άφθονα μετά σπουδής έρρεον. Ενθεν καί 
ένθεν δάφναι άρμονικώς έπηνθισμέναι, έφαίνοντο προσμέ- 
νουσαι πρό πολλοϋ ίσως δπως σχηματίσωσιν ένδοξον στέψεως 
στέφανον. Καί ήσαν αί δάφναι άς κατέστησε τοσούτον θα
λερός μία υπέροχος φύσις ήτις τάς έξέθρεψε, τοσούτον με
γαλοπρεπείς, έν ένδοξον παρελθόν δπερ τάς περιέβσλε — ή 
υπέροχος φυσική καλλονή, τό ένδοξον παρελθόν τού μεγάλου 
Εύρώτα.

ΣΠΑΡΤΗ

Άπό πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία χρυσή 
πρωία—χρυσούς ήλιος τά πάντα έχρύοιζεν—ήτις μέ έκάλεσεν 
έπί τοϋ έξώστου μικράς οικίας δπως θαυμάσω τούς μεγάλους 
δροσερούς κήπους μιάς πολίχνης τήν άφθονον φυτείαν τών 
οποίων ισχυρόν περιτείχισμα έξαφανιζόμενον έν μέσω τού 
φυλλώματος τών άναρριχωμένων φυτών, μόλις συνεκράτει 
άπό τής έπεκτάσεως τής κυριαρχίας αύτών πέραν είς τήν γήν 
τών εύρυτάτων όδών, όπόθεν δροσεραί δενδροστοιχίαι τήν 
προσεκάλουν, σειούσαν τούς ευλύγιστους αύτών κλώνους, είς 
αδελφικήν συμβίωσιν. Καί ήσθανόμην, σύν τή ευωδία τών 
άνθέων, σύν τή δρόσο) τών φύλλων, μίαν γλυκεΐαν νάρκην 
έπί τω άκούσματι τής θείας μουσικής άρμονίας τών^πτερω- 
τών άοιδών, οϊτινες δέν άπήτουν ή πράσινον τινά κλάδον 
δπως έκτελέσωσι τήν πλέον δύσκολον συμφωνίαν, ήτις είσέ- 
δυε είς τήν ψυχήν μου, χωρίς νά θίξη τάς αισθήσεις μου— 
αισθήσεις βαρβάρους άνθρώπου τής πόλεως.

*Από πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία πρωία, 
θνήσκουσα μετά τών τελευταίων ασμάτων τής άηδόνος, ήτις 
μέ άπεχαιρέτα είς μίαν στιγμήν καθ* ήν έκεΐ είς τήν άκραν 
τής δενδροστοιχίας, βαδίζουσαν υπό τήν σκιάν τών δένδρων, 
εβλεπον τήν ώραιοτέραν ίσως τών νυμφών περιβεβλημένην — 
φεϋ !—διά τών γελοίων ίματίων τής πόλεως. Καί έσκέφθην 
νά τρέξω πέραν είς τάς δχθας τοϋ Εύρώτα καί κομίσω κλά
δους δάφνης έπηνθισμένης καί παρακαλέσο) τήν νύμφην ΐνα 

^ρύψη ύπό τά φύλλα αύτών τά βδελυρά τής πόλεως ίμάτια. 
Είτα δέ είς χρόνους ένδοξωτάτους τοΰ άπωτάτου παρελθόντος 
μετενεγθείς έζήτησα νά προσκυνήσω μίαν κόρην άληθή τής 
μεγάλης Σπάρτης. Καί έάν ή νύμφη άσπλάγχνως μέ άποδιώξη 
νά κομίσω μόνον δάφνης άνθος καί άρπάσας άπό τού στή
θους της—δπερ μέλαν ίμάτιον έκάλυπτεν,ϊσως διόιι ουτω διέ- 
ταξεν ή μωρία τής πόλεως—τό άσεμνον έκεϊνο ρόδον, κατα
πατήσω καί θέσω έκεΐ τής δάφνης το άνθος. Είτα δέ είς 
χρόνους ενδόξους τοΰ παρελθόντος μετενεχθείς νά προσκύνησα)
μίαν άληθή κόρην τον μεγάλου Μυστρά.

ΕΠ Α. 1ST Ο Δ Ο Σ

9Από πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει μία εσπέρα 
— φοβερά έν τφ πλούτο) τής μελαγχολίας αύτής—ήτις μέ συ
νήντησε, δυστυχή καί άπέλπίδα, σύροντα μακράν τίον παρα
δείσων έκείνην τήν άθλίαν μου ύπαρξιν πρός τάς βασάνους 
τής πόλεως. Μίαν πικρίαν άπειρον ήσθανόμην νά καταλαμ
βάνω τήν ψυχήν μου, πικρίαν ήν προεκάλει ή θέα τών χωρίον 
έκείνων άφ9 ών ή μοίρα μέ άπεμάκρυνε, καί δάκρυα λύπης 
άνήρχοντο είς τούς οφθαλμούς μου έτοιμα νά ρεύσωσιν είς 
τήν γήν καί σχηματίσωσι ρύακας ών έστερεΐτο ή χώρα, ρύα- 
κας ρέοντας ύδωρ πικρόν, δπερ έπήγασεν είς τόν πόνον μιας 
ψυχής.

Άπό πτυχήν τινά τής μνήμης μου προβάλλει τό τέλος 
εσπέρας. Τά συγκεχυμένα τελευταία φώτα τού λυκόφωτος 
μετά τών πρώτων τής σελήνης παρουσίασαν πρό τών όμμάτων 
μου είς τό βάθος τής κοιλάδος, ήν ή όδίς διέσχιζε, τήν μυ
στηριώδη σκιάν κυπαρίσσου ήτις εΐλκυσε τήν ψυχήν μου 
δπως θαυμάση τήν μεγαλοπρέπειαν τών μυστηρίων τής φύ- 
σεως. Εις ελαφρός άνεμος πνεύσας τότε άνέδωκε φθόγγους 
φωνής άνάρθρου καί διατρέξας τήν πεδιάδα διήλθε διά 
μέσου τών φύλλτον τής κυπαρίσσου καί έμόρφωσε τοϊς φθόγ
γους— τών έμών σκέψεων ισχυρά άπήχησις—είς ψίθυρον άμ- 
φίβολον λόγων τοιούτων : «9Εάν σύ άνθρωπε εύρισκες, σκια- 
ζομένην ύπό σκιάν τοιαύτης κυπαρίσσου, κλίνην αίωνίαν έκε1 
είς τάς δχθας τού Ευρώτα...*

*Επί φύλλου χάρτου ή χειρ μου παραουρομένη ύπό τώ^ 
διαφόρο)ν ψυχικών καταστάσεων ας αί πολλαί πτυχαί τής 
μνήμης μου, έξ έντυπώσεων προσφάτο)ν, δημιουργούσι, άκα- 
νονίστους σκορπίζει κηλίδας.

Μάϊος 1909
I Γ ΚΑΠΕΤΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

*11 θέόις· του έν Τουρκία 
* Ελληνισμόν

Οι ομογενείς οί κατά εκατομμύρια ζώντες έν τη 
γείτονι ’Επικράτεια μετά την άνακήρυξιν τοϋ Συντάγ
ματος υπέθεσαν οτι ύπο τά κηρύγματα τής ίσότητος 

και τά άκτινοβόλα 
σύμβολα τής ελευ
θερίας ήδύναντο νά 
ζήσουν ώς άληθεϊς 

πολϊται Κράτους εννοούμενου, είς το όποϊον επιτρέ
πεται πάσα έκδήλιοσι; μή άντιστρατενομένη είς τους 
νόμους και τάς διατάξεις τής πολιτείας. Οί ομογενείς 
έν τω άγνω καί θερμω ένθουσιασμω των ύπέρ τοϋ 
έργον τών νεοτούρκων δέν έδίστασαν νά προσφέρωσιν
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δλην την ειλικρινή και άδολον ύποστήριξίν των εις 
τούς εύγενεϊς έργάτας τής έν Τουρκία μεταπολιτεύ- 
σεως, βέβαιοι οντες δτι τά άγαθά τής έλευθερίας θά 
έϊ> ε κοινδν κτήμα δια πάντας τονς Λαούς τονς ζών- 
τας ύπδ τδ σκήπτρον τον Σουλτάνου. Και έπί τή 
πεποιθήσει ταύτη ήθέλησαν ν’ άπολαύσωσι, μετά τυ
ραννίαν αιώνων, και να αίοθανθώσι τά όνειροπολού- 
μενα αυτά άγαθά άτινα αναγκαίως ώφειλον να προ · 
κύψωσιν εκ τής τοιαύτης μεταβολής. Δυστυχώς οί 
ιθύνοντες τά τής Νέας Τουρκίας παρεξήγησαν έν 
πολλοϊς τοΰ δούλου ’Ελληνισμού τα διαβήματα καί 
ώς έκ τούτου, έπιβοηθούσης και τής περιστάσεως τής 
Κρητικής ύποθέσεως, έγεννήθη άνελπίστως, παραλό- 
γως, άσκόπως, ρεύμα ανθελληνικόν καθ’ δλην τήν 
Τουρκικήν Αυτοκρατορίαν και σήμερον <5 ’Ελληνισμός, 
δ έχων κοινά μετά τής Τουρκίας τα συμφέροντα, δ 
παθών και έργαζόμενος υπέρ τής ευημερίας αυτής, δ 
άποτελών τό πολυπληθέστερου στοιχείου μετά τδ 
Τουρκικόν καί συνεπώς δ δυνάμενος νά προσφέρη τας 
μεγαλειτέρας και θετικωτέρας υπηρεσίας είς τδ ’Ο
θωμανικόν έθνος, καταδιώκεται, καταδυναστεύεται, 
πατάσσεται,καί τυραννεϊται ώς ό άσπονδότερος έχθρός 
τοΰ ’Οθωμανικού λαοΰ.

Καί βλέπετε σήμερον τούς ποικιλωνύμους άρχοντας 
τής οθωμανικής Αυτοκρατορίας να έπιπίπτωσι κατα 
τοΰ έλληνισμοΰ μέ λύσσαν, μέ τυφλότητα, μέ μανίαν 
δεκαπλασίαν έκείνης ήτις έξεδηλοΰτο δταν έμεσου- 
ράνει ή δύναμις τοΰ άπολυταρχισμοΰ. Καί δ έ ληνι- 
σμδς δ μέχρις χθες διαβλέπων έν τώ προσώπω ένδς 
έκάστου ’Οθωμανού ένα φίλον, ένα συμπολίτην, ένα 
άδελφδν έχοντα κοινούς τούς πόθους καί τα όνειρα 
και έπιδιώκοντα ένα καί τδν αυτόν σκοπόν, έκπληκτος 
αντιλαμβάνεται σήμερον δτι κατέιτη τδ άντικείμενον 
τής πλέον άδικου δσον καί εμπαθούς καταδιώξεως 
καί δ στόχος καθ’ ού βάλλουσιν δλα τα ένστικτα ένδς 
λαοΰ φανατικού καί άμαθοΰς. Ό έλληνισμδς σήμερον 
δέχεται τα πλήγματα απαθής φρονών δτι ταχέως θά 
άνανήφουν έκεϊνοι οιτινες εϊνε οί δημιουργοί αύτών. 
Ό έλληνισμδς δέν φαντάζεται δτι δ γεννηθείς έν Τουρ
κία παροξυσμός δια τα άτυχήματα τοΰ έθνους τού
του τα προκύφαντα έκ τής άφρονας πολιτικής ένδς 
παρελθόντος τόσον παταγωδώς καταρριφθέντος, θα 
ζητήση να έκσπάση έπί τής ράχεως οκτώ έκατομμυρίων 
Ελλήνων, οιτινες κατ’ ούδέν έπταισαν αν ή Βουλ
γαρία έταπείνωσε τήν Τουρκίαν καί άν ή Αυστρία 
έξεμεταλλεύθη τήν άγωνίαν της καί τήν έπισφαλή 
θέσιν της. Ό έλληνισμδς μεγαλόφρων καί ύπερήφα
νος άναμένει να ϊδη τήν Νέαν Τουρκίαν λογικήν, σώ- 
φρονα, μεμετρημένην καί δέχεται ατάραχος καί τάς 
πιέσεις καί τήν τυραννίαν, ήτις έξεφύτρωσεν είς τας 
κεφαλάς ολίγων θερμοκεφάλων πατριωτών φανταζο- 
μένων εύκολον νίκην καί δάφνας πολεμικός είς βά

ρος τής ζωής, τής τιμής καί τής περιουσίας τών χρι
στιανών τής οθωμανικής Αυτοκρατορίας. ‘Ο έλλη- 
νισμδς νομιμόφρων καί ενδιαφερόμενος, περισσότερον 
τών έξημμένων κεφαλών αίτινες πρδς τδ παρόν κα- 
τισχύουσιν έκεϊ δια τήν άκεραιότητα τής οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας ομοιάζει σήμερον ώς τδν υπερήφανου 
βασιλέα τών δασών τδν δποϊον άφρόνως ένεπιστεύ- 
θησαν είς τας χεϊρας μικρού παιδδς δστις άγνοών τήν 
δύναμιν τοΰ θηρίου τδ κτυπα, τδ βασανίζει, τδ προ- 
σωθεϊ καί τδ έξερεθίζει.

Καί τδ θηρίον έπτοημένον κατ άρχάς δια τήν 
άδικον αύτήν έπίθεσ'ν και περιφρονών τοΰ κυρίου 
-.ου τήν άπερισκεφίαν άνέχεται τήν τυραννίαν καί 
προσπαθεί άποσυρόμενον εις τινα γωνίαν ν’ άποφύγη 
τα κτυπήματα δίδον τόπον τή οργή. Τδ''μικρόν δμως 
παιδίον παραγνώριζαν τήν τοιαύτην υποχώρησιν γίνε
ται έπιθετικώτερον, άγριώτερον, όρμητικώτερον έως 
ού εις βρυχηθμός τοΰ λέοντος τοΰ παραλύει τας χεϊ
ρας καί τοΰ καταπνίγει τήν φωνήν. Αύτή εϊνε ή θέσις 
σήμερον τοΰ "Ελληνισμού ύφίσταται τάς κακουχίας 
υπομένων τήν τυραννίαν καί συσπειροΰται είς μίαν 
γωνίαν άναμένων νά παρέλθη ή άπερισκεφία τοΰ 
μικρού παιδός. "Ας έννοήσουν τοΰτο καλώς οί ιθύ
νοντες, δτι δ 'Ελληνισμός τής Τουρκίας εϊνε ό με- 
γαλείτερος φίλος κα'ι ύποστηρικτής τοΰ σημερινού 
καθεστώτος καί θά εϊνε δ στύλος καί έν τώ μέλλοντι 
τής Όθωμ ινικής Αυτοκρατορίας άν δμως θελήσουν 
νά τδν ώθήσουν είς τά έσχατα θά β λ ά φ ο υ ν μέν 
έπί καιρόν τδν Ελληνισμόν άλλά θά καταστρέφουν 
άπδ θεμελίων τδ οικοδόμημα τδ δποϊον προσπαθούν 
νά στερεώσουν έπί τών έρειπίων τοΰ Ελληνικού 
γένους. ’Έχομεν άκράδαντον πεποίθησιν, άπορρέου- 
σαν άπδ τήν έπιτόπιον μελέτην τών πραγμάτων, δτι 
και ή Κυβέρνησις τής Τουρκίας καί δ Σεφκέτ πασάς 
καί τδ Νεοτουρκικόν Κομιμάτον, δπερ τόσον εύγενή 
καί υπέροχα στοιχεία έγκρύπτει, ταχέως θά έννοήσω- 
σιν δτι ή άδικος κατά τοΰ Ελληνισμού καταφορά 
εϊνε έργον έκείνων οϊτινες στερούνται καί πολιτικού 
νοδς καί πολιτικής διορατικό ιητος.

Ζ.

ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΩΝ ΕΝ ΜΙΣΤΡΑ (σΛ. 657)

ΠΕΡΙ T2W ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ

Αί οθωμανίδες άλλοτε δέν έςεπαιδεύοντο δπως 
σήμερον, τό μέν διότι δέν όπήρχον Παρθεναγωγεία, 
τό δέ διότι οί Μουσουλμάνοι δέν έβλεπον την ανάγ
κην τής μορφώσεως και έκπαιδεύσεως τών γυναικών, 
περί ών έχουσιν ζλλοίαν ιδέαν.

Τά κοράσια άλλοτε έφοίτων εις τά παρά τά τε
μένη ύπάρχοντα γραμματοδιδασκαλεΐα, άτινα έκα
στος κληρικός (χότζας) είχε τό δικαίωμα νά συνιστα, 
προσλαμβάνων δσα άρρενα η θήλεα τώ ένεπιστεύοντο 

οί γονείς αύτών.'Όλη δέ η έκπαίδευσις τών νεανίδων περιωοίζετο 
είς την απαγγελίαν και άποστήθισιν τεμαχίων τοΰ 
Κορανίου, τών οποίων την έρμηνείαν έδίδασκεν ό 
γραμ-ματοδιδάσκαλος. Έπειδή δέ τό Κοράνιον είναι 
συντεταγμένον είς την άρχαίαν κλασικήν ’Αραβικήν 
γλώσσαν, έκαστος δύναται νά φαντασθή όπόσα έτη 
άπητοΰντο πρός καθαράν και άπταιστον μόνον άνά- 
γνωσιν αύτοΰ παρά Τουρκοπαίδων, άτινα ούτε τήν 
μητρικήν αύτών Τουρκικήν γλώσσαν έγνώριζον. Έ- 
πασχον καί ταϋτα ο,τι ύπέφερον οί ήμέτεροι παίδες, 
οιτινες μετά τήν άλφάβητον ήσαν ήναγκασμενοι ν’ 
άναγινώσκωσι τό φαλτήριον και τήν δκτιόηχον.

Ή έν τοϊς γραμματοδιδασκαλείοις φοίτησις διήρ- 
κει τό πολύ μέχρι τοΰ 9 έτους της ηλικίας των, 
οπότε άρχεται κατά τούς Μουσουλμάνους ή εφηβική 

ηλικία.

Αί πλουσιώτεραι οΐκογένειαι προσελάμβανον κατ’ 
οίκον ιδιαιτέρους διδασκάλους κληρικούς διά τά κο- 
ράσιά των, ών ή έκπαίδευσις, διήρκει μέχρι τοΰ 15 
έτους τής ηλικίας των, οπότε λήγει ή έφηβική 

ηλικία. *
Πρό 35 έτών τήν σύστασιν τών δημοσίων άρρενα- 

γωγείων έπτκολούΟησεν ή σόστασις τών Παρθεναγω

γείων.
Κατά τό διάστημα τοΰτο συνεστήθησαν άλληλο- 

διαδόχως προκαταρκτικά, δημοτικά Παρθεναγωγεία, 
διδασκαλεία, και τεχνικαι σχολαι τών θηλέων, περί 
τής λειτουργίας τών οποίων θά γράψωμεν ΐνα δώσω- 
μεν γενικήν τινα ιδέαν περί τής δημοσίας έκπαιδεύ-· 

σεως τών θηλέων έν Τουρκία.

Β’.

ΙΙοοκαταρκτικά ΙΙαρΟεναγωγεϊα

(Ούνάς μεκιατίπι ίνστιδαΐγέ).

