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ΕΛΑΗΝΙΚΜ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
----------χχχ-——

Σ Υ ΝΔ Ρ 0 Μ A I ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ
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ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΡ. 12.— 17Δ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΪ1ΜΟ.ΙΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΡΑΧ. 8.—

Δ^υ^; : Δεςποινιδα Ευγενίαν Ζωγράφου

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83 : ‘Αθήνς

’Αντιπρόσωπος έν Μιτυλήν]) ό κ. MIX. Β. ΜΠΙΝΟΣ

’Ανταποκριτής καί)' δλην τήν Αίγυπτον <5 κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΓΛΛΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ 

Βιβλιοπώλης εν "Αλεξάνδρειά, έναντι τοϋ "Αβερωφείον Γνμνααίου

CORSETS ROYALES

Ή έν Άθήναις ύπό τήν Υ. 
προστασίαν τής Α. Μ. τοΰ 
Βασιλέως, Βιομηχανικέ» 
και ’Εμπορική Ακαδη
μία δηλοϊ, ότι τά μαθήμα
τα τιΰν σχολών αύτής (Γε
ωργικής, Βιομηχανι
κής, ’Εμπορικής, Μη- 
χανονργικης, ’Αρχιτε
κτονικής). άρχονται τή 
ι 5 Σεπτεμβρίου, αί δέ έγ
γραφα! άπό τής 2θής Αύ
γούστου. Πρόγραμμα άπο-' 
στέλλεται δωρεάν τφ αί- 
τοΰντι.Γίνονται δεκταϊ και 
μαθήτριαι.

11 άν χειρόγραφον δημοόιενόμενον ΐ'ι μη δέν έπιότοέάεται 

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεοκ» 
αναγγέλλεται δι’ αυτής

ΣΗ.ΜΕΙΩΣΙΣ.— I 'νωρίζομεν τονς ενδιαφερόμενοι ς, ότι αί ίγγραφα'ι τών άπό τον παρόντος μηνδς 
έγγραφομένων νέων συνδρομητών μας λογίζονται ά.τό τής πρώτης έκαστον μηνός.

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

’Αντιπρόσωπος καθ’ ύλην τήν Ρωσσίαν τής < Ελληνικής Έπιθεωρήσεωςν αναγνωρίζεται ό Καθη
γητής κ. ’Αναστάσιος Μάλτος. ['Οδησσός.— Rue Pouschkine, Νθ 66).

Οί μόνοι Κορσέδες οϊτινες ετυχον τών καλλι ιε
ρών βραβείων είς πάσας τάς διεθνείς εκθέσεις.

Είς τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ ■ Οά εΰρητε Άπαντα τά 
είδη τής γυναικείας άμφιέσετος, είδη γόμων και 
προικών ώς καί πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων.

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α6ΗΝΑ10Υ
ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΒΑΡΑΓΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΊΑΣ

Έν Όδω Όμηρον άριθ. 4

Μία έπίσκεΑις είς τό άνωτέρω ’Επιπλοποιείου θέ
λει πείση χαί τόν πλέον δύσπιστου περί της καλλι
τεχνικής τελειότητας είς ήν έ'φθασεν ή εργασία τοϋ 
έν λόγω καταστήματος. ’Ασφαλώς υπερβάλλει τά Ευ- 
οωπαϊχά, έφ’ ω καί τήν εκτιμησιν τής εκλεκτής ’Α
θηναϊκής κοινωνίας έχει επισύρει. Συνιστώμεν έ#θύμως 
τό Κατάστημα τών κ. κ. ’Αθηναίου καί Βαράγκη.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ· ΖΩΓΡΑΦΟΣ

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

Installation moderne 

GRAND PARC onbrage 

PRIX M0DERE3 

Situe entre Ouchy et Lausanne 

Famille MARTIN 
et P. BARRIERE

Proprietaires

ΘΕΟΔ. Π. ΠΕΤΡΟ!ΙΟΥΑΟΥ
ΕΝ Ο Δ Ω ΕΡΜΟΥ API θ. 60

Εύρίσκονται έν Πλούτω καί αφθονία Πλοΰζες έ
τοιμες Δαντελλένιες, Τούλλίνες, Ίρλάν. Διακόιίια 

νέα σχέδια άπό Δρ. 20 μέχρι 250, καί Τούλια είς 
δλα τά νουβοτέ χρώματα.

Έπίσης συνιστώμεν τήν A 1 S ο i d a creme an
tiride. Εινε ή μόνη κρέμα ή παρασκευαζόμενη έπι
στημονικώς άπό τούς διασημοτέρους δερματολόγους 
τών Παρισίων. ’Εξαλείφει τελείως τάς ρυτίδας, μπι
μπίκια καί πανάδες. Έπισκεφθήτε τό νέον Κατά
στημα τοΰ κ. Θεοδ. Π. Πετροπούλου.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΙΑΤΣΟΥ 
ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΙΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ «ΑΚΤΑΙΟΝ»
ΕΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑ Μ Ω Ν

ΕΠΙ Τ11Σ Ι1ΡΟΚΥΜΑ1ΑΣ

Οί ζένοι θά οϋρουν προθυμίαν, τ α ζ t ν 

κίί καθαριότητα. Συνιστώμεν έκθύμως.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΕΠ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Κατχθέσεες είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών εις τραπε
ζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων εν Syei ή βπΐ προ
νομία, δηλοποιείται, οτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή ’Εθνική 
Τραπεζα τής Έλλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Κατα- 
στήματι και τοΐ; Ύποκαταατήμαοιν αυτής κοταδέαει; εις τρα
πεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δφει ή έν ώριομένη προϋεσμίρ 
έπί το'κω.

1 1)2 τοΐς ο ο κατ’ έτος διά τάς έν ϋφει άποδοτέας κατα
θέσεις μέχρι ποσού δρ. 10 000, πέραν τοϋ ποσοΰ τούτου 
τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος μέχρι 50.000 
δραχμών πέραν δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 τοΐς ο)ο. Αί 
καταθέσεις αύται γίνονται δεκταΐ καί είς άνοικτόν λογαρια
σμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού 
καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις άποδοτέας μετά 

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

τέας μετά εν έτος τουλάχιστον.
3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 

μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο

τέας μετά τέασαρα έτη τουλάχιστον.
4 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 

μετά πέντε έτη τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 
έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν
Δέχεται έτι εντόκους κατα&έοει; εις χρυσόν, ήτοι είς φράγκα 

καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμία ή 
διαρκείς έπί τόκω :

2 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχ.
2 » » » > 1 έτους »
2 1)2 . . .2 έτών
3 Β Β Β Β 4 » Β
4 Β » » » 5 Β Β

Αί δμολογίαι τώ> έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
έκλογήν τοΰ καταθέτου, όνομαστικαήή άνώνυμοι.

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

ΟΜΣ ΕΡΜΟΥ 11·

Πρώτην φοράν έν Άθήναις και καθ’ δλην 
τήν Ελλάδα παρουσιάξεται φωτογράφος μέ καλ
λιτεχνικός δικαιωματικάς αξιώσεις,

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

Πρέπει δέ νά τό θεωρή κάνεις εύτύχημα νά 
θχη μίαν φωτογραφίαν του άπό τόν κ. Ξανθό- 
πουλον, τό φωτογραφείον τοΰ όποίου έτίμησαν 
δλοι οί διακεκριμένοι καλλιτέχναι μας καϊ οί 
άνθρωποι τών γραμμάτων.

ΟΔΟΝΤΟ  ΤΑΤΡΕΙΟΝ
.ώνχ. κ. 4ΑΕΞ. ΑΑΕΞΑΜΑΡΙΑΗ

ί ΙΩΑΝ- ΑΠ0ΣΤ0Α0Π0ΓΛ0Γ
1 β — ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ — 16

Έν έκ τών νεωτέρων άλλά καϊ τελειοτέρων 
ύδοντοϊατρείων τής πόλεώς μας. Συνιστάται τοΐς 
ένδιαφερομένοις διά τήν άνώδυνον έξαγωγήν 
τών όδόντων καί τήν επιστημονικήν καϊ έπιμε- 
λημένην περιποίησιν τοϋ στόματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΑΣ
ΔΡ. 50,000,000

Τό κεφάλαιον καί αί καταθέσεις είς χρήματα και χρεωγμάφα έν γένει άνήοχοντο 

τόν Αϋγονότον Ιθθθ εις δραχ. 260,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

υποκατάστατα Έν Λονδίνω, ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω, Κων)πόλει (έν Γαλατά καί Σταμπούλ), 
Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Πειραιεΐ, Πάτραις, Βόλιυ, Λαρίσση, Σύρω, Καλάμάις, 
Τριπόλει, Χανίοις, Ήρακλείω (Κρήτης) καϊ Χαρτούμ.

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

Προκαταβολές έπι εμπορευμάτων, χρεωγράφων καί Συναλλαγματικών, προεξοφλήσεις, εισπράξεις τοκομερι
δίων, γραμματίων, έπϊ Έλλάδος καϊ τοΰ ’Εξωτερικού ώς καϊ χρηματιστικάς έντολάς. Εκδίδει συναλλαγ- 
τικάς, έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς, ένεργεϊ δέ και -ηλενραφικάς έντολάς πληρωμής εις τάς κυριωτέρας 
πόλεις τής Ευρώπης. ’Ανοίγει τρεχομένους λογαριασμούς.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ πρός έμψύχωσιν τού παρά τφ λαό πνεύματος της 

άποταμίεύσεως προσδιόρισε τόκον 4 ο)ο έτησίως διά τάς έν τφ Ταμ.ιευτιηρίω της καταθέσεις, αιτοδο- 
τέας ετς ηρώτην ζήτησεν παρέχουσα πάσας τάς ευκολίας διά τάς καταθέσεις καί αναλήψεις τών πε
λατών της.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (Cheque) έπί τού εξωτερικού και εις τρα

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

» » » μετά έξ μήνας 3 1)2 ο <>
» » » μετά έν έτος 4 ο)ο
ϊ « s μετά δύο έτη καί επέκεινα 5 ο)ο

ΑΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ είνε ά ποδοτέαι εις δ νόμισμα ένηργήθησαν. αί δέ ειτ έπιταγάς 
(cheque) ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheque) τής Τραπέζης έπί τών έν τω εξωτερικό ανταποκριτών 
της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται Had’ εξαμηνίαν άπό της 1ης 'Ιανουάριον καί άπό 1ης Ιουλίου ίν·ά- 
στου έτους.

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Ε ΊΧΓ 23 Μ Ύ* Ε» ΙΧΓ Η

'Οδός· Φραγκομαχαλα, αοιθ. 33

κ. X. Κ. ΝΙΚΟ ΤΙ ΑΝ
Η Κ AM ΕΛΙΑ

(Πρώην Σαμαριταΐν)

Πλούσια προμήθεια εκλεκτών καϊ εΰθηνών 
ειδών παντός.είδους γυναικείας χρήσεισς. Πάς 
ξένος καί πάσα ξένη τής Σμύρνης άς έπισκεφθώ- 
σι τό πλούσιον αύτό κατάστημα καϊ Θά φύγωσιν 
ικανοποιημένοι διά τήν μεγάλην ποικιλίαν των 
είδών τής τελευταίας μόδας τής έξοχου ποιότη
τας άλλά καϊ ασύγκριτου εύθηνίας αύτών.

ΕΝ ΟΔΩ ΕΡΜΟΥ 
........................ ..

ΜΕΓΑΣΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
(Printemps)

I. UII M07T2QE0Yi2I
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καϊ πολύ

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

II ΤΡΑΙ1ΕΖΑ δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμάτων, επιφορτί
ζεται δέ καί τήν εϊσπραξιν τοκομεριδίων ελληνικών καί ευρωπαϊκών χρεωγράφων παντός είδους. e

ΕΚΤΕΛΕΐ χρηματιστικάς έντολάς αντί τών συνήθων μεσιτικών δικαιωμάτων.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων υπό όρους λίαν ευνοϊκούς οιά το 

κοινόν. Έκ τής Γενικής Λιευΰύνοεως

11,35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον,’Αθήνας,

6,30

ΘΕΡΙΝΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Άναχωρήόεις t έξ ’Αθηνών
π.μ. ΔιάΚόρινθον, Ναύπλιον,Τρίπολιν,

6,45

3,45

7__

» Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπα
ρισσίαν, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν. 

μ.μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον,’Ολύμπια. 
’Αναχωρήσεις έκ Καλαηών
π.υ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πά-

Ί

Μεγαλόπολιν) Κυπαρισσίαν. Κα- 
λάμας.

» Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πά 12.40

τοας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, 
’Αθήνας.

μ.μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Μεγα

8.30
11,30

τρας, Κυλλήνην, Πύργον,’Ολύμπια.
» Τοπική διά Κόρινθον.
» Διά Κόσινθον, Ναύπλιον, Πάτρας. 2,45

λόπολιν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας

μ.μ. Ταχεία έκ Πατρών (τρις ώς άνω).
1,20 μ.μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέ 4.40 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυ

7,10

ραν, Τετάρτην καϊ Σάββατον.
’Αναχωρήσεις έκ Πατρών

π.υ. Διά Κόσινθον, Ναύπλιον, 'Άθή-
6,15
7,10

πλίου.
» Τοπική έκ Κορίνθου.
» Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλή

νης, Πατοών. Καλαβρύτων.
> Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Με-8,15

νας.
» Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρί 8,20

την, Πέμπτην, Παρασκευήν. λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
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Γ'. ΚΛΗΡ0Σ1Σ 25l0KTi2MDP10Y 1909
4 ίραχμαί Ικα- *—*-··♦·«-—»’·•••λ-—Λ-—Λ-—Λ—y ΛΚα Λρυ^μή β- 

βιον γραμμάτων γ .η. γ ηηη ηηη |/ΓΠΑΙΙ f καοτον γραμμά- 
/«ufox διά τάς ·1.; Οι ΛΑ. υυυ,υυυ KtrflH j, πο, /σζι·.„χ ίιά 
κληρώσεις. μίαν κλήρωοιν.

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

411 > ' 100
578 » > 50 »

1000 έν Ολω Κέρδη άξίας 225,000 >
1 ραμμάτια πωλοϋνται : ΕΙς τά δημόσια ταμβια____ . _ _____ «-Γ», «.** V !j fAUU IU Ttt/jettl X(M 

Λοιπός δημοσίας άρχάς, «Γ; τας Τραπέζας, είς τους σταδμάρχσς 
καί σταοιάρχας τών σιδηροδρόμων τούς διαχειριστά; τών μονο
πωλίων καί τά πρακτορεία τών εφημερίδων πρός δραχμήν 
μίαν ί'κασνον γραμμάτιου, Ισχύον διά μίαν έκ τών τεσσάρων 
κληρώσεων.

did πάσαν πληροφορίαν η ζήτησιν γραμματίων άπευδυντέον 
είς ιόΓραφεΐον τοΰ ’Εθνικού Στόλον καί τών ’Αρ
χαιοτήτων, 'Υπουργείον Οικονομικών είς ’Αθήνας.

Ό διευύύνων τμηματάρχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΙΙΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

Έν Όδφ Ίωάννου Παππαρρηγοπούλου

(Πρώην Νομισματοκοπείου)

“Εναντι 'Υπουργείου Οικονομικών.

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τδν Ιμπορορραπτικδν οί
κον τοϋ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά την εκλε- 
κτικότητα τών υλικών του, διά την στερεότητα κα* 
κομψότητα τής εργασίας του και διά τήν εϋθηνίαν 
τών τιμών τον.

Κομψότης, [στερεότης, οικονομία. Τιά τους 
ξένους τών ’Αθηνών Ιπιβάλλειαι ή Ιπίσκεψις τοϋ 
Έμπορορραπτικοϋ Οίκου Γαβαλάκη.

ΜΕΓΑ ΚΟΥΡΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΝ 11YPPQ

«'Ο Νάοκιόϋος»
Πλατεία Δημαρχείου καί έναντι Κρονίου 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΙΠΡΗ
Πλούσια συλλογή αρωμάτων και ειδών άλλων 

Ανδρικών.

ΚΟΝΙΑΚ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΤ

ΕΝ 1ΙΕΙΡΑ I ΕΙ

ΟΔΟΧ ΛΖΑΚΡΛΣ ΣΤΟΑΣ API®. 5ϊ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ 184$
Τό Ελληνικόν Κονιάκ τών 

’Αδελφών Μπαρμπαρέσου,τών 
οποίων ό μέγας βιομηχανικός 
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής,εΐνε άγνόν προϊόν 
έκ σταφυλής.

Έχέγγυα εΐνε ή παλαιστής 
καί τά επίσημα βραβεία τών 
'Ελληνικών ’Εκθέσεων τώνέ- 
τών 1875, 1880,τοϋ Σικάγου 
1894, τοΰ Βορδώ 1895 ώς 
και τών έν Παρισίοις Παγκο
σμίων τοΰ 1889 καί 1900.

ΤΙΜΙΙΤ1ΚΛΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΠρομηΟευται τή; βασιλικής Αυλής 
και τετιμημένοι διά τοϋ Σταυ

ροί) τής Σωτήρο;

Διά πάσαν παραγγελίαν ίί 
σχετικήν πληροφορίαν άποταν- 
θήτοσαν ο'ι βουλόμενοι εις τό 
έν Πειραιεΐ Κεντρ.Κατάστημα.

Ίΐ ΑΝΑΤΟΛΗ,, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΙΙΝΛΙΣ—ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Μετοχ. Κεφάλαιον Δρ.2,<100,000 ’/4 καταβεβλημένου 
’Ασφαλισμένα Κεφάλαια μέχρι σήμερον δρ. 16,0(10,000

Διοικητικόν Συμβούλιον

Γεώργιος Άβέρωφ, Πρόεδρος, Ίω. Καλαμάρης, 
’Αντιπρόεδρος, Άγ. Σλήμαν, Άρ. Θεοδωρίδης,ΆΟ. 
Τνπάλδος Μπασιάς, Π. Σάρογλος, Ν. Μοσχοβάκης. 
Ν. Κοντός.

Γεν. Διευθυντής ; ΑΘ. Π. ΦΙΛΩΝ
Μεταξύ τών Μετό/ων της Εταιρείας καταλέγονται.

Ή ΈΟνιχή Τράπεζα τής Ελλάδος, ή Τράπεζα 
’Αθηνών, ή Τράπεζα τής Άνα-ολής, ή Λαϊκή Τρά
πεζα, Κ. Ήλιάσχοο [Κωνσταντινουπόλεως].

Διενεργοϋνται άσφάλειαι Ζωής παντός είδους, α
σφάλειας Προιχοδοτήσεως, άσφάλειαι Μιχταί, Ααίχχΐ 
άσφάλειαι χλπ.

Πρακτορεία εις τάς χυριωτέρας πόλεις 'Ελλάδος, 
Τουρκίας καί Αίγυπτου.

Πληροφορίαι καί έντυπα παντί τφ αϊτοΰντι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΜΟΣ Β . ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1909 ΤΕΥΧΟΣ 22

ΤΑΞΕΙΔΙΛΤ1ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Ευρισκόμενη εί; τήν Μιτυλήνην ήκουον, ιόςείκός, 
συχνά νά μοΰ όμιλοΰν διά τά; Κυδωνιάς, πολλοί δέ 
Μιτυληναΐοι μέ προέτρεπον νά έπισκεφθώ τό Άϊβαλί 
— όπως τουρκιστί ονομάζεται — ως ί'να τόπον είς τον 
όποιον καί τά γράμματα ευρίσκουν φιλοξενίαν, καί 
αί έξ αύτοΰ εντυπώσεις θά ήνε έν ενθουσιώδες συμ- 
πλ ίρωμα τοΰ άνά τάς άκτάς τή; Ιωνίας καί τά; 
Νήσους τοΰ Αιγαίου Πελάγους ταξειδίου μου. Καί 
τό άπεφάσισα.