Είς τά προκαταρκτικά Παρθεναγωγεία, ομοια τών 
γαλλικών ecoles primaires, ή διδασκαλία διαρκεΐ 
τρία έτη, τό δέ γενικόν πρόγραμμα έχει ώς έςής :

Άλφαβητάριον. —Κοράνιον. — ’Απαγγελία. — Κα- 
τήχησις.—’Ηθική.— Γραμματική Τουρκική.— ’Ορ
θογραφία.— Άνάγνωσις.— Ιστορία ’Οθωμανική. — 
Γεωγραφία. — ’Αριθμητική. —Καλλιγραφία καί Χει- 

τεχνήματα.
Εις τά χωρία ή διδασκαλία τών προκαταρκτικών 

Παρθεναγωγείων διαρκεΐ 4 έτη.
Τά προκαταρκτικά Παρθεναγωγεία είνε παρεμ

φερή μέ τά ήμέτερα Νηπιαγωγεία.
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Γ'.
Δηηοτικά ΙΙαρθεναγωγεϊει 

(Ούνάς μεκιατίπι ρουστιγέ).
Είς τά δημοτικά Παρθεναγωγεία ή διδασκζλία 

διαρκεΐ έξ έτη· διαιρούνται δέ εις δύο διακεκριμένα 

τμήματα, τδ προκαταρκτικόν τρία έτη, και τό κυ
ρίως δημοτικόν τρία έτη.

Τό γενικόν πρόγραμμα τών δημοτικών Παρθενα
γωγείων έχει ώς έζής :

’ Αλφαβητάριο* καί προφορικαί γνώσεις, — Κοράνιον 
και απαγγελία,—Θρησκευτικά, — Άνάγνωσ·;, — ’Ορ
θογραφία,— Εκθέσεις ιδεών, — Γραμματική της τουρ
κικές γλώσσης, — Αραβικά, — Περσικά, — Καλλιγρα 
φία, — Πραγματογνωσία, — Οικιακή οικονομία,>— ’Η
θική,— Υγιεινή, — ’Αριθμητική, — Γεωγραφία,— 
’Ιστορία, —Χειροτεχνήματα.

Ή διδασκαλία τών εκθέσεων, τής υγιεινής, τής 
’Αραβικής καί Περσικής άρχεται άπό τοϋ 4 έτους 
καί διαρκεΐ δύο έτη, ή δέ τής Γεωγραφίας, τής 'Ιστο
ρίας καί τής ηθικής άρχεται άπό τοΰ τρίτου έτους 
και διαρκεΐ τρία έτη.

Δ'.
Διδασκαλεία.

(δώρ—Ούλ—μουαλλιμάτ) #
Τά διδασκαλεία διευθύνονται παρ’ ένός διευθυντοϋ 

και μιας διευθυντρίας, ή δέ έν αύτοΐς διδασκαλία 
διαρκεΐ τρία έτη. Είς τά διδασκαλεία είσάγονται αί 
άπόφοιτοι τών δημοτικών Παρθεναγωγείων.

Παρά τοΐς διδασκαλείοις λειτουργοϋσι καί προκα
ταρκτικά καί δημοτικά τμήματα αύτών, παρ’ οΐς ή 
διδασκαλία διαρκεΐ έξ έτη.

Αί άπόφοιτοι τών διδασκαλείων διορίζονται παρ- 
θεναγωγοί ή διδασκάλισσαι είς τά δημοτικά Παρ
θεναγωγεία.

Τό γενικόν πρόγραμμα τής τριετοϋς διδασκαλίας 
έν τοΐς διδασκαλείοις έχει ώς έξής :

Κοράνιον καί ψαλμωδία.— Θρησκευτικά. — ’Αρα
βικά.— Περσικά.— Γραμματική καί συντακτικόν 
τής ’Οθωμανικής Γλώσσης μετά τεχνολογικών άσκή- 
σεων.— ’Εκθέσεις ιδεών.— Καλλιγραφία. —■ Διδα
κτική.— ’Ηθική. — ’Επιστολογραφία. — Πραγμα
τογνωσία.— Φυσική. — Υγιεινή.— Οικιακή οικονο
μία.— ’Αριθμητική.—Γεωμετρία. — ’Ιχνογραφία.— 
Γεωγραφία. — Ιστορία. —Μουσική.-Χειροτεχνήματα.

Τά προκαταρκτικά καί δημοτικά τμήματα έχουσι 
τό πρόγραμμα τών προκαταρκτικών καί δημοτικών 
Παρθεναγωγείων.

Ε’.
Τεχνικά ΙΙαοθεναγωγεϊα 

(Μιζ, δεναή μεκτεπλερή)
Τά τεχνικά Παρθεναγωγεία διαιρούνται είς δύο

τμήματα, είς τό προκαταρκτικόν καί τό δημοτικόν, 
ή δέ έν αύτοΐς διδασκαλία διαρκεΐ 7 έτη.

Τό γενικόν πρόγραμμα αύτών εϊνε ομοιον τών προ
καταρκτικών καί δημοτικών παρθεναγωγείων μέ τήν 
διαφοράν ότι κατά τό τέταρτον έτος προστίθεται ή 
διδασκαλία τής Γεωμετρίας καί τής ’Ιχνογραφίας, 
ήτις διαρκεΐ τρία ολόκληρα έτη. "Οσον αφόρα τά 
χειροτεχνήματα, είς τήν διδασκαλίαν αύτών άφιε- 
ροΰνται 12 ώραι καθ’ έβδομάδα, έκτος τοΰ πρώτου 
έτους, καθ’ ό άφιεροΰνται 6 ώοαι καθ’ έβδου.άδα.

ς·.

Τόν λόγον περί τή; δημοσίας έκπαιοεύσεως τών 
οθωμανίδων ποιούμενος ενταύθα, οφείλω ν’ άναμνη- 
σθώ τοϋ- άειμνήστου φίλου μου I. Δ. Άριστοκλέους, 
καθηγητοϋ τής φιλοσοφίας έν τή Μεγάλη τοϋ Γένους 
Σχολή έν Κωνσταντινουπόλει, πολλάκις χρηματί- 
σαντος προέδρου τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Έλλην. 
Φιλολογικού Συλλόγου καί έπί έτη ολόκληρα διατε- 
λέσαντος μέλους έπιλέκτου τοϋ μεγάλου συμβουλίου 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως παρά τώ όμ.ωνύμω Τουρ- 
κικώ Ύπουργείω.

Ό άείμνηστος I. Δ.’Αριστοκλής ού μόνον συνετέ- 
λεσε είς τήν διαρρύθμισιν τών τουρκικών σχολείων, 
άλλά καί τά μαλιστα συνειργάσθη ύπέρ τής συστά- 
σεως οθωμανικών Παρθεναγωγείων, διδάσκων τουρ
κιστί μαθήματα παιδαγωγίας καί φιλοσοφίας έν τοΐς 
Διδασκαλείοις τών άρρένων, τήν διδακτικήν δέ και 
τήν οίκειακήν οικονομίαν έν τοΐς διδασκαλείοις τών 
Οηλέων. Αί παιδαγωγικαί καί φιλοσοφικά! αύτοΰ 
γνώσεις συνέβαλον τά μάλιστα είς τόν καταρτισμόν 
τών γενικών ποογραμμάτων τών τουρκικών σχολών 
ώς καί είς τούς δημοσιευθέντας έσωτερικούς κανονι
σμούς καί πάντας τούς εκπαιδευτικούς νόμους τής 
Τουρκίας.

Ό άείμ,νηστος I. Δ. Άριστοκλής, εύγλωττος, σα
φής περί τήν διδασκαλίαν, ένάρετος, εϊχε κατακτήσει 
άμέριστον τήν ύπόληψιν καί έκτίμησιν τών συναδέλ
φων του έν τώ Ύπουργείω τής Δημοσίας Έκπαιδεύ- 
σεως, τό σέβας δέ καί τήν άγάπην δλων τών Οθω
μανών μαθητών του καί τών οθωμανίδων μαθητριών 
του, οΐτινες μέχρι σήμερον μετ’ εύγνωμοσύνης άνα- 
φέοουσι τό όνομα αύτοϋ.

Δέν θά είπώ δέ ύπερβολήν έάν τελευτών τόν λό
γον, προσθέσω οτι "Ελλην ύπήρζεν ό διαρρυθμιστής 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως τών Οθωμανών καί οθω- 
μανίδων έν Τουρκίας, καί ό Έλλην ούτος ήτο ό διδά
σκαλος τοϋ Γένους I. Δ. Άριστοκλής, είς τήν μνή
μην τοϋ οποίου άφιέρωσα τάς όλίγας ταύτας γραμ.μάς.

Έν Σμύρνη.

ΘΕΜ. ΚΤΕΝΑΣ

Ώμιλήσαμ.εν ήδη περί τής δράσεως τοϋ έν Μιτυ- 
λήνη προξένου τής Ελλάδος κ. Ίωάννου Καρατζα. 
Φαίνεται ότι κατά τά τελευταία ταΰτα έτη ίοιαι- 

αιτέρως ηύνοήθη 
Τό Ελληνικόν Γεν.Προξε- ή Μιτυλήνη ύπό 

νεϊον Σμύρνης έποψιν εκλεκτής
άντιπροσωπειας, 

καθά παρά πάντων όμολογεΐται. Καί ό κ. Σουΐδας 
καί ό κ. Γ. Καρατζας καί ό κ. Τσαμαδός άφήκανέν 
Μιτυλήνη τάς άοίστας τών έντυπωσεων καί ύπό έπο- 
ψιν έξωτερικής παραστάσεως καί ύπό έποψιν άκριβοΰς 
έκπληρώσεως τοϋ καθήκοντος. Ή Σμύρνη άντιθέτως, 
ύπό τήν έποψιν τής έθνικής άντιπροσωπειας άπό τινων 
έτών ήτο τελείως άτυχής. Άπό έτών οί Σμυρναΐοι 
δέν ένθυμοϋνται άντιπροσώπους τής 'Ελλάδος άξιους 
τής ύψηλής θέσεως είς ήν τούς άνεβίβασεν ή έμπι- 
στοσύνη τής Κυβερνήσεως καί τοΰ Βασιλέως. Θά 
άναφέρωμεν γεγονός άκρως θλιβερόν προσεπικυροΰν 
τούς λόγους μας, δέν θά διστάσωμεν δέ νά έπικαλε- 
σθώμεν τήν μαρτυρίαν άνδρός επισήμου διά νά μή 
δώσωμεν καί τήν έλαχίστην ύπόνοιαν ότι άνακρι- 
βείας άναφέρομ.εν. Θεωρεί ή «Ελληνική Έπιθεώρη- 
σις» ύπέρτατον καθήκον ν’ άποκαλύψη εύτόλμως παν 
ο,τι άντελήφθημεν κατά τό ταξείδιόν μας άνά τόν 
ύπόδουλον Ελληνισμόν, ίδίμ είς ότι άφορά τάς προ- 
ξενικάς άρχάς μας. Πρόξενος άντάξιος τής θέσεως 
του εϊνε μία νίκη τοϋ έθνους μας, πρόξενος άνευ 
σθένους, άνευ ζωής, άνίκανο; νά έννοήση ότι έτάχθη 
είς τήν θέσιν αύτήν διά νά έξυπηρετή τά εύγενέ- 
στερα τοϋ έθνους ιδανικά εϊνε εϊς κίνδυνος, μία ζη
μία πραγματική διά τήν πατρίδα μας καί εϊνε 
έγκλημα αύτόχρημα διά τάς Κυβερνήσεις αΐτινες 
χαριζόμεναι είς πιέσεις ή παρακλήσεις άποστέλλουν 
προξένους άνικάνους νά κατανοήσωσι τά ύψηλά καθη- 
κοντά των.

’Ιδού τό γεγονός όπερ έλαβε χώραν πέρυσιν οπότε 
ό κ. Ράλλης έπεσκέφθη τήν Σμύρνην. Ό έζ Αττι
κής πολιτευτής έκλήθη είς έπίσημον γεΰμα είς ο πρός 
τιαήν του, έλαβον μέρος κληθέντα πλεΐστα όσα ση
μαίνοντα πρόσωπα τοϋ τόπου μεταξύ τών όποιων ο 
γενικός Πρόξενος τής ’Ελλάδος έν Σμύρνη καί ό πολύς 
τοΰ Οικουμενικού Θρόνου ιεράρχης, ό Μητροπολίτης 
’Εφέσου.Καθ’ ήν στιγμήν προσείρχοντο οί κεκλημένοι 
ο οικοδεσπότης παρουσίαζε πρό; άλλήλους τούς μή 
έχοντας γνωριμ.ίαν μ.εταζύ των, ότε έκπληκτος ό κ. 
Ράλλης άντιλαμβάνεται ότι τήν στιγμήν έκείνην ό 
οικοδεσπότης διά προπην φοράν γνωρίζει τόν Γενικόν 
Πρόξενον τής ’Ελλάδος έπί έτη ύπηρετοϋντα είς 
Σμύρνην, πρός τόν γεραρόν τής Εκκλησίας άντιπρό- 
σωπον "Αγιον Εφέσου άπό έτών άρχιερατεύοντα έν 
τή Μητροπόλει ’Εφέσου, ήτις έχει έδραν τό Κορ
δελιό, προάστειον τής Σμύρνης, άπεχον περί τό τέ

ταρτον έκ τής πόλεως ταύτης. Ό κ. Ράλλης δέν 
έδίστασε νά έκφράση μεγαλοφώνως τήν άπορίαν του 
καί νά δηλώση οτι δέν εϊνε δυνατόν νά άντελήφθη 
καλώς, φρονών ότι μόνον άστειότης άκαιρος ήδύ
νατο νά θεωρηθή μία τοιαύτη σύστασις μεταξύ τοΰ 
Γενικοϋ Προξένου τής Ελλάδος καί ένός έκ τών πε
ριφανών ιεραρχών τοϋ Οίκουμενικοΰ Θρόνου. Καί όμως 
άτυχώς ήτο γεγονός. Ό γενικός Πρόζενος τής Ελ
λάδος άδιάφορος, απαθής, άσεβής καί πρός άλλου; 
διαπρεπείς ίεράρχας τοΰ ύποδούλου έλληνισμοϋ, κα
τώρθωσε νά δημιουργήσν) έν Σμύρνη περιβάλλον 
άσφυκτικόν, περιβάλλον πνιγηρόν, ένθα πολλάκις τά 
έλληνικά συμφέροντα έτάφησαν καί άπωλέσθησαν 
άνεπιστρεπτεί. Τά ολίγα ταϋτα έκ τών άπειρων, 
άτινα έν Σμύρνη ήκούσαμεν περί τών έκαστοτε άντι- 
προσώπων τής Ελλάδος δέον νά έφελκύσωσι συντό- 
νως τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως διότι άπελπί- 
ζουν τδν έλληνισμόν, όταν βλέπη ότι είς τήν πρω
τεύουσαν τής ’Ιωνίας άντί ένός Δραγούμη ή ένός 
Ζα’ιμη ή άλλων τοιαύτης άζίας προσωπικοτήτων άπο- 
στέλλονται άσημά τινα άτομα άτινα οσάκις δέν εϊνε 
έπιβλαβή εϊνε τελείως άχρηστα όπερ ταυτόσημον.

ΙΑΠΩΝ I Κ Α ΕΘΙΜΑ

Τό νά σκεφθή τις καλώς τήν ταχύτητα μέ τήν 
οποίαν οϊ ’Ιάπωνες έγκατέλιπον νόμους άγραφους, 
έθιμα, αρχαίας συνήθειας καί δτι έσχημάτισαν κατά 
το μικρόν χρονικόν διάστημα τών 40 έτών έν έκ τώ* 
μάλλον πεπολιτισμένων κρατών, μέ μεγαλειτέραν τα
χύτητα έκείνης μέ τήν οποίαν δ Fregoli καί δ Frig 
μεταμορφοΰνται έν τή σκηνή τών θεάτρων μας, 
δέν δύναται παρά νά δμολογήση δτι τοϋτο αποτελεί 
μοναδικόν παράδειγμα έν τή παγκοσμίω Ιστορία. 
Τεσσαράκοντα έτη ζωής ένός λαοΰ εϊναι έν έλάχι- 
στον μόριον τοϋ βίου τών ατόμων. Καί δμως είς 
τοϋτο τό βραχύ χρονικόν διάστημα δ Ίάπων έγκα- 
τέλιπε τήν σπάθην τοΰ Σαμαρόϊ, έμαθε νά έργάζη- 
ται, νά χειρίζηται τό δπλον θαυμασίως, έγκατέλιπε 
τήν Ιθαγενή ένδυμασίαν ϊνα ένδυθή τήν ευρωπαϊ
κήν, γενόμενος έκ μαθητου αντίπαλος, καί έκ 
πελάτου συναγωνιστής, «άλλοίμονον δέ είς τόν μα
θητήν έκεΐνον δστις δέν ύπερβεϊ τόν διδάσκαλόν 
του», λέγει ρητόν τι.

Μετέβη δέ ώς έκ μαγείας άπό τά έρέβη τοϋ με- 
σαίωνος είς τόν αιώνα τής έξελίξεως τοϋ ηλεκτρι
σμού. Καί δικαίως πάντα ταύτα διήγειρον μέν τόν 
θαυμασμόν καί τήν άπορίαν είς άπαντα τόν κόσμον,
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πράγμαΧ δμως είναι πολύ όλιγώτερον θαυμαστά και 
σημαντικά άλλων τινών γεγονότων τά όποια άνή- 
κουσιν εις τόν κύκλον τής ηθικής διατάξεως τών 
νόμων.

“ΐνα π. χ. λάβη τις σαφή τινα ιδέαν τοϋ χαρα
κτήρας τών ’Ιαπώνων άρκεΐ ν’ άναγνώση έν γεγονός 
τής νομοθεσίας—Harakiri ήτις ουδέποτε είς κά
νει α λαόν καί είς ούδεμίαν έποχήν έφαρμοσθεΐσα 
επιμαρτυρεί όπόσον δέον νά ή ένεργητικός, θαρρα
λέος, ακάματος ό λαός έκεΐνος δστις ήδυνήθη νά 
παραδεχθή τήν σκληράν ταύτην νομοθεσίαν, ήτις 
καθά γιγνώσκομεν είναι αυτοκτονία νόμιμος ούτως 
είπεΐν, ά'τε ού μόνον έπιτετραμμένη άλλά καί ύπό 
τοϋ νόμου πολλάκις έπιβαλλομένη, έκτελουμένη δέ 
διά τρόπου τή άληθεία δι’ ήμάς άξιοπεριέργου διότι 
κατά ταύτην άπαιτεϊται νά διάνοιξη τις τήν κοιλίαν 
του διά τοϋ ίδιου του ξίφους.

Οί ’Ιάπωνες ωκειοποιήθησαν τό είδος τοϋτο τής 
αυτοκτονίας διότι αύτη έπιτρέπει είς τόν αύτοκτο- 
νοϋντα νά έΛιζήση έπΐ μακρόν μετά τό τελευταΐον 
κτύπημα καί διότι μέχρις έσχάτων διατηρεί άπασαν 
τήν διαύγειαν τοϋ πνεύματος. ’Επειδή δέ ό θάνατος 
είναι άναπόφευκτος αί τελευταϊαι λέξεις αΐτινες έξέρ- 
χονται έκ τών χειλέων τοϋ αύτοκτονοϋντος μετά τό 
Harakiri, θεωρούνται μεγίστης σημασίας ώς έκ- 

φράζουσαι τάς τελευταίας διαθέσεις ή κατηγορίας ή 
δικαιολογίας φωνής έξερχομένης έκ τοΰ τάφου.

Όπόταν δ αύτοκτονήσας παύση νά όμιλή φίλος 
τις τοϋ δίδει τόν λεγόμενον κτύπον τής χάριτος, 
ΐνα άπελευθερώση τοϋτον άπό τών τρομερών πόνων 
οίτινες ήθελον διαρκέση τίς οίδεν έπί πόσον χρόνον. 
Μεταξύ τών μύθων υπάρχει καί τις λίαν δημώδης, 
γνωστότατος έν Ευρώπη, ό τών τετρακοσίων Σα
μουράι (δηλαδή πολεμιστών), οίτινες άπαντες έκ 
συμφώνου χωρίς ούδείς νά άντιστή ηύτοκτόνησαν 
ύποβληθέντες είς τό Harakiri δπως διεκδικήσωσι 
τήν ιδίαν των τιμήν, ήτις έστιγματίσθη ένεκα φόνου 
έπί προδοσία κατά τίνος ύβριστοΰ, τοϋ Δαϊμίου, 
(τοΰ φεουδαλικοϋ πρίγκηπος).

Μέχρι σήμερον ό τάφος τών τετρακοσίων είναι 
σεβαστός ώς ό τών τριακοσίων τοϋ Λεωνίδα. Καί 
έπειδή εϊς τό ιαπωνικόν θέατρον πολλά δράματα καί 
τραγωδίαι βασίζονται έπΐ τοΰ Harakiri νομίζω δτι . 
είναι μία ενδειξις, δτι ό Ίάπων έν ώ θεωρείται μάλ
λον έπιτήδειος διά τήν ταχύτητα τών παιγνιδίων καί 
τήν άναπαράστασιν τών εικόνων άτινα θεωρούνται 
πάρεργα καί έπουσιώδη, έν τούτοις, ώς έκ τώ>ν 
αισθημάτων ύφ’ ών έμφορεΐται ό Ίάπων, έξικνεΐται 
είς τοιοϋτον ύψος ίδανικότητος είς δ ούδείς λαός 
ποτέ εφθασεν. Σχεδόν είς άπάσας τάς ιαπωνικός πε
ριστάσεις, έν ω είς ήμάς ό άπό μηχανής θεός είναι 
ό έρως, κυριαρχεί τό πνεΰμα τοΰ καθήκοντος καί 

τής έθελοθυσίας. ’Ιδού δέ καί έν τών μάλλον λαϊ

κών τής ’Ιαπωνίας δραμάτων. Πολεμιστής τις ετοι
μάζεται ν’ άναχωρήση είς πόλεμον καθ’ ένός κατα- 
κτητοΰ τής ιδίας του πατρίδος.

Ό πολεμιστής Ίάπων παρίσταται μέ ηρωικόν καί 
ύπερήφανον βλέμμα καί περιβεβλημένος τήν τοΰ 
’Άρεως περιβολήν. Ή μήτηρ, ήτις έμπνέει τό μη
τρικόν φίλτρον, ή άδελφή, ήτις συνδέει τούς δεσμούς 
τής οικογένειας διά τοΰ άβροτέρου της τρόπου, ή 
μνηστή ής τό φίλτρον καί ή πρός αύτήν έλξις απο
βαίνει άδύνατος πάσης πραγματικής περιγραφής 
διαλαμβανούσης τήν λεπτότητα καί τό ιδεώδες τοΰ 
συνδέσμου, ΐστανται πάσαι πέριξ αύτοϋ δστις άντί 
νά λυπήται διά τόν μέλλοντα σκληρόν αποχωρισμόν, 
τόν όποιον έπαπειλεϊ ή άβεβαιότης τοϋ κινδύνου 
τοΰ πολέμου έκφράζει τούναντίον τήν στενοχώριαν 
καί τήν λύπην αύτοϋ ούχί διά τό περιστατικόν τοϋτο 
τό όποιον αύτό καθ’ εαυτό δέν δύναται νά μή συγ- 
κινήση καί τήν μάλλον σκληράν καί άναίσθητον 
καρδίαν, άλλά διότι άναλογίζεται ούτος δτι, έάν οί 
συλλογισμοί καί αί σκέψεις αύται ήθελον έπέλθη 
έν τή κρισίμω τής μάχης στιγμή, ήδύναντο άναμ- 
φισβητήτως ώς έκ τοϋ οϊκογενειακοΰ φίλτρου νά 
έπιδράσωσιν δλεθρίως. εϊτε έπί τής τύχης τοϋ πολέ
μου, εϊτε έπί οίασδήποτε έρρωμένης έχθρικής άντι- 
στάσεως.

"Ενεκα δέ τούτου τά φίλα ταΰτα πρόσωπα μετέ- 
χοντα τοϋ συλλογισμοϋ τούτου πρεσβεύουσι τά 
έξής. «Ή ψυχή ένός πολεμιστοϋ πρέπει νά ή έλευ- 
θέρα πάσης άλλης ξένης έπηρείας, δπως συντελέση 
πρός σωτηρίαν τής πατρίδος του καί ϊνα μή ούτος 
ύπείκων είς τό αίσθημα τής οικογένειας, διατρέξη 
τόν κίνδυνον, άνταποκρινόμενος είς τήν έπιθυμίαν 
τοϋ νά έπιστρέψη είς τούς κόλπους αύτής νά διαπράξη 
δειλίαν τινά». Καί αί τρεις δέ αύται υπάρξεις μετά 
άποφασιστικότητος καί άπεριγράπτου αύταπαρνήσεως 
καταλαμβάνονται ύπό τοϋ αποτρόπαιου συλλογισμοϋ 
τής αύτοκτονίας, ήν αύθωρεί καί διαπράττουσιν άνευ 
ούδενός δισταγμοϋ. (Συνέχεια)

ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΔΡΙΝ

Τό μεγαλοπρεπές κτίριον τοϋ Παρθεναγωγείου 
Μιτυλήνης άνηγέρθη έν έ'τει 1898 φιλοτίμφ δαπά
νη τοϋ Σοφ. Βουρνάζου. Περιλαμβάνει 9 τάξεις 
6 άστικής καί 3 γυμνασιακός. Αί είς αύτό φοιτώσαι 

μαθήτριαιύ- 
Έκπαιδεντικη κίνηϋις έν Μι- περβαίνουσι 

τυλήνη. (ΙΙαοΟεναγωγεΐον- τάς 800 τό

Γυμναάιον) δέ διδάσκον

προσωπικόν 
άποτελεϊται έκ τής Διευθυντρίας Δεσποινίδας Στα- 

ματίνας Καζαντζή, 4 καθηγητών καί 15 διδασκαλισ- 
σών. Καί έν μέν τή Α' τάξει διδάσκουσι αί Δ)δες 
Καλλιόπη Φιλιππίδου, Βικτωρία Άμερικάνου καί 
’Αδαμαντία Πολυζώη, έν τή Β' αί Δ)δες Μαριάνθη 
’Εμμανουήλ καί Μυρσίνη Άραμπαζόγλου έν τή Γ' 
αί Δ)δες Μελπομένη ’Εμμανουήλ πτυχιοϋχος τοΰ έν 
Κων)πόλει Ζαππείου Παρθεναγωγείου καί Κλεονίκη 
Θεοφίλου, έν τή Δ' αί Δ)δες Ελένη Ιατρού καί 
Κλεονίκη Άλεξέλλη, έν τή Ε' αί Δ)δες Εύτέρπη Λο
γοθέτου άριστοϋχος τοϋ ’Αρσάκειου καί Περσεφόνη 
Καραγιάννη πτυχιοϋχος τοΰ έν Σμύρνη Κεντρικού 
Παρθεναγωγείου, εϊς τήν ι~ΐ' ή Δ)νίς Κλεονίκη Πα- 
λαιολόγου άριστοϋχος καί Ραλλοΰ τοϋ έν Άθήναις 
’Αρσάκειου, είς τάς τρεις άνωτέρας τάξεις διδάσκου- 
σιν οί Καθηγηταί Χριστόφορος Φραντζής Μαθημα
τικά, φυσικά, κοσμογραφίαν, ό κ. Ιωάννης Κόν- 
τος Ελληνικά, θρησκευτικά και ιστορίαν, ό κ. Ι
γνάτιος Εύστρατιάδης μαθηματικά καί μουσικήν καί 
τέλος ή Δεσποινίς Καζαντζή, διδάκτωρ τής Φιλο
λογίας τοϋ ήμετέρου Έθν. Πανεπιστημίου τά Ελ
ληνικά έν τή Β' καί Γ'. γυμνασιακή τάξει, συνθέ
σεις είς τάς αύτάς τάξεις, ψυχολογίαν καί παιδαγω
γικά είς τάς δύο έπίσης άνωτέρας τάξεις τοϋ Παρ
θεναγωγείου. Ή μόνη έλλειψις τοϋ Παρθεναγω
γείου Μυτιλήνης, έκπληροΰντος άριστα τόν προορι
σμόν αύτοΰ,εινε δτι στερείται νηπιαγωγείου, τοϋτο δέ 
καθ’ α μανθάνομεν πρόκειται νά θεραπεύση ή λίαν 
φιλοτίμως ύπέρ τών κοινών,ύπό τήν προεδρείαν τοϋ 
Σεβασμιωτάτου Μυτιλήνης,έργαζομένη ’Εφορία άπο- 
στέλλουσα μίαν τών διδασκαλισσών τοϋ Παρθενα
γωγείου είς ’Αθήνας πρός σπουδήν τής Νηπιαγω- 
γικής κατά τό Φραιβελιανόν σύστημα έκ τοϋ πρός 
τοϋτο κληροδοτήματος τής πρό μικροΰ θανούσης 
πλουσιωτάτης καί διακεκριμένης Δ)νης Ειρήνης 
Μουζάλα. Τό Παρθεναγωγείου Μυτιλήνης συμπλη- 
ρούμενον διά δύο είσέτι τάξεων, θέλει ίσως καταστή 
τό πρώτον τών έν τή ’Ανατολή άφ’ ού καί ούτως 
άμιλλάται λίαν έπιτυχώς πρός τά άριστα Παρθενα
γωγεία καί αί έξ αύτοΰ έξερχόμεναι ολίγον ύπολεί- 
πονται τών έκ τοΰ ’Αρσάκειου καί Ζαππείου.

Έπίσης καί ή νεότης τοϋ άρρενός φύλλου ανα
πτύσσεται καί μορφοϋται έντός παγκάλου καί μεγα
λοπρεπούς μεγάρου δφειλομένου είς τήν γενναιοδω
ρίαν τοϋ άειμνήστου Νικολάου Μητρέλια δστις περί 
τάς 100000 φρ. έχορήγησεν ώς πρώτον κεφάλαιον 
συμπληρωθέν βραδύτερον διά ηγεμονικής δωρεάς 
τοΰ ετέρου πολυτίμου τέκνου τής Μιτυλήνης τοϋ αει
μνήστου Σοφοκλέους Βουρνάζου δστις νειύτατος 
άπέθανε καί πρός δν ή πόλις εύγνωμονοϋσα άνήγει- 
ρεν ανδριάντα δστις κοσμεί σήμερον τήν πρό τοΰ 
Γυμνασίου κατάφυτον αύλήν.

Έν τφ Γυμνασίω διαρουμένω είς 6 άστυκάς καί 

6 γυμνασιακός τάξεις φοιτώσι 721 μαθηταί τών 
άστυκών τάξεων καί 205 είς τάς τάξεις τοϋ γυμνασίου, 

διδάσκουσιν δέ οί έξής :
Εμμανουήλ Δαυίδ, Γυμνασιάρχης, Χριστόφορος 

Φραντζής, Μιχαήλ Στεφανίδης, Παναγιώτης Χιω- 
τέλλης, Στυλιανός Μεταξάς, Ιωάννης Δελής, Μιχαήλ 
Μιχαηλίδης, Ιγνάτιος Εύστρατιάδης, Δημήτριος 
Γκίκας, Παναγιώτης Βασίλαρος, Καθηγηταί. Δη- 
μήτριος Όρφανίδης, Παρασκευάς Ζερβός, Λάμπρος 
Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Σάκκης, Κωνσταντίνος 
Μακρής, Νικόλαος Εύστρατιάδης, Γεάιργιος Παπα- 
δημητρίου, Νικόλαος Εμμανουήλ, Γεώργιος Μυρο- 
γιάννης, Κωνσταντίνος Σανίδης, Νικόλαος Γκαγκά- 
νης καί Προκόπιος Μαντζουράνης Διδάσκαλοι.

ΟΧΤΡΠΜΑΤΙΚΗ EKSTPATEIA2

Ε1ΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ'
- - - - - - - - - - - - - - -

«ΙΕΡΟΣ Α', - Π ΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τά σχήματα 13 καί 14 δίδουσι μίαν ιδέαν 
τοΰ τρόπου καθ' δν δύναται τις νά προβή δπως 
έξασφαλίση, κατά πρώτον, τήν προστασίαν τών 
ύπηρετών και συμπλήρωσή ύστερον αύτδ τοϋτο 
τδ προκάλυμμα τοϋ πυροβόλου. Οταν το έδα
φος προσφέρεται, άρκεΐ” πολλάκις νά τδ άπο-

κόψη τις δπως παρασκευάση μίαν εσωτερικήν 
κλίσιν κα: έν οάπεοον λίαν έπαρκή..

Είς δ,τι αφόρα τά βαρέα πυροβόλα τά υπη
ρετούμενα ύπο τοϋ πεζοΰ πυροβολικού, είνε πολ
λάκις δυνατόν ν άποκρύψωμεν έκ τούτων τά 
έπισκηπτικοΰ ρίμματος πυροβόλα είς τάς πτυ- 
χάς τοϋ έδάφους. Όσω διά τά πυροβόλα τετα
μένου ρίμματος, Οά τά προστατεύση τις ώς τά 
καλώς κεκαλυμμένα πυροβόλα έκστρατείας.

* Συιέχειι ί< σελ 629.
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Τό κεφάλαιον το άφορών τήν έκτέλεσιν τών 
έργων οχυρωτικής εκστρατείας πραγματεύεται 
εΐτα περί τής αμυντικής παρασκευής τών φυ-

ΣΧ. 14

σικών και τεχνικών εμποδίων τοΰ έδάφους, ώς 
και τήν κατασκευήν τών έπιβοηθητικών μέσων 
άμύνης.

Ούδεμίαν νέαν διάταξιν έχει τις ν’ άναφέρη1.

1 ‘Αρμόζει οϋχ ηττον ν’ άναφέρωμεν έν σχίσει πρός τάς 
επενδύσεις περί ών πραγματεύεται εν τών παραρτημάτων, 
τήν πιθανήν κατάργησιν του συνήθους κοοίνου, όστις δέ» 
αναφαίνεται μεταξύ τών μέσων έπενδύσεως τών ένδειανυο- 
μένιον έν τώ νέω κανονισμω.

Περιβολαί.—Αί παρατηρήσεις αί εφαρμο
στέα'. εις τά κλειστά έργα και εις τήν λίαν πε- 
ριορισμένην αύτών χρήσιν έν τώ πολέμω έκστρα- 
τείας περιεγράφησαν ήδη. Όταν τις ποιή χρή
σιν αύτών, ό κανονισμός συνιστα νά τοΐς δίδη- 
ται καμπΰλον σχήμα, και ν’ άποφεύγη τις τάς 
έξεχούσας κόψεις. Όργανίζονται άποκλειστικώς 
διά τό πεζικόν.

Ό τύπος περιβολής Οι ένα λόχον ό διδόμενος 
παρά τοΰ κανονισμού, παρουσιάζει άνάπτυζιν 
αετώπου και πλευοών περίπου 1 50 υιέτοων.
4 4 4 4 ί

Σχ· 15. Περιβολη κλειστή

Σκέπαστρα έλαφρά κατανέμονται, είτε ύπό τά

προπετάσματα, είτε κατά μήκος τών διαχωμά- 
των, όπόταν έγκαθίστα τις έκ τούτων, είτε έν 
τώ καλυπτικω ό'γκω τοϋ αύχένος.

(Έπεται συνέχεια)
ΚΛΒΔΝΣ

Μία έκ τών πολλών έν Μυτιλήνη έπιτυχιών 
τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως», δι’ άς εύγνώ· 
μων θέλει πάντοτε διατελεΐ πρός τούς εΰγενείς 

κατοίκους αύ-
Ό εν Μυτιλήνη τής, δύναται νά

άντιπρόδωπός μας θεωρηθή καϊ ή 

έξασφάλισις ε
κλεκτού αντιπροσώπου μας έν αυτή.Καϊ εϊμεθα βέ
βαιοι δτι πάντες θά συγχαρώσιν αυτήν δταν πλη- 
ροφορηθώσιν δτι ό άντιπρόσωπος ούτος είνε ύ κ. 
Μιχαήλ Β. Μπίνος. Περί τοΰ κ. Μπίνου άπο- 
λαύοντος άμερίστου τής έκτιμήσεως καϊ τής άγά
πης τών συμπολιτών του θά ήτο περιττόν νά 
όμιλήσωμεν άν μόνον Μυτιληναϊοι ήσαν οί άνα- 
γνώσταί μας. Εινε τόσον γνωσταϊ αί άρεταϊ ύφ’ 
ών περικοσμείται καθ’ δσον εινε έξ έκείνων 
αίτινες άναδεικνύουσι τά άτομα έν τή κοινω
νία καϊ έπιβάλλουσιν αύτά ώστε θά έθεωρεΐτο 
άσκοπον νά έπαναλάβωμεν δτι είνε παγκοί- 
νως άνεγνωρισμένον. Εύτυχώς ότι ό κύκλος 
τών αναγνωστών μας είνε εύρύτατος καϊ 
εϊμεθα ύπερήφανοι ^γνωρίξοντες είς αύτόν ότι 
έν τή άποφάσει τοΰ κ. Μπίνου πρός αποδο
χήν τής αντιπροσωπείας μας, ή «Ελληνική 
Έπιθεώρησις» εύρίσκει μίαν μεγάλην ίκανοποίη- 
σιν τιμωμένη καϊ έκτιμωμένη παρά τόσον δια
κεκριμένου μέλους τής Μυτιληναϊκής κοινωνίας. 
Ό κ. Μιχ. Μπίνος τυγχάνει Διερμηνεύς έπί 
τιμή τοΰ Αυστριακού Προξενείου καϊ ύπό τήν 
ιδιότητά του ταύτην ούχϊ άπαξ προσέφερε θετι
κός ύπηρεσίας είς άδικουμένους συμπολίτας του. 
Είνε καϊ ούτος είς έκ τών παραγόντων τής κοι
νωνικής εύημερίας καί προόδου τής ώραίας καϊ 
πολυθελγήτρου Μυτιλήνης καϊ πρωτοστατεί πάν
τοτε είς εύγενή καί ώραϊα έργα. Μολονότι ή 
«Ελληνική Έπιθεώρησις» έξησφάλισεν ήδη δλον 
τό ύπέρ αύτής εύγενές ένδιαφέρον του έν τού- 
τοις είνε βέβαιον δτι ή ανεξάντλητος δραστη- 
ριότης του καϊ τό ύπέρ παντός καλού ένδιαφέρον 
του άμείωτον θά έξακολουθήση καϊ είς τό μέλλον. 
Ήδη πάς Μυτιληναιος ή πάσα Μυτιληναία έκ 
τών συνδρομητών μας δύνανται, διά πάν τό άφο- 
ρών τήν Έπιθεώρησιν, νά συνεννοώνται άπ’ 
εύθείας μετά τού εύγενούς καϊ εκλεκτού αντι
προσώπου μας. Ζ.