'Π Μιτυλήνη εύρίσκεται είς άμεσον καί συχνήν 
μέ τό Άϊβαλί συγκοινωνίαν. Δέν ήξεύρω διατί με
ταξύ τών τόσων προσεγγιζόντων πλοίων έπροιιμή- 
σαμεν έκεΐνο ιό όποιον θ’ άνεχώρει καί έταξείδευε 
νύκτα.Καί όντως άφοΰ έρρεμβάσαμεν έπί ώρας μα
κράς ύπό τής σελήνης τό φώς, είς τόν ώραϊον κήπον 
τής Μιτυλήνης, περί τήν 2αν'μετά μεσονύκτιον ώραν 
έπεβιβάσθημεν τής «’Αγγελικής;, μικρού πλοίου, 
τό όποιον λίαν πρωΐ θά μάς έφερεν είς τό Άϊβαλί, 
ένφ έκεΐνο θά έπροχώρει είς τόν Άδραμυττινόν κόλ
πον πρός συμπλήρωσιν τοΰ ταξειδίου του, έπιστρέ- 
φον αυθημερόν είς Σμύρνην διά μέσου πάλιν τής 
Μιτυλήνης.

Φ
‘Εφόσον εϊμεθα είς Μιτυλήνην ΰπήρχεν έκεϊ πλή

ρης ησυχία, τάς τελευταίας δμως ήμέρας τάς πρό 
τής είς Άϊβαλί άναχωρήσεώς μας, ήρχισαν νά 
ψιθυρίζωνιαι καί εκεί κάποιαι υπόκωφοι άνησυχίαι 

καί φόβιιΐ δι’ απροόπτους ταραχι ς, ιαραχάς τάς 
οποίας θά έπροκάλει τό Κρητικόν ζήτημα, καί ή 
άφρων καί έξερεθιστική σιάσις τών ελληνικών Εφη
μερίδων.

Πλήν ένώ δλα αύτά συνεζητοΰντο, καί έψιθυρί- 
ζοντο,καί έσχολιάζοντο, έν τούτοις ήμεΐς δένέδίδαμεν 
ούδεμίαν προσοχήν. ’ Ισως διότι τά ένομίζαμεν υπερ
βολικά, ίσως διότι ζώντες ύ.τό Ελεύθερον ούρανόν δέν 
ήδυνάμεθα ποτέ νά φαντασθώμεν τόν κίνδυνον τόν 
όποιον ήγνοοΰμεν άφοΰ δέν τόν συνηντήσαμέν ποτέ 
είς τάς ήμέρας μας. Λιά τούτο ήσυχοι καί αμέρι
μνοι άνεχωρήσαμεν διά τό Άϊβαλί άφοΰ άλλως τε 
προυπήρ/ε καί ή γενική ιδέα δτι ή γενναιότης τών 
Άϊβαλιωτών — δέν είχε λησμονηθή τό άσύνειον, ώς 
«ομολόγησαν καί οί ίδιοι, κατορθωμάτων, δτε «πια 
κόσιοι έξ αύτίον ήμπόδισαν πρ«ί τινο; τήν άποβί- 
βασιν έν ώρφ νυκτό; τοΰ τουρκικού στρατού—-θά 
άπεμάκρυνε καί έάν έγενικεύετο τό κακόν, πάντα 
άπό τήν πόλιν των κίνδυνον, καί αί Κυδωνίαι θά 
ήσαν ίσως, είς μίαν τοιαύτην στιγμήν, έλα άσφαλές 
καί γενικόν κατα«ρύγιυν.

Φ
Είς τό Άϊβαλί έφθάσαμεν περί τά έξημερώματα. 

Ό "Ηλιος δέν εϊχεν άκόμη άνατείλη δίαν τό μικρόν 
πλοΐον μας έρριψε τήν άγκυράν του είς τόν λιμένα. 
Άνήλθομεν έπί τοΰ καταστρώματος—μάς είχον άλλως 
ιδιαιτέρως συστήση τήν ώραίαν θέαν τών πέριξ !τοΰ 
λιμένος φυσικών καλλονών τάς οποία; όντως καί 
άπεθαυμάζαμεν—έτοιμοι ν’ άποβιβαοθώμεν έπί τής 
λέμβου μας μέ κάποιαν φυσικήν άνυπομονησίαν νά 
πατήσωμεν τοΰ Άϊβαλιοΰ τό έδαφος, άφοΰ προη- 
γήθη δι’ αύτό τόση <| ήμη έπαίνων καί διά τήν ίσιο- 
ρνικήν πόλιν καί διά τούς εύγενεϊς καί φιλότιμους
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κατοίκους της. Επι τοΰ πλοίου ολοι οΐ λεμβούχοι 
άνήλθον σιωπηλοί, στυγνοί, μελαγχολικοί και πολλοί 
έξ αύτών άντίνά ζητούν έπιβάτας έσχημάτιζον ομίλους 
μέ τους ανθρώπους τού πλοίου καϊ συνεζήτουν μέ 
ζωηρας χειρονομίας άλλά χαμηλή τή φωνή κα'ι μέ 
διακεκομμένος φράσεις. Τοΰτο μάς έκίνησε τήν προ
σοχήν και έπλησιάσαμε ένα δμιλον έξ αυτών διά νά 
μάθωμεν τί συμβαίνει.

Χθες το βράδυ έκτυπήθησαν μάς άπήντησεν 
ένας λεμβούχος.

— Έκτυπήθησαν ; Ποιοι ;
Οί Τούρκοι κα'ι οΐ Χριστιανοί.

— Και τώρα ;
- Γωρα εινε ησυχία, άλλά δέν ξέρωμε ποΰ μπο

ρούν νά φθάσουν τά πράγματα.

♦
Η εϊδησις αύιή μάς κατέπληξε. Έζητήσαμε πε

ρισσότερός πληροφορίας καϊ εμάθομεν οτι όντως 
την νύκτα οί στρατιώται χωρίς αφορμήν έπυροβό- 
/.ησαν εναντίον τών πολιτών, έφόνευσαν δυο έξ 
αυτών, έπλήγωσαν περί τούς 15-20 καϊ τήν ώραν 
εκείνην άπό τούς στρατώνας των έκτυπων πάντα 
διερχόμενον χωρικόν ή πολίτην. Συγχρόνως δμως 
ωμίλουν καϊ περί έπαναστάσεως έν Μιτυλήνη, και 
έπειδή έγνωρίζομεν—άφοΰ ήρχόμεθα άπ’ έκεΐ—δτι 
τοΰτο ήτο όλως φαντασιώδες, ένομίσαμεν ύπερβο- 
λικώς παριστανόμενα καϊ τά έν Άϊβαλί διαδραματι- 
σθέντα, και ένώ εις τήν πρώτην στιγμήν έσκέφθημεν 
νά μήν έξέλθωμεν διόλου, αΐ δεΰτεραι πληροφορίαι 
μάς έπεισαν ότι έδει άφόβως νά άποβιβασθώμεν.

Καϊ το έπράξαμεν.
"Οταν έπατήσαμε τό έδαφος τών Κυδωνιών ό 

ήλιος είχε πλέον άναιείλη, καϊ ίσως τό φώς του, τό 
φαιδρόν καϊ ζωογόνον, νά άπεδίωξε πάντα φόβον 
απο την ψυχήν μας, άφοΰ σχεδόν χωρίς τήν παρα
μικρόν άνησυχίαν διηυθιίνθημεν είς τό ξενοδοχεϊον 
καϊ έζητήσαμεν ν’ άναπαυθώμεν.

Φ
Τό ξενοδοχεΐόν μας ήτο ένα άλλόκοτον σπίτι. Ό 

εΰζωνος Λοιδορικιώτης, ό παρομοιάζων τό θέατρον 
μέ τά θεωρεία, πρός περιστερεώνας, θα ήδύνατο 
νά έξεύρη νέας παρομοιάσεις, ώς έβλεπε τό ξενοδο- 
χεΐον έκεϊνο. Είχε περίπτερα έπϊ περιπτέρων είς τά 
οποία έφθανέ τις διά γεφυρών, πραγματικών δντως 
γεφυρών, κάτωθεν τών όποιων διήρχοντο οί δια- 
βάται. Τό μόνον του καλόν κα'ι εύχάριστον ήτο 
μάκρος, μακροτατος εξώστης, ο οποίος κατά περίερ
γον άρχιτεκτονικήν συνεκοινώνει, μέ τάς γέφυρας κα'ι 
τα πληκτικά του δωμάτια, δωμάτια τά όποια είχον 
παράθυρα τόσον παλαιό καϊ ετοιμόρροπα, ώστε ήτο 
σχεδόν ζητημα ζωής ή θανάτου διά ιόν έπιχειροΰντα 
νά άνοιξη ή κλείση αύτά.

Ιίερϊ τήν ένδεκάτην ώραν ήθεΐήάαμε νά έξέλθω
μεν άλλά δ διευθυντής τοΰ ξενοδοχείου άκούσας τήν 
άπόφασίν μας μάς άπέτρεψεν, είπών δτι δέν ήτο 
φρόνιμον τοΰτο, άφοΰ ή άγορά είνε κλειστή, τά 
καταστήματα δέν ήνοιξαν καϊ εύρίσκονται δλοι ύπό 
τό κράτος, αν μή φόβου, άλλά μεγάλης άνησυχίας. 
Πάντως δμως μάς έβεβαίωσεν δτι μέχρι τής αΰριον 
θά έπήρχετο ή ησυχία άφοΰ άνεβλήθη άκόμη, διά 
τον φόβον τών ταραχών τό ετήσιον μνημόσυνον, τό 
οποίον συνέπιπτε τήν ήμέραν έκείνην, τής κατά τό 
1821 καταστροφής τών Κυδωνιών.

Ήναγκάσθημεν νά άκολουθήσωμεν τάς σύμβου
λός του. Προγευματίσαμεν χωρίς διάθεσίν καϊ κου
ρασμένοι δπως εϊμεθα έζητήσαμεν ν’ άναπαυθώμεν, 
καϊ όντως άπεκοιμήθημεν παρευθύς. Αίφνης ένας 
θόρυβος, μία βοή, μάς αφύπνισαν άποτόμως. 'Υπό 
τό δωμάτιον μας τό κείμενον έπί μιάς τών γεφυ 
ρών τοΰ ξενοδοχείου ήκούοντο εσπευσμένα βήματα, 
συγκεχυμένοι όμιλίαι καϊ μέσω τοΰ θορύβου αύιοΰ 
διεκρίνοντο εύκρινώς αΐ έξής φράσεις :

— Έκτύπησαν τόν πρόξενον τής ’Αγγλίας, έκτύ- 
πησαν τόν Ήλιόπουλον.

Τεταραγμένοι έπετάχθημεν ιίς τό παράθυρον.
Ή πρώτη μορφή τήν οποίαν διεκρίναμεν μέσα 

είς εκείνον τόν τρομαγμένων κόσμον τόν σχολιά- 
ζοντα κα'ι συζητοΰντα τό γεγονός ήτο μία γνώριμος 
μορφή ένός συνταξειδιώτου μας. Τόν ήρωτήσαμεν 
τί συμβαίνει καϊ έκεϊνος ωχρός καί ιεταραγμένος 
άφοΰ μάς έπληροφόρησεν δτι δ στρατός έκτύπησε 
τόν πρόξενον—πράξις ή όποια ήτο προάγγείος με
γάλων διά τήν πόλιν συμφορών,— κατέληξε λέγων :

— Μετά μίαν ώραν περνά τό βαπόρι. Έγώ 
φεύγω έπιστρέφων είς Μιτυλήνην καί σάς συμβου 
λεύω νά μή μείνετε ούτε σείς.

Φ
Άστραπιαίως ήτοιμάοθημιν. Ήννοήταμεν πλέον 

διι τά πράγματα ήσαν πολύ σοβαρά. Μέσω τών κιν
δύνων έκείνων δέν εϊχομεν τίποτε νά κάμωμεν ήμεϊς 
οί ήσυχοι ’Αθηναίοι. Έν τούτοις ή μία ώρα πα
ρήλθε κα'ι τό βαπόρι δέν έφάνη άκόμη. Είς τόν 
λιμένα εϊχεν έγερθή μεγάλη θαλασσοταραχή κα'ι άπό 
μία γωνίαν τοΰ εξώστου παρηκολούθουν τήν άγρίαν 
μανίαν τής θαλάσσης καϊ τούς άποβιβαζομένους, έκ 
τίνος οθωμανικού πολεμικού, τούρκους στρατιώτας, 
οϊτινες τήν νύκτα είχον κληθή έκ Μιτυλήνης, κα'ι 
οΐ όποιοι κατηνάλωσαν ώραν ολόκληρον διά νά δια- 
πλεύσουν τό όλίγον διάστημα τό άπό τοΰ πλοίου 
των μέχρι τοΰ λιμένος.

Καϊ ένώ ή θαλασσοταραχή ηΰξανε τό πλοίον δέν 
έφαίνετο.

Παρήλθον άκόμη μιά, δύο ώραι καϊ ήμεϊς καθη
λωμένοι επι της γωνίας τοΰ έξιόστου εκείνου έπερί- 

μενομεν ώς άληθή Μεσσίαν τήν έμφάνισιν τής κε
ραίας ή οποία θά μάς άνήγγελλε τήν άφιξιν τοΰ 
πλοίου. ’ΊΙδη μιά άλλη δυσκολία μάς άνηγγέλθη. 
Έάν τό πλοϊον έλθη άργά περ'ι τήν όγδόην ώραν 
δέν θά π ρ α τ ι γ ά ρ η’ έν τοιαύτη περιπτώσει ή 
άναχώρησις μας δέν θά έπραγματοποιεϊτο. Καί αΐ 
ώραι ή μιά μετά τήν άλλην παρέρχονται, και άγω- 
νία συνέχει τήν ψυχήν μας καί πλοϊον ούδαμοΰ εμ

φανίζεται.
Φ

Τό άπόγευμα έκεϊνο δέν θά τό λησμονήσω ποτέ. 
”Πδη ό ήλιος βαίνει γοργός πρός τήν δύσιν του. 
Θά έλθη, ή δέν θά έλθη ; Θά πρατιγάρη, ή δέν θά 

πρατιγάρη ; Αύται αΐ έρωτήσεις χιλιιίκις έξέρχονται 
τών χειλέων μας ένω ή άγωνία καλύπτει πλέον με 
τόν βαρύτερον πέπλον της τήν ψυχήν μας. Μάς φαί
νεται τόσον δυσάρεστον νά διέλθωμεν μια νύκτα έκεΐ. 
Καί ένώ ό ήλιος χάνεται άκολουθών τόν δρόμον του, 
καί έξαφάνιζων καί τήν τελευταίαν έλπίδα τής εμφα- 
νίσεως τοΰ πλοίου, ή αμφιλυκη καί τό σκοτος 
φέρουν ζωηρότερα είς τήν μνήμην μας τάς σφαγάς 
τών ’Αδάνων, καί τάς άγριας έκατόμβας τών χρι

στιανικών θυμάτων.
Εϊνε ήδη έννάτη ώρα της νυκτός. Πάσα ελπίς 

περί άναχωρήσεως έξέλιπεν, έν τούτοις δέν θέλω ά
κόμη νά τό πιστεύσω καί περιμένω καί έγώ δέν εί- 
ξεύρω τι, τί τό άπροσδόκητον εύκολύνον τήν άνα- 

χώρησίν μας.
Φ

Κάθημαι είς τόν εξώστην καί άπ’ έκεΐ βλέπω νά 
περνούν συχνά όμιλοι Τούρκων στρατιωτών μέ 
βήμα βαρύ, μέ πλήρεις τάς φυσιγγιοθήκας των καί 
τά όπλα έπ’ ώμου καί ένα ρίγος άγωνίας μέ κατα
λαμβάνει είς τήν θέαν των, σκεπτομένη ότι ίσως 
είς χριστιανικά στήθη θά χρησιμοποιήσουν τάς σφαί
ρας έκείνας. Αίφνης είς τήν γωνίαν τοΰ ξενοδο
χείου τρεις στρατιώται Τοΰρκοι επεκολλησαν ένα 
χειρόγραφον φύλλον χάρτου καί όσοι Άϊβαλιώται 
εύρίσκοντο έκεΐ έσπευσαν νά .τό άναγνώσουν. Ή 
άνάγνωσις έγένετο μεγαλοφώνως καί άπο τόν έξο>- 
στην όπου εύρισκόμην παρακολουθώ αυτήν καί τούς 
βλέπω όλους ωχρούς καί περιλύπους νά κινώσι τήν 
κεφαλήν καί σιωπηλοί, χωρίς διαμαρτυρίαν, νά φεύ
γουν ένας ένας καί ν’ άποκομίζουν τήν άγωνίαν ε’ις 
τήν ψυχήν άφοΰ τά έν τώ χειρογράφφ έκείνφ δια
λαμβανόμενα δέν ήσαν, παρά ό προάγγελος τοΰ 

στρατιωτικού νόμου....

Μέ αύτάς τάς εντυπώσεις έζητήσαμε νά κοιμη- 
θώμεν. Όποιος ύπήρξεν ό ύπνος έκεϊνος εϊμπορεϊ 
έκαστος νά τό φαντασθή. ’Ανίδεοι από παρόμοιας 
συγκινήσεις, ευρεθέντες αίφνης εις ένα περιβάλλον

ξένον, φιλύποπτον καί άγριον, καί κινδυνώδες χωρίς 
φίλους, χωρίς γνωρίμους ήσθάνθημεν γεννωμένους είς 
τήν ψυχήν μας όλους τού φόβους μιάς άγωνίας φοβέ
ρας, καί δλην έκείνην τήν νύκτα ή φαντασία μας, 
μάς παρέστησεν ότι άγριον καί τρομακτικόν εϊχομεν 
έως τότε άκούση ή άναγνώση δι’ όσους κίνδυνους 
έπαπειλοΰσιν τούς άδελφούς μας’ καί συνεπονέσαμεν 
έκ ψυχής όλους τούς ομοεθνείς μας έκείνους οΐ όποιοι 
ζοΰν σχεδόν διαρκώς ύπό τάς αύτάς φοβέρας συνθή- 
κας τής άγωνίας, ύπό τάς οποίας έζήσαμε καί ημείς 
ένα μόνον άπόγευμα, καί μίαν νύκτα.·..

❖
Τό πρωΐ περί τά έξημερώματα έπεβιβάσθημεν τοΰ 

πλοίου. Έφεύγαμε πλέον μέ τή καρδιά θλιμμένη 
δι’ όσην άγωνίαν άφίσάμεν δπίσω μας είς τάς εύάν- 
δρους Κυδωνιάς μέ τό ώραΐον ιστορικόν παρελθόν. 
Έφεύγαμεν όμως καί μέ τήν έλπίδα ότι πολύ ταχέως 
θά έπανέλθη εις τό δροσερόν Άϊβαλί τό πρώην ήρε- 
μον καθεστώς, καί ότι εις νέον ταξείδιον θά δυνηθώ 
νά γνωρίσω τήν πόλιν καί νά προσοικειωθώ τούς τό

σην καλήν φήμην έχοντας κατοίκους της.
Μετ’όλίγας ώρας έφθάσαμεν είς τήν Μιτυλήνην. 