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
(ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ)

‘Ο Ευάγγελος Κοροπούλης (Καπετάν Βαγγέλης) 
έγεννήθη τώ 1887 έν Μάνδρα τής Έλευσΐνος έκ 
γονέων τά πρώτα φερόντων' διήκουσε τά μαθήματα 
σχολαρχείου, άλλά φύσει νοήμων και ευφυής ών> 
κατώρθωσε διά τής μελέτης νά μάθη και νά μι- 
μήται πολλά. Άπο μικράς ηλικίας ένας πόθος τδν 
κατείχε' δ πόθος νά ύπάγη ατά τιμημένα χώματα 
τής πολύπαθους Μακεδονίας καϊ έκεΐ νά άποτίση 
τδ πρδς τήν πατρίδα δφειλόμενον χρέος. 'Ο Βαγ
γέλης ύπήρξεν φύσις σπανία' έκέκτητο προτερήματα 
έξοχα' μόνον τδ άετώδες βλέμμα του ήδύνατο νά 
συνταράξη τδν ’Όλυμπον. "Ωμοίαζε δηλαδή κατά 
πάντα τδν Έλευσίνιον Απόλλωνα θεόν τοΰ πολέμου. 
Έπολέμησε εις τά πεδία τής Μακεδονίας καϊ άνε- 
δείγθη αληθής ήρως, ένσπείρας τδν τρόμον και πα
νικόν είς τούς έχθρούς τής πατρίδας. Άλλά οί άθ
λιοι δολοφόνοι, οί ιιή έχοντες ούδέν ιερόν καϊ όσιον, 
ευρον εύθετον τήν περίστασιν τά δολοφονήσωσι τδν 
γενναΐον, τόσον άνάνδρως έν τώ δείπιω, έν ω τό
σον καιρόν τδν έσεβάσθησαν αί σφαίραι κατά τδν 
πολυετή αγώνα. Και έπέπρωτο δ ατυχής Εύάγ- 

γελος φέρων τδν νεκρικόν σάβανον νά εορτάση γα- 
μήλιον τελετήν. Καθότι γνωστόν τυγχάνει οτι δ 
Ευάγγελος Κοροπούλης έκτιμώμενος καϊ άγαπώ- 
μενος ύπδ πάντων τών Μάκεδόνων διά τά έκτακτα 
και σπάνια αύτοΰ πνευματικά καϊ σωματικά προ
τερήματα έπρόκειτο τά νυμφευθή μετά νέας πο
λύφερνου. Άλλ’ ή παλίμβουλος μοίρα ούτως ηύ- 
δόκησεν. Ό Κοροπούλης διέπρεψεν είς τά πεδία 
τής Μακεδονίας άναδειχθεϊς έξ άπλοΰ αντάρτου 
οπλαρχηγός. 'H δρασις τοΰ Κοροπούλη έν Μακεδο
νία ύπήρξεν πολυμερής. ΊΊεριερχόμένος μέ τούς ολι
γάριθμους μέν, άλλά άκαταπονήτους καϊ πιστούς 
συμπολεμιστής τήν Μακεδονίαν, έπροστάτευεν τούς 
αίσχρώς δολοφονούμενους αδελφούς ήμών. Τά παλ- 
ληκάρια του ώρκίζοντο είς τδ ονομά του, δπως οί 
Σουλιώται είς τδ ονομα τοΰ Φώτου Τζαβέλλα. 
"Οταν οί έχθροϊ ήκουον τδ ονομα καϊ τήν φωνήν 
τοΰ καπετάν Βαγγέλη τρόμος καϊ φόβος κατελάμ- 
βανεν αύτούς. Συνέβη δέ ποτέ καταδιώκων τάγμα 
έχθρών νά φέρη αύτό είς τοιαύτην απελπισίαν, 
ώστε νά άναγκάση τούς άποτελοΰντας αύτό τά πέ- 
σωσι εις τινα έμπροσθεν κείμενον ποταμόν καϊ νά 
πνιγώσι. "Ενεκα τής μεγάλης δράσεως αύτοΰ έν Μα
κεδονία κατά τών Βουλγάρων κατεδιώκετο άπηνώς 
άπό τών παρεξηγησάντων αύτόν Τούρκων.
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Άλλά τίποτε δεν ήδύνατο νά άναχαιτίστ) τότ γεν- 
ναΐον Ευάγγελον. Μετά τήν άνακήρνξιν τοϋ Συν
τάγματος ό Κοροπούλης ήδύνατο νά έπιοτρέψβ είς 
τήν πατρίδα, διότι ή άποστολή αύτοΰ εληγεν, εν 
τούτοις ήδύνατο καί δεν ήθελεν. Οί γονείς του δι' 
επανειλημμένων συγκινητικών επιστολών παρεκά- 
λουν αυτόν νά επιστρέψη είς 'Αθήνας. Τέλος έν- 
δώσας είς τάς πατρικάς παρακλήσεις ήλθεν είς 
Αθήνας, άλλά ή έν Άθήναις διαμονή του δεν ηύ- 

γαριστει αυτόν ήσθάνετο καί ήκουε μίαν φωνήν νά 
τον φωνάζΐ] πάλιν διά τήν Μακεδονίαν. "Οθεν έρ
χεται και πάλιν είς Μακεδονίαν καί εγκαθίσταται 
είς Στάτιτσαν ώς ανταποκριτής τοϋ <■'Εμπρός*.'Ως 
τοιούτος δε δέν έπαυσε περιεργόμενος τήν Μακεδο
νίαν νά εύαγγελίζηται, ώς εθνικός απόστολος, τήν 
αναστασιν τοϋ 'Ελληνικού γένους έμψυχων καί έγ- 
καρδιονων ώς άλλος Φερραΐος τονς υποδούλους 
αδελφούς. Χαρακτήρ τιμιώτατος. Ποσάκις παρου- 
σιασθησαν είς αυτόν περιστάσεις νά πλοντίση, κα'1 
ομο>ς τα πλούτη καί τάς τιμάς ποτέ δέν ήγάπησε· 
Ο Ευάγγελος ύπήρξεν μάρτυς. "Οπως δ Αιάκος 

ούτω και ο Κοροπούλης έθυσίασε τήν ζωήν του 
υπέρ τής θρησκείας καί τής πατρίδος. 'Ακραιφνέ
στερος και πλέον άφωσιωμένος άγωνιστής κα'1 
μάρτυς δέν ήδύνατο νά ύπάρξη. Ό Κοροπούλης 
δεν απεθανεν! άλλά ζή καί θά ζή αιωνίως είς τάς 
ψυχας τών αγνώς καί άληθώς άγαπόντων αυτόν- 
Οι δε γονείς καί συγγενείς καί φίλοι δέν πρέπει νά 
θρηνώσι, να οδυρωνται καί νά λυπώνται, άλλά νά 
χαιρωι ται. Νά χαίρωνται διότι ηύτύχησαν νά άπο- 
κτησωσι τοιούτους γενναίους καί ακραιφνείς ήρωας 
και μάρτυρας, οίτινες έδόξασαν και (.τίμησαν τήν 
πατρίδα. Η δόξα καί ή τιμή θά συνοδεύη πάντοτε 
τας τετιμημένας αυτών ψυχάς. Οί δέ μεταγενέστεροι 
θα θεωρώσι αυτούς ώς τά ίδανικώτερα ινδάλματα.

Π· Σ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τόν π. μήνα άφίκετο έκ Κωνήπύλεως ό Μακαριώ
ν ατος Πατριάρχης 'Αλεξάνδρειάς Φώτιος, γενόμενος 
δεκτός ύπό τοΰ Παν. Μητροπολίτου, τοΰ ενταύθα 

παρεπιδημοϋντος
ΊΙ Λ.θ.Π. ο Πατριάρχης έξάργου τοΰ Πα-

Φώτιος ναγίου Τάφου, τοΰ
άρχιγραμματέωςτής 

'ίερας Συνόδου αρχιμανδρίτου Πολυκάρπου θωμά, 
τοΰ διευθυντοΰ τών Μητροπολιτικών γραφείων 
κ. Χρ. Παπαοικονόμου, τοΰ παρεπιδημοϋντος έν
ταΰθα διευθυντοΰ τών έν Ίόπη 'Ελληνικών σχο
λών κ. Πολυκράτους Αουβάρεως Αιακόνου καί τοϋ 

εφόρου τών αρχαιοτήτων κ. Βυζαντινού, αντι
προσωπεύοντας τόν κωλυόμενου ένεκεν τοΰ είς 
Ιθάκην ταξειδίου του υπουργόν τής Παιδείας.

Πάντες οί άνοϊτέρφ διά τής ατμακάτου τοΰ 
λιμεναρχείου διεπεραιώθησαν έπί τοΰ άτμοπλοίου 
άμα τφ κατάπλφ του.

'Ο Πατριάρχης άντήλλαξε τρις αδελφικόν ασπα
σμόν μετά τεΰ Παν. Μητροπολίτου, δστις δι' ολί
γων προσεφώνησεν αυτόν, εκφράσας τήν χαράν του 
έπι τή έπισκέψει τής Παναγιότητός του εις τήν 
Ελλάδα.

Κατόπιν αί άκολουθίαι τοΰ Π. Μητροπολίτου 
καί τοΰ έξάρχου ήσπάσθησαν τήν δεξιάν τοΰ Πα· 
τριάρχου καί πάντες διά τής άτμακάτου τοΰ λιμε
ναρχείου άπεβιβάσθησαν είς τόν λιμένα τοΰ Πει
ραιώς, όπόθεν άνήλθον εις τάς 'Αθήνας.

'Εν τφ Μητροπολιτικώ Μεγάρφ προειδοποιη- 
θέντες παρευρίσκετο ή 'Ιερά Σύνοδος, οί ηγούμενοι 
τών Μονών, οί Άρχιμανδρΐτιΐι τής Μητροπόλεως 
'Αθηνών καί πάντες οί ιερείς τής πόλεώς.

Έκεΐ τόν Πατριάρχην Φώτιον προσεφώνησεν ό 
Μητροπολίτης εύχαριστήσας αύτόν έπι τή έπισκέψει 
του καί ευχηθείς ΐνα ό Θεός σκέπη καί περιφρουρή 
Αύτόν τε καί τό προσφιλές αύτοΰ ποίμνιον τό δια- 
κρινόμενον έπι φιλοπατρία και έλευθερότητι δωρεών 
και εθνικών εισφορών.

'Ο Μητροπολίτης προσέθηκεν δτι ή έπίσκεψις 
τής Α. Μακαριότητας ώς έκ τής εγκαρδίου άγάπης, 
ής αύτη άπολαύει παρά τώ όρθοδόξφ Πανελληνίφ, 
ένεποίησεν εις πάντα μεγάλην χαράν καί ευφροσύνην.

ΕΙτα άνέπεμψε τφ Θεώ δόξαν δτι καί προσω
πικούς ήξιώθη νά γνωρίση τόν κλεινόν Πάπαν κα) 
Πατριάρχην 'Αλεξανδρείας καί πάσης Αίγύπτου, 
μεθ' ής τοσοϋτον ατενώς συνδέεται ο Ελληνισμός 
δι’ ένδοξου εκκλησιαστικού καί πολιτικού παρελ
θόντος.

Μετά ταΰτα ό Παν. Μητροπολίτης παρεκάλεσε 
τήν Α. Μακαριότητα, ΐνα δεηθή ύπέρ τοΰ 'Ελλ. 
Βασιλείου, τοΰ οποίου τό έδαφος μετά τόσης συγ- 
κινήσεως έπάτησε καί ύπέρ τής πανταχόθεν κατα
πολεμούμενης Εκκλησίας, ής τών δικαίων υπε
ραμύνεται δ γεραρός καί εύθαρσής Πατριάρχης 
’Ιωακείμ Γ', δστις οίονεί μετά τίνος ζηλοτυπίας 
προσβλέπει πρός τήν εικόνα τοΰ εθνομάρτυρας Γρη- 
γορίου τοΰ Ε' καί αντλεί έξ αύτής θάρρος.

'Ο Πατριάρχγης Φώτιος ηύχαρίστησε διά τήν 
γενομένην εις αύτόν υποδοχήν, έτόνισε δέ τους κιν
δύνους, ούς διατρέχει τό Γένος, δπερ έφώτισε τήν 
ανθρωπότητα έν σκοτειναϊς ήμέραις.

Μετά ταΰτα ό Σεβ. Μητροπολίτης συνέστησε ένα 
έκαστον τών Συνοδικών αρχιερέων, καί εϊτα παρου
σίασε τούς λογίους κληρικούς τής Επισκοπής

Αθηνών.
Μετά ταΰτα ό Μακαριώιατος άνήλθεν είς τήν 

αίθουσαν, ένθα έπηκολούθησεν άληθές προσκύνημα 
έκ μέρους τών κληρικών καί πολλών ιδιωτών.

'Ο Μακαριώτατος Φώτιος κατάγεται έκ Τήνου, 
έσπούδασεν έν τή Σχολή τοΰ Στανροΰ καί έν ηλι
κία 30 έτών τφ 1880 έψηφίσθη Πατριάρχης 'Ιερο
σολύμων, άλλά τήν εκλογήν του ήκύρωσεν ή τουρκική 
κυβέρνησις, κατ’ άπαίτησίν της δε έξωρίσθη έπι 
έπταετίαν δλην έν τή Μονή τοϋ Σινα. Εγενετο έιτα 
Μητροπολίτης Ναζαρέτ καί κατά τό 1900 έξελέγη 
Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας. Φημίζεται ώς δεινός 
εκκλησιαστικός ρήτωρ.

Κατά τό διάστημα τής ένταΰθα διαμονής του 
έπιδαψιλεύθησαν έκ μέρους καί τής Β. Οικογένειας 
καί ολοκλήρου τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας άπειροι 
τή Α. Π. έκδηλώσεις άγάπης καί βαθυτάτου σεβα
σμού ανταξίου καί πρός τάς άρετάς του καί τό υψηλόν 
άξίωμα του καί τά μεγάλα πνευματικά καί ηθικά 
χαρίσματά του. Ή Διεύθυνσις τής Έλληνικής Έπι- 
θεωρήσεως ήσθάνθη βαθυτάτην λύπην διότι, λόγω 
άπουσίας έξ ’Αθηνών, έστερήθη τής υψηλής τιμής νά 
δεχθή τάς ευλογίας τής Α. Π. καί άσπασθή τήν 
δεξιάν του.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατά τόν μήνα αντόν εξαιρετικόν ένδιαφέρον τιχεν επι- 

δειχθή εκ μέρους τής παροικίας μας καί τοϋ Ελληνισμόν 
τής Αίγυπτου ολοκλήρου σχεδόν. Τό ορκωτόν Προξενικόν 
δικαστήριον εκλή&η νά άποφανθή επι εγκληματικών πράξεων 
καί διά τής ετυμηγορίας του νά τιμωρήση τονς άποτολμή- 
σαντας νά σφετερισ&οϋν ιερά χρήματα καί τοίς έγκληματί- 
σαντας διά πλαστογραφιών ή άλλων κακοήθων πράξεων.

Ή ομογενής παροικία έκλήΰη νά δώση διά τών ενόρκων 
της τήν φήφόν της δι’ εκείνον, δστις επί δώδεκα συναπτά 
έτη διά πλαστών διπλών διπλοτύπων ΰπεξήρει τήν περιου
σίαν αυτής, έβίζαινε τό αΐμά της, τό όποιον τόσον γενναιο- 
δώρως μετηγγίξετο είς τάς φλέβας της παρά τών ευεργετών, 
τών διευθννόντων καί τών προϊσταμένων αυτής. Ό γραμ
ματείς Κλέσσης πρώτος έκλήθη νά δώση λόγον διά τήν έκ 
4000 λιρών περίπου κατάχρησίν του πρός τήν κοινότητα, ήτις 
μετά τόσης τόν περιέβαλε στοργής καί είς άρκετά επίζηλον 
τόν άνέδειξε θέσιν. Ός συνήγορόν του μετεκάλεσεν εξ ‘Αθη. 
νών τόν κ. Γουναράκην, καθηγητήν τον Πανεπιστημίου.

Α'εν θά αναφέρω έδώ τά τής μακρύς αποδεικτικής διαδι
κασίας τής δίκης, ουδέ θά έπαναλάβω τάς γενομένας κατα
θέσεις διά νά έπιβεβαιωθή τό γεγονός τής καταχρήσεως, τό 
όποιον καί αϊτός ό κατηγορούμενος ώμολόγησε. Αέν δνναμα, 
δμως νά αποσιωπήσω τήν οίκτράν έντνπωσιν ήν έπροξένησεν 
είς πάντας ή στάσις τον διαπρεπούς νομομαθούς μας απέναντι 
τών δικαστών καί ιδίως τοϋ εισαγγελενοντος 1 εν. Προξένου 
κ. Σκωτίδου καί ή τραχντης τής γλώσσης του ήν έχειρίαθη. 
Ευπρέπεια κατά τήν συζήτησιν ουδεμια επεκρατησεν, η δε 

αμετροέπεια καί ή ανάρμοστος ουμπεριφορά τοϋ συνηγόρου, 
όχυρουμένου ίσως όπισθεν τών τίτλων τον, εγειναν άφορμή 
σχολίων καί συζητήσεων ούχί ευνοϊκών διά τόν καθηγητήν 
τοΰ Ποινικού Δικαίου.

Ό εισαγγελείς δεξιώς αμυνθείς καί όπερασπίσας τόν νό
μον δέν ήδυνήθη νά πείση τους ενόρκους, οί όποιοι εκρινον 
ώς καταχραστήν τόν κατηγορούμενον Κλέσσην ούχί δμως καί 
τιμωρητέον, ώς άποδώσαντα τά χρήματα ή μέρος τών παρ’ 
αύτοΰ κλαπέντων. Πρό τοϋ δεδικασμένου πας τις πρέπει νά 
κλίνη τήν κεφαλήν άλλά δεν νομίζω δτι πρέπει νά παρέλθη 
άπαρατήρητον τό γεγονός, δτι μετά τήν εκδοσιν τής ετυμη
γορίας τών ενόρκων εΰρέθησαν ευάριθμοι ομογενείς νά ζητω
κραυγάσουν ύπέρ τοϋ άθωωθέντος καί τοϋ συνηγόρου του καί 
νά οδηγήσουν άμφοτέρους θριαμβευτικώς είς τάς οικίας των. 
Εΐνε θλιβερόν, θλιβερώτατον τό σύμπτωμα τοϋτο.

Οί έπευφημήσαντες έδει νά είχον ύπ' όφει των, δτι ό 
Κλέσσης δέν ήτο άναξιοπαθών τις ή αδίκως συκοφαντονμε- 
νος, άλλά καταχραστής όμολογήσας έπί δικαοτηρίτρ καί δ 
ίδιος τήν πραξίν του. "Εδει προσέτι νά μή λησμονήσωσιν δτι 
τό διάβημά των τοϋτο άπετέλει οίονεί ένίσχυσιν καί δι ’ άλ
λους οίτινες, δταν τους είνε ευκολον νά καταχ^ρώνται, δύ
νανται νά τό πράττουν, άρκεϊ μόνον δταν άνακαλύπτωνται 
νά είνε είς θέσιν νά επιστρέφουν τό ήμισυ τών δσων κατα- 
χρώνται.

Μετά τήν δίκην Κλέοση τό ορκωτόν δικαστήριον έξηκο- 
λούθησε τάς έργασίας του' κατεδίκασε δέ προχθές τόν Σπα- 
νόπουλον—γνωστήν ’Αθηναϊκήν φυσιογνωμίαν—έπί πλαστο
γραφώ}, είς πενταετή, ειρκτήν καί πρόκειται κατ’ αύτάς νά 
έκδικάση τήν ύπόθεσιν τοΰ Χαρβουλάρη.

Και τό μικρόν αύτό σκιόφως τό όποιον έπέχυσεν ή κακοή- 
θεια τριών τεσσάρων μελών τής κοινότητας, οί όποιοι καί 
δίδουν ήδη είς τήν δικαιοσύνην λόγον διά τάς πράξεις των, 
έρχεται νά άποδιώξη μία άπέριττος μυσταγωγία τελεσθεϊσα 
προχθές είς τήν αίθουσαν τοϋ ’Αβεροιφείου Γυμνασίου, μία 
μεγαλουργός δράσις τών έν τή πόλει μας μεγάλων ’Ελλήνων. 
’Εδίδετο λογοδοσία τών έπί τριετίαν πεπραγμένων ύπό τής 
επιτροπής τής κοινότητάς μας. Ό σεβ. Πρόεδρος κ. Μπενά
κης περιστυιχιζόμενος άπό τοίς κ. Γ. Ζερβουδάκην, Μ. 
Σάλβαγον καί Μ. Συναδινόν παρουσίασεν είς μίαν συνοπτι
κήν, πλήν σαφή καί πεφωτισμένην, έκθεσιν τήν οικονομικήν 
ευεξίαν τής κοινότητας, τήν άνθηρότηια αύτής καί τάς άλμα- 
τικάς της προόδους.

Δέν είνε καιρός τώρα νά προβώ είς άνάλυσιν τής έκθέσεως 
ταύτης καί νά παραθέσω μέρη αυτής, άφορώνια τήν εύεργε·· 
τικήν δράσιν τών γιγάντων όμογένών μας, ήτις εξασφαλίζει 
αύτοΐς ού μόνον τήν ευγνωμοσύνην τής παροικίας, άλλά καί 
τής Ελλ. Πατρίδος. θά σπείσω δμως νά τό πράξω λίαν 
προσεχώς χάριν τών άναγνωοτών τής φιλτάτης < ’Ελλ. Έπι- 
θεωρήσεως^· Ώς έν παρόδω άναφέρω μόνον δτι τά κεφά
λαια τών δωρεών καί κληροδοτημάτων άνήλθον είς 15000 λ. 
περίπου μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1908 εκτός τών 5500 λιρ. 
δύο άλλων κληροδοτημάτων καί 5300 λιρών δωρεών γινο
μένων κατά τό έτος 1909.

Μετά τήν λογοδοσίαν τοϋ κ. Μπενάκη έπηκολούθησαν 
δλίγαι λέξεις του κ. Σκωτίδου εξάραετος τήν ευημερίαν καί 
τήν άνθηρότητα τής κοινότητας, έξελέγησαν δέ κατόπιν πρός 
άντικατάοταοιν τών έξερχομένων, άποβιωσάντων ή παραιτη- 
θέντων μελών τής κοινοτικής επιτροπής οί κ. κ. Δ. θεοδω- 
ράκης, Κων. Χωρέμης, Μ. Σαλβάγος, Κ. Παππας, Κ. 
Μπολάνος, 1. Παλαιολόγος, Γ. Πρίγκος, Η. Πρωτόππαπας, 
I. Βυτιάδης, Α. Μαυρίδης καί Γ· Μακρής οί όποιοι μετά 
τών μενόντων έκ τής ληξάοης τριετίας κ. κ. ’Εμ. Μπενάκη, 
Μ· Συναδινοϋ, Γ, Κάραμ, Γ. Ζςρβουδάκη, Σ. Βιολαρα, Κ. 
Κορόμηλα, Κ. Στρούμζη καί Δ. Ταμβακοπούλου άποτελοϋγ 
τήν είκοσαμελή επιτροπήν διά τήν νέαν τριετή περίοδογ.

’ Αλεξάνδρεια. ΕΛΛΗΝ
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MAURICE MONTEGUT

Την Ιδίαν όίραν ο πριγκηψ είς τήν άποθήκην τον, 
έξηπλωμένος, και κατά τό ήμισυ ένδεδυμένος, επι 
δύο στρωμάτων ήγρύπνει καί αυτός.

Μία μικρά λάμπα έφώτιζε την άποθήκην κΓ ό 
πριγκηψ παρετήρει τό abat jour είς τό όποιον 
ήσαν ζωγραφισμένοι αί μορφαί τοϋ Ναπολέοντος 
καί τής αύτοκρατείρας Ιωσηφίνας. ' Υπέφερε πολύ 
συχνά. Έσήκωνε τά μάτια πρός τόν ουρανόν δηλαδή 
προς τήν σιδερένιαν οροφήν.

Τέλος έβγαλε ένα χαρτί κΓ άρχισε νά διαβάζη 
δυνατά τούς έξής στίχους :

Ώ αν ποΰ ή μορφιά αον περνάει 
ολου τοΰ κύαμον της καλλονές 
αντοκράτειρα ατής χάρες 
Γιά νά α’ αρέσω νά σε λατρεύω 
δά λησμονήσω τά περασμένα 
και τοΐ ς ΰι μονς μου θ'ε νά κοιμήσω 
μέσα στα στήθη τά ξεσχισμένα.

Δύο τρεις φορές επανέλαβε τούς στίχους αύτούς 
διά τούς οποίους ήτο υπερήφανος, προσπαθών νά 
έμπνευσθή έκ νέου, δέν τό κατώρθωοεν καί τότε 
ρίψας τό κεφάλι του επί τοΰ προσκεφαλαίου παρε- 
δόθη είς τούς ρεμβασμούς φέρων πρό τών οφθαλ
μών του τήν μορφήν τοΰ ειδώλου του, εις τό όποιον 
είχεν άφιεροόσει τό ποίημά του.

’ Ενεθυμήθη τήν ήμέραν κατά τήν όποιαν συνήν- 
τησε διά πρώτην φοράν τήν φαεινήν αύτήν έμφάνι- 
σιν, τήν νεαρόν γυναίκα τήν όποια ή Εύρώπη ολό
κληρος έχαιρέτα ώς θεόν.

Τήν είδεν έπί τής όδοΰ Agajaia πλησίον τής Ρώ
μης μέσα μίαν θαυμασίαν άμαξαν συρομένην ύπό 
δυο λαμπρών ίππων μειδιώσαν είς τά έπευφημοΰντα 
πλήθη- διότι παντού ή καλλονή της έθριάμβευε.

Τό φόρεμα της ήτο άπό λάμπον ύφασμα κεντημέ
νου μέ χρυσόν καί άργυρον άπό πάνα) δέ έπεφτε μία 
μώβ μεταξωτή ρεδιγκότα Ανοικτή καί χωρίς μανί
κια έπειδή δέ τό φθινόπωρου είχε έλθει καί όάέρας 
ήτο ψυχρός έφερε καί έν περιλαίμιου άπό κύκνον.

Τά χέρια της δέν έκαλύπτοντο παρά άπό μίαν 
γάζαν, ό δέ λαιμός της μόλις έσκεπάζετο, αί κάλ- 
τσαι της ήσαν μεταξωτοί καί τά υποδήματά της
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τρυπητά. Τό καπέλλο της ήτο μικρό άπό μώβ βε
λούδο μέ δύο άσπρα πτερά είς δέ τόν άγαλματώδη 
λαιμόν της έφερε μίαν μαργαριταρένια)· αλυσίδα 
άπό τής όποιας έκρέμετο ένας βυζαντινός χρυσός 
σταυρός κοσμημένος μ’ άνεκτίμητα διαμάντια.

Κ’ έτσι διέσχιζε τάς οδούς νωχελώς, αύτή κυρί
αρχος τρελλαίνουσα τούς ανδρας διά μόνης τής πα
ρουσίας της.

Δευτέρα γνώμη δέν ύπήρχεν,ήτο ή ώραιοτέρα τών 
γυναικών είς τήν έποχήν κατά τήν όποιαν ύπήρχον, 
Αφροδίται, Φρύναι, Σαπφιό, αϊτινες ώνομάζοντο 

έν Γαλλία κ. Talhien κ. de Castellet καί κ. Re- 
carmier.

Καί αύτός έξόριστος περιπλανώμενος, καταδιω- 
κομενος, χαμένος μέσα στό πλ.ήθος ήσθάνθη τήν 
καρδίαν του τά κτυπα, νά πέτα πρός τήν γυναίκα 
έκείνην τήν οποίαν δέν έγνώριζε. Τότε ήθέλησε τά 
μάθη ποία ήτο ή θαυμασία θνητή, ή κόρη αύτή τον 
ουρανού ήτις άπεπλανήθη έπι τής γής.

"Ενας υποχρεωτικός κ’ ενθουσιώδης γείτιυν τοΰ 
άπήντησεν :

— Είνε ή Pauline Borghese ή άδελφή τοΰ αύ
τοκράτορος, ή βασίλισσα τής χάριτος, ή άσύγορι- 
τος....

Δέν ήθέλησε ν’ άκούση περισσότερα. 'Η Pauline 
Βοϊ’ghese, ή άδελφή τοΰ Ναπολέοντος- άρα μία 
εχθρά του' έν ον τό όποιον έπρεπε νά καταράται 
αιωνίως καί νά παρακολουθή διά τοΰ μίσους του.

Τοιουτοτρόπως έσκέπτετο άλλ’ ή έπαναστατη- 
μένη καρδία του έκρινεν άλλέως. Μόνον τήν γυναίκα 
αύτήν θ’ άγαποΰσε στον κόσμο- ό καιρός θά περ
νούσε άλλ’ ή είκών της θά έμενε βαθειά χαραγμένη 
μέσα του. Τελείωσε- τόν είχε κατακτήσει, τόν είχε 
μαγεΰσει- ήτο αιχμάλωτος αύτής τής Bonaparte. 
Εξ μήνες πέρασαν άπό τότε έξ μήνες καί ή καρ

δία του έμενε πιστή.
Τήν πρώτην ήμέραν ωσάν τρελλός χωρίς νά ξέρη 

κι’ αύτός γιατί, πρός ποιον σκοπόν, μέ ποιας έλ- 
πίδας ήκολούθησε τήν άμαξαν τής μαγίσσης αύτής 
καί τήν είδε τά εισέρχεται είς τ’ άνάκτορα Borghese· 
έκτοτε διήρχετο τήν ήμέραν του, κάποτε μάλιστα 
καί τήν νύκτα του, πρό τοΰ πριγκηπικοΰ μεγάρου.

(’Ακολουθεί)
ΜΙΤΣΛ ΠΕΡΡΩΤΠ

Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ^ΥΡΙΑΛΟΣ

'Η Α. ΓΙ. ό Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Κύριλ
λος είνε μία έξέχουσα φυσιογνωμία τής Μεγά
λης τοϋ Γένους ’Εκκλησίας. Έν τί] ιστορία των 
περί τόν Οικουμενικόν Θρόνον γεγονότων έξέ- 
χουσαν Οέσιν θέλει καταλάβη ώς ιεράρχης σθέ
νους, ξωής καί δράσεως.

Έγεννήθη έν Σινώπη κατά Μάρτιον τοΰ 1867· 
Μετά τήν άποφοίτησιν έκ των Σχολών τής πα- 
τρίδος του μετέδη εις Κων)πολιν τώ 1883 καί 
εΐσήχθη είς τήν κατά Χάλκην Θεολογικήν Σχο
λήν έξ ής άπεφοίτησε τω 1889

Προσελήφθη άμέσως εϊς τήν ύπηρεσίαν των 
Πατριαρχείων ένθα ύπηρέτησεν εύδοκίμως ώς 
'Υπογραμματεύς τό πρώτον καί εΐτα ώς Άρχι- 
γραμματεύς τής Ίεράς Συνόδου. Τό 1897 πΡ011_ 
χθη εϊς τόν Μητροπολιτικόν Θρόνον τής ’Επαρ
χίας Μυτιλήνης, ήν έκτοτε διακυβερνά μετ’ έξαι- 
ρέτου ποιμαντορικής περινοίας καί διοικητικής 
δεξιότητας όντως άπαραμίλλου. Είς τάς τελευ
ταίας δοκιμασίας τής Μυτιλήνης μέ τό εΰστροφον 
πνεΰμά του, μέ τήν χαρακτηριστικήν ψυχραιμίαν 
του τήν άπαραίτητον διά τάς κρίσιμους στιγμάς, 
μέ τό έπιβλητικόν καί τόν σεβασμόν έμπνέον 
παράστημά του διεχειρίσθη εύτόλμως καί άξιο- 

πρεπώς όλα τά ξητήματα καί επέτυχε τήν ύπέρ 
αύτών εύνοικήν λύσιν. 'Ιεράρχης τιμών τό "1 ψη
λόν ’Αξίωμά του καί τιμώμενος ύπό τοΰ ποι
μνίου του.

•ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Στό κάθε κύμα, ποΰ κυλά γοργό μπροστά μου, 
κάτι διαβάξω ξωντανό άπ’ τά περασμένα, 

Καί σφίγγεται ή καρδιά μου, 
καί ξεπετάει ή ψυχή μου μακρυά, στά ξένα.

5Ώ κύματα, ψυχί] δέν έχετε ούτε στόμα, 
κ’ όμως σάς βλέπω αίσδάνεσθε,καί μοΰ μιλάτε.

Κ’ όσο τίς χάρες σας θαυμάξω, σείς άκόμα 
μαξύ μου κλαϊτε καί πονείτε καί γελάτε.

Καί λές νά είνε οί πόθοι σας μεγάλοι, μύρια, 
σάν τά. δικά μου, τά όνειρά σας,

Καί τής ψυχής μου τάπιαστα κ’ άγια μυστήρια 
νά ξωγραφίξουνται ’στά γαλανά νερά σας.

Κ’ αισθάνομαι τή γλωσσά σας μέσ’ τήν ψυχή μου, 
κ’ ό νοΰς μου ταξειδεύει,

Καί κάθε μιά μου ένθύμησι καί συλλογή μου, 
σάν σάς κυττάξω, μέ μεθά καί μέ μαγεύει. 

Σμύρνη. ΧΡ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ
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'Ο ΠρωτοΒύγγελλος· της Ίεράς Μητροπό- 
λεως Μιτυλήνης, Βασίλειος

Ό δεξιός βραχίων τοϋ αγίου Μιτυλήνης, πρός δν 
τρέφει απεριόριστον σεβασμόν κα'ι λατρείαν, είνε δ 
ΙΙρωτοσύγγελος τής ίεράς Μητροπόλεως κ. Βασί
λειος Γ. Κομβόπουλος.

Έγεννήθη έν Σινώπη κατά τό 1877, άπεφοί- 
τησεν έκ τών σχολών τής πατρίδος του κατά τό 
1890. Τώ 1895 μεταβάς είς Κων)πολιν, είσήχθη 
εις τήν μεγάλην τοΰ Γένους σχολήν, έξ ής άποφοι- 
τήσας τώ 1900 έξηκολούθησε τάς σπουδάς του έν 
τή Θεολογική σχολή τοΰ ήμετέρου Έθν. Πανεπι
στημίου. Άνεκηρύχθη προλύτης τής Θεολογίας τώ 
1904 κα'ι κατά Δεκέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους προσε- 
λήφθη υπό τοΰ Μητροπολίτου Μιτυλήνης ώς άρχι 
διάκονος καί ίεροκήρυξ τής ίεράς Μητροπόλεως Μι- 
τυλήνης. Τήν 21 Σεπτεμβρίου 1908 προυχειρίσθη 
είς Πρωτοσύγγελον.

Έξασκεΐ μεγάλην επιρροήν έπί τοΰ πνεύματος 
τών λαϊκών ιδία τάξεων τής Μιτυλήνης, πλησίον 
τών οποίων απολαμβάνει φανατικής έκτιμήσεως. 
Όμιλεΐ έν τώ ναώ μετά χαρακτηριστικής άπλότητος 
καί οί λόγοι του άπηλλαγμένοι στόφου καί μεταφυ
σικών θεωριών είνε μία μεγάλη πνευματική τροφή 
διά τό ευσεβές εκκλησίασμα τό άθρόον παρακολου
θούν τά κηρύγματά του.

ΑΠΟ ΤΐίΝΓ ZXlHKr ΤΟΥ ΜΗΝΌ£

I Ο Υ* ΝΙΟΣ

0 Ιούνιος, ο 0·οαός καί καυστικός Ιούνιος, 
■παρήλθε χωρίς σχεοόν νά τον αΐσθανΟώμ,εν. 

' ~6?Ζε ~ίεσις εις τήν ατμόσφαιραν τήν 
κοινωνικήν, καί τόση πνιγηρότης περί ήμάς, 
ώστε οέν μάς άφήκαν τόν καιοόν νά τον αΐσΟαν- 
Οώμεν καί νά τόν έννοήσωαεν ώς Οεοινήν καί 

- - ~ ■ 1 1 καυστικήν εοραν του έτους.
# <:

Και ζαΟ οΛον αύτον τόν μήνα εν έοεσποσε 
και εκυριάρχησεν. Η αγωνία οιά τό Κρητικόν 
ζήτημα. II Χοτα τών Δυνάμεων. Αί αποφάσεις 
των μεγαλοφρονων Κρητών. Αί άπειλαί τής 
Ιουρκιας και αί προπαρασκευαί αύτής. Οί 
Ιοΰρκοι γνωρίζουν πάντοτε νά παρελκύουν τά ζη
τήματα. Και ζητημα παρελκύσεως ήτο βεβαίως 
ο κατά τής Ιίλλάδος απειλούμενος πόλεμος έξ 
αφορμής τοΰ Κρητικού ζητήματος.Διότι άφ' ής αί 
Μεγαλαι Δυνάμεις άνελαβον ύπό τήν προστασίαν 
των την Κρήτην ή Ελλάς δέν έχει τίποτε νά 
καμη πλέον, άλλά νά περιμείνη τήν έκπλήρω- 
σιν τών ρητών όρων καί υποσχέσεων πρός τούς 
Κρήτας, τών ισχυρών προστατών αύτών. Καί ή 
Ελλάς ή επίσημος αύτό έπραξεν. Ύπήρξεν άψο

γος εις τήν στάσιν της,έφεκτική εις τάς προσπά
θειας της, μετρημένη εις τά διαβήματά της. 
Πλην αύτά δλα άντί νά έκτιμηΟώσι !! δεόντως 
υπο τών ενδιαφερομένων άπ’ έναντίας ένέπνευσαν 
εις αύτούς άλλας σκέψεις καί μας προβάλλουν 
σήμερον τήν άπειλήν τών προπαρασκευών, καί 
μάς επισείουν τό φάσμα τοΰ πολέαου.

'Κ
* #

Αύται δμως αί άπειλαί καί δλοι αύτοί οί κίν
δυνοι— καί ιδίως ό κίνδυνος τής άπωλείας τοΰ 
Κρητικού ζητήματος—έξήγειραν άπεριγράπτως 
τήν Ελληνικήν συνείδησιν τοΰ "Εθνους. Έπα- 
ναστατικαί φήμαι έκυκλοφόρησαν, στρατιωτικά 
κινήματα έψιθυρίσθησαν,λαϊκαί εξεγέρσεις άνηγ- 
γελθησαν, και ήπειλήθη σοβαρώς κάθε κορυφή 
απο την όποιαν τό Ελληνικόν έθνος έπερίμενε 
πατριωτικήν οράσιν, καί έθνικήν έργασίαν, χω- 
ρις νά την ΐοή έως τώρα προβάλλουσαν......

ψ

Ολα αύτά άποδεικνύουν δτι τά ‘Ελληνικόν 
έθνος εχει τήν δύναμιν άκόμη νά έξεγερθή, έχει 
τήν ουναμιν νά πατάξη, νά τιμωρήση, άλλά 
και νά άνυψώση. Τό Κρητικόν ζήτημα θά γίνη 
οι αυτόν η Ανοια λίθος. Εάν πρόκειται νά αή 
το κεροίση έφέτος διά τής ειρηνικής όδοΰ, θά 
άναμεινη,—άλλά καί δέν φαντάζεται δτι Οά τό 
Ζασ^ ποτε,—έκτος πλέον έάν κακή μοίρα μάς 
κατεόικασεν είς μεγαλείτερα άτυχήματα οπότε 

όλόκληρος ό ελληνισμός θά προτιμήση νά συνα- 
πολεσθή μετ’ αύτοΰ.