Μία χαρά μεγάλη μάς κατελαβιν αμα επατησαμε καί 
πάλιν τά έδάφη της καί έπανείδομεν τήν ωραιαν καί 
ήρεμον πόλιν της. Πρός τό εσπέρας όμως τό Αιγυ
πτιακόν άτμόπλοιον άφιχθέν έκ Κωνσταντινουπό

λεως έφερε δέκα τρεις έξορίστους Ιούρκους μεγι
στάνας, καί συγχρόνως διεσπάρη ή εϊδησις ότι είς 
τάς Κυδωνιάς έκηρύχθη ό στρατιωτικός νόμος καί 
έκτακτον στρατοδικεϊον έκ Κωνστανστινουπόλεως 
διευθύνεται είς τό Άϊβαλί διά νά δικαση καί τιμω- 

ρήση τούς φανταστικούς ένοχους. ·
Καί ή θέα όλων έκείνων τών Τούρκων μεγιστά

νων τών έρριμμένων σχεδόν εις τήν ακτήν, καί όλαι 
αύται αΐ περί Κυδωνιών ειδήσεις κατάστρεψαν καί 
τήν ολίγην χαράν τήν οποίαν ήσθάνθην έπανι- 

δοΰσα τήν Μιτυλήνην.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

QJPtO άνθρωπος συνήθως καθ' δλας τάς εκδηλώσεις τοϋ 
clN/W ]ϊ(θυΤ0ν πάαΧει εν e‘Sos αί,ταπάτης, μεγαλειτέραν 
s ’SsSK δμως αυταπάτην πάοχουσι κατά τήν εποχήν αυτήν 
οί νεότουρκοι φανταζόμενοι δτι έορτάζουσιν επέτειον Συντάγ
ματος, επέτειον πολιτεύματος εξασφαλίζοντας ελευθερίαν, ισό

τητα καί αδελφότητα. Πέρυσι ν
Ή επέτειος όντως έπιτυχόντες πολιτειακήν 

τον Συντάγματος μεταβολήν μοναδικήν έν τή ίστο- 
ρία τών έθνών έθεωρήθηοαν ή- 

ρωες αληθείς άξιοι τής γενικής εκτίμησε ως καί τοΰ γενικού 
θαυμασμόν. Καί μετά παρέλευσιν ένός έτους υπερήφανοι θά 
έώρταζον την επέτειον τής ιστορικής εκείνης ημέρας άν μή
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αϊτοί οί ίδιοι διά τών έργων των, διά τών πράξεοον των, 
διά τών λόγων των κατέρριπτον πανηγυρικώς οτι άνήγειοον 
καί έθρυμ μάτιζαν καί έποδοπάτουν πάν ότι έζήτησαν ν' ανα
στηλώσουν προτάσσοντες τά εύγενή στήθη των καί θέτοντες έν 
κινδίνρ) καί αύτήν τήν ζωήν τοον. Καί τό θλιβερόν διά τόν 
'.Ελληνισμόν, τόν προσοικειταθέντα είλικρίνώς ύπέρ πάσαν 
άλλην εθνικότητα τό εργον τών νεοτούρκων, εϊνε ότι η άναί- 
ρεσις τιδν βάσεων τον νέου πολιτεύματος γίνεται είς βάρος 
του, είς βάρος τών αισθημάτων του, είς βάρος τών πόθων 
του καί της ειλικρινούς άφοσιόοσεώς του. Αιά τοΰτο ό Ελλη
νισμός ό αισθανόμενος πληρούμενα τά στήθη του'άπό αγνόν 
ενθουσιασμόν διά πάν τό εύγενές καί τό νγηλόν, ό πέρυσιν 
έκδηλόισας άνευ υπολογισμών καί περ.ορισμών τά κατέχοντα 
αυτόν ενθουσιώδη αισθήματα, έφέτος απογοητευμένος άπό 
τάς άδικους καταδιιόξεις τών νεοτούρκων, λυπημένος άπό τήν 
καταπάτησιν όλων τό>ν υποχρεώσεων άς τό νέον πολίτευμα 
επιβάλλει είς τήν κρατούσαν η υλήν πρός τοί ς συνοίκους λαούς 
άπέσχε νά συμμετάσχη είς εορτήν ή όποια τοΰ υπεμίμνησκεν 
ελπίδας χρηστής διοικήσεως διαγευσθείσας καί όνειρα ίσον 
πολιτείας καί δικαιοσύνης καταρριφθέντα.

Ο Ελληνισμός υπερήφανος είς τάς δοκιμασίας του δέ- 
ήθέλησε δουλικώς καί άνειλικρινώς γειρόμενος νά δείξη επί? 
πλαστόν χαράν καί άπ έσχεν άξιοπρεπώς άπό τήν έπέτειο- 
τής άνακηρόξεως τοΰ Συντάγματος οπερ δι* αϊτόν έχει πλέον 
τήν έννοιαν απολυταρχίας τυραννικής, τυφλώς καταδιωκού- 
σης τά άπαραβίαστα καί σεβαστά εθνικά δίκαιά του.

Ό Ελληνισμός όμως άπό φύσεο)ς προικισμένος μέ τα 
ευγενέστερα αισθήματα ταχέως θά λησμονήση ολίγων θερμο- 
κεφάλο^ν πατριωτών τήν άντιπατριο)τικήν καί είς τά συμφέ
ροντα τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άντιτιθεμένην συμ
περιφοράν των, ευθύς ώς κυριάρχηση εις τά πνεύματα τιδν 
σωφρώνων 'Οθωμανών ή δικαιοσύνη, ή ίσότης καί ή αδελ
φότης έφ* ών εδράζεται ή λειτουργία τοΰ πραγματικού Συν
ταγματικόν πολιτεύματος. 'Ey τοιαύτη περιπτώσει ό Ελλη
νισμός είς προσεχή επέτειον θά συμμετάσχη είς τάς έορτάς 
τών αδελφών 'Οθωμανών μέ δλον τό αίσθημα καί μέ όλην 
τήν ζέσιν ήτις ένοικεϊ είς τά εύγενή στήθη παντός 'Ελληνος 
γνωρίζοντας ότι πρόοδος τής γείτονας Αυτοκρατορίας εξα
σφαλίζει τήν εθνικήν πρόοδον καί αύτής καί τών συνοίκων 
λαών.

mns n?os τθτζ euesas 
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To γλωύάικον ζήτημα

Έν Άγλλία νεωστί, κατά την μηνί Όκτωβρίω 
έτησίκν συνεδρίασιν της λεγομένης Classical Asso

ciation «Κλασσικός Συνεταιρισμός», άπεφκσίσθη νά 
γένηται δέκτη καί δη νά έπιβληθγί είς τά ’Αγγλικά 

σχολεία και Πανεπιστήμια θεωρητική κκι τεχνίτη 
προφορά της Ελληνικής γλώσσης, προϊόν τών ερευ
νών κκι σπουδών τών φιλολόγων, άπολεσθείσης ούτω 
της εύκκιρίας νκ είσκχθη τέλος πάντων η σύγχρονος 
κκι ζώσκ προφορά, τούτέστιν η τών Ελλήνων προ
φορά τής Ελληνικής γλώσσης.

Μετά μεγάλης δέ λύπης άνκγράφομεν την, κατά 
την ήμετέραν γνώμην,λυπηράν ταύτην άπόφζσιν. Τό 
συμβάν δέ τούτο παρακινεί ήμας νά γράψωμεν ολί- 
γας λέξεις άφορώσας είς τό ζήτημα της 'Ελληνικής 
γλώσσης.Τό ζητημκ τούτο είναι, ούτως είπεΐν,περιο
δικόν, χρόνιον δύναται τις σχεδόν νά ειπν) ζητημκ 
έν ’Αγγλία, δηλ. συζητεΐται πάντοτε κατά τό μάλ

λον η ήττον καί κκτά περιόδους μάλιστα εξετά
ζεται είδικώς η σκοπιμότης της διδασκαλίας της 

Ελληνικής γλώσσης έν τοΐς Σχολείοις και τοΐς ΙΙανε- 
πιστημίοις, πρός δέ τούτοις ποιας προφοράς δέον νά 
γίνητκι χρησις.

Ό λεγόμενος «Κλασικός Συνεταιρισμός» συνέστη 
πρό ολίγων μόλις έτών πρός τόν σκοπόν, ώς φαίνεται 
έκ της ονομασίας αύτοΰ, νά ύποστηρίζη και συνιστα 
την σπουδήν τών δύο Κλασσικών γλωσσών, της 'Ελ

ληνικής καί Λατινικής, καί νά συζητΤ) τά άφορώντκ 
είς κύτάς διάφορα ζητήματα.

Εννοείται οτι έπρόκειτο, θαττον βράδιον, όμοΰ 
μετά τού της Έλληνικής γλώσσης γενικού ζητή
ματος νά προταθή πρό τού δικαστηρίου τού Συνε
ταιρισμού τούτου καί τό ειδικόν της προφοράς της 
’Ελληνικής γλώσσης ζήτημα. Αύτό δέ τοΰτο έγέ
νετο νύν, καί δη άμέσως μεθ* όμοίαν συζητησιν ώς 
πρός την Λατινικήν γλώσσκν. Λυπούμεθκ οτι προ
κειμένου περί τοιούτου ζητήματος δέν έλήφθη πρό
νοια περί συνεντεύξεως καί συνεννοησεως ’ Αγγλων 
καί Ελλήνων φιλολόγων, ΐνα άπό κοινού συζητήσωσ». 
πώς είναι δυνατόν νά έφζρμοσθή σύστημά τι της 
προφοράς πρακτικόν κζί έν τη διδασκαλία καί έν τη 
κατόπιν χρησει τ^ς ’Ελληνικής γλώσσης, νίτοι έν τώ 
πρακτικώ βίω.

Αύτη δέ η σκέψις προάγει ημάς νά έξηγησωμεν 

συντόμως ποιον είνε κατά την γνώμην ημών τό καθή
κον τών ’Ελλήνων ώς πρός την γλώσσαν αύτών. Νομί- 
ζομεν δηλ. δτι τώρα πλέον είνε χρέος αύτών τών 

'Ελλήνων νά κκτκβάλωσιν ιδιαιτέρας προσπάθειας 
ύπέρ της προόδου της γλώσσης αύτών.

φ
Εί'μεθα της γνώμης δτι ώς πρός την έν Εύρώπη 

σπουδήν της ’Ελληνικής, ώς ζώσης γλώσσης, οί ‘Έλ
ληνες αύτοί δέον νά ένεργησωσι. δηλ. νά δείξωσι τοΐς 
ζένοις δτι η ’Ελληνική μακράν τού νά είνε όημοτικη 
μόνον διάλεκτος ομιλειτκι καί γράφεται ώς καλή 
καθαρεύουσα γλώσσα, πκρκδοθεΐσα διά τών αιώνων 
ύπο συγγραφέων πρό πάντων δέ σωζομένη ώς γνήσια 
της άρχαιότητος γλώσσα ύπό της Εκκλησίας. ’Ανάγ
κη δέ νά γίγνωνται πανταχού προσπάθεια»., δπως 
φυλκχθη καί βελτιωθη άκόμη έν γένει τό ύφος της 
γλώσσης.

Οί καθηγηταί δέον δχι μόνον κατά τούς δημοσίους 
καί επίσημους λόγους, άλλά καί κατά την έν γένει

πρός τούς φοιτητάς ομιλίαν, νά μεταχειρίζωνται την 
καλήν γλώσσκν, ην διδάσκουσι, καί δη κζί έν τη οικία 

νά όμιλώσι την αύτην καλήν γλώσσκν.
Οί φοιτητκί δέον νά μεταχειρίζωνται έν τη καθη

μερινή συνομιλία την τού I Ιανεπιστημίου γλώσσαν, 
οί συγγραφείς νά καλλιεργώσιν ούτως είπεΐν την καθα
ρεύουσαν έν τοΐς συγγράμασιν αύτών, έν τη μετ’ 
άλλων άναστροφη καί έν τη αλληλογραφία· οί τών 

σχολείων διδάσκαλοι νά όμιλώσι την καλήν γλώσσκν 
μετά τών μαθητών καί τών οικογενειών αύτών. οί όε 
γονείς διά τού παραδείγματος κυτών νά έπιμένωσιν 
είς την χρησιν της καλής κκθαρευούσης καθομιλου

μένης γλώσης πκρά τοΐς πκισίν αύτών.
Τοιουτοτρόπως δέν ήθελεν εινε δυνατόν νά συμβη 

π. χ. τό επόμενον. Πκρευρεθέντες είς μάθημα ελλη
νικόν δημοσίου σχολείου ηκούσαμεν καλήν έξηγησιν 
της χρήσεως της όοτικης· μόλις δμως έτελείωσε τό 
μάθημα κκι άπελύθησκν οί μκθηταί. απευθύνεται ό 
διδάσκαλος είς ένα τών τελευταίων λέγων «δός ιιον 
το βιβλίον σου».‘Ότε δέ είχεν άποσυρθη τό παιδίον, 
είπον έγώ τώ διδκσκάλω, «άλλά διατί ειπετε τωρκ 
όμιλούντες πρός τον μαθητην ύμών, δός ιιον άντί δός 

/ιοι, άφού προηγουμένως ομιλήσατε περί της όοτικης 
καί έδιδάξκτε πώς έπρεπε νά γίνεται χρησις κύτης»· 
έκεΐνος όέ άνυψώσκς τούς όίμους του καί γελάσκς 
άπηντησε «τί τό θέλετε, εί’μεθα τόσον συνειθισμένοι 

νά όμιλώμεν ούτως».
Ώς πρός δέ τούς γονείς παρκτηρούμεν τά έξης. 

Έν Γαλλία, Γερμανία, ’Αγγλία, καί πιθανώς πκρά 
τοΐς πλείστοις τών Ευρωπαίων εϊνε γενικός κανών 
καί πάγκοινος συνήθεια νά προσέχωσι καλώς οί γο
νείς, είς τό νά όμιλώσι καλήν γλώσσκν τά μικρά 
τέκνα κυτών πρός τόν σκοπόν δέ τούτον μετ1 έπιμε- 
λείκς όιορθούσι τά παντοΐα αύτών γραμματικά λάθη 
καί τάς φράσεις έν τ^ ομιλία καί την προφοράν καί 

τό ύφος έν γένει.
Διατί λοιπόν έν Έλλάδι, χώρα πεπροικισμένη διά 

τίσον ώρκίας γλώσσης, νά μη δείκνυται όμοια έπι- 
»χέλεικ ώς πρός την χρησιν κύτης, νά έξασφαλισθη 
δηλαδη άκοιβης εκφρασις καί έξηυγενισμένον ύφος 
όμιλίκς ; Ύπάρχουσι κκι άγγλϊχαί καί γαλλικκί κκι 

γερμκνικκί διάλεκτοι έν ταΐς έπαρχίκις ώς κκι γλώσσα 
τού λαού πκντκχού’ άλλά τούτο δέν εμποδίζει νά 
σεανύνωνται έπί καλ·^ γλώσση οί πεπαιδευμένοι, καί 

δη νά φιλοτιμώνται οί έπκρχιώται κκι οί παντκχού 
πεπαιδευμένοι νά μη όιακρίνωνται διά διαλεκτικών 
ιδιωτισμών, άλλά τούναντίον μάλιστα νά διατηρώσιν 

ώς σημεΐον της παιδείας των καθαρεύουσαν την 

γλώσσαν αύτών.
Έάν όμοια έπιμέλεια ήθελε προσαρμοσθ/, έν Έλ

λάδι, βζθμιαίως ήθελε γενικευθίί η της καλής γλώσ
σης χρησις Ηαί άφζιρεθζί πλέον ή έκείνη τών

ξένων, ή τόσον γενική,οτι παρά τοΐς Έλλησιν ύπάρχει 

η καλή, η καθαρεύουσα γλώσσα, μόνον ώς τεχνική 
τις γλώσσα, τών σχολείων, τών Πανεπιστημίων, 
συγγραφέων τινών, τών λογιών καί τών έπισημων 
τελετών, ην ό λαός δέν έννοεΐ, τό όποιον δμως δέν 

είνε άκριβές, διότι ό λαός έννοεΐτην καλήν της Εκ

κλησίας γλώσσαν.
Έάν οί Έλληνες έφρόντιζον νά δεικνύωσιν είς τόν 

κόσμον, είς τούς λεγομένους Εύρωπκίους, οίτινες τωρκ 
τόσον συχνά φοιτώσιν είς την Ελλάδα, δτι η γλώσσα 
αύτών δέν εϊναι μόνον η ημελημένη καί άσύντακτος 
γλώσσα τού λαού, δτι δέν έμεινεν άπό της ώρκίας 
της άρχαιότητος γλώσσης είμη η παρεφθαρμένη τών 
μεσκιώνων διάλεκτος, άλλ’ δτι η σύγχρονος γλώσσα 
είνε άςία τού πεπολιτισμένου κόσμου ί>ς καί σπου- 
όαΐον μέσον συνεννοησεως έν τώ πρακτικώ βίω καί 
τώ έμπορίω, ήθελεν έκτιμηθγί προσηκόντως τό ζητημκ 

ώς πρός την χρησιμότητα της γλώσσης αύτών.
Πρό παντός δέ άνάγκη νά κηρυχθώ δτι η Ελλη

νική γλώσκ είνε μέσον συνεννοησεως είς τούς ταξει- 
δεύοντας καί τούς έμπορους ού μόνον τούς άνά την 
'Ελλάδα αλλά καί καθ’ δλην την της Μεσογείου ανα
τολικήν έκτκσιν, δηλαδη κατά το λεγόμενον Λεβαν- 
τΐνον μέρος, ώς καί κατά τό βορειοανατολικόν μέρος 
της ’Αφρικής, έχουσζ ώς κέντρα, έκτός τών ’Αθη
νών, την Κωνσταντινούπολιν, την Σμύρνην καί την

’Αλεξάνδρειαν.
Ο αίων ουτος εϊνε αίων της πρκκτικότητος κζί 

τ?5ς χρησιμότητος· πρέπει λοιπόν νά γίνη φανερόν ότι 
η έλληνικη γλώσσα δέν είνε μόνον, ώς άρχκίκ κλη
ρονομιά, άξια της μελέτης τών λογιών καί τών σπου
δαστών ούτε άποκλειστικώς ώς διάλεκτος δημοτική 
τού λαού καί της ποιησεως, ένδιαφέρουσζ μόνον τούς 
φιλολόγους, άλλ* δτι ύπάρχει ζώσκ καί θάλλουσζ 
καί είνε άξιος κκι σπουδαίος γλωσσικός θησαυρός, 
έφάμιλλος τών άλλων της Εύρώπης γλωσσών, κκι 

ότι είνε άζίκ θυγάτηρ της καλλίστης γλώσσης της 
κλασικής έποχής, την οποίαν άξίζει τόν κόπον νά 
μάθωσιν έν γένει οί Εύρωπαΐοι. οίτινες πιθανόν νά 
ταξειδεύωσιν είς τά άνατολικά της Εύρώπης μέρη 
η καί νά δικμένωσιν έκεΐ. πρό πάντων δέ δσοι έχουσι 

σχέσεις οίκσδηποτε μέ τόν έμπορικόν κόσμον.
Οίκογενεικκώς λοιπόν κκι έθνικώς δέον νά κκτκ- 

βάλλωνται είδικκί ποοσπάθεικι ύπ’ αύτών τών Ελ
λήνων ύπέρ της γλώσσης. Τούτο δμως δέν άρκεΐ· 
απαιτείται κατά την γνώμην ημών η έξης διπλή 
έργασία. ήτοι η μέν Έλληνικη Κυβέρνησις δέον νά 
φροντίζη, δπως διά τών δημοτικών σχολείων έκτκθη 
η χρησις καλής γλώσσης* πρός τον σκοπόν δέ τούτον 
νά διορίζη ικανούς καί δη ένθουσ;κσμένους ύπέρ της 
γλώσσης διδασκάλους, οί δέ Έλληνες φιλόλογοι είνε 
κκλον νά συνάπτωσι σχέσεις πρός τούς ξένους φίλο-
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λόγους, μεθ ων νζ συνεργαζωντζι ζχί συνεννοών· 
τζι έπί του ζητημχτος της γλώσσης των. ’Ανάγκη 
νχ όμολβγηθη πρώτον ότι η Ελληνική γλώοσχ πρέ

πει ν ανχγνωρισθν; ω; μιχ τών σπουδαίο τάτων έζ 
των συγχρόνων ζχί ζωσών γλωσσών ζχί ότι χύτη 

ως τοιχυτη προζχλεϊ το ενδίζφερον πάντων έν γένει 
τών πεπαιδευμένων, έπειτα δε ότι όσον άοοοζ τήν

, ' Λ Γ ’ *
τοσον περιμαχητον προφοράν χύτης ύπο την έποψιν 
τ^ζ πρχζτιζοτητος ζχι ωφελιμότητας έπρεπε νά διδά- 
σζητχι εν τοις σχολείοις ζχι ΙΙανεπιστημίοις της 
Εύρωπης ύπο διδασκάλων ζχι καθηγητών η ’Αθη

ναϊκή προφορά, οσον ό άφορα εις την ακριβή ζχι 
ειδικήν σπουδήν τών φθόγγων της άρ/χιοτητο; έποε- 
πεν οι ειδικοί φιλολογοι νά μελετησωσι τούς διαφό

ρους Οεωρητιζώς ζχί έπιστημονικώς έςαχθέντας τρό

πους της προφοράς, αλλά τά τοιαύτα εξαγόμενα νά 
θεωρηθώσι μεν ώς ένδιχφέρουσζι ζχί σπουδχϊαι χνχ- 
ζζλυψεις, ουχι όμως νζ επιβαλλωνται ώς ίδιάζουσζι 
εις την ζώσχν γλώσσζν,της οποίας η αίγλη ζχί άκμή 
έν τή λανΟζνουστ) ζχι χρχιζή χύτης δυνάμει ώφειλε 
νά είνε υπερηφάνεια ζχί μέλημκ τών ζπκντζ/ού Έλ
λ ηνων.