’Εν τούτοις μεθ δλα αύτά τά σοβαρά γεγο
νότα τά όποια έκυριάρχησαν τον μήνα αύτον 
δέν έλλειψαν άλλα τινα έπεισόδια. Ή άπεργία 
τών τραμ, ήτο ίσως τό σοβαρώτερον, εύτυχώς 
δμως οτι έγκαίρως έληξε μέ πνεΰμα συνδιαλλα
γής. Αλλά καί ή κλοπή τοΰ Ταχυδρομείου ΙΙει- 
ραιώς δέν πρέπει νά παρέλθη άπαρατήρητος. 
Δυστυχώς είς κάθε κοινωνίαν θά υπάρχουν πάν
τοτε τά καθάρματα αύτής τών οποίων δ σκοπός 
οέν εινε,άλλως παρά νά αρπάξουν καί κλέψουν 
άοιάφορον πόθεν καί ποΰ.

* % &
Καί έπειδή ό χώρος δέν μάς επιτρέπει νά γρά- 

ψωμεν .καί έπεκταθώμεν έτι περισσότερον έπί 
τών γεγονότων τοΰ μηνός τούτου, θά κλείσω- 
μεν τήν έπιθεώρησίν μας μέ τά ταξείδια. τής 
Λ. Γψηλότητος τοΰ Διαδόχου είς τήν Τρίπο
λιν καί'Σπάρτην, καί τών λοιπών βασιλοπαίδων 
είς τήν ;θεσσαλίαν. Τά τηλεγραφήματα καί αί 
άνταποκρίσεις ανήγγειλαν,οτι ό λαός τών επαρ
χιών, ιδίως δ τής Σπάρτης μέ άληθή φρενίτιδα 
χαράς /δέχθη καί έφιλοξένησε τόν μέλλοντα 
βασιλέα αύτοΰ. ’Άς έλπίσωμεν δτι ή χαρά τοΰ 
λαοΰ τής Σπάρτης θά εύρη τήν άπήχησίν της 
είς τήν καρδίαν τοΰ Έλληνος Διαδόχου, καί ή 
άπήχησις αύτή, τίς οιδε μή γείνη πρόξενος ν’ 
άναβλαστήσουν έκεϊ τά εύγενή αισθήματα τά 
όποια δνειροπολεϊ δ ‘Ελληνικός Ααός.

ΕΥ. Ζ. 

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
Άπό τόν ’Ιούνιον ήρχισαν νά διδάσκονται εις 

τά θέατρα τά πρωτότυπα έργα τών Ελλήνων δρα
ματικών συγγραφέων.

Πρώτον έπαίχθη είς τό θέατρον τοΰ Συντάγματος 
τό «Σία κ’ ’Αράξαμε» τοΰ κ. Πολ. Δημητρακο- 
πούλου καί Στ. Γρανίτσα.

Τό Σία κ’ ’Αράξαμε εινε δπερέττα μέ καλήν μου
σικήν κα'ι μέ σύνθεσιν άπ’ έκείνας ποΰ αρέσουν είς 
τό Ελληνικόν κοινόν, άφοΰ σατυρίζουν έν άπό τά 
έλαττώματά του.

Ό κ. Πλαίσας άνεδείχθη εις τόν ρόλον του θαυ
μάσιος. Καί μόνον χάριν αύτοΰ αξίζει νά ίδή τις τό 
«Σία κ’ Άράξαμεν». Τήν μουσικήν τήν έγραψεν ό 
κ. Σακελλαρίδης.

©ΕΑΤΡΟΝ ΝΕΑΣ ΣΚΗΝΗΣ
Είς τήν Νέαν Σκηνήν έδόθησαν τόν μήνα αύτόν 

τρία νέα έργα. 'Η «Άντιπεθερίνη» τοΰ κ. Λάσκαρη 
καί Γιαννουκάκη, «Ή Στέλλα Βιολάντη» τοΰ κ.Ξε- 
νοπούλου καί τά «Νέα Παναθήναια τοΰ 1909» τών

κ. κ. Άννίνου καί Τσοκοπούλου.
"Ενεκα άπουσίας δέν ήδυνήθημεν νά παρακολου- 

θήσωμεν τά δύο πρώτα έργα.Διά τοΰτο άναγγέλλον- 
τες τήν διδασκαλίαν των έπιφυλασσόμεθα νά γράψω- 
μεν τάς εντυπώσεις μας εις τό τεύχος τοΰ Αύγούστου, 
έάν εξακολούθηση ή άπό τής Σκηνής διδασκαλία 
αύτών. Οσον αφορά τά Παναθήναια αύτά δυστυχώς 
έφέτος δέν υπήρξαν αντάξια τών προσδοκιών τοΰ 
κοινού. ΤΙ Δεσποινίς Κοτοπούλη μεθ’ όλους τους 
άγώνάς της δέν κατώρθωσεν ούτε νά τά κρατήση, 
ούτε νά τά έπιβάλη. Τό κοινόν συγκινεϊται καί τά 
χειροκροτεί δταν τήν βλέπη νά εμφανίζεται έπί τής 
Σκηνής, μένει δμως ψυχρόν καί άσυγκίνητον δτε 
έκείνη φεύγει, άν καί πρέπει νά δμολογήσωμεν, ότι 
καί ή κ. Λούη καί ή κ. Μυράτ παίζουν μέ πολλήν 
χάριν τό μέρος των. Είς τόν κ. Σαγιώρ νομίζει 
κανείς δτι τοΰ έθεσαν κλοιόν διά νά μή δύναται νά 
παίζη μέ τήν γνωστήν γοητείαν καί τέχνην του.

Είς τό Άθήναιον έδόθη δ «Μαγεμένος Βοσκός» 
τοΰ κ. Περεσιάδου. Ό κ. Περσιάδης εινε γνωστόν 
πόσον έπιτυγχάνει εις τά ειδυλλιακά έργα. Είνε τέ
λειος είς τάς έκλογάς τών ύποθέσεών του καί έχει 
τήν δύναμιν καί τήν τέχνην νά τάς άναπτύσση τε
λείως έπί τής σκηνής καί νά εύρίσκη τήν χορδήν 
ή όποια θίγει εύθέως τήν ψυχήν τοΰ θεατού. Είς 
τόν Μαγεμένον Βοσκόν του δέν υστέρησε. Τό έργον 
του δέ είνε ένα άπό τά καλλίτερα τής έφετεινής πα
ραγωγής.

Είς τό Πανελλήνιον έδόθη τό Σκαΐτιν-Ρίγκ τοΰ 
κ. Τϊμου Μωραϊτίνη. Τό Σκαΐτιν-Ρίγκ έσημείοιβεν 
τήν μεγαλειτέραν έως τώρα έφετεινήν έπιτυχίαν.Έπί 
σειράν δίδεται έξακολουθητικώς μέ μεγάλην κόσμου 
συρροήν. Καί ή έκτίμησις αύτή τοΰ κοινού εινε δί
καια άφοΰ ή Έπιθεώρησις τοΰ κ. Μωραϊτίνη είνε 
γεμάτη πνεΰμα καί μία άληθώς δηκτική σάτυρα. II 
δεσποινίς Φιλιππίδου παίζει τελείως καλα.

Τό Σκαΐτιν Ρίγκ έπεκράτησεν έως τώρα καί φαί
νεται δτι καί είς τό μέλλον αύτό θά έπικρατήση.

*

Είς τό Βαριετέ, έδόθη τό έργον τοΰ κ. Ποταμιά- 
νου ό «Βύρων». Είς τό θέατρον αύτό παίζει ή κ. 
Κυβέλη Άδριανοΰ. Ή Κυβέλη ύπεδύθη τό πρόσω- 
πον τοΰ Βύρωνος μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Τό έργον 
έν γένει ήρεσε καί έχειροκροτήθη πολύ. Ή Κυβέλη 
ζωντανεύει τόσον πολύ τό έργον τό όποιον διδάσκει 
ύποδυθεΐσα δέ τό πρόσωπον τοΰ Βύρωνος δέν ήτο 
δυνατόν παρά νά σημείωση καί είς αυτό επιτυχίαν.

Είς τό αύτό θέατρον έδόθη ή χειραφέτησις, του 
κ. Γ. Σουρή.
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Ό θίασος τοΰ κ. Παπαϊωάννου είς τό θέατρον 
τής Άλάμπρας παίζει τελειότερον τάς δπερέττας άπό 
κάθε άλλον Ελληνικόν θίασον.

'Η Δνίς Κολυβά κατά τήν γνώμην τών ακροα
τών της «θεωρείται ανώτερα πολλών ξένιον συνα
δέλφων της.

, Είς τήν αίθουσαν τοϋ μεγάρου τοΰ «Συνδέσμου

Ο'ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Μία τών διακεκριμένων οικογενειών τής Σμύρ
νης εν αΐς κυριαρχεί ή πρός τό καλόν καί τό ώραΐον 
αγάπη εινε ή έλληνικωτάτων αισθημάτων οικογέ
νεια τοΰ σεβαστού κυρίου Θεμιστοκλέους ’Ιατρού, 
ιατρού τό έπάγγελμα. ’Η κυριωτέρα ένασχόλησις 
τής οικογένειας ταύτης καί ιδία τών χαριτωμένων 
θυγατέρων του Κας. Καρρέρα καί Δδων ’Αθηναιδος 
καί Μαρίας εινε ή συνεχής παρ* αύτοϊς πολυπλη
θής φιλική συγκέντρωσις (κατά Σμυρναϊκόν έθιμον) 
πρός θεραπείαν τής Μουσικής. Είς τοΰτο κυρίως 
πρωτοστατεί ό γαμβρός τοΰ κ. ’Ιατρού, ό φίλος κ. 
Δουδ. Καρρέρας, δστις άλλως είνε γνωστός ώς καλ
λιτέχνης ουδέποτε άπό εικοσαετίας άρνηθεϊς τήν 
τέχνην του αφιλοκερδώς ύπέρ οίουδήποτε σκοποΰ 
έξυπηρετοΰντος μίαν εύγενή ιδέαν.Γνωστού δέ οντος 
δτι τά εν Σμύρνη διάφορα ευεργετικά καθιδρύματα 
συντηρούνται άπακλειστικώς εκ τής φιλανθρωπίας 

τών Συντακτών» άνεγνώσθη πρό έκλεκτοΰ άκροατη- 
ρίου τό τελευταϊον δραματικόν έργον τοΰ κ. Μ. 
’Ιωσήφ, όπερ φέρει τόν τίτλον ή «Φιλάρεσκος».

Τό έργον προύξένησεν άρίστην έντύπωσιν καί θά 
σημείωση ασφαλώς μίαν θεατρικήν έπιτυχίαν τής 
έφετεινής θεατρικής έποχής. Δίδεται είς τόν θίασον 
τής κ. Κυβέλης.

τών κατοίκων, ό κ. Καρρέρας έσκέφθη νά συοτήοη 
μουσικόν σωματεϊον τό όποιον νά έχη ώς κύριον 
σκοπόν νά δίδη κατ’ έτος σειράν συναυλιών δωρεάν, 
πρός όφελος τών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων τής 
πόλεως καί τών περιχώρων άνευ διακρίσεως έθνι- 
κότητος ή θρησκείας.Τούτέστινέν σωματεϊον τελείως 
πρωτότυπον καί απολύτως εύεργετικόν ούτινος ή 
ΰπαρξις πολλήν έντύπωσιν μας έπρόξένησε και 
καθήκον μας έθεωρήσαμεν. ήμεϊς πρώτοι νά τό πα· 
ρουσιάσωμεν είς τήν φίλην Σμυρναϊκήν κοινωνίαν 
καί είς εύρύτερον κύκλοι νά τό γνωρίσωμεν πρός 
παραδειγματισμόν άλλων κοινωνιών.

Πρός τοΰτο λοιπόν, πρό διαστήματος ούχί ανώ
τερου τών δύο μηνών, κατήρτισε τάξιν φωνητικής 
καί οργανικής μουσικής είς ήν διδάσκονται παρ’ 
αύτοΰ περί τά 50 μέλη, δσα μέχρις ώρας αριθμεί 
ό Σύλλογος, έκ τών έγκριτωτέρων οικογενειών τής 
Σμύρνης. ’Ο Σύλλογος τελεί ύπό τήν ειδικήν προ
στασίαν έπιτροπής άποτελουμένης έκ τών κ. κ. 
Έδουάρδου Τοσκάνα Γενικού Προξένου τής Ίτα- 

λίας, Δούγλας Πάττερσον, ’Ελζιάρ Γκιφρέ, Θ. ’Ια
τρού, Άλεξ. Βρονέττη, Δ. Άνδρία καί Έδ. Φο- 
σάιη.

Πρός εύόδωσιν τοΰ ώραίου σκοποΰ τοΰ «Μουσι
κού Συλλόγου», εργάζεται μετά ζήλου καί άφοσιώ- 
Όεωςικαί μετά τής ίδιαζούσης αύτω ένεργητικότητος 
καί δραστηριότητας ό κ. Καρρέρας βοηθούμενος κατά 
πολύ καί ύπό τής εύγενεστάτης καί ένθουσιώδους 
κυρίας τον Κας. Εύφρ. Καρρέρα καί τών άλλων με
λών τοΰ Σωματείου, άτινα παρά τό ακατάλληλον τής 
έποχής, άθρόα σπεύδουσι νά έπωφεληθώαι τών μα
θημάτων καί τής διδασκαλίας τοΰ εύγενοΰς μαέ
στρου των.

Κατόπιν τής συντόνου διδασκαλίας καί τοΰ ζήλου 
τών μελό»·-μαθητών καί μαθητριών αναμένονται τά 
πλέον ευάρεστα άποτελέσματα διά τόν προσεχή χει
μώνα οπότε θρίαμβος θά έπιστέψη τούς κόπους 
καί τοΰ διδασκάλου καί τών μαθητών οϊτινες έπα- 
ρουσίασαν μέχρι σήμερον τάλαντα έφάμιλλα πρός 
τούς καλλιτέρους έξ επαγγέλματος καλλιτέχνης. Καί 
άναφέοομεν δσα προχείρως έσημειώοαμεν μέλη διά 
τάς έξοχους δντως επιτυχίας των ώς τάς κ. Άδελ. 
’Ιατρού καί ’Άνναν Σπέρκου διακρινομένας ώς υψι
φώνους,, τούς κκ. Κάρολον Βαρζίλην, Άχιλ. Δ. Α- 
βρίαλι, Q. Μανοΰοον καί Γεωρ. Ίσηγόνην διακρι
βωμένους ώς βαθυφώνους, τούς κκ. Έλζ. Γκιφρέ, 
ΙΙαυλ. Άρμάο διακρινομένους ώς υψιφώνους, τόν κ. 
Γ. Βασιλακάκην ώς βαρύτονον καί διαφόρους ά/./.ους 
οϊτινες διακρίνονται διά τήν γλνκύτητα τής φωνής 
των, ή τό μόυσικόν^τοτν αίσθημα ή τήν ιδιαιτέραν 
έπίδοσίν των, ώς ή λεπτής καλλονής δεσποινίς 
Άθήναις ’Ιατρού, ή χαρίεσσα καί λιγηρά τό άνά· 
στημα δ)ίς Μαρία Γρηγοροπούλου, ή βοώπις δ)ίς 
Άργιλεωνίς Τσιρονίκου καί ή γλυκυτάτης έκφρά- 
σεωςί δ)ίς ,Φοντριέ καί άλλαι ών τά ονόματα δια- 
φεύγουσι τελείως τήν στιγμήν ταύτην τής μνή
μης μας.

Οί εύγενεϊς έργάται τής ώραίας ταύτης ιδέας, ων 
οί πλεϊστοι καί αί πλεϊσται άναπαρίστανται έπί τής 
άνωθι [είκόνος, είς ήν κατ’ ευμενή συγκατάβασιν 
ήξίωσαν καί τήν παρουσίαν^τής Διευθύντριας μας, 
έλπίζομεν δτι θά μας καθιστούν ένημέρους τών 
προόδων των διά νά| έχωμεν τήν εύχαρίστησιν νά 
έπανέλθωμεν καϊ πάλιν έπί τοΰ εύγενοΰς έργου των.

Ό ’Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ό Σύνδεσμος 
τών ’Ελλήνων βιομηχάνων καί βιοτεχνών καί. ή 
"Ενωσις τών ’Ελλήνων Γεωπόνων διά κοινής έκ- 

κλήσεως άπευθυ- 
Ιίανελλήνιον Συνέδριον νομένης πρός τά
Γεωρ. Βιομηχανίας καί απανταχού τής’Ελ-

Έμπορίον λάδος Γεωργικά,
’Εμπορικά, Βιο

μηχανικά καί Βιοτεχνικά Σωματεία καί τούς Γεωρ- 
γοκτηματικούς Συλλόγους ζητώσι νά προκαλέ.σωσι 
τήν κοινήν συνεννόησιν πρός ϊδρυσιν υπουργείου 
Γεωργίας, Έμπορίου κ.τ.λ., έπιτευχθ ησομένου διά 
συγκλήσεως έν Άθήναις Πανελληνίου Συνεδρίου 
Γεωργίας, Βιομηχανίας καί ’Εμπορίου.

Μετ’ ένθουσιασμοΰ άναγράφομεν τήν εϊδησιν ταύ
την καθ’ δτι βλέπομεν τά σοβαρότερα στοιχεία ιού 
τόπου άνεγειρόμενα πρός έπιτυχίαν ένός ώραίου καί 
μεγάλου σκοποΰ. Ή ΓΕλλην. Έπιθεώρησις» ήδη 
πολλάκις ήγειρε φωνήν ύπέρ τής συστηματικής άνα- 
πτύξεως τιον παραγωγικό»’ δυνάμεων τοΰ τόπου, 
βλέπει δέ λίαν εύχαρίστως δτι αί γνώμαι της συμ- 
πίπτουσιν τελείως μέ τάς γνώμας τής αξιότιμου 
άντιπροτωπείας τα>ν άνωτέρων Σωματείων 
άτινα έν τή έκκλήσει των άνα,γ^άφου.........*ή
»οίκονομική άδυναμία ήν αισθάνεται τό Κράτος 
»προκειμένου rd διοργανιόση τάς στρατιωτικός καί 
»τάς ναυτικός δυνάμεις τής χοιρας συμφιόνως πρός 
»τούς πόθους καί τόν χαρακτήρα τού ’Ελληνικού 
»”Εθνους, πάντα ταΰτα εϊνε συμπτώματα μία κν- 
τιρίως έχοντα καθ’ ήμάς αιτίαν,τήν έλλειψιν συστη- 
νματικής μελέτης καί μεθοδικής υργανώσεως τών 
»παραγωγικϋ>ν δυνάμεων τής χώρας καί κυρίως 
»τής γεωργίας, κτηνοτροφίας, τής βιομηχανίας, 
»τής ναυτιλίας καί τοΰ έμπορίου, έξ ών πάντα τά 
»έθνη άντλοΰσι τά στοιχεία τής ζωής, τής ισχύος 
»καί τής ευημερίας αύτών». Αί ίδέαι αί έγκλειό- 
μεναι είς τάς λέξεις αύτάς εϊνε αύτό τό πρόγραμμά 
μας καί θά εϊμεθα εύτυχεϊς άν παράσχωμεν καί 
ήμεϊς τάς ασθενείς μας δυνάμεις πρός έπίτευξιν 
τοΰ κοινού σκοποΰ. Φρονοΰμεν δτι ό Εμπορικός, 
Γεωργικός καί Βιομηχανικός κόσμος τής Ελλάδος 
θά κατανοήση τήν σπουδαιότητα τού διαβήματος 
τούτου καί θά σπεύση νά παράσχη τήν ηθικήν του 
συνδρομήν καί τά φώτά του, δέν άαφιβάλλομεν δέ 
δτι έπιτυχία άκρα θά δείξη τάς προσπάθειας τών 
άναλαβόντων τήν πρωτοβουλίαν Σωματείων τής 
Πρωτευούσης άφ’ ού δρώντα στοιχεία ένυπάρχουσιν 
έν αύτοϊς τής άξίας καί τών γνώσεων καί τής δρα
στηριότητας τιΐιν κ. κ. ”ΟΘ. Ρουσσοπούλου, Σ. 
Χασιώτου, Α. Ματζουλίνου, δΐιχ. Πολίτου κτλ.
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ΜΙΤΪΆΗΝΑΊ'ΚΑ

(Έκ τοϋ οηιιειωματαοίου μον)

Η Α. Υ. ό νϋν Μέγας Βεζύρης της Τουρκίας 
Χίλμή πασσας κατάγεται έκ τίνος χωρίου της Μυ
τιλήνης έξ ού καί σύζυγον ν.χει λάβει.

— Ό μέγας καί πολύς ήδη Χιλμή πασσας εΐνε 
δημιούργημα τών χειρών τον. 'Η μεγάλη τον ευ
φυΐα καί ή παρομοιώδης έργάτικότης του τδν άνέ- 
δειξαν.

— Η μόρφωσίς του καί ή παίδευσίς του κατά 
τήν νεότητά του ήτο μέτρια. Πρδ είκοσιπενταετίας 
εϊχεν έξορισθή είς Μιτιλήνην ό Κιεμάλ πασσας, εις 
έκ τών πλέον μορφωμένων ’Οθωμανών τής έποχής 
εκείνης. Έκεϊ έγνωρίσθη μέ τδν νεαρόν Χιλμή ού- 
τινος τδν προσείλκυσεν ή ευφυΐα καί δραστηριότης 
καί τδν παρέλαβεν ώς γραμματέα του. “Εκτοτε χρο
νολογείται ή άνάδειξίς τον.

— Η A. Ε. <5 ήδη Βαλής ’Αρχιπελάγους Έκρέμ- 
πεης εΐνε υϊδς τοϋ ευεργέτου τοΰ Χιλμή, Κιεμάλ. 
πασσά.

— Ό Έκρέμπεης εΐνε διακεκριμένη φυσιογνω
μία, μέ μόρφωσιν ευρωπαϊκήν, μέ ανατροφήν τε
λείαν και μέ τρόπους άβροτάτόυς. Διετέλεσε καί 
διπλωματικός αντιπρόσωπος τής Τουρκίας εις τήν 
πρωτεύουσαν τής ’Αμερικής. Καί λόγω τής άνα- 
πτυξεως του και λόγω πατρικών αναμνήσεων αι
σθάνεται άγάπην ιδιαιτέραν διάτήν ώραίανΜυτιλήνην 
ή γνώμη του δέ βαρύνει τά μέγιστα επί τών αποφά
σεων τής Κυβερνήσεως του. Είς στίγμα; δείνας διά 
τήν Μυτιλήνην δύναται τις νά ίσχυρισθή δτι ήτο 
ευτύχημα ή εκεί παρουσία τής A. Ε. τοϋ Έκρέμ- 
πεη. Η A. Ε. εχει έδραν τής Νομαρχίας του τήν 
Ρόδον αλί. ευρίσκει εύχαρίστησιν παραθερίζων έν 
Μυτιλήνη.

— Τρέφει ιδιαιτέραν έκτίμησιν καί φιλίαν πρδς 
τον αβροτατον και διπλοιματικώτατον αντιπρόσω
πον τής Ελλάδος έν Μιτυλήνη.

— Εκτός τής υπηρεσιακής, σχέσεως τους συν
δέει καί ιδιαιτέρα κοινωνική έκτίμησις καθ’ δσον 
άμφότεροι συναντώνται είς κάποιο επίπεδον ύψηλό- 
τερον, μορφώσεως βαθυτέρας, ίδιαζούσης είς αν
θρώπους τυχόντος πραγματικής παιδείας καί δια- 
κρινομένους διά τάς εγκυκλοπαιδικός γνώσεις των.

— Έκεϊ δπου κυρίως συναντώνται εΐνε ή ποίη- 
σις καί ή μουσική.

— Ή A. Ε. τελευταΐον έκάλεσε πλησίον του καί 
τήν εύγενεστάτην κυρίαν του.

— Καϊμακάμης, ήτοι Διοικητής τής νήσου, εΐνε 
ή A. Ε. <5 Γκαλήπ πασσας, γέρων σεβάσμιος, ήρε

μος χαρακτήρ, άπολαμβάνων μεγάλου σεβασμού 
παρά τών κατοίκων.

— Εΐνε φυσιογνωμία έλληνικωτάτη, κν.υχάται 
δέ δτι εΐνε απόγονος τών Παλαιολόγων.

— Μουαβίνης, ήτοι Βοηθός Διοικητής Μιτυλή- 
νης, εινε ή Λ. Ε. ό Δημητράκης έφέντης Βουδούρης 
ανι/ρ εκτελών τδ καθήκον του μετά δικαιοσύνης καί 
άμεροληφίας.

— Εΐνε γαμβρός τοϋ έν Σμύρνη φιλογενεστάτου 
ομογενούς κ. Ζαχαρίου Κιοκπάσογλου εμπόρου.

— H Α. Μ. Σουλτάνος Χαμίτ μετεχειρίζετο ώς 
γνωστόν αριστοτεχνικά μέσα προς έξασφάλισιν τής 
άφοσιιόσεοτς τών μεγιστάνων του.

— Διά νά εΐνε άσφαλής διά τήν πίστιν τοΰ 
Χιλμή πασσα, δστις ώς γνωστόν διετέλεσεν έπί 
πολύ γενικός διοικητής τών βιλαετίων τής Μακε
δονίας, είχε ζητήοη, ύπδ τδ πρόσχημα εύνοιας, τδν 
μεγαλείτερον τών υιών του καί τδν έκράτει ώς όμη
ρον είς τά ’Ανάκτορα.

— Ητο τοϋτο άσφαλές μέτρον τοΰ Χαμίτ. Ή 
φιλοστοργία τοϋ πατρός ήγγυατο διά τήν πίστιν 
του. Άλλ’ <5 Χιλμή βαρέως έφερε τούτο, διότι 
έκλήθη ό υιός του είς τιμητικήν έν τοϊς Άνακτό- 
ροις υπηρεσίαν πριν ή συμπληρώση τάς σπουδάς 
του καί ή πατρική καρδία του έθλίβετο δταν άνελο- 
γίζετο τήν ήμιμάθειαν τού υίοϋ του

— Μετά τήν κατάργησιν τής απολυταρχίας ό 
υιός του ήλευθερώθη καί κατ’ έντολήν τοϋ πατρός 
έπανήρχισε τάς διακοπείσας σπουδάς του.

— Ό Χιλμή πασσας έχει τδ δλον 4 τέκνα καί 
σύζυγον τελείως αμόρφωτοι·, ατε καταγομένην άπδ 
χωρίον τής Μιτυλήνης.

— "Οταν ο Σουλτάνος Χαμίτ άπεπειράθη έσχά
τως διά τοϋ άντιδραστικοΰ κινήματος τήν έπανα- 
φοράν τής άπολυταρχίας τετράκις έκάλεσεν αυτόν 
εις τά ’Ανάκτορα, άλλ’ ό Χιλμή εύρίσκων διοφόρους 
προφάσεις άπέφυγε τήν πρόσκλησιν.

— ‘Η Μιτυλήνη έχει ζωήν έκδηλουμένην διά 
τών πολυαρίθμων σωματείων της. Εΐνε άληθές δτι 
τδ κρίσιμον τών περιστάσεων ας διέρχεται .ό υπό
δουλος ολόκληρος, έπροκάλεσε παρεξηγήσεις τινας 
αΐτινες έπέφερον τήν λήτριν αυστηρών μέτρων έκ 
μέρους τής διοικήσεως διά τινα έκ τών σωματείων 
τής πόλεώς. Έλπίζομεν δτι ταχέως θ’ άρθώσιν αί 
παρεξηγήσεις αύται.

— Έν Μιτυλήνη ύπάρχουσι δύο Λέσχαι — 'Η 
«Πρόοδος» Έμπορική Λέσχη ήτις εΐνε καί ή αρ
χαιότερα διευθυνομένη ύπδ τριμελούς Επιτροπής 
άπαρτιζομένης ύπδ τών κ. κ. Λ. Λεοντ,ή, Δ. Άλ- 
λατζα καί Μ. Κατσάνη, ,καί ή Ναυτική Λέσχη ήτις 
ίδρύθη κατά.τδ παρελθόν έτος. Ή τελευταία αΰτη 
έχει ωραίας λέμβους πρδς χρήσιν καί τέργιν τών 

μελών της καί πρδς εκγύμνασιν έοετών. Πρόεδρος 
αύτής δ υποπρόξενος τής ’Αγγλίας κ. Χάτκινσον, 
Αντιπρόεδρος ό υποπρόξενος τής 'Ελλάδος κ. 1. 
Καρατζας καί διοικούσα έπιτροπή οί κ. κ. Βλάχος 
ιατρός καί υποπρόξενος τής Νορβηγίας, Μ. II. 
Κουρτζής, Έμ. Βουρνάζος, Άχ. Βουρνάζος και Δ. 

Βοστάνης.
— “Αλλο Σωματεΐον εΐνε ή «’Αλληλοβοήθεια» 

σκοπόν έχουσα τήν άλληλοβοήθειαν τών μελών 
πάσης κοινσηπκής τάξεως. Διευθύνεται υπο Επι^ 

τροπής.
— Έν Μιτυλήνη ύπάρχουσι καί δύο γυμναστικά 

Σωματεία Ό «Διαγόρας» δστις καί σταδιον κατε- 
σκεύασεν άξίας 10000 φρ. καί παλλεσβΐακους αγώ
νας προεκήρυξεν. ’Έχει πρόεδρον τδν ■/.. Θ. Θεοδο- 
σιάδην ιατρόν. Καί δ «’Άτλας» μέ πρόεδρον τον 
κ. Ά. Άντωνιάδην. Καί τδ σωματεΐον τοϋτο είργά- 
ζετο μέ πολλήν ζήλον καί διάθεσιν προς διάδοσιν 
τής γυμναστικής. Δυστυχώς, ώς ε’ΐπομεν άνωτεραι, 
ή Διοίκησις άνέκοφε τάς έργασίας των παρεξηγή- 
σασα τους σκοπούς των. Κατόπιν δμως τών δοθει- 
σών έξηγήσεων έλπίζεται ή ταχεία έπαναφορά είς 

τδ πρώην καθεστώς.
— Έπίσης ίδρύθη καί Σύλλογος τών Έμπορο- 

ϋπαλλήλων ό «Ερμής» μέ Πρόεδρον τδν κ. Άρ. 
Μάνδραν δικηγόρον καί νομικόν Σύμβουλον τής 
Τραπέζης Μιτυλήνης.

— ’Άλλα σωματεία εΐνε τδ Εμπορικόν Έπιμε- 
λητήριον, <5 διδασκαλικός Σύλλογος και ή Θρησκευ

τική ’Αδελφότης.
— Οί Μιτυληναϊοι μεθ’ ύπερηφανείας δμιλοϋσι 

<5ιά τό έργον τοϋ μεγάλου συμπατριώτου των αει
μνήστου Βερναρδάκη. Καί δικαίως.

— Ή σεβαστή χήρα τοϋ Βερναρδάκη δέχεται 
ήδη τάς έκδηλίόσεις τοΰ σεβασμοϋ τών ξένων οίτι
νες θεωροϋσι καθήκον των νά άπονείμωσι φόρον 
λατρείας έν τώ προσώπφ της διά τήν μνήμην 
έκείνου.

— Έπί τϋνν φιλανθρωπικών καί έκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων έποπτεύει έφορία δώδεκαμίλής έκλεγο- 
μένη άνά διετίαν.

Πρόεδρος τής εφορίας εΐνε ό σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Μιτυλήνης κ. Κύριλλος, ύπδ τήν 
στιβαράν τοϋ όποιου διεύθυνσιν τά πάντα άνθοϋσι 
και άκμάξουσι.

Ευτυχεί όμως νά περικυκλοϋται ή A. Π. άπο 
νέους άνδρας έμφορουμένους ύπδ τοϋ άγνοτέρου 
ζήλου ποός εύόδωσιν τοΰ σκοπού τών ευεργετικών 
αυτών Ιδρυμάτων. ’Ιδού τά ονόματα των μελών τής 
έφορίας. Οί κ. κ. Γ. Βοστάνης, Άντ. Κατσάνης, 
Γρηγ. Βαμβούρης, Νικ. Μητρέλιας, Κωνστ. Καλ- 
πάκας, Θρασ. ’Αρχοντόπουλος, Μιχ. Βαμβούρης, 

Τερπ. Παππαδόπου/.ος, Β. Βασιλείου, Μιχ. Σουρ- 
λάγκας καί Παν. Καμπούρης.

—- Έπίσης τήν Α. Π. τδν Μιτυλήνης περιστοι- 
χίζουσιν ώς δημογέροντες έκλεκτοί πολΐται τοϋ 
τόπου, οί κ. κ. Όδ. Κουκλέλης, Α. Μποστάνης, Δ. 
Σάλτας, Β. Δουκάκης, Μιχ. Βενλής, Άρ. Κούμ- 
πας, Άλ. Μητρέλιας, καί Β. Γούτος.

— Εντυπώσεις έκ τοϋ σημειωματάριου μας θά 
μας άπασχολήσουν καί είς άλλα τεύχη. ’Ιδία ή Σ ε- 
Ζ ή ν η, τδ φάρευμα, τδ κυνήγιον, αί ώραΐαι έξοχαί 
τής νήσου καί ή κοινωνική αυτής κίνησις καί ζωή.

Δ. Ζ.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ

Άναβαλόντες πρός στιγμήν τήν εζτυπωσιν τοΰ τε
λευταίου τυπογραφικού φύλλου τής «Έλλην. Έπι- 
θεωρήσεως» κατορθοϋμεν νά χαράξωμεν δλίγας λέ

ξεις διά τό νέον Ύπουργέΐον τό υρκισθέν σήμερον 
υπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. Ράλλη.

Περί τοΰ’νέου Προέδρου τής Κυβερνήσεως έχομεν 
ήδη έκπεφρασμένην γνώμην θεωροΰντες αυτόν ως 
κυβερνήτην πυγμής και έξοχου πολιτικής έντιμό- 
τητος. Αύτοΰ πρωΟυπουργοΰντος, οί έκμεταλλευταί 
τών κομμάτων χάνουν πάσαν ελπίδα ανόμου κέρ
δους. Περί τών υπουργών του, πάντων νέων άν
δρών, δέν δυνάμεθα νά προείπωμεν ούδέν, «Άρχή 
άνδρα δείκνυσι». Έξαίρεσιν νά κάμωμεν διά τόν 
ζ. Στράτον, οΰτινος καί κατορθοΰμεν να δημοσιευ·
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σωμεν τήν εΙκόνα, διότι εχει ήδη πρό αύτοϋ, Άν καϊ 
νεο'ιτατος,πολιτικήν ιστορίαν πλήρη δράσεως καϊ ζωής. 
Εϊνε ό άνθρωπος τοϋ μέλλοντος καϊ οί γνωρίζοντες 
αύτόν πολλά προσδοκώσιν παρ’αύτοϋ ύπέρ τοϋ τόπου. 
'Η πολυμάθειά του,ή δραστηριότης του,ή μεγάλη άν- 
τίληψίς του καϊ ή φωτεινή του διάνοια καϊ ό πόθος 
τοΰ ν’ άφίση ίχνη τής διαβάσεώς του παρέχουν τήν 
βεβαιότητα ότι ή υπουργία του δέν θά είνε άγονος. 
’Ηδη μάς έ'δωκε τό μέτρον τοΰ άναζαινιστικοΰ 
πνεύματός του. Ή δημιουργία γραφείου πληροφο
ριών έν τώ ύπουργείω του είνε έν βήμα σοβαρόν.

Ζ.

ΒΙΒΛΙΑ Α ΪΙΕΡΙθΑΙΚΑ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝίΛΩΝ. — Μηνιαίον περιοδικόν 

διευθυνόμενον ύπό τής λόγιας κυρίας Ελένης Ο. Ρουσοπουλου 
γνωστής διά την μεγάλην αυτής μόρφωσιν και την εξαιρετικήν 
δρασίν της εις τό ’Εθνικόν εργον της Βιομηχανικής Άκαδη- 
μίας. Έργον άπευθυνόμβνον πρός τάς Έλληνίδος με την ση
μαίαν τής αληθούς εργασίας εινε αδύνατον νά μή προσέλκυση 
τό ενδιαφέρον και νά μή εξυπηρέτηση τό άληθές συμφέρον τής 
συγχρόνου *Ελληνίδος. Συνδρομή ετήσια φρ. 1.50.

Φ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΜΕ ΠΙΑΝΟ. —‘Ε;.- 

όό9η ·πΐ έχΖβχτοϋ χάρτου καί μί πτριοοήν φιλοκαλίαν μοναικΰν 
τ.νχο; πτοιτχον ov*--9ioei; roC μεγάλης μουσική; ιδιοφυία; μου-' 
οικοουνδέιου κ. Μανώλη Καλομοίρη. Τόκοι; iv Λιιφία τών 
κ. Μίίραϊτκοπφ καί Χτρτιλ.

ΊΙ μουσική ίιονίοδη βπΐ άομάιων τών κ. κ. Μαλακάκη καί 
Πάλλη. Τιματαιφρ 5.

Φ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΑΛΕΣΑΝ ΔΡΕΙ Αι ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ. — Έξ.δάδη τδ τεϋχο; 
Μαρτίου — *Απριλίου πλούσιον ώς πάντοτε ύλης καθαρώς εμ
πορικής χρησίμου διά πάντα έμπορον καί βιομήχανον.

Φ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.- 

Έξεδοθη τό τεύχος τοΰ Ιουνίου μέ άρθρα καί μελετάς τών 
κ.κ. Ιϊαππαγεωργίου, Δεκάζου, Καναβατξόγλου, Σ. Χαιξο- 
πούλου και άλλα δημοσιεύματα μεγάλης χρησιμότητας διά πάντα 
γεωργοκτηματίαν. Συνιστώμεν τούτο ιδιαιτέρως είς τούς κτη
ματίας όμογειελς τοΰ Εξωτερικού οί όποιοι, έγγραφόμενοι σνν- 
άοομηταί (δρχ. 6 ετηυίως) καί τν έργον τής Εταιρίας ενι- 
σχύουσι καί είς εαυτούς ωφέλιμον άιάγνωσμα καί οδηγόν εξα- 
οφαλίζουσιν.

Φ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ. —Έξεδόϋη el; τόμον πολυσέλιδου νηό 

τοϋ Κα9ηγηιοΰ τή; ΜελιοοοκομΙα; κ. Γ. Λ. Τουφεξή, ή Με
λισσοκομία βιβλίον πβοί oi Ιδιαίτερος λόγο: 9ά γίνη et; τδ 
προσ.χλ; ι.ΰχο;, άναδημοοιενομίνων καί τινων Ικ ιών ίν αΰιω 
τϊκόνων.

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.— 'Εξεδόδη το πρώτον τεύχος τοΰ 

χρησιμωτάτου τούτου περιοδικού τό όποιον άναπληροι μίαν 
εύαισθητήν ανάγκην διά τήν λαογραφικήν ιστορίαν τής πατρί
δος μας. Έν αυτω ανευρίσκει τις άρθρα καί μελετάς μεγίστης 
αξίας όφειλομένας είς τούς κ. κ. Ν. Γ. ΠολίτηνΓ. Ν. Χα- 
τζηδάκην, Στ. Σανθουδίδην, 11. Γ. Βλαστόν, Γ. I. Καλα'ιο- 
σάκην κτλ. κτλ.