Αυται εινε χι ιδεαι ενός φιλέλληνας, όστις διε- 

[?.ενε πολλά ετη έν Ελλάδι, ιδεαι προερχόμενα». έζ 
της προς την ώραιαν Ελληνικήν γλώσσαν άγάπης 
χύτου· εύχεται δε νά τον συγχωρησωσιν οί "Ελλη
νες εχν ετόλμησε νά δημοσίευση αύτάς.

JOHN S. DAWES 
Διόάκτωρ Φ,λοσ. χαι Ηθολογίας

ΙΕΙΣ προς τάς υποσχέσεις των ά$ε- 
β» μάκρυναν αί προστάτιδες Δυνάμεις τά 

στρατευματα των έκ Κρήτης κατάτήν δρισθεΐσαν 
εκτοτε ύπ αύτών 

II εκι.ενωιίΐς τιι<; Κοήτιις ημέραν. Ούτως ή
I 3 Ιουλίου έσή- 

μειωσε σταθμόν ιστορικόν διά τήν Μεγάλο νήσον 
τής όποιας ακόμη δοκιμάζεται ή αδάμαστος έμ
μονή εις τάς μεγάλας καί γενναίας αποφάσεις. 
Μετά τήν έπίδοσιν τής Υότας ή οποία έπροξέ- 
νησε μεγιστην συγκίνησιν είς τά στήθη τών 
ηρωικών Κρητών έπήλΟεν ή ιστορική έκκένω- 

νήσου άπο τους στρατούς τών τεσσάρων 
Εύρωπαϊκών Κρατών οίτινες άπό δωδεκαετίας 
κατειχον τήν '/ήσον. Τδ γεγονός τούτο έπανη- 
γυρισθη εν Κρήτη με την θερμότητα καί μέ τήν 
ζεσιν τήν χαρακτηρίζουσαν τά λεοντόθυμα τέ
κνα τής ηρωικής Κρήτης. Προεπέμψαν τούς 
ςενους τιμητικότατα καί έςέφρασαν διά τών 
έπισημων αντιπρόσωπων των ολην τήν εύγνω- 
μοσύνην τήν όποιαν ώφειλονείς τά εύγενή τέκνα 

τών τεσσάρων Εύρωπαϊκών Εθνών. Είς τάς εκ
φράσεις οέ τάς πλέον ειλικρινείς καί πλέον έγ- 
καρδίους δέν ύστερησε και ή Λαϊκή ψυχή ήτις 
με τάς πλέον ζωηράς καί ειλικρινείς έκδηλώσεις 
κατεοειςε τά κατέχοντα αύτόν αισθήματα. Ό 
Κρητικό; Λαός καί οί στρατοί τεσσάρων κρα- 
ταιών Εθνών συνηνώθησαν είς έν αίσθημα άδελ- 
φοτητος καί άμοιοαίας έκτιμήσεως καί έκ τού
του προέκυψαν καίέγεννήθησαν σκηναί μεγαλείου 
καί έπιβολής αλησμόνητοι. ΊΙ έλευθέρα ‘Ελλάς 
αισθανόμενη τάς αύτάς συγκινήσεις καί διατε- 
λοϋσα ύπο το κράτος τών αύτών αίσθηυ,άτων 
παρηκολουθει τά έζελισσόμενα έκεΐ κάτω μέ τήν 
αγωνίαν τήν οποίαν αισθάνεται ό νονεύς ό παρα
κολουθούν τάς τύχας τέκνου προσφιλούς άπο 
πολλοΰ ζώντος εις τά ζενα. ΙΙοη το Κρητικόν 
<ητημα ευριοκομενον είς χεϊρας τών προστατί- 
οων Δυνάμεων εξακολουθεί τόν δρόμον του τόν 
οποίον καθιστά όσημέραι φωτεινόν ό άδάμαστος 
πατριωτισμός τών Κρητών, ή πολιτική διπλω
ματική ικανοτης τών αρχόντων του καί ή εύμέ- 
νεια τών Ι^υρωπαϊκών Κυζεοντσεων.k I i

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΙ
Την ημέραν κατά την όποιαν τό eE λ λ η ν ι κ υ ν μ έ λ ι 

ό Ελληνικός τνρός, τά "Ελληνικά φρούτα και όλη ή πολυ
ποίκιλος και πολυώνυμος εκλεκτή "Ελληνική παραγωγή όά 
καταοτη άντικείμενον σπουδαίου επαγωγικόν εμπορίου, τότε 
άσφαλώς &ά δυνάμεθα νά άποβλέφωμεν είς μέλλον ικανο
ποιητικόν διά τόν Ελληνικόν λαόν και διά τό 'Έέλνος μας. 
Τότε &ά έπέλϋ-η ή αναμενόμενη αναγέννησις του ΜΕέλνους 
η οποία ΰά μάς εξασφάλιση την οικονομικήν ευρωστίαν του 
τοπου, ητις εινε η βασις οχι μόνον τής ένισχυσεως τών 
έίλνικών μας δυνάμεων αλλα καί τής ή&ικοποιήσεως τοϋ 
λαού όστις απηλλαγμένος άπό τάς επιτακτικός άνάγκας τής 
άγριας βιοίτικής διαπάλης ·&ά δύναται vet στρέφη τόν νουν 
του καί είς είγενέστερα ιδανικά τοϋ "Έθνους. Δυστυχώς 
δια την ανεγερσιν τοϋ ωραίου αυτόν οικοδομήματος ουδέ 
πορροί&εν διαφαίνεται ενέργεια τις ικανή νά προσδι,όση 
ελπίδας αίσιωτέρου μέλλοντος. ’Απαιτείται διά τόν τόπον 
μας, ότι καί δι* όλας τάς άλλας χώρας αί όποΐαι ηυτύχησαν 
νά σταδιοδρομησωσι νικηφόρως είς τόν αγώνα τής ένισχνσεως 
όλων έκείνων τών στοιχείων άτινα έν τω συνόλω άποτε- 
λονσι τήν ευτυχίαν και τήν ζωήν ένός νΕ&νους, ’Απαιτείται 
ή ή έμφάνισις ενός άνδρός μέ μεγάλα πνευματικά καί ψυχικά 
χαρίσματα, μέ φωτεινήν διάνοιαν, μέ άδάμαστον ΰέλησιν, 
μέ ενθουσιασμόν άνεξάνιλητον, μέ δραστηριότητα άκατάβλη- 
τον^ οστις αφοσιουμενος εις τήν ιδέαν αυτήν νά δύναται νά 
τεθή έπί κεφαλής μιάς μεγάλης πολιτικής μερίδος ήτις νά 
ποθή νά άναπετάση τήν σημαίαν τής γεωργικής καί βιομη
χανικής πολιτικής, ή καθόλου τής οικονομικής πολιτικής έπϊ 
τή βάσει τής άναπτυςεως καί ανξήσεως, δι* όλων τών μέσων, 
τοϋ εθνικού πλοντου, πράγμα τό όποιον ήδύνατο νά κάμη 
καί ίσως θά τό έ'καμνεν ό άείμνηστος Πεσμαζόγλου, ή χρειά- II

ζυνται αί μικραί άλλά πολύτιμοι δυνάμεις τοϋ τόπον, αί 
όποΐαι χάνονται άτυχώς είς τόν κυκεώνα τής πολιτικής καί 
εγωιστικής φαυλοκρατίας, νά μή διστάζωσι νά προσφέρωσι 
τόν πνευματικόν οβολόν των πρός ένίσχυσιν tojy κοινών πό
θων όλο)ν έκείνων οίτινες όνειροπολοΐσι μιαν Ελλάδα ακ- 
μαίαν, ισχυρόν, πλουσίαν καί ίκάνην μέ τά ίδια μέσα νά 
εκπλήρωσή τήν μεγάλην έν τώ κόσμια αποστολήν της. Αντας 
τάς ιδέας μάς ένέπνευσε πολλής ιίξίας γεωργικόν βιβλίον ίδον 
τό φώς κατά τόν παρελθόντα μήνα. Τό βιβλίον τοϋτο εινε ή 
Μελισσοκομία τοϋ κ. Γεωργίου Λ. Τουφεξή γεωπό
νου, διευθυντοΰ τοϋ ειδικού περιοδικού *Μελισσοκομική», 
καί καθηγητοϋ τής Μελισσοκομίας τής Γεωργικής Ε
να ι ρ ί α ς.

Τό βιβλίον τοϋτο είνε μία καταθεσις πραγματική τοϋ πνευ
ματικού άβολου όστις κέκληται μίαν ημέραν νά προσφέρη 
τάς ύπηρεσίας έκείνας τάς οποίας ή έθνική ψυχ,η ονειρο
πολεί άπό ίούς εέγενεΐς σκαπανείς καί δημιουργοί ς τοϋ 
"εθνικού πλούτου. Είνε έκ τών βιβλίτον έκε.νων άτινα εξυπη- 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΝ κ. ΤΟΥΦΕΞΗ ΕΙΣ ΚΑΡΥΣΤΟΝ

οετοϋν ιδέας μεγάλας καί συντρέχουν ε ς την πραγματοποίησήν 
εύγενών σκοπών. Είνε έκ τών βιβλίων άτινα δίδουσιν αιθη- 
σιν καί ένίσχυσιν είς εύρώστους κλάδους τής έθνικής παρα
γωγής. Είνε έκ τονν βιβλίων άτινα άνοίγουν οφθαλμούς 
κλειστούς πρός τής "Ελληνικής φύσεως τούς θησαυρούς καί 
ποοκαλοϋν την αγάπην και το ενδιαφέρον πρός το φιλόπονου 
καί εργατικόν έντομον τό όποιον προΐτοι παρετήρησαν και 
πρώτοι έπεμελήθησαν οί αθάνατοι ήμών πρόγονοι χάριν τοϋ 
ενδιαφέροντος τών οποίοιν επικρατεί καί η γνώμη οτι η 
μέλισσα είνε "Ελληνικής καταγωγής. Τοι- 
οϋτον βιβλίον πρακτικόν, χρήσιμον, ένισχυον το Ε λ λ η
ν ι κ ό ν μέλι, παρέχον δια τιών σελίδων του πολυτιμους 
οδηγίας είς τούς πολυπληθείς μελισσοτρόφους τής "Ελλάδος 
καί τοϋ "Ελληνισμού, δίδον πλήρη καί άρτίαν εικόνα όλων

τών νεωτέρων μεθόδων, εφευρέσεων, βελτιώοεο^ν, μηχανη
μάτων, καί σκευών καθίσταται έργον πολλής προσοχής, 
ικανόν νά απασχόληση σοβαρώς τάς σελίδας τής « "Ελληνικής 
Έπιθεωρήσεως*. Όφείλομεν όμως έξαίροντες τό έργον νά 
μή παραλείφωμεν νά είπθ)μεν ολίγα τινα καί διά τόν φιλό- 
πονον εργάτην, τόν ενθουσιώδη σημαιοφόρον τής μελισσοκο- 
μικής κινήσεως τοϋ τόπου μας. Είνε τό μόνον φοηεινόν ση- 
μεΐον τής πρώτης περιόδου τής δράσεως τής "Ελληνικής 
Γεωργικής έταιρίας ή έν τή ύπηρεσία της πρόσληφις τοϋ 
γεωπόνου κ. Τουφεξή, όστις δαπάναις της έξεπαιδεύθη είδι- 
κώς είς τήν .μελισσοτροφίαν έν Ευρώπη καί είνε ή ζωντανή 
βεβαίωσις έκείνων άτινα άλλοτε άπό τών στηλών μας έτονί- 
σαμεν ότι δηλονότι απαιτείται διά τί/ν εύδοκίμησιν κάθε 
κλάδου τής γεωργίας ή είδικότης, έν ώ πρό ολίγων μόλις 
άκόμη μηνών τήν Γεωργικήν "Εταιρίαν διηύθυνεν ό άγεωπο- 
νώτερος τών "Ελλήνων πολιτών !! "Ο κ. Τουφεξής έπιδοθείς 
είς ειδικός μελέτας τής Μελισσοκομίας έν Έλβετίρ. κατέστη 
σήμερον ό κύριος παράγουν τής μελισσοτροφικής παρ ημΐν

παραγωγής. Κατήρτισε πλεΐσια όσα μελισσοκομεία έν "Ελλάδι 
διατηρεί δύο μελισσοκομεία δΓ ίδιον λογαριασμόν παρέχει 
δέ ακάματος καί άκαταπόνητος καί πρόθυμος τάς σύμβου
λός του είς πάντα μελιοσοτρόφον τής "Ελλάδος. Τόν τοιοϋ- 
τον ζήλον τοϋ άνδρός έκτιμήσας ό αείμνηστος 1 Ιεσματζόγλου 
ΐδρνσεν ίδίαις δαπάναις έν Χαλανδρίω, έν τω άγροκηπίω τής 
Γεωργικής "Εταιρίας, ίδιον Μελισσοκομείου πρός έγκατάστα- 
σιν Μελισσοκομικής Σχολής έξ ής έξήλθον μέχρι σήμε
ρον πλείστοι μελισσοκόμοι άριστα κατηρτισμένοι καί ικα
νοί νά άναλάβωσι καρποφόρως τό εθνικόν εργον τής διαδό- 
σεως τής μελισσοκομίας έν τώ τόπω μας. Άλλ οτι κυ
ρίως μάς επιβάλλεται νά έξάρωμεν έκ τής εργασίας τοϋ κ. 
Τουφεξή δέν είνε ή ΐδρυσις ειδικής εφημερίδας, κοινόν όσον 
καί απαραίτητον όργανον συνεννοήσεως μεταξύ αυτοϋ και
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τών -απανταχού eΕλλήνων μελισσοκόμων, δεν είνε ή εισαγωγή 
τών νέων κυφελών και η σίστασις τόσων μελισσοκομείων, 
δεν είνε ή καρποφόρος διδασκαλία τον είς ήν οφείλεται η 
δημι υργία τόσων ειδικώς κατηρησμίνων μελισσοτρόφων, οσον 
ή ταΐς ένεργε-'αις τον και ταΐς προσπαθεΐαις τον κα’άρτισις 
στατιστική ς—ής άνευ οι δεν σοβαρόν δίνααι νά τε- 
λεσθή δι* τι δεν έργον—του αριθμού τών εν 'Ελλάδι κυφελών 
και τών ονομάτων δλων τών μελισσοτρόφων τής Ελλάδος.

* Εργον δηλ. τό όποιον τό Κράτος μέχρι σήμερον δέν κατώρ
θωσε νά επιτυχή, τό έπέτνχεν ό ζήλος καί ή επιμονή ενός 
μόνον ατόμου. Καί είνε ενθαρρυντικόν καί ενχάριστον αϊτό 
διότι εκ τής εργασίας τών τοιούτων ατόμων υπάρχει ελπίς νά 
ίδωμεν άνατέλλουσαν τήν ήώ καλλίτερου μέλλοντος είς τήν 
εθνικήν ζωήν τής πατρίδος μας. "Ολοι λοιπόν άς άγωνισθιομεν 
καί ή ήως ταχεοίς θά ροδίσρ.

Δ. Ζ

ΙΣ τήν έλληνικωτάτην, Μυτιλήνην ένθα 
ή Εκκλησία θεωρείται κυρίαρχος και απο

λαύει άμερίστου σεβασμού καί αγάπης λόγω τών 
μεγάλων αρετών των

*11 Κυριακή Άογία διοικούντων αύτήν, ύ 
ΙΙανοσιολ. Πρωτοσύγ- 

γελος τής Αγίας Μητροπόλεως τής Μυτιλήνης 
κ. Βασίλειος, σθεναρός τοΰ λόγου χειριστής καί 
έννοών καίδιά τής πυγμήςένάνάγκη νά έπιύάλλη 
τό ύρθόν καί τό χρήσιμον, τϊ] έπινεύσει τοΰ Άγ. 
Μυτιλήνης κ. Κυρίλλου έπέτυχεν άπό τίνος τήν 
Κυριακήν αργίαν είς τήν νήσον. Καί εινε εύ- 
χάριστον τό θέαμα τής άναπαύσεως ένός Λαού 
κοπιώντος καί άγωνιξομένου έπί μίαν εβδομάδα 
καί είνε ικανοποιητικόν τό θέαμα τών ναών 
πληρουμένων καθ’ έκάστητ Κυριακήν, άπό τέκνα 
τού Λαού άτινα άλλοτε δουλεύοντα είς υλικά 
συμφέροντα άλλων, έστερούντο τής ηθικής χα
ράς ήν εμπνέει ή έκπλήρωσις τών θρησκευτικών 
καθηκόντων.

'Αρά γε διά τήν πρωτεύουσαν τού ελληνι
σμού ή Κυριακή άργία προσκρούει έπί ανυ
περβλήτων προσκομμάτων ! ! Φέρομεν έκεϊθεν 
τό εύγενές παράδειγμα κατά τοσοΰτον μάλλον 
έπιύλητικώτερον καθ’ οσον απορρέει άπό τής 
Εκκλησίας τήν πρωτοβουλίαν καί φανταϊ,όμεθα 

καί τόν ήμέτερον άρχηγόν τής ’Εκκλησίας τιθέ- 
μενον έπί κεφαλής πρός επιτυχίαν τής εύγενούς 
αύτής ιδέας, ήτις πρό παντός οφείλει νά συγ- 
κινή καί ένθουσιά αύτόν τόν Μητροπολίτην 
’Αθηνών. Έλπίίομεν ότι επιβάλλεται πλέον νά 
τεθη τέρμα ταχύ καί οριστικόν ύπέρ τών έμπο- 
ροϋπαλλήλων τής πόλεώς μας, μιας εύγενούς 
τάϊ,εως συμπολιτών μας, καί δέν τολμώμεν νά 
παραδεχθώμεν ότι ή μεσολάβησις τής κεφαλής 
τής ’Εκκλησίας δέν θά είνε ταχεία καί αποτε
λεσματική. Έφ’ ώ καί τήν άναμένομεν μέ δλον 
τόν όγκον τής επιβολής της.

H ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΎΣ ΕΝ ΕΛΑΑΛΙ

Οπως έλαττωθή ή κακή έντύπωσις έκ του 
συνήθους έν Έλλάδι εγκλήματος τής ανθρωπο
κτονίας υποστηρίζεται δτι έλλείπουσιν έν αύτή οί 
συστηματικοί κακούργοι, οί έκ ποταπών αιτίων 
κακουργούντες, οτι δέν είναι συχνά τά έκ προ
μελέτης έγκλήματα. Καί εί καί τούτο δύναται 
νά άμφισβητηθή, έν τούτοις οέν πρόκειται περί 
ούτού ένταύθα. Εκείνο τδ όποϊον ισχυρίζομαι 
είναι ότι, καί έάν έλλέίπωσιν άπδ τήν Ελλάδα 
μερικά έγκλήαατα έμποιόυντα θόρυβον (seasa- 
lion), επειδή ίσως έτι δέν έφθάσαμεν είς τά έκ- 
ζεζητημένα εκείνα άκρα τής διαφθοράς (raffinc 
merit du vice), τό τοιούτον δέν είναι πρδς τιμήν 
τής Ελλάδος, καθ’ δσον τδ έκ τής τοιαύτης 
έλλείψεως κενόν ύπερπληρουται διά τών καθη
μερινών ανθρωποκτονιών.