Φ
ΕΛΑΗΝΙΟΝ.— *0 τίτλος νέου δεκαπενθημέρου είκιΐνογρα- 

φημένου περιοδικού έκδιδομένου^υπό τοΰ κ. Δάμ. Στιγιανον έν 
Καρδίτση. Έξεδόθησαν τά τεύχη Μαΐσυ καί Ιουνίου. Έάν 
κρίνωμεν έκ τών ύπ* όφει μας τευχών δυνάμεθα νά συμπερά- 
νωμεν ότι τό νέον περιοδικόν είνε πλήρες ζωής καί μέλλοντος. 
Ή εκλεκιικότης τής ύλης καί ή επιμέλεια τής έκδόσεώς υπό
σχονται πολλά.

*

Έξεδόθη τό ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τών -'Αθηνών* 
τοΰ μηνός Ιουλίου τοΰ κ. Πιοπ μέ ύλην σοβαρόν καί πολλοΰ 
ενδιαφέροντος. Είς τάς ύπερεξήκοντα σελίδας του ανευρίσκει ό 
αναγνώστης άρθρα καί μελετάς μεγάλης άξίας.

★
ΊΟ ΕΜ1101 ΙΟΝ.— Έξεδόθη τό τεύχος τοΰ Ιουνίου τοΰ 

λίαν χρησίμου περιοδικού. Είοήλθεν είς τό Β' έτος τής έκδο- 
σεώς του. ♦

Η ΥΓΙΕΙΑ. — Μηνιαίον περιοδικόν υγιεινής καί πρακτικής 
ιατρικής. Έκδίδεται ύπό τοΰ ιατρού κ. *Αχ. I. 'Αρμοδίου. 
'Εξεδόθη ιό Γ' τεύχος' μέ ύλην άξιανάγνωστον.•

* *
Ο ΚΟΣΜΟΣ. — Δεκαπενθήμερον είκονογραφημένον περιοδι

κόν εκδιδόμενον έν Σμύρνη υπό τών κ.κ. Μ.καί Ν.Νικολαίδου 
καί Ε. Ιΐαντελίδου άρχαίου δημοσιογράφου τών 'Αθηνών γνω- 
στοτάτον είς τούς ενταύθα δημοσιογραφικούς κύκλους. Ειιε πε
ριοδικόν καλλ.ιτεχνικώς έκτυπου μενον επι εκλεκτού χάρτου, μέ 
ωραίας (ίκόνας καί μέ ύλην περισπούδοοτον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Ενα. Ζητ. Αωξάννην. Συμμορφούμεθα παραγγελίαις 
σας. — Κον Κ. Σειρ. 'Ηράκλειον. Ευχάριστοι·μεν δι' ευγενείς 
φροντίδας σας. Χρήματα έλάβομεν. — Κον I. Χρυσ. Αονδϊ- 
νον. Συνεμορφώθημεν οδηγίαις σας. Εύχαριστοΰμεν δι' ευ- 
γενές ένδιαφέρον.—Κον θ. Α. Τριφ. Ρέθνμνον. Συνδρομή 
έλήφθη. Θερμώς εύχαριστοΰμεν. — Κον X. Τσιβ. Καιρόν. Δι' 
ύμέτερον εύγενές ένδιαφέρον θερμοτάτας ευχαριστίας. Συνδρομή 
έλήφθη. —Κους αδελφούς Τραβλ. Rosloff Συνδρομή έλήφθη, 
άπείρως εύχαριστοΰμεν.—Κον Δ. Σκι. είς Κάίρον. 'Ανυπό
γραφος επιταγή σας δέν έξαργνροΰται. Ευαρεστηθήτε νά θεω- 
ρήσητε αύτήν άπολεσθεΐσαν έκδίδοντες δευτέραν. 'Αλλως ειδο
ποιήσατε νά σάς έπιστραφή ή αρχική πρός υπογραφήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΟΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΑΣ 
ΔΡ. 50,000,000

Τό κεόάλαιον κατ αί καταθέσεις εις χρήματα και χρεώγραφα έν γένει άνήρχοντο 
τόν Αύγουστον 1906 είς δραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΜΪΛΜ: Εν Λονδίνω, Αλεξανδρεία, Καιρφ, Κων)πόλει (έν Γαλ,ατβ. καί Σταμποϋλ), 
Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεϊ, Πάτραις, Βόλψ, Λαρίσση, Σόρψ, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Χανίοις, Ηρακλείω (Κρήτης) καϊ Χαρτούμ.

Τηλεγραφική Διεύθυνσις «ΑΘΗΝΑΪΚΗ»
Ή Τράπεξα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν έργασίαν, ήτοι: 

Πρχαταβολας έπϊ έμπορτυμάτων, χρεωγράφων καϊ Συναλλαγματ-χών, προεξοφλείς, είοπράξεις 
διών, γραμματίων, επί Ελλάδος χαΐ τοΰ ’Εξωτερικού ώς καϊ χρηματιστικάς έντολάς. ’Εκδίδει 
τιχας, επιταγας, πιστωτικές έπιστολάς, ένεργεϊ δέ καϊ τηλεγραφικός έντολάς πληρωμής είς τας 
πόλεις της Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχομένους λογαριασμούς.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
II ΔΙΕΙ ©7 ΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΏΝ πρός έμψύχωσιν τοΰ παρά τώ λαφ πνεύματος τής 

άποταμί,εόσεως,προσδιώρισε τόκον 4 ο)ο έτησίως διά τάς έν τφ Ταμπευτηρίω της καταθέσεις, άποδο- 
τ«α.ς εις σιρωτιην ζιήτιησίν παρεχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί αναλήψεις τών πε
λατών της. .

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
II ΤΡΑΠΕΖΑ δεχεται καταθέσεις εις χρυσόν, είς έπιταγάς (ch6que) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί είς τρα

πεζογραμμάτια, πληρώνουσα τόκον :
Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ξήτησιν 3 ο)ο

» » » μετά έξ μήνας 3 1)2 ο ο
’ » » μετά έν έτος 4 ο)ο
» « > μετά δύο έτη καί έπέκεινα 5 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ εινε σποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν. αί δέ εις έπιταγάς 
(Ch^quej ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τω έξωτερικώ ανταποκριτών 
της. Οι δεδουλευμένοι τοκοι πληρώνονται κα·&’ Ιζαμηνίαν &ηό της 1ης 'Ιανοναρίον καί άπό 1ης Ίονλίον έχά· 
στον έτους.

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντ'ι έλαχίστων δικαιωμάτων, επιφορτί

ζεται δέ καϊ την εισπραξιν τοκομεριδίων ελληνικών καϊ ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους.
ΕΚΤΕΛΕΙ χρηματιστικάς έντολάς αντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρήματοκιβωτιων διαφόρων διαστάσεών ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό

*οινον. τήζ Γενικής ΔιενΟύνοεως

ΘΕΡΙΝΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών

6,30 π.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον,Τρίπολιν, 
Μεγαλόπολιν, Κυπαρισσίαν. Κα- 
λάμας.

7.— Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πά
τρας, Κυλλήνην, Πύργον,’Ολύμπια.

8.30 » Τοπική διά Κόρινθον.
11,30 )) Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτσας.

1,20 μ.μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέ
ραν, Τετάρτην καί Σάββατον.

’Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7,10 πψ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθή

νας.
8,15 Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρί

την, Πέμπτην, Παρασκευήν.

τοκομερι- 
ουναλλαγ- 
χυριωτέρας

11,35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον,’Αθήνας,
6,45 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπα

ρισσίαν, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν. 
μ.μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον,’Ολύμπια. 
’Αναχωρήσεις έκ Καλαρών

3,45

7__ π.μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πά
τρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, 
’Αθήνας.

12.40 μ.μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Μεγα
λόπολιν, Τρίπολιν.

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2,45 μ.μ. Ταχεία έκ Πατρών (τρις ώς άνω).
4.40 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυ

πλίου.
6,15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7,10 » ’Εξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλή

νης, Πατρών Καλαβρύτων.
8,20 > Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Με-

λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.



ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΕΝ ΟΔΩ ΣΤΑΔΙΟ? 7ΚΓ»ΙΘ. 35

Νικολάου Γεωργατου
0 προοδευτικότατος κ. Γ εωργάτος έδωσε τήν μεγαλείτέραν ώθησιν είς τήν βελτίωσιν καί τελειο

ποίηση· τής υποδηματοποιείας έν Ελλάδι. Σημειωτέον ότι ανέκαθεν χαρακτηρίζονται οί ’Αθηναίοι,

ότι ύπό έποψιν ύποδήσεως υπε
ρέχουν άλλων Ευρωπαίων πρω- 
τευοιάνων, οί οποίοι δέν ήδυ- 
νήθησαν ποτέ νά φέρωσιν υπο
δήματα τής χάριτος, τής κομψό
τητας καί τής στερεότητος τών 
’Αθηναϊκών. 'Όταν λοιπόν εις 
περασμένας έποχάς ή υποδημα
τοποιία ήκμαζε καί ήνθει έν Ά
θήναις φαντάζεται έκαστος πό
σον προήχθη σήμερον οπότε τοι- 
αΰτα στοιχειά νέα, Προόδου 
καίΖ ή λ ου, δπως ό Γεωργά- 
τος, άνεμίχθησαν καί έζυμώθη- 
σαν μέ τήν τέχνην αύτήν. Είς 
τήν πρό τίνος γενομένην έν Ά
θήναις Έκθεσιν τά υποδή
ματα Γεωργάτου κατ’ έςο- 
χήν έπηνέθησαν καί έθαυμάσθη- 
σαν. ’Ιδιαιτέρως δέ εϊλκυσε τήν

ΔΙΟΤΙ ΟΙΚΟΣ ΑΪΤΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 
ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΥ ΚΟΜΨΟΤΗΤΟΣ 
ΕΥΘΥΝΑΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑί ΑΡΙΘ- 351

ΕΠΙ ΓΊΛ.ΕΟΝ 

ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
20 ΔΡ. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΚΑΙ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

πελάται του δύνανται νά στέλλουν αντί μέτρου υποδήματα καί τότε τό Κατάστημα έγ- 
γυαται τελείαν εφαρμογήν.

προσοχήν καί τό ένδιαφέρον καί 
τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ή το- 
ποθέτησις ωρολογίου είς τάκου- 
νιον υποδήματος, δπερ ήτο κε- 
καλυμμένον δΓ άθραΰστου κρυ
στάλλου ! ! ! Μέ τό ώρολόγιον 
αύτό δύναται-τις νά γνωρίζη πό
σον περιεπάτησε καί πόσα βή
ματα έκαμε ! ! ! Μόνον ένας 
τεχνίτης αγαπών τήν τέχνην του 
ήδύνατο νά προβή είς αύτήν τήν 

-καινοτομίαν. Άλλά καί κάθε σχε
τική εργασία δταν προέρχεται 
άπό τό Κατάστημα

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ

παρουσιάζει έκπλήξειςκαί πρόκα- 
λει θαυμασμόν.

Τώρα μάλιότα

μέ τά νέα δέρματα

και τές φόρμες δέν

δύναται κάνεις

νά τόν όνναγωντόθή

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ
ΣΕΒΡΩ ΜΠΑΤΕΝ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΗΧΝΑΔΑΤΙΖΑΝ ΤΑΣ ΑΕΡΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ TQN ΑΘΗΝΠΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ

CORSETS ROYALES

01 μόνοι Κορσέδες οϊτινες ετνχον τών καλλίτε

ρων βραβείων εις πάσας τάς διεθνείς εκθέσεις.

Είς τδν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ .· Θά ευρητε απαντα τά 
εϊδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γάμων καί 
προικών ώς καί πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων.

Τ1ΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙΕΙΣ ΤΟ ΗΕΟΠ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΙΔΩΝ ΙΙΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΘΕΟΔ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΝ ΟΔΩ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘ. 60

Εύρίσκονται έν Πλούτφ καί αφθονία Πλοΰζες έ

τοιμες Δαντελλένιες, Τούλλινες, Ίρλάν. Αιακόάια 

νέα σχέδια άπό Δρ. 20 μέχρι 250, καί Ιούλια εις 

δλα τά νουβοτέ χρώματα.
Έπίσης συνιστώμεν τήν A Ise id a creme an

tiride. Είνε ή μόνη κρέμα ή παρασκευαζόμενη επι

στημονικός άπό τούς διασημοτέρους δερματολόγους 
τών Παρισίων. ’Εξαλείφει τελείως τάς ρυτίδας, μπι

μπίκια καί πανάδες. Έπισκεφδήτε τό νέον Κατά

στημα τοϋ κ. Θεοδ. Π. Πετροπούλου.

Ή έν Άδήναις ύπό τήν Υ. 
προστασίαν τής Α. Μ. τοϋ 
Βασιλέως, Βιομηχανική 
καί ’Εμπορική ’Ακαδη

μία δηλοΐ, δτι τά μαδήμα
τα τών σχολών αύτής (Γε
ωργικής, Βιομηχανι
κής, ’Εμπορικής, Μη- 
χανουργικής, ’Αρχιτε
κτονικής). άρχονται τή 
15 Σεπτεμβρίου, αί δέ έγ- 
γραφαί άπό τής 2θής Αύ
γούστου. Πρόγραμμα άπο- 
στέλλεται δωρεάν τώ αί- 
τοϋντι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΑΡΑΓΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΊΑΣ

Έν Όδω 'Ομήρου άριθ. 4

Μία έπίσκεύις είς τό άνωτέρω Έπιπλοποιεΐον Θέ
λει πείση καί τόν πλέον δύσπισταν περί τής καλλι
τεχνικής τελειότητας εις ήν έφθασεν η εργασία τοϋ 
έν λόγω καταστήματος. ’Ασφαλώς υπερβάλλει τά Ευ
ρωπαϊκά, έφ’ ω καί τήν έκτίμησιν τής εκλεκτής Α
θηναϊκής κοινωνίας έχει επισύρει. Συνιστώμεν εκθύμως 
τό Κατάστημα τών κ. κ. ’Αθηναίου καί Βαράγκη.

μηχανικόν μεταξουφαντηριοη 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΤΣΟΥ 

ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΙΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ «ΑΚΤΑΙΟΝ»
ΕΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ

Οί ξένοι θά ουρουν προθυμίαν, τάξιν 
κάί καθαριότητα. Συνιστώμεν εκθύμως.



ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ Μ ΑΟΚΙΜΗΝ
| εινε άγνάς 

εϊνε λεπτώς άρω-

ΟΟΪΜΚ
■ εινεείτΦηνάτεροςπαν- 
J τάς i^»aui λλον τον

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΡΩΜΆΤΩΝ-ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ

Πωλείται εις όλα τά καλά καταντήματα
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΙ1ΣΙΣ

Φαρμακεϊον ΒΥΡΙΝΗ καί ΥΙΟΙ όδός Γ’ Σ)6ρίου 12.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ—ΑΘΗΝΩΝ— ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
_ _ ΔΙ' ΟΙΝΟΠΝΕΪΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΙ (ΚΟΜΠΟΣΤΑ)

ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

Δάνειον δοαχ. 2,600,000

Ή πληρωμή τοΰ ύπ’ άριθ. 20 τοκομερίου καί ή 
έξαργΰρωσις εϊς τό άρτιον τών κληρωθεισών 26 ο
μολογιών ύπ’άριθ. 187.197, 2,386, 2,689, 3, 
311, 3,478, 3,551, 3,997, 4,618, 5,349, 5,440, 
5,851, 6,113, 6,498, 7,046, 7,164, 7,400, 7, 
514, 8,040, 9,455, 10,445, 10,532, 10,685, 
112,162, 12,594, 12,698 γενήσεται παρά τή Ε
θνική Τραπέζη άπό τής Ελλάδος τής 15 τρ. μηνός.

(Έκ τοΰ Γραφείου)

Είς τό έργοστάσιον Τεχνητών Άνθέων Βα· 
άιλείον Γ. Σατολια (όδός Καπνικα- 
ρέας 3) εύρίσκετα' πάντοτε πλούσια συλλογή 
τεχνητών Άνθέων εγχωρίων καί Εύρωπαϊκών 
ώς καί πάντα τά ύλικά διά γυναικείους πίλους 
ώς καί στέφανα γάρων γάντινα καϊ κήρινα.ΙΩΑΝΝΗΣ Γ· ΙΓΓΛΕΣΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΊ'ΤΑΡΟΣ

*»!—ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—:»!

did τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε οΰ μόνον τους δδόντας σας, άλλα προλαμ
βάνετε απείρους νόσους τοϋστόματος, τών δδόντων, 
τών ώιων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστή
ματος, πολλάκις δέ σώζετε καί τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ΙνΟερμως τόν διακεκριμένου επιστή
μονα όδοντοϊατρόν κ. 1ΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί 
τρεις σκευασίαι. Ελιξίρια, Όδοντό-ζονις καί 
Αδαμαντίνη) είνε μοναδικοί εις τό είδος των.

did τον Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι σκενασίύ Αλάνθαστος 
καί Αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ίδίφ αντί 2 δρ. τό φιαλίδιον
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ΠΟΙΌΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ καί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ 
ΛΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜ. ΑΓΙΟ ΧΥΜΟΝ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

Τ' Μ S
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ„ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000,000
Διηρημένον είς 80,000 μετοχάς φο. χρ. 230 έκάΟτην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΜΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών).
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ‘Ιωάννης Ευταξίας ('Υποδιοικητής τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Λιον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bow-

ron, Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζα^εέριος Κ. Μάτιίας, Στέφανος Φραγκιάδης, Δημήτριος Ήλιόπουλος Γεν. Γρααματεύς 

Δημ. Γαλανόπουλος Γενικός Επιθεωρητής, Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡέΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
* Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία : Είς Πάτρας, Αιγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευ

κάδα, Μεοοήνην. Μελιγαλά, Κυπαριαοίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, 
Άγουλινίταα, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαοτρον καί Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Προστασία έν γίνει τής παραγωγής και τής ‘Εμπορίας τής Σταφίδος
Παροχή δανείων έπί ενεχίρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου εις τάς άποδήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αυτοί καί Ιπΐ 

τόκφ ουχί άνωτίρω τ&ν 6 ο)ο έτησίως.
Αγορά προσφερομίνου αυτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συ μ βάσει τιμάς, πρός ίςασφά'ισιν τοϋ κατωτάτον ορίου 

τιμής. Διαφήμισις τοϋ προϊόντος είς τάς ξένης άγοράς πρός έπαΰξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς του κτί. κτλ.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΤΣΤΑΣΙΑ
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Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως ση- 
μειωθείσας καταπληκτικός προόδους των μία άφορμή πρός τοϋτο εΐνε και τό 
μέγα αύτό Κατάστημα είς τό όποιον συνεχεντρώθη πλουσίαέπίπλωσις, άπαστρά- 
πτουσα καθαριότητ, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική άφθονία καί ποικιλία δλων 
τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώ
τον αύτό έχαινοτύμησεν είς τό ζήτημα τής εΰθυνής διανομής κατ* οίκον άγνοΰ 
καί νωπού Άγελχοινοί ΓΑΛΑΚΤΟΣ ! 1 Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν 
όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύ- 
θυνά, καί μέ υλικά εκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά δέ είδη τής Ζχχαροηλκβπιχής 
γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών Βε- 
χαίως θεωρείται τό κέντρον δλου τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου, δικαίως εύρίσκουσι θέ
σιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί 
άκόμη Γαχχτότκρον όλοι οί συχνάζοντες είς τί βέχτρχ δέν θεωροΰσι τήν δια- 

t σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτι- 
κόν των, ή τό παγωμένον γάλα των, ή τό γευστικόν γλύκυσμα των, ή τήν άβράν 
κρέμαν των είς τάς πολυτελείς ΑΙθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Η
Ν

Ω
Μ

ΕΝ
Α

 ΒΟ
ΤΣ

ΤΑ
ΣΙ

Α

ΤΤΠΟΙΧ "ΠΑΜΕΑΛ. ΚΡΑΤΟΤΣ,, 2^^ 1.