Τά τρομερά καί μυστηριώδη έγκλήματα ού- 
δαμού είσί συνήθη' οί απαίσιοι έκεΐνοι φονεϊς, 
οί φύσει έγκκληματίαι, οί δολοφονούντες χάριν 
παιδιάς ή χάριν σκοπού εύτελοΰς εύτυχώς είσί 
πάντοτε ολίγοι. Το έθνος, οπερ περιλαμβάνει 
τοιαύτα άποφώλια τέρατα δέν ατιμάζεται ώς 
δέν άπόλλυσι τάς καλλονάς του τδ δάσος είς δ 
ζώσι λέοντες καί τίγρεις. Παντού καί καθ δλας 
τάς έπο/άς ή φύσις προικοδοτεί τδ ανθρώπινον 
γένος διά τής γεννήσεως τεράτων καί μόνον διά 
τούς τοιούτους κακούργους, οΐτινες, ώς τά θηρία 
είς το βασίλειον τών ζώων, ύπάρχουσι μεταξύ 
τών ανθρώπων, θά έπρεπεν ίσως νά διατηρηθή 
ή Λαιμητόμος. II γενίκευσις τής ώς θάνατον 
καταδίκης διά πάντα έκ προμελέτης φόνον 
πηγαίνει πολύ μακράν.

Έν Έλλάδι πλημμυρούσιν αί δήθεν αναιρέ
σεις, αί είς βρασμόν ψυχικής ορμής ανθρωπο
κτονία!. Αύται δεικνύουσι, κατά τδ συνήθως 
λεγόμενον τδ εύερέθιστον τού έλληνος, δέν δει- 
κνύουσι πεπορωμένην ψυχήν, δέν έκδηλούσιν, ώς 
τά έκ προμελέτης έγκλήματα, ένστικτα αιμο
χαρή, δέν μάς παρουσιάζουσι τήν ειδεχθή καί 
άποτοόπαιον μορφήν τού φύσει έγκληματίου. 
"Άς μοί έπιτραπή νά μή δέχωμαι τά έλαφρυν- 
τικά ταύτα διά τά τοιαύτα κατ’ έξοχήν ελλη
νικά έγκλήματα.

Τδ έγκλημα έν Έλλάδι είναι τι ασύλληπταν, 
άκατανόητον. Εινε πραγματικώς ανεξήγηταν 
πώς συμβαίνουσι τόσοι φόνοι, φόνοι κατ έπα- 
νάληψιν, άνευ διακοπής, καθημερινοί άνευ 
ούδεμιάς αφορμής. Η παραμικρά ζωηροτέρα 
συζήτησις, έρις περί δεκαλέπτου, ποταπαί αμ
φισβητήσεις. έναντιοτης γνωμών έξερεθίζουσι 
τόν Έλληνα είςτδ φιλότιμον καί όπλίζουσι τήν 
δολοφόνον αύτού χειρα. Εν άπδ τά ουσκολώ- 
τερα προβλήματα, τών οποίων αδυνατώ νά ευρώ

τήν λύσιν καί, προκαλώ πάντα δπως τήν εύρη, 
είναι πώς είναι δυνατόν δύο άνθρωποι συντρώ- 
γοντες καί φιλικώς συζητούντες, έπειδή λόγου 
χάρις δ είς ίσχυρίσθη ότι τδ φαγητόν δέν είναι 
καλόν, οτι ή τάοε οδός κακώς έπεσκευάσθη, ότι 
ή εύρεί'α περιφέρεια είναι προτιμοτέρα τής στε
νής κτλ. νά έπιτίθενται κατ άλλήλων καί άλ- 
ληλοσφάζωνται. Διαπράττουσι διά λόγους ποτα
μούς, εύτελεϊς, μηοαμινούς καί οΐτινες ώς έπί 
τδ πολύ ούτε τούς ένδιαφέρουσιν, έγκλημα, δι’ 
οπερ κινδυνεύουσι τήν κεφαλήν των ή έπί τέλους 
δεκαετή ειρκτήν, κατά τήν γνωστήν επιείκειαν, 
και τούτου όμως μή δντος, έάν δηλ. άθωωθώσιν 
έκθέτουσι πάντοτε τήν ζωήν των είς κίνδυνον, 
διότι άναμφιβολως καί δ ανταγωνιστής των 
συνήθως είναι τού αύτού φυράματος. Πας λογι
κός άνθρωπος μή εύρίσκων ούδεμίαν εύλογοφανή 
άφοόμήν δυοίν θάτερον θά υποθέση, ή οτι πρό
κειται περί παραφρόνων ή ότι προύπήρχε σπου
δαιότερα αφορμή καί έζητήθη ό φαινομενικός 
έρεθισμός, όπως άποτραπώσιν αί συνέπεια! τού 
έκ προμελέτης φόνου. Καί μ ολα ταύτα ούδέν 
τών δύο συμβαίνει. Πρέπει νά γεννηθή τις είς 
τήν Ελλάδα όπως έννοήση τό πράγμα : τίθεται 
είς δοκιμασίαν τό φιλότιμον τού Ελληνος, όστις 
δέν έννοεϊ νά δεχθή έναντίωσιν είς τάς ίοέας του, 
οστις θέλει διά παντός μέσου νά τάς έπιβάλη. 
Π παραμικρά άντίρρησις τον μεταβάλλει είς 

θηρίον, όπερ διψά αίμα. Εν τούτοις μάλλον οέν 
είναι άληθές οτι τοιαύται μηδαμινοί άφορμαί 
έξωθούσαι είς ©όνους άποδεικνύουσιν αγρίαν κατά- 
στασιν ;

φ

Αδυνατώ νά έννοήσω διατί βαρύτερον χαρα 
κτηρίζουσι, καί ό νόμος καί οί άνθρωποι, τδν έκ 
έκ προμελέτης φόνον* έπί τούτου υπάρχει μία 
άφορμή, μία προηγουμένη προσβολή ή έστω καί 
ποταπώτερον αίτιον π. χ. ή επιθυμία κλοπής, 
έν ω έπί τών έν Έλλάδι άνθρωποκτονιών, ας έ
χομεν ύπ δψιν, δέν υπάρχει ούδεμία αιτία, καθ’ 
όσον είνε βεβαίως γελοΐον νά χαρακτηρίζωμεν 
ώς αίτιας, άσημάντους, περί όνου σκιάς,συζητή
σεις. Τις φονεύς είνε αίμοχαρέστερος, είνε φύσει 
έγκληματίας, είνε άξιος μείζονος ποινής, έκεΐνος 
ον εξωθεί είς τδ έγκλημα αιτία τις, άφορμή τις, 
ή εκείνος οστις άνευ λόγου φονεύει διότι δήθεν 
ήρεθίσθη ; Διατί ή τελευταία αίτια ή μάλλον 
τδ είοωλον αίτιας, ό δήθεν έρεθισμός, νά θεωρή- 
ται οτι συσκοτίζει τδ λογικόν, έν ώ ή πράγματι 
ύπάρχουσα άφορμή, προηγουμένη λόγου χ^άριν 
προσβολή νάμή θεωρήται λόγος έπαρκής, δπως 
μετριάση τήν ενέργειαν τού λογικού καί έξα- 
κολουθήση έχουσα ταύτην έπηρεασμένην έστω 
καί έπί ©όνου υ,ετά μακρον τελεσθέντος καί με- 
ταβάλη τδν χαρακτήρα τής πράξεως άπδ φόνου 
είς άναίρεσιν. 2
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Εν τούτοις φρονώ οτι κακώς έρμηνεύονται τά 

άρθρα ’288 χαι 293 του ποινικού νόμου. Ό νο
μοθέτης άναμφιβόλως δέν έννοεϊ δ'τι δύνανται νά 
προκαλέσωσι βρασμόν ψυχικής ορμής τοιαύται 
ασήμαντοι άφορμαί. Τιμωρών ήπιώτερον τήν 
άναίρεσιν ήθέλησε νά ύπαγάγη ύπό ταύτην πε
ριστάσεις τινάς ανθρωποκτονιών, αίτινες έχουσιν 
εύλογωτέρας άφορμάς, δυναμένας πράγματι νά 
έρεθίσωσι τόν παθόντα μέχρι τού σημείου ώστε 
νά έπηρεάζηταί πως ή συνειδησις.

Άλλ’ άφ’ ού αί τοιαύται άνθρωποχτονίαι κα
τέστησαν συνήθεις έν Ελλάδι καί άφ’ ού δ νό
μος ούτως έφαρμόζεται, άνάγκη νά μεταβληθή. 
Ινα παύση ή άγρια αύτη κατάστασις οέν μένει 

έτερον ή ή διά θανάνου τιμωρία τών τοιούτων 
ειδικών έλληνικών άνθρωποκτονιών.

Άφ ού έν *Ελλάδι ένεφυτεύθη καί έρρίζωσε 
νέον είδος έγκλήματος, άπαιτεϊται ειδική νομο
θεσία, δπως τό καταστρέψη. Καί έάν ή ποινή 
κριθή ύπέρ τό μέτρον αύστηρά νομίζω οτι έπαρ
κώς τήν δικαιολογεί ή κατάστασις τής άνάγκης. 
Διά τάς έκτάκτους περιστάσεις έκτακτα μέτρα. 
Εν Αγγλία είςτάκχτ’ έπανάληψιν έγκλήματα, 

διότι καί αύτά ένσκήπτουσι πολλάκις ώς αί έπι- 
δημίαι, δ δικαστής αύξάνει διαρκώς τήν ποινήν 
μέχρις ού κατορθώση τήν έξάλειψιν αύτών. 
Αφ ού παρ ήμΐν όέν έχει τοιούτον δικαίωμα 

δ δικαστής καί είναι βεβαιωμένη ή έπιδημία 
τοιούτων έγκλημάτων, όφείλει νά όρισθή διά 
νόμου ή βαρυτέρα τών ποινών. Αλλά τούτο 
μόνον δέν άρκεϊ, άπαιτεϊται ή σύστασις ειδικού 
δικαστηρίου διαρκώς συνεδριάζοντας καί διαρ
κώς καταδικάζοντας* προς τούτοις έπιβάλλεται 
ή άμεσος,άνευ ούδεμιάς άναβολής, έκτέλεσις τής 
ποινής. Δύναται νά συμβώσι καί άδικήματα 
ένεκεν τής ταχύτητας τής έκδι/.άσεως άλλά 
ταύτα οέν λογίζονται έναντι τού γενικού καλού. 
Είμαι δέ βέβαιος οτι έάν τοιούτον δικαστήριον 
λειτουργήση έπί έν έτος καί λαιμητομηθώσιν 
άρκετοί, δέν θά έχη πλέον λόγον ή περαιτέρω 
αύτού οιατήρησις, καθ όσον τά τοιαύτα έγκλή
ματα θά έκλείψωσιν. Ή έπικήρυςις τού ληστού, 
ή έξωσις τών συγγενών του άπδ τού τόπου τής 
διαμονής των είσί μέτρα σκληρά άλλ’ έφαρμό- 
ζονται πανταχού ένεκεν γενικωτέρων λόγων.

Υπάρχουσι περιστάσεις καθ’ ας καί αύτδ τδ 
έκ προμελέτης έγκλημα έχει ύπέρ έαυτοΰ έλα- 
φρυντικά. ’Άς λάβωμεν ύπ’ οψιν τήν περίστασιν 
καθ ήν δ άπατηθείς σύζυγος άποφασίζει τδν 
φόνον τού έραστού, δστις έτύγχανεν δ στενό
τερος τών φίλων του καί έσκεμμένως τδν έκτε- 
λεϊ. Δέν ήδυνήθη νά τδν φονεύση άμέσως, δια
τηρεί το μίσος έν τή ψυχή του καί μέ τδν και
ρόν ευρίσκει τήν κατάλληλον εύκαιρίαν. Έτερον 
παράδειγμα παρέχουσιν αί συνήθεις έν Μάνη 
άνθρωποχτονίαι διά τους γνωστούς λόγους. Δέν 

θά παραδεχθώμεν ότι ένταύθα ύπάρχει έλατή- 
ριόν τι φόνου, έστω καί έν τή ιδέα τού φονέως, 
μετριάζον τδν χαρακτηρισμόν τής πράξεως, δέν 
θά παραδεχθώμεν ότι έξηκολούθει τδ μίσος ή ή 
έκδίκησις δπως συσχοτίζη τήν διάνοιαν τού φο
νέως ; θά θεωρήσωμεν τόν τοιούτον φονέα ώς 
άγριον θηρίον έκ φύσεως αίμοβόρον, δπερ πρέπει 
νά έκλειψη : Καί έν τούτοις ήλίκη διαφορά με
ταξύ τού φονέως τούτου καί έκείνου, ον έχο
μεν πρδ οφθαλμών καί δστις φονεύει διά μίαν 
καί μόνην λέξιν καί διά τδν δποϊον θεωρείται 
έπαρκής ποινή ή στέρησις τής έλευθερίας, έν ώ 
διά τόν πρώτον διατάσσεται ή λαιμητόμος.

Φ
Όσον άφορα τά μικρότερα έγκλήματα, τους 

τραυματισμούς διά τούς αύτούς λόγους—διότι 
βεβαίως ή λαιμητόμος θά έκρίνετο πολύ αύ
στηρά, εί καί ήδύνατο ίσως νά έφαρμοσθή προ· 
κειμένου περί άποδεδειγμένης προθέσεως άνθρω- 
ποκτονίας, καί ένεκα τής έκτάκτου άνάγκης 
ήδύνατο νά παροραθή τδ έπιστημονικδν άξίωμα 
τής διαβαθμίσεως τής ποινής ού μόνον έκ τής 
προθέσεως άλλά καί έκ τού άποτελέσματος— 
θά έπρότεινον τήν εισαγωγήν τής ποινής τώ; 
ραβδισμών κατ’ έπανάληψιν μετά φυλακίσεως. 
Το μέτρον θά έπέφερεν άμέσως τδ άποτέλεσμά 
του. Ή Αγγλία διατηρεί αύτούς, δέν βλέπω 
διατί ήμεΐς μάλλον άπολίτιστοι θέλομεν νά φαι- 
νώμεθα μάλλον φιλάνθρωποι, άφ’ ού έφαρμο- 
ζωμεν άκόμη μεσαιωνικάς ποινάς εις τά άστυ- 
νομικά κρατητήρια.

Τά τοιαύτα έγκλήματα είσίν έν Έλλάδι τό
σον συνήθη, αύτά καθ' έαυτά τόσον άποτρό- 
παια, δεικνύουσι τοιαύτην πόρωσιν καί σκλή- 
ρυνσιν ψυχής, άποδεικνύουσι τοιαύτην χαμηλήν 
βαθμίδα πολιτισμού έξικνουμένην μέχρις άγριας 
καταστάσεως. Μάς ύπενθυμίζουσι τάς έριδας 
τών άγριων, οϊτινες διά μηδαμηνότητας άλλη- 
λοσφάζονται έλλείποντος παντός σεβασμού προς 
τήν ζωήν τού άλλου, άλλά κα'ι αύτοί οί άγριοι 
έχουσιν ύπέρ αύτών τδ έλαφρυντικδν δτι άψη- 
οούσιν έν τώ αύτώ μέτρω τής ιδίας αύτών ζωής, 
έν ω οί ήμέτεροι είσί ψοφοδεεϊς καί καταβάλ- 
λουσι πάν μέσον, δπως άποφύγωσι τήν τιμω
ρίαν.

ΊΙ αύστηρότης τής ποινής, ή ταχεία έκδίκα- 
σις καί ή πεποίθησις δτι ούδείς Οά οιαφύγη τήν 
τιμωρίαν Οέλουσιν ού μόνον βελτίωση, άλλά 
πλήρους έκκαθαρίση τήν κατάστασιν. θά παύ- 
σωσι νά συμβαίνωσιν έγκλήματα τοιαύτης φύ
σεως καί θά σωθώσιν αθώα θύματα, φονευόμενα 
καθ ήμέραν δι άσημάντους άφορμάς. ΙΙρέπει νά 
δημιουργηθή κατάστασις τρομοκρατίας διά τούς 
φονεϊς, δπως παύση ή ύπ αύτών έξασκουμένη 
τρομοκρατία.

Α- ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ δρ.

ΕΛΛΗΛ7ΚΟ1πληΰναμός ιής —μίρρης ό όπυϊυς 
ε^ε νλιγώιαυος τών 150,000 'Ελλήνων διακρι- 

j νομένων διά τά ακραιφνή πατριωτικά των αίοΰή-
ματα εχει τά κοινόν καί επιβάλλυν γνώρισμα πάσης άνϋννσης 
‘Ελληνικής παροικίας, τάς ’Εκκλησίας τον, τά Σχολειά τον, 
τα Νοσοκομεΐά τον, τά Σωματεία του, τάς Λέσχας τον. *Εν 

μέσω δέ τών
ΊΙ Ί2λλ·ινι κίι Atdvii Χιινονιις· άλλων πολν- 

(/) ν ΰ μ ιο ν 
Κλοίμπ το)ν ιδρυμένων υπό τών διεθνών κοινωνιών τής 
Σμύρνης υπερέχει είς πλούτον, είς μεγαλοπρέπειαν, είς άνεσιν 
εις διάκοσμον, είς όγκον ή Έ λ λ η ν ι κ ή Λέσχη τής 
— μ ν ο ν η ς. Ό τίτλος της σημαίνει πολλά καί πας *'Ελλην 
μεταβαίνων έν Σμύρνη φαντάζεται ότι είς τί/ν Έ λ λ η ν ι- 
κ η ν Λέσχην θά διέλ&η αλησμόνητους στιγμάς ρίγους πα
τριωτικόν καί θά άναπνείση άφθονον τό άρωμα τών μεγάλ,ων 
Ελληνικών αισθημάτων τής εγκαρδιότητας καί τής ξενίας. 
Άτυχώς τών ελπίδων τον αίτιον τόν αναμένει οίκτρά διά- 
φενοις καί όφείλομεν νά τό όμολογήσωμιν άπροκαλύπιως. Καί 
ημείς άπερχόμεναι τής Σμύρνης άπήλθομεν μέ τήν πικρίαν 
είς τήν η’υχήν, μέ τό άλγος είς τήν καρδίαν, διότι παρά πά
σαν προσδοκίαν, παρά πάσαν λογικήν σκέφιν εί'ρομεν τάς πά
λας τής Ελληνικής Λέσχης κλειστός διά ν* άκον- 
σθή ή φωνή ήμών ώς Έλληνίδος αίσθανομένης υπερτάτην 
νποχρέωσιν νά μεταδώση υπό τους θόλονς ελληνικού κτιρίου 
είς άγνάς ελληνικός ψυχάς τά αισθήματα άτινα συνδέουσι τήν 
έλευθέραν πατρίδα πρός τόν υπό ζυγόν τελοίντα Έλ.ληνισμόν* 
Καί έν ώ έπόθει ή ψυχή μας νά διέλθη στιγμάς γλυκείας 
ουγκινήοεως έν μέσω άγνών συμπατριωτών μας καί έν ω το 
βλέμμα μας άπληστον έπόθει ν* άντικρίση τάς εύγενεϊς φυ- 
σιογνωμίας τών όμοφνλλων μας, οί ιθύνοντες τά τής Ελληνι
κής Λέσχης άλλ.ιος έσκέφθησαν καί άλλως άπεφάσισαν. Καί 
τά χείλη μας έκλείσθησαν, διότι δέν ήθελήσαμεν ι/ φωνή μας 
ν* άντηχήση είς άλλ.ας α θυύσας τάς οποίας δέν καθαγιάζει 
καί σκέπει τής 'Ελληνικής Ψυχής καί τής 'Ελληνικής Ιδέας 
τό όνομα. Έθεωρήοαμεν ιεροσυλίαν νά όμιλήσωμεν είς άλλα 
πολυώνυμα Κλοίμπ τελουντα ύπό τήν διεύθυνσιν διεθνούς 
Κοινωνίας καί τά όποια όντως μετά τόσης προθύμου λεπτό
τητας καί πολλής αβρότητας μάς προσεφέρθησαν.

Ή *Εφορ ’α τής Ελληνικής Λέσχης την ό.ρνη· 
σίν της την τόσον απρόοπτον καί άκατανόητον ακόμη δι’ 
ήμάς, τήν έστήριξεν έπί τίνος άρθρου τού καταστατικού τού 
απαγορεύοντας τό όμιλεΐν είς πρόσωπα μή μέλη καί τό καλεϊν 
έν ταΐς τοιαύταις όμιλίαις πρόσωπα ξένα πρός τόν σύλλογον. 
Ίδια δέ έπί τής τελευταίας ταύτης διατάξεως έοτήριξε τήν 
άρνησίν της τήν όποιαν ούτε καί έζητήσαμεν νά συζητήσω μεν 
θεωρούντες ώς κατώτερον ήμών καί έξεντελιστικόν πρός τους 
καθ* ολα τά άλλα αξιότιμους έφορους τής Λέσχης οιτινες όν
τως πολλήν στενοχωο 'αν ήσθάνοντο, "Ε λ λ η ν ε ς αύτοί, έφο- 
ρεύοντες Ελληνικού σο^ματείου ν' άρνώνται είς Έ λ- 
λ η ν ί δ α τό δικαίωμα νά λαλήση τήν γλώσσάν των πρός 
τούς Ελληνικό ύς πληθυσμούς τής Έ λ λ η ν ι κ ω τ ά - 
τ η ς Σμύρνης. Λεν κατηγορούμεν. Όφείλ.ομεν άλλως νά όμο- 
λογήσωμεν ότι καί πολλά μέλη τοϋ σωματείου καί όσα μέλη 
τού συμβουλίου ειχομεν τό ευτύχημα νά γνωρίσωμεν κσί ιδία 
ό πρόεδρος αύτού κ. Ψαλτώφ, άνδρες πάντες μέ εύγενή αισθή
ματα καί πόθους πατριωτικούς μάς έξεδηλ.ωσαν απροκαλύπτως 
τήν γνώμην των διά τήν κακήν διατυπωσιν τού απαγορευτι
κού αύτού άρθρου οπερ οφείλει ταχέως νά μεταρρυθμισθή 
διά νά παρέχη είς τήν * Εφορίαν μεγαλειτέραν έλευθερίαν περί

τής καταλλήλου, καί αναλόγυ^ς τών περίοτάοεων, διαθέσεως 
τής εύρυτάτης αιθούσης τής Λέσχης των.

Τό γεγονός όμιος τούτο μάς ένέβαλεν είς σκέψεις καί άπε- 
κομίσαμεν τήν έντύπωσιν ότι ό Ελλην έχει μεγάλα εθνικά 
ελαττώματα ώς μάζα, τος ινωσις. Ως άτομον χαίρει προς τήν 
πρόοδον, δέν θέλει δεσμούς, θέλ.ει ορίζοντα διά νά δράση καί 
νά ιιναδειγθή. '() "Ελλην συσσωματού'μένος γίνεται μικρόνους, 
μικρολόγος, ψευτοφιλότιμος. Φαντασθήτε οτι έφθασαν διά νά 
δικαιολογήσουν τήν ύπαρξιν τού απαγορευτικού αύτού άρθρου 
νά μάς εΐπουν ότι ίσως έτέθη διά νά άποφνγουν τήν προσ
τριβήν μετά τού λαού. Άλλά πρός θεού είνε έθνικόν έγ
κλημα τούτο. Επιτρέπεται είς τά κέντρα τοϋ Ελληνισμού 
νά επικρατούν τοιαύται σκέψεις χωρισμού λαού μέ τάς άνοί- 
τέρας κοινωνικός τάξεις. Επιτρέπεται οί επιστήμονες καί οί 
έμποροι νά φαντάζονται ότι ά πόλις 'Ελληνικός λαός, έξ ου 
άλλως τε όλοι απορρέουν καί προέρχονται, θά μιάνη τάς 
αίθούσας των. Φαντασθήτε τόν Παρνασσόν μας καταργούντα 
τάς δωρεάν, τάς μέ έλευθέραν είσοδον καί έπί προσκλήσει 
διαλέξεις του διά νά μή είοδ 'σουν είς τά άδυτά του τά αγενή 
πλήθη τού λ,αού I! Λιαμαρτυρόμεθα δι * αύτάς τάς ιδέας αί 
όποϊαι εύτυχώς έλαχίστους έχουσι τοί ς οπαδούς καί έκφρά- 
ζομεν τήν απορίαν μας πώς, ύπαρχούσης Έλλ. Προξενικής 

εν (ύ/τις όχι μόνον κατά φαντασίαν
έκπροσωπεΐ τά μεγάλα ιδανικά τοϋ έθνους) εινε ανεκτά τοιαύτα 
πραξικοπήματα θέτοντα έν άμφιβόλιρ τήν αγνότητα τών αι
σθημάτων μιας κοινωνίας διακριθείσης μέχρι σήμερον διά τά 
μεγάλα αίσθήματά της καί τον ακραιφνή πατριοίτισμόν της.

ΕΥ. Ζ.

ΓΓΝΑΙΚΕ1Α ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΟΝ
Μ IΤ· Υ Λ Η Ν Η S - ϋ Μ Υ 1> Ν Η Σ

Μέσα εις μίαν γωνίαν τής γυναικείας ψυχής θά 
^ά^χ]] βεβαίως πάντοτε εύθικτος καί ευαίσθητος ή 
χορδή τής φιλανθρωπίας. Διά τοΰτο είς ολας τάς κοι
νωνίας άνεπτυγμένας ή μή, προοδευμένας ή δχι θά 
συναντήσητε τδ σωματεΐον, τδν δμιλον, τήν άδελγύ- 
τητα τών κυριών ή δποία έχει ώς πρόγραμμά της 
τήν περίθαλψιν πτωχών ομοφύλων, ή τήν παροχήν 
τοΰ μεγάλου δώρου τής έργασίας είς τήν πενομένην 
κόρην. Συνήθους οί ομιλοι ή αί αδελφότητες αύταί 
έχουν τήν αύτήν πάντοτε ιστορίαν. Μία κυρία θίι 
εύρέθη ή δποία θά συνεκινήθη άπδ τήν γύρο^ τι/ς 
δυστυχίαν, ή δποία θά έπόνεσεν άπδ τά δάκρυα τά 
χυνόμενα πέριξ της, καί ολα αύτά συνετέλεσαν νά 
σκεφθή πώς νά έλθη αρωγός, πώς ν9 άνακουη ίση 
χήρας καί ορφανά, πώς νά περιθάλψη δυστυχονσας 
υπάρξεις, άφοΰ είνε τόσον ώραϊον τδ εύεργετεϊν, τό
σον θαυμαστόν τδ άφοσιοΰσθαι είς εύγενή ιδέαν, καί 
εϊνε ικανοποιητικόν καί δι9 ήμάς καί διά τους άλλους 
τδ ευ ποιείιν καί τδ σκορπίζειν καλοσύνην καί άγάπην.
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Είς μίαν τοιαύτην ψυχικήν πρόοδον δεν ήτο δυνα
τόν νά υστερήσουν και αί δύο πόλεις,τής Σμύρνης καί 
τής Μιτυλήνης. Καί αί δύο έχουν τάς φιλόπτωχους 
Αδελφότητάς των, καί αί δύο έχουν τους ενεργητικούς 
πυρήνας των διά τών όποίων παρέχουν τήν άνακού- 
φισιν είς ομοφύλους ταλαίπωρους καί δυστυχείς.

Ίδρύτρια τής φιλόπτωχου Αδελφότητος Μιτυλήνης 
εινε ή κ. Αικατερίνη Σιφναίου. Ίδρύτρια τής φιλό
πτωχου Αδελφότητος Σμύρνης είνε ή κ. 'Ελένη ’Λρ- 
γυροπούλου τό γένος Τοπάλη, σύζυγος τοΰ πρό ετών 
χρηματίσαντος Γενικού Προξένου έν Σμύρνη.

Ή Αδελφότης τής Μιτυλήνης συνεστήθη πρό δέκα 
έξ ετών,μέ τόν ιερόν σκοπόν νά βοηθήση τήν έσχά'ην 
ένδειαν καί νά διδάξη είς τά πτωχά κοριίσια τί ι 
τρόπφ δύνανται νά κερδίζουν έντίμως τόν άρτον τοιν.

Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΦΝΑΙΟΥ

Διευθύνεται υπό δοεδεκαμελοΰς επιτροπής έκ κυριών 
τής Ανωτέρας τάξεως, τής κυρίας Αικατερίνης Σιφ- 
ναίου ίδρυτρίας τοϋ συλλόγου καί επιτίμου προέδρου 
αύτοΰ — ής δημοσιεύομεν καί τήν εικόνα — τής κ. 
Εύουλίας Καμπούρη προέδρου, τής κ. 'Ελένης Πρω- 
τοπάτση ταμίου, τής κ. Δεσποίνης Παπαδοπούλου 
γραμματέως, και μελών τών κυριών Μαριγοΰς Βαμ- 
βούρη, Εύανθίας Σιμωνίδου, 'Ελένης Φιδέλη, Πη- 
νηλόπης Γμίκαλη, Βρισηιδος Παπαδοπούλου, Αικα
τερίνης Βλαχοπούλου, Κλεονίκης Χλημήτζα, Εντέρ 
πης Κυνδίνη, καί 'Ελένης Έμμανουηλίδου.

Κατά τό διάστημα αύτό τών δέκα εξ έτών ή αδελ
φότης τών Κυριών τής Μιτυλήνης πολλάς παρέσχεν 
έκδουλεύσεις είς τήν κοινωνίαν.

Διότι δέν υπάρχει τίποτε ώραιότερον καί ήθικώτε- 
ρον και άγιώτερον Από τής παροχής τής έργασίας είς 
τούς πενομένους οίκους καί Από τήν διδασκαλίαν τοΰ 

έντίμως πορίζεοθαι τά πρός τό ζην είς πτωχός καί 
ορφανός κόρας τών όποίων ήτο προβληματική ή ζωή 
καί σκοτεινόν τό μέλλον.

'Ήδη τό μικρόν έργοστάσιον τών Κυριών παράγει 
όλα τά είδη τών γυναικείων καί Ανδρικών άοπρορ- 
ρούχων,ΐδρυσεν ίδιαίερον τμήμα πρ ικών, τμήμα είς 
τό όποιον κάθε Μιτυληναϊα μελλόνυμφος θεωρεί απα
ραίτητον νά κατασκευάση τήν προίκα της. Έχει δέ 
ιός ονειρον καί την ϊδρυσιν τμήματος ταπητουργίας 
τόν όποιον εΰμεθα βέβαιοι ότι δέν θ ’ Αργήση μέ τόν 
ζήλον ό όποιος δια ρίνει ολας αύτάς τάς εΰγενείς Κυ
ρίας νά πραγματοποιήσουν.

\1πό πρόχειρον υπολογισμόν ή αδελφότης τών Κυ
ριών Μιτυλήνης πλήν τής έργασίας τήν όποιαν παρέχει 
είς τούς μή δυναμένους νά έργασϋώσι,δαπανά 30 χιλ. 
γροσίων ιτησίως. Δηλονότι είνε καί έργοστάσιον Από
ρων καί Φιλόπτωχος Αδελφότης. Εύτνχέΐς ότι κα- 
τώρθωσαν Αμφότερα. Καί δέν ήτο δυνατόν νά μή 
τό κατορθώσουν Αφού μεταξύ τών μελών της Αριθμεί 
τήν Κυρίαν Μαριγώ Βαμβούρη.

ΊΙ Κυρί ι Βαμβούρη είνε ή ζωή,ή ψυχή, ό στύλος 
τής Αδελφότητος. Συνεργάζεται ώς άπλοΰν μέλος άλλά 
ή εργασία της, καί αί φροντίδες μόνης αύτής δίδουν τό 
άθροισμά όλων τών αλλατν όιιοΰ κυριών. Τά λαχεία 
τής αδελφότητος τά πωλετ μέ καταπληκτικήν εύκολίαν. 
'11 Αγορά τήν γνωρίζει ώς μεγάλην φιλάνθρωπον, 
καί ούδείς ποτέ έτόλμησε νά κωφεύση είς τήν παρά
κλησή· της ή τήν πρόσκλησή· της. "Αλλως τε πλούσια 
ισχυρά, έπιβαλλομένη κέκτηται Ακόμη καί τόν τρό
πον διά τοΰ όποίου κατακτά τάς καρδίας καί σύρι ι 
πρός έαυτήν τήν συμπάθειαν, και όλα αύτά τά φυσικά 
καί επίκτητα πλεονεκτήματα ξεύρει νά τά μεταχειρί
ζεται υπέρ τής Αδελφότητος τών Κυριών πρόθυμος 
νά θυσιάση υπέρ αύτής καί τής Α απαύσεις της καί 
κάθε άλλην στιγμήν τήν όποιαν θά τής εζήτει τό πρός 
τήν Αδελφότητα μητρικόν έ διαφέρον της.

Αυτή είνε μέ ολίγα λόγια ή αδελφότης τών Κυριών 
τής Μιτυλήνης. "Οταν δέ είς ένα σωματίων ώς αύτό 
υπάρχουν Κυρίαι ώς ή Κυρία Μαριγώ Βαμβούρή καί 
τά άλλα Αξιότιμα μέλη, τά όποια κατ’ ούδέν καθυ- 
στεροΰσι, δέν είνε δυνατόν παρά το Σωματείου αύτό 
νά ευδοκίμηση καί π/οκόψη, καί νά φθάση μίαν 
ήιέραν είς τήν πραγ ματοποίησιν όλων τών εύγενών 
ονειροπολημάτων, τά όποια μέ τόν ύπέροχον άλτρουϊ- 
σμόν των ονειρεύονται αί εύγενεϊς καί ούτα) φιλάν
θρωποι Κυρίαι τής Μιτυληναϊκής Αδελφότητος.

Ή Αδελφότης τών Κυριών τής Σμύρνης όπως 
ανέφερα καί άνωτέρω έχει τήν ιδίαν μέ τήν τής Μι- 
τυλήνης 'ιστορίαν.'Ιδρύθ η καί αυτή, άν δέν Ατατώμαι, 
πρό εικοσαετίας, καί ίδρύθη τή έπιμύνω σκέψει καί 

Απαιτήσει τής Κυρίας 'Ελένης Άργυροπούλου συζύγου 
τοΰ κατά τήν εποχήν έκείνην Γενικού Προξένου τής 
'Ελλάδος έν Σμύρνη καί τή βοήθεια τής Κυρίας 
Αουίζου διευθύντριας τοΰ Όμηρείου Παρθεναγωγείου 
—περί ου θά γράψωμεν εις τό προσεχές.—Κατ' άρ
χάς δέκα έως δώδεκα Κυρίαι συνερχόμενοι άπαξ τής 
εβδο/οίδος είς τόν οίκον τής Κυρίας Άργυροπούλου 
κατεγίνοντο είς τήν κοπτικήν καί ραφήν διαφόρων έν- 
δυμάτων διά τάς πτωχός τής πόλεως.

Είνε Ανεκδιήγητα δέ τά όσα ύπέφερον αί εύγενεϊς 
κυρίαι κατά τάς επισήμους ήμέρας τής διανομής είς 
τάς πτωχικός συνοικίας τής Σμύρνης άφοΰ πολλάκ ς 
έδέχθησαν καί ύβρεις καί πετροβολνμιατα, άντί ευλο
γιών, άπό τούς άγριους καί άτιθάσσους ευεργετού
μενους. Έν τούτοις έκεϊναι μεθ’ όλα ταύτα πεπει- 
σμέ αι ότι έπιτελοΰσι τό ότραιότερον καί εύγενέστερον 
καθήκον τής Ανθρώπινης ψυχής, τήν ευεργεσίαν ονδ’ 
έπί στιγμήν έσκέφθησαν, μεθ’ όλα τά κωλύματα, νά 
παρεμποδισθώοιν εις τό έργον τοτν, άλλ’ Απεναντίας 
άπέμενον ώς στρατιώται, πιστοί είς αύτό, καί ευ
τυχείς βλέπουν σήμερον τήν πραγματοποίησιν καί 
ένσάρκωσιν τοΰ ώραίου ιδανικού αύτών.

Σήμερον ή Αδελφότης τών κ ριών τής Σμύρνης 
κέκτηται ιδιόκτητον έργοστάσιον ίδρυθέν πρό δεκαε
τίας, μικρόν μέν Ακόμη, έλπίζουν όμο>ς ότι πολύ τα
χέως θά δυνηθοΰν νά τό έπαυξήσουν καί ονειροπο
λούν νά τό φθάσουν πρός τό έργοστάσιον τών Απόρων 
γυναικών τών ‘Αθηνών. "Εχω όμως τήν ιδέαν ότι 
έάν τό έργοστάσιον τής άδελφότητος Σμύρνης είνε 
μικρόν είς όγκον καί επιβολήν, καί περιορισμένοι· 
είς τόν Αριθμόν τών είς αύτό έργαζομένων άπόροτν, 
δέν υστερεί καθ’ όλου τοΰ ’Αθηναϊκού εργοστασίου 
οΰτε είς τήν τέχνην, οΰτε είς τήν φιλοκαλίαν, οΰτε 
είς τήν λεπτότητα καί αίθεριότητα τής έργασίας.

Τούτο δύναται νά θεωρηθή ώς μεγαλειτέρ ι καί 
θετικτοτέρα έλπίς δι < τό μέλλον αύτοΰ.

Τό κατάστημα διευθύνει πολί· εύδοκίμως ή κ. Μα- 
οιάνθη Πάπου. Πρόεδρος τής Αγαθοεργού Αδ λφό- 
τητος σήμερον είνε ή κ. Αικατερίνη Αάσκαρι, αδελ
φή τοΰ Αειμνήστου Τραπεζίτου Άθηνογένη, Αντι
πρόεδρος ή κ. Σαπφιο Άρώνη, ή κ. Καλλιόπη 
Τζανοπούλου γραμματεύς, ή κ. ’Ολυμπία Άθηνα- 
σούλα ταμίας καί σύμβουλοι, αί κ.κ. Ελένη Αουΐζον, 
’.4ριάύτ») Παπαδημητριού, έξοχου μορφώσεως κυρία 
καί αδελφή τοΰ ενταύθα Τραπεζίτου κ. J. Μπέμπου, 
Μαρία Αυτζαροπούλου, Κλεάνθη Φ. Βουτσινά, Αου- 
κία Περδικίδου, "Αννα Πεστεματζόγλου καί ’Αναστα
σία Χατζημιχάλη.

"Ολαι, αύται αί εύγενεϊς κυρίαι εργάζονται /ιέ ζή
λον Απαράμιλλον ύπέρ τής εύοδώσεως τοΰ σιοτηρίου 
σκοπού των. Διότι ή παροχή έργασίας έντιμου καί

συστηματικής, έάν ήτο δυνατή είς όλους τούς δυστυ
χείς έπρεπε βεβαίως νά θεωρηθή τό μεγαλείτερον 
ανθρώπινον ευεργέτημα τής πεζής έποχής μας. ΊΙ 
αγαθοεργός άδελφέηης συντηρείται άπό τάς συνδρο- 
μ ίς τών μελών της καί άπό τάς παραγγελίας τών 
προικών τών Σμυρναίων νεανίδων. Απέναντι τοϋ 
μεγάλου σκοπού τοΰ συλλόγου είνε βεβαίως πολ>· /ιι- 
κραί αί πρόσοδοι αύται. "Ας έλπίοιομεν όμως ό ι θά 
εύρεθή καί μεταξύ τών ομογενών τής Σμύρνης ό 
μεγάλος φιλάνθρωπος ό όποιος θά στρέψη τά βλέμ
ματά του πρός τό μικρόν έργαστήριον τής Σμύρνης 
καί θά τοΰ δώση τά μέσα νά έπεκτείνη τήν ευεργε
τικήν δρασίν του έπι εύρυτέρου κύκλου δυστυχών καί 
νά περιβάλη μέ τάς πτέρυγας τής έντιμότητος καί 
τής έργασ’ας όσον τό δυνατόν περισσοτέρας δυστυχείς 
υπάρξεις.

Πρίν τελειώσω τά: περί τής ’Αγαθοεργού ’ζΐότλ-

I

Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΑΣΚΑΡΙ

φότητος Σμύρνης εντυπώσεις μου, οφείλω ν’ Αφιε
ρώσω όλίγας ιδιαιτέρας γραμμάς διά τήν κ. Αικατε
ρίνην Αάσκαρι,—τής οποίας δημοσιεύομεν καί τήν 
εικόνα—τήν πρόεδρον τοΰ καλού Σωματείου.

'Η κ. Αάσκαρι δέν είνε πρόεδρος αύτοΰ έπί ηιιλώ 
ό όματι. Ή κ. Αάσκαρι τόσον έχει άφοσιωθή είς 
τήν πρόοδον τής ’Αδελφότητος, ώστε δύναται νά εΐπ>] 
τις ότι διεμοίρασε τήν ζτοήν της μεταξύ τής ο’κογε- 
νείας της καί τής αδελφότητος τών Κυριών. "Ολαι αί 
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φροντίδες, δλαι αί σκέψεις, δλαι αΐ Αποφάοεις τον 
καλού Σωματείου την Αφορούν ώς ιδίαν και προσω
πικήν εργασίαν, Δι’ αύτήν δέν υπάρχει ουδέ εορτής 
ημέρα, όπως δέν γνωρίζει έμπόδιον ουδέ τδν καύ
σωνα, ή την χιόνα προκειμένου να έργασθή υπέρ τής 
αδελφότητος τών Κυριών.

Τόσον δέ τήν έσυνείθησαν δλαι αΐ αλλαι Κυρίαι ώς 
πρόεδρον των, ώστε ούδέ ώς αστεϊον δέν θέλουν ποτέ 
ν’ακούσουν περί Απομακρύνσεως αύτής,αν καί δέν είνε 
δυνατόν έργον τδ όποϊον αύτή έδημιούργησεν, έμόρ- 
φωσεν,Ανέπτυξε να τδ έγκαταλείπη ούδέ έως αύτδ τδ 
Απώτερον μέλλον. Διότι μία εύγενής φύσις καί ευαί
σθητος ψυχή, ώς ή ψυχή τής Κυρίας Λάσκαρι, θα 
αισθάνεται τήν άγνοτέραν χαραν τοΰ βίου,δταν συνερ- 
γαζομένη μέ τας εύγενεϊς καί μορφωμένος συνεργά- 
τιδάς της έκπληροϊ τους εύγενεϊς σκοπούς της, πραγ
ματοποιεί τδ ώραϊα της ιδανικά άφοΰ είνε τόσον 
ώραΐον τδ εύεργετεΐν τόσον θαυμαστόν τό Αψοσιοΰσθα 
εις εύγενή ιδέαν, καί είνε ικανοποιητικόν καί δι’ 
ι'ίμας καί δι ί τους άλλους τδ εύ ποιεϊν καί τδ σκορπί- 
ζειν καλοοήνην καί Αγάπην...

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

r'Jr—4'. κακοδαιμονία τοΰ τόπου από μακροΰ κατα- 
ΒΛ.|ι , . ~ , , > , ,==χ ----- *ί«νης και καιαδη/.ος εις ολους μας, μαςαφΐ' 

νει ήδη έπϊ έτη άπαθεϊς καί άδιαη όρους. Ούδείς έσκέ" 
πιετο περί σοβαρός έρ ·

« Λει ποϊοες ειίιιέν» γασίας επανορθωτικής.
Οί άρχοντες μας Αμέρι

μνοι διά τήν αΰριον έφρόνιιζον περισσότερον περί 
τών ιδίων τέρψεων παρά διά τήν κοιν ήν ευημε
ρίαν. 'Ο τΰπ.>ς μόνον έκρουε τόν κώδωνα τοΰ κιν
δύνου κατά περιόδους, άλλ’ ούδείς έπρόσεχεν εις 
αύτόν. Έκαστος έξ ήμών ΰπεμειδία, φρονών δτι τά 
έξυπηρετεϊν τά ίδια συμφέροντα είνε ή μέγαλειτέρα 
έπιτυ/ία διά τήν έν τώ κόσμω σταδιοδρομίαν τών 
άτόμων. 'Ο δικαστής μέ πάσαν θυσίαν έζήτει προα
γωγήν κα'ι τάς άπολαύσεις τών ’Αθηνών, ό άξιωμα- 
τικός άφθονα γαλόνια καί τήν ευζωίαν τής πρω- 
τευούσης, ό δημόσιος υπάλληλος τών 'Υπουργείων 
τήν νωχέλειαν ή τήν θέσιν τήν άνέτως άποδίδουσαν 
μεγάλα υλικά ώφέλη, ό ιερωμένος ένα θρόνον άμε- 
ριμνησίας καί τρυφής καί οΰτω καθεξής έκαστος έξ 
ήμών έζήτει δι’ δλων τών μέσων νά έπιτύχη έκεΐνο 
τό όποιον θά τοϋ έξησφάλιζεν ή μίαν προίκα, ή 
μίαν μεγάλην κοινωνικήν θέσιν, ή μίαν άκένωτον 
πηγήν υλικών απολαύσεων, κατά τά άλλα.... γαϊα 
μιχθήτω πυρί. Πόσαι άνικανότητες δέν έφιλοδό- 
ξησαν καί δέν έπέτυχον Καθηγητικήν έδραν έν τώ 
Πανεπιστημίφ, καί πόσαι μετριότητες καί μηδαμινό- 

τητες δέν έφιλοδόξησαν καί δέν έπέτυχον υπουργικά 
χαρτοφυλάκια ί Κατερχόμενοι δέ έκ τών δύο αύτών 
υψηλών θέσεων είς τάς άμέσως κατόπιν σπανίως 
θά εϋρωμεν Ελληνα υπάλληλον ευρισκόμενον εις 
τό ύψος τής θέσεώς του.

Κατόπιν όλων αύτών δλοι μας άντελαμβανόμεθα 
έπί ποίων κρημνών βαίνομεν καί ποΐαι συμφοραί 
άναμένουσι τό "Εθνος, άλλ’ ούδείς, καί μάλιστα οί 
πρός τοΰτο τεταγμένοι, έζήτησε νά άνακόψη τόν 
έπικείμενον κίνδυνον, καί τάς έπικρεμαμένας συμ
φοράς. "Εως ού τό κακόν ύπερέβη παν δριον ανε
κτόν καί άπό τίνος ήρχισαν άναφαινόμεναι άπό ομά
δας, άπό σωματεία, έκδηλώσεις τινες πόθου ανα
γεννήσεις τοΰ ’Έθνους. Μολονότι δέ τό έδαφος 
ήτο παρασκευασμένον διά μίαν άναίμακτον μετα
βολήν οί θελήβαντες νά δράσωσιν, έλλείψει φαίνεται 
άρχηγοΰ έπιβαλλομένου καί προγράμματος σαφούς 
καί ώρισμένου, ένεκρώθησαν πριν ζήσωσι καί έσβέ- 
σθησαν πριν φωτίσωσιν καί ούτως έπανήλθομεν είς 
τό πρώην καθεστώς τής μοιρολατρείας καί ιών 
άσκοπων κλαυθηρισμών. Άλλ’ ιδού τό "Εθνος μας 
ιό πάσχον, τό κλονούμενον, τό παραπαϊον έσωτερι- 
κώς παρέχει τήν εύκαιρίαν εις άλλο "Εθνος ασθενι
κόν, άλλ’ άγωνιζόμενον τόν εύγενή άγώνα τοΰ άνα- 
καινισμοΰ καί τής άναγεννήσεως νά μας έξευτελίση, 
νά μάς θριμματίση διά νά δυνηθή έπί τών ερειπίων 
μας βαΐνον νά άνυψωθή καί στερεωθή.

Τότε ή ελληνική συνείδησις έξανίσταται καί πάν
τες άνεγειρώμεθα καί άντί νά σι σσωματωθώμεν δλοι 
είς ένα τεράστιον άγώνα κατά τοΰ έξωτερικοϋ έχθροϋ 
ζητοΰμεν ήδη κατά τήν πλέον άκαιρον καί επικίνδυ
νον στιγμήν νά πατάξωμεν τόν εσωτερικόν έχθρόν ό 
όποιος όντως μάς έφερεν είς τήν έπαίσχυντον αύτήν 
άδυναμίαν νά μή δυνάμεθα ούτε αύτά τά έθνικά 
μας δίκαια νά ύπερασπίσωμεν. Άλλά καί πάλιν είς 
αύτήν τήν κρίσιμον στιγμήν θά ήτο ίσως εύχής έργον 
αν έπετάσσετο ό εσωτερικός εχθρός καί έφονεύετο 
άπαξ διά παντός ή πολυκέφαλος Λερναία “Υδρα ή 
κατασπαράσσουσα έπί έτη ήδη τοΰ έθνους τήν καρ- 
δίον. Άλλά καί πάλιν ποΰ είνε ή κεφαλή, ούδαμοΰ 
εμφανίζεται ό άνθρωπος τών περιστάσεων καί μό
νον σπασμωδικαί τινες καί άσκοποι καί άντεθνικαί 
διά τάς περιστάσεις ένέργειαι ύπό ομάδων ή σωμα
τείων καταβάλλονται διά νά ένισχύσωμεν καί πάλιν 
τήν ιδέαν δτι εις κάθε πράξίν μας, είς κάθε ένέρ- 
γειάν μας, είς κάθε διάβημά μας «αεί παϊδες 
έ σ μ έ ν». Ζ.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΜΙΣΤΡΑ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ

(ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΕ ΒΙΑΖΗΝί

Γεννήματα τών καταχνιών καί τών χλιαρών 
[νοτιών, 

Τών οεαβασυιών ταράττετε τίς πιό κρυφές 
» * ‘ * Γ ' 4ι στιγμές 

Κ’ άνάργια, άνάργια σπέρνετε στα βάθη τών 
[ψυχών 

Τούς καταχθόνιους στεναγμούς τίς πίκρες τίς 
[βαριές.

>Γ< 
* Λ

Στών δειλινών τ’ άπόβραδα σάν άύλες οπτα
σίες, 

‘Ωσάν χλωμά ονείρατα καύμών ταξεΐδευμένων, 
Σάν κάτι, ποϋ άνύπαρχτο στοΰ νοΰ τίς φαντα- 

[σίε;, 
ΦαίνεσΟε σείς πολύσκημες μέ δψιν λυπημένων.

* 
* *

Πλασμάτων, άναγνώριμων καί βαρυστοιχειω- 
[μένων,

Σέ πλανερές καί σέ άύλες εικόνες φτερωτές, 
Ώσάν πνευμάτων δαίμονες τάφων έρειπω- 

| μένων, 
Ύψώνεσθε καί φαίνεσΟε σάν κέρινες μορφές.♦

S’ *

Μες τών νυχτιών τίς σιγαλιές, καί στίςάστρο- 
ίφεγγ'~ς 

Στο σιγανό μουρμούρισμα τοϋ έρμου ρυακιού, 
ΦαίνεσΟε αμέριμνες, βαρυές, θλιμμένες άοελφες, 
Κ’ οδεύετε κι’ αράζετε στά βάθη ενός καύμού !

ΜΙΜΗΣ ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ

th ·"‘‘f τ^έ·ηζ τ,Ε ’Οθωμανικής Αντοκρατο-
ρίας σήμερον διέποντες καί έπηρεάζοντες τας 

σκέψεις τής επισήμου Τουρκίας δέν Αντιλαμβάνονται 
δτι χειριστήν ύπηρεσίαν προσφέρουσιν είς τδ ’Έθνος 
των κτυπώντες τδν Ελληνισμόν, πιέζοντες ό κ τ ώ 

έκατομμύρ ι α Αδελφών
Οί Νεότουρκοι των, προσπαθοϋντες να ταπει- 

νώσωσι τδ ’Εθνικόν αύτών
Κέντρον καί τας Κορυφας τής ’Εκκλησίας των. Δέν 
Αντιλαμβάνονται δτι είσάγοντος τήν τυραννίαν, τήν 
Απολυταρχίαν, τήν κατασκοπείαν, διοικούντες μέ ιήΐ’ 
αυθαιρεσίαν καί τας Αλλας έπαισχύνιους μεθόδους τής 
παλαιός Τουρκίας δτι Απεργάζονται μεγάλας συμφο
ράς είς τδ έθνος των; ζΐέ»’ αισθάνονται δτι έν <;> πρδς 
στιγμήν ό πολιτισμένος κόσμος ήνοιξε τας Αγκάλϊις 
του πρόθυμος ν ί τούς δεχθηείς τούς κόλπους του ώς 
τέκνα πολιτισμού καί προόδου ήρχισεν ήδη να όπΐ- 
σθοδρομή έκ φόβου μή τείνη τας χεϊρας είς Ανθρώ
πους ανεπίδεκτους πολιτισμού καί Αναξίους τοΰ 
ένόιαφέροντός της. Δέν Αντιλαμβάνονται τήν παρα
φωνίαν τήν όποιαν Αποτελούν ώς ’Έθνος έπανελθδν 
είς τδν βαρβαρισμδν καί τήν αύθαιρεσίαν, δέν έννοοΰν 
δτι ξεχωρίζουν Απδ τα έθνη τών μεγάλων ιδανικών, 
καί δτι Αποξενοΰνται Απδ τας συμπάθειας τών πολι
τισμένων /Ιαώυ ; Δέν φοβούνται τήν στιγμήν καθ’ ήν 
θα έξεγερθή ή κοινή γνώμη τής Εύρώπης ή όποια 
δέν δύναται ν ’ Ανεχθή έπί πολύ Ακόμη σκληρότητας 
καί Απανθρωπιάς καί δέν Αναλογίζονται δτι έπίκειται 
ή στιγμή, καθ’ ήν διάτορος θ’ Ακουσθή φωνή δια
μαρτυρίας όμοθύμως έκφερομένη καθ’ ήν θα χαρα- 
κτηρισθαισι ώς έπιδρομεϊς ανίκανοι να έπηρεασθώσιν 
Απδ τοΰ πολιτισμού τα διδάγματα καί συνεπώς Ανί
κανοι να θεωρώινται μέλη τής Ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Τότε θα έννοήσουν τδ σφάλμα τους δταν ϊδωσιν
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εαυτούς άτομονωθέντας άπδ την συμπάθειαν τών 
πολιτισμένων ’Εθνών, τότε θά έννοήσονν δτι μάτην 
έκοπίασαν καί έπροκινδύνευσαν δια την έπικράτησιν 
τών ιδεών των καί τότε θά άντιληφθώσιν δτι θά εΐνε 
πλέον άργά διά νά κερδίσωσιν έκ ν'ου δτι άνεπιστρε- 
πτει άπώλεσαν. ’Άς άκο'σουν την φωνήν τής άλη- 
θε'ας καί άς έπανέλθωσιν εις τις ωραίας πρώτας 
ημέρας τής άναστηλώσεως τοΰ Συντάγματος οπότε 
τά κηρύγματα τών μεγάλων άρχών των έπέσυρον τοΰ 
κόσμον τό ένδιαφέρον και τών Λαών τήν έκτίμησιν 
και ας έννοήσονν δτι ή συμφιλίωσις και ή άγάπη μέ 
τδν τυραννούμενον σήμερον 'Ελληνισμόν εινε όχι 
μόνον έργον δικαιοσύνη; άλλα και έργον φρονήσεω;.
Ο μόνος Λαός ό όποιος θα τους συντρέξη είς τήν 

έπικράτησιν και καρποφορίαν τών έκπολιτιστ’κών 
έργων των είνε ό 'Ελληνισμός με τδ μεγαλείων τής 
ψυχής του, μέ τα μεγάλα ιδανικά τον, μέ τα ειλι
κρινή αισθήματα. τον. 'Ο 'Ελληνισμός είνε <5 ένδε- 
δειγμένος συνεργάτης δια τήν Αναγέννησιν τοΰ Κρά
τους των. Άς τδ έννοήσονν και ας τδν έγκολπωθοΰν.

Ζ.

ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ'

ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΤΟΓ LE GUILLOIS

[ΔΙΗΓΗΜΑ]

Καί δέν είνε σφάλμα μον έάν δέν έμεινα είς τδ 
Βατερλώ ! "Οπως αυτός και έγώ έζήτουν τδν θάνα
τον, άλλ’ αί σφαϊραι μ’ έσέβοντο άμειλίκτως. ’Εν τώ 
καπνώ τής φοβέρας εκείνης μάχης τά πάντα είχον 
άπολέση έκ τών οφθαλμών μον, τήν σύντροφόν μου, 
τα τέκνα μου, πλήν αύτοΰ' αύτοΰ τοΰ άνικήτου, τοΰ 
νι ιηθέντος άνεπιστρεπτεί!...

'Ηλθε στιγμή καθ’ ήν ή επιθυμία τοΰ θανάτου 
μέ κατέλαβεν ισχυρότερου παρά ποτέ. 'Ο Αύτο- 
κράτωρ, διερχόμενος πρτ τών τάξεων μας, μέ άνε- 
γνώρισεν. Είχον τδ μέτωπον περιδεδεμένον δια μαν- 
δηλίου κηλιδωμένου μέ αίμα....μία σφαίρα μοΰ είχε 
κάμη ταύτην τήν πληγήν. (Και ό γ'ρων άφαιρέσας 
τδ κάλυμμά του έδειξε τδ πληγωμένου κρανών τον). 
Έν άλλο πανών περιέζωνε τδ γόνυ μου, κτυπηθέν 
ύπδ σπάθης... .’Αλλά δέν έκλονίζόμην ! Είς τδ έξημ-

* Συνέχεια έκ Σελ. 617. 

μένον βλέμμα μου, ονδέν έπρόδιδε τδν πόνον, τδ παν 
έκραζε τήν έκδίκησιν....

'Ο Αντοκράτωρ έπλησίασεν.
— ’Ιωάννη Μαθι ί, μοΰ είπεν, είμαι ευχαριστη

μένος άπδ σέ!... .Λάβε, έπρόσθεσεν άποσπών τδν 
σταυρόν τον καί δίδων μοι αύτόν, θά τδν φέρης είς 
τήν γννάϊκά σου, θά είναι ευχαριστημένη !

Καί μέ τδ μέτωπον καταπεπονημένον έκ πικριών 
φροντίδων, άν και πάντοτε άκτινοβολών έκ μεγολο- 
φυίας, έπορεύθη νά ίδη άλλους ανδρείους ..

Τδν σταυρόν τούτον τδν δοθέντα έν τή μάχη, 
ούδέν δίπλωμα μ’ έξουσιοδοτεΐ νά τδν φέρω.. .Τά 
συμβάντα δέν τοΰ επίτρεψαν νά κανονίση τήν προα
γωγήν μον...δέν τδν φέρω έπιδεικτικώς, άλλ’ είνε 
έδώ, έδώ, έπί τής καρδιας μου! Καί δι’ εκατομμύρια 
δέν θά έγατριζόμην ποτέ άπδ αύτόν τδν σταυρόν, διόιι 
προέρχεται άπδ ’Εκείνον.

Κεδ. Ε'

— Δύνασθε νά μας τδν δείξητε ; ήρώτησεν ό εις 
τών δύο κυρίων, άφ’ ον άντήλλαξε μετά τοΰ τρίτου 
καί μυστηριώδους προσώπου τοΰ κεκρνμμένου έν τώ 
πλήθει νέον βλέμμα συνεννοήσεως.

'Ο γέρων εσχε νέον κίνημα δυσπιστίας... Άλλ’ 
είχε προχοτρήση πολύ ώστε δέν ήδύνατο νά όπισθο- 
χωρήση.

’ΊΙνοιξε τδν υπενδύτην του χωρίς ν’ άπαντήση, 
έξήγαγεν έξ εσωτερικής τσέπης έν μικρόν δέμα τδ 
όποιον έξετύλιξε μετά προφυλάξεως καί έξήγαγεν έξ 
αύτοΰ σταυρόν τδν όποιον έφερε μετά σεβασμού είς τά 
χείλη του.

— Είνε τδ φυλακτόν μου, είπεν.
— Καί είναι κοσμημένος μέ άδάμαντας ; Παρετή- 

ρησεν ό δεύτερος κύριος.
— ”Ω! Μέ άδάμαντας !.,..ολίγον μ’ ένδιαφέρει ! 

είπεν ό γέρων. Καί άπδ μόλυβδον έάν ήτο τδ ίδιον 
θά τδν ήγάπων. 'Η άξια του δέν προέρχεται άπδ τους 
άδάμαντας, άλλά άπδ αύτόν !

Καί έτύλιξεν έκ νέου προσεκτικά τδν σταυρόν του 
είς τδ πανών όπόθεν του εϊχεν έκβάλη.

— Τί έκάμετε μετά τήν αύτοκρατορίαν; ήρώτησεν 
ό πρώτος συνομιλητής.

— Μετά τήν αύτοκρατορίαν, άπήντησεν, ήσθανό- 
μην Απέχθειαν νά υπηρετήσω τους Βουρβόνους" άλλά 
δέν ήδυνάμην καί νά έκλέξω. Τδ σπητάκι μου είχε 
λεηλατηθή, ή σύνταξίς μου καιαργηθή.. .καί έπρεπε, 
νά ζήσω έν τούτοις καί υά συντηρώ καί τήν οίκογέ- 
νειάν μου !

Μετά δυσκολίας κατώρθωοα νά προσληφθώ καί 
πάλιν είς ευ σύνταγμα τής γραμμής' ή σύζυγός μου 
κατέστη έκ νέου ποτοπώλις καί οί νίοί μου ύπήρξαν 
παιδιά τοΰ στρατού, καθώς υπήρξα καί έγώ ό 

ίδιος.
Μέχρι τοΰ 1821 ήλπίζομεν πάντοτε, πτωχοί πα

λαιοί ύπηρέται, νά έπανίδωμεν δευτέραν επάνοδον ώς 
έκείνην έκ τής νήσου ’Έλβας.... Είχε τόσην μεγαλο
φυών ! ’Έπειτα ήγνοοΰμεν παν δτι ύπέφερεν !....'Ο 
θάνατός του, τδν όποιον ήναγκάσθημεν νά πιστεύσω- 
μεν έκ τής υπερβολικής χαράς τών έχθρέών του, έξε- 
μηδένισε τάς έλπίδας μας....

Κατά τδ 1828, ή Γαλλία έξήλθε πρδς στιγμήν τοΰ 
ληθάργου της' άπεφασίσθη ό πόλεμος κατά τής ’Ισπα

νίας.
'Ο δούξ τής Άγκουλέμης, δστις μάς ι'οδήγει είς 

τήν μάχην δέν (ομοίαζε διόλου τδν Ναπολέοντα ! Άλλ’ 
είχομεν τούλιίχιστον έπί κεφαλής τδν Ούδινδ και τον 
Μόνσεϋ...'Υπήρξεν άκόμη καί 'έν ένδοξον πολεμικόν 
γεγονός, ή κατάληψις τοΰ Τροκαδερό !...' Ως προς τον 
πόλεμον αύτδν τδν έπιβληθέντα ύπδ τών ξένων Δυ
νάμεων, καί διευθυνόμενον κατά τής έλευθερίας, 
ούδέν είχε τδ δημοφιλές, τδ ένδοξον, τδ μέγα ! Καί 
ό εξ αύτοΰ ενθουσιασμός ήτο ψυχρός. Καί ήμ'ϊς 
έμειδιώμεν, ήμεΐς οίτινες είχομεν ίδη τδν μέγαν πό
λεμον !

Καί τδ πάν είσήλθε πάλιν είς φαινομενικήν γαλή
νην, ήτις κατέληξεν είς τήν καταιγίδα τοΰ 1836.

Άπδ τοΰ 1813, είχον έπτά υιούς, επτά μέλλοντας 
ύπερασπιστάς τής πατρίδος, έπτά τέκνα τοΰ στρατού 
έπί τέλους...'Η γυνή μον, μέ τδ κέρδος τοΰ ποτο- 
παελείου της, τά άνέτρεφεν ώς μικρούς άξιωματι- 
κούς. Ό μεγαλείτερός μας ό Ναπολέων παρεΐχεν ήδη 
ώραίας έλπίδας. Είς τήν πίστιν μον, τδ 1823, ήτο 
μόνον δώδεκα έτών καί έμάχετο ήδη ώς μικρός λέων. 
'Ο δεύτερος, ό ’Ιωσήφ, φιλάσθενος αύτός, ήθέλησε 
νά τδν παρακολούθηση έκ τοΰ πλησίον, άλλ’ ήτο σχε
δόν πάντοτε άσθενής, τδν έχασα κατά τδ 1829, καθ’ 
ήν στιγμήν ό μεγαλείτερός, όριστικώς καταταχθείς, 
είχε μόλις είσέλθη είς τά 18 έτη, ήτοιμάζετο νά κερ
δίση τάς έποεμίδας έν Αφρική. Ό τρίτος, ό Ίεροε- 
ννμος, δστις κατά το 1829, δέν εϊχεν είμη 15 ετη, 
κατετάχ^θη ναντόπαις έν τώ Βασιλ. Ναυτικιϊι, και σή
μερον είνε νποπλοίαργο;.

Σάς τδ έχω είπη πρδ ολίγον, tj έλλειψις ανατροφής 
υπήρξε δι’ έμέ πολύ οδυνηρά ώστε νά έγκαταλείψω 
τους νίούς μον είς τήν αύτήν κατάσταση·' προσεπά- 
θησα δσον τδ καλλίτεροι· νά έπιμεληθοι τής ανατρο

φής των.
’Ανεχαιρήσαμεν λοιπόν διά τήν Αφρικήν, καί έν 

<ρ ήμεΐς έγκαθιδρόομεν έκεΐ τήν σημαίαν μέ τά 
κρΐνα, ή πατρίς μας έξηγείρετο δκΐ νά άνακτήση έκεί
νην τήν σημαίαν ήτις είχε κάμη τδν γΰρ ν τοΰ κό
σμον έπί τώιν πτερύγοιν τής νίκης, τί/ν τρίχρονν ση

μαίαν.
Μετά ποιας γ/ιράς τήν έδέχθημεν, τί/ν προσφιλή 

έκείνην σημαίαν, διά τήν όποιαν είχομεν τόσον 
κλαύση! Άλλ’ έλειπεν άπδ αύτήν κάτι τι άκόμη, ό 
άετδ; τέϋν θριάμβων, τδ πτηνδν τής βροντής, τδ 
έμβλημα τής αύτοκρατορίας !. . Άλλά ήτο δυνατόν νά 
μάς άποδώσονν δλα διά μιάς ;

(’Ακνλονίΐεϊ)
HP. ΣΤΑΥΡΟΥ

wiΤί() τοΰ 'Υπουργείου τοΰ Εμπορίου το>ν 
Gίί/?;, Ήνοιμένοιν Πολιτειών έδημοσιεύθΐ] κατ’ αύ

τάς τδ δελτών τής έμπορικής κινήσεοις κατά τδν 
Μάϊον τοΰ 1909. Έξ αύτοΰ άρυόμεθα μερικούς 

άριθμονς ένδιαφέροντας 
και Ά|ΐεοικίι τρυ Ελλάδα. Τδν Μάϊον 

τοΰ 1909 είσήχθησαν 
έξ Ελλάδος είς Άμερικί/ν προϊόντα άξίας δολλαρίων 
209,778 άπέναντι 228,336 τοΰ 1908. Έξ ’Αμε
ρικής δέ είς Ελλάδα έξήχθησαν προϊόντα άξίας 
24,336 δολλαρίων.

Κατά τούς ένδεκα δέ μήνας τούς λήγοντας τήν 31 
Μαώυ 1909 είσήχθησαν έξ Ελλάδος είς ’Αμερικήν 
προϊόντα άξίας δολλαρώτν 2,182,226 άπέναντι 
2,921,194 τής έιντιστοίχον περυσινής περιόδου καί 
2,844,162 τής προπερυσινής.

'II είσαχθεΐσα σταφίς ού μόνον έξ 'Ελλάδος άλλά 
καί έξ άλλων χυτρών άνήλθε έπί ένδεκα μήνας μέχρι 
τής 31 Μαΐου 1909 είς λίτρας 29,632,038, άπέ- 
ναντι 38,236,281 τής περυσινής άντιστοίχου περιό- 
δολ καί 37,028,989 τή; προπερυσινής.

ΜΪΟΙΪΕΛΙΑΕΣ ΕθΝΜ »’ΤΟ ΣΚΛΑΒ2ΜΑ T2W ΤΡΙΚΚΛΛΟΠ
Οί τήν επιτροπήν τής κοινότητος άποτε- 

λοϋντες ραγιάδες παρέμενον γονυπετείς φέρον- 
τες επι τοΰ τραχήλου βρόχον, καί οιετέλουν εν- 
τροαοι ώς αδαείς τής Τουρκικής καί τότε έπί- 
στευσαν, οτι έσώθήσαν, όταν οι παριστάμενοι 
ξιφήρεις Χτεβασήδες ’ έναποθέσαντες τά ξίφη 
αύτών είς τάς Οήκας, τοϊς άφήρεσαν τόν βρόχον 
μετά νεύμα τοΰ Τοπάρχου.Γονυπετείς προσεγγί- 
ζουοτ καί δι" υποκλίσεων άσπάζονται εύλαβώς τό 
Καφτάνι - τοΰ Τοπάρχου Νουρή Μπέη καί ψελλί- 
ζουσιν όλίγας λέξεις εύγνωμοσύνης, έπί τή με-

* Συνέ/ε α έζ σελ. 654.
t Σωματοφύλακες.

·.’ Μανϊύας.
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γαθυμία του, οτε ό Μπέης τοΐς είπε. «ΙΊάρτε 
κόρα και to ράϊ ρπουγιουρτί 1 πηγαίνετε ’σ 
τί] δουλειά σας· αγροικάω πώς ’ο τύ Μουκατα2 
μοϋ γυρίζουν κλέφταις ! δι’ ασφάλειαν τοΰ 
χωριοΰ σας Οά σιι ι'ίω Ζαπίιη νά τό διαφεν- 
τίφη.

1 Δ-αταγή ύπο£ουλε·'ας
*· Ιϊε,ίψέψεια οιο'.χ'ήσεως—έπαρχία.
3 Δ»οικη·;ήρον.
4 Έπισ άτης.

Τήν άπάντησιν τοϋ Οθωμανού Τοπάρχου έ- 
πιστρέψασα ή Επιτροπή άνεκοίνωσε πρός τό 
μετά οέους άναμένον ταύτην κοινόν τών Τοικ- 
κάλων, καϊ ένώ οί άπλούστεροι τών κατοίκων 
άνεΟάρρησαν, λέγοντες «οέν (’χάσαμε και τίποτε 
ραγιά δες ιιμιθα και ραγ άδις τμειτσμεν ! καϊ 
οί ώρίμώτερον κριναντες μετά, δυσπιστίας τίνος 
έοέχΟησαν τας επαγγελίας, μή άποκρούοντες 
καϊ τήν πιθανότητα τιμωρίας,ούτοι δέ καϊ εκείνοι 
εστεργον κατάστασιν, καθ’ής ούδένήδύναντο νά 
άντιτάξωσιν,καϊ αί άθρόαι είσβολαϊτών’Αλβανών 
έρήμουν τήν ΙΙελοπόννησον, έν Τρικκάλοις άφί- 
κετο, μετά μικρας φρουράς Τούρκος Πασ,ιάς ό 
Ισμαήλ Λαφαζάν-Όγλοϋ. Εξενίσθησαν καϊ τότε 

οί Τρικζαλϊται έπϊτή έγκαταστάσει φρουράς τουρ
κικής, διότι μέχρι τής έποχής κατά σιωπηοόν 
πάντως προνόμιον, όφειλόμενον εϊς τήν πολιτι
κήν περίνοιαν τής οίκογενείας Νοταρά, ής έ'ν μέ
λος έπρεπε νά παραμένη έν Κορίνθω κατά τύ
πους μέν διά τάς ύποθέσεις τής Κοινότητας, 
κατ’ ουσίαν δέ ώς Ρεέμι, έν Τρικκάλοις πα- 
ρέμεινε μονίμως εις τό Κονάκι 3 4 εις Σούμπασης ' 
παραλαμβάνων τους εις είδος άποδιδοικένους ©ό
ρους—τή δεκατία— καϊ πέντε όπλΐται φρου- 
ρ.οϋντες τόν Σουμπάσην, καϊ έκτελοϋντες άπρο- 
φασίστως πάσαν διαταγήν τών Μουχτάρηδων 
τών τριών συνοικιών τών Τρικκάλων, άτι
να είχον πρό τής όψιαίτερον διαπραχθείσης δου- 
λαγωγίας πεντακοσίας πεντήκοντα οίκογενείας, 
άλλά καϊ ςενισθέντες έστερξαν πρό ανάγκηςέπι- 
τακτικής. Ήρθα μπρε ρ «γιάδες, γιά τό καλό 
σας ! Σήμερα εΐμ-.θα, ταχεία σαν ζαπίσω τούς 
Χαίντούιαις Οά φύγω. Τόν θέλουμε καϊ τόν 
αγαπάμε τό ραγιά! Οά δ υλεΰτε σιΐ-, νά ζή- 
σουμ κι τμεϊ ! Μονάχα τά μοΰ παραδώστε 
τ’αρμαία ποΰ έχετε !

Δέν εινε βέβαιον έπι πόσον χρόνον παρέμεινεν 
έν Τρικκάλοις ό Ισμαήλ ΙΙασ,ϊάς, ή άν έκ κρυ- 
ψινοίας επιβεβλημένης διεσκόρπιζεν ελπίδας ά- 
πατηλάς,οπως άφοπλίση τό Οϋμα καϊ ευχερέστε- 
ρον συντρίψη τοϋτο, τούναντ.ίον ή παράδοσις βέ
βαιοί οτι δέν έξετράπη είς βιαιοπραγίας καϊ κα
ταθλίψεις τοϋ λαού τών Τρικκάλων, άρκεσθεϊς 
δέ καϊ είς τήν περισυλλογήν ολίγων όπλων, ά- 
νεχώρησεν είπών είς τούς καθ' υπόκρισιν πα- 
ραπονουμένους Τρικκαλίτας, ότι μένουσιν άνευ 

προστασίας μετά τήν άναχώρησίν του. Φυ2ά- 
χιε τό κιφάλι σας όπως ’μπορείτε. 'Αρματώ
στε 15—20παλληκόρια άπόκάθε μοχαία1.

Οί Τρικκαλΐται πάντοτε καχύποπτοι άνεθάρ- 
ρησαν, πιστεύσαντες, δτι δέν τούς απειλεί- κίν
δυνος προγραφής, άγνοοϋντες, δτι οί ΤοΓρκοι 
μέ τόν αραμπά 2 πιάνουν τόν λαγώ. Ή φρι- 
κώδης προγραφή έπρεπε νά έκτελεσθή πλνήρης, 
ώς καϊ έξετελέσθη άλλ άδηλον κατά ποιον τών 
έτών τής έν Πελοποννήσω τρομοκρατίας τών 
Αλβανών έπιδρομέων, διότι ή παράδοσις σιγά, 

πιστοΰσα μόνον δτι ή δουλαγωγία συνετελέσθη 
σπάνω σ τ’ άλώνια, δηλαδή κατά Ιούλιον δ'τε 
περατοϋται τό αλώνισμα τών δημητριακών 
καρπών.

Τήν έν Τρικκάλοις κρατούσαν ηρεμίαν κατέ- 
στρεψεν άποτόμως ή αγγελία τής άποτασισθεί- 
σης δουλαγωγίας. «ΙΙατέρα μου, είπε Τρικκα- 
λίτισσα παιδίσκη υπηρετούσα ώς Οεράπαινα είς 
τό Σεράγι τοΰ Νουρή Μπέη. Τά σκυλιά οί 
Τονρκοι ΐ)ά σκλαβώσουν τά Τρίκκαλα ! Τ’ 
ακόυσα προχιές, τό είπεν ό Μπέης ’σ ιούς άλ
λους Τούρκους ! ’Απ’ τόνΈπαχτο θά ξεμπαρ- 
καριστοΰν στό Ξυλόκαστρο δύο χιλιάδες Άρ- 
βανίταις. Έπήγα καφηέ στ< ύς Τούρκους, 
ά-ιουσα τήν ομιλία καϊ τό Μπέη ποΰ είτε, θά 
τό βγάλλουμε τ’αγκάθι.

Η αθώα παιδίσκη ώς έκ τής πολυετούς ανα
στροφής έν τώ Σεραγίω μετά ’Οθωμανών ήννόει 
τήν Τουρκικήν καϊ έν αδημονία εύρισκομένη διά 
τόν άπειλούμενον όλεθρόν τών οικείων, άνεκοί
νωσε τούτον πρός τόν δι’ άλλας υποθέσεις του 
μεταβάντα είς Κόρινθον πατέρα της καϊ ούτος 
έπιστρέψας τον άνεκοίνωσε πρός τούς Τοικκα- 
λίτας.

( Επεται τό τέλος)
<1. gl. ^ΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

LvJhj^YMBAINEI εϊς μερικώς π ρ ώ τ α ς έλλη- 
*μΙ νικών έργων κάτι πολύ ανειλικρινές έκ 

μέρους τοΰ κοινού καί αρκετά ταπεινωτικόν διά 
τούς συγγραφείς. ’Εννοώ τά παρατεταμένα χει
ροκροτήματα άπό τοϋ τέλους τής πρώτης πρά- 

ξεως καί τάς ένθου-
Αί πμώται κατ τά χει- σιώδεις επευφημίας 

£>οκ{>οτήματα άμα τη εμφανίσει— 
κάποτε προώρου — 

τοΰ συγγραφέως έπί τής σκηνής, έν τελεία πολ
λάκις άντιθέσει μέ τώ άπεριφράστως διατυπού- 
μενα σχόλια καί τάς δυσμενείς κρίσεις κατά τήν 
έξέλιξιν τής παραστάσεως.

1 Συνοικία.
2 'Άμαξα έλκομένη πα^ά βοών.

Έάν ό επευφημούμενος συγγραφεύς εύρί- 
σκετο μεταξύ τοΰ άκροατορίου θ<χ έδιδάσκετο 
πολλά πράγματα καί δέν θά ένθουσιώζετο τόσον 
ευκόλως ύπό τών αφειδώς έπιδαψιλευομένων 
μετέπειτα έπαίνων" θά έμειοΰτο δέ πολύ δι’ αύ
τόν καϊ ή πικρά έντύπωσις τής επομένης όπόταν, 
παρά τήν πεποίθησιν τήν όποιαν αύτός έχει σχη- 
ματίση περί θριαμβευτικής επιτυχίας, 
αναγκάζεται νά παραδεχθώ τήν πράγματι- 
κ ή ν ένίοτε αποτυχίαν.

Είνε περίεργον δτι οί δημιουργοί τοΰ τοιού- 
του τεχνητού θριάμβου είνε καί οί μάλλον συμ- 
παθώς διακείμενοι πρός τόν συγγραφέα, φρο
νούν δέ οί καλοί αύτοϊ φίλοι δτι επιβάλλεται 
ή υπερβολική αύτή έκφρασις δημοσίως ένός 
ανυπάρκτου θαυμασμού πρός ένθάρρυνσιν τοΰ 
γράψαντος, έστω καί άν κατακρίνουν τό έργον 
του έν πεποιθήσει.

Έγώ δέν έπιθυμώ διόλου νά αποθαρρύνω, δι’ 
όσων λέγω, τούς φιλότιμους συγγραφείς με
ταξύ τών όποιων ύπάρχουν άναντιρρήτως πνεύ
ματα άρτιας θεατρικής μορφώσεως- θέλω μόνον 
νά παύση ή κατά σύστημα ύπερτίμησις τής αξίας 
τών γραφόντων διά τήν ελληνικήν σκηνήν, διότι 
οχι μόνον δέν συντελεί τοϋτο είς τήν πρόοδόν 
των, άλλά στρεβλόνει συχνά τήν άντίληψίν των" 
τοιουτοτρόπως εξηγείται τό φαινόμενον δτι με
ρικοί, άναδειχθέντες είς τώ πρώτά των έργα, 
έμειονέκτησαν βαθμιαίως καί μέχρι σημείου άπι- 
στεύτου είς τά ακόλουθα, παρουσιάζουν δέ σή
μερον άτεχνα καί άνευ ενδιαφέροντος καρυ
κεύματα τά όποια οί διάφοροι θίασοι αναλαμ
βάνουν νά διδάξουν καί νά κρατήσουν έπί σει
ρών παραστάσεων, πρός ζημίαν των, έπί σκηνής, 
οχι λόγφ οίασδήποτε επιβολής τοΰ έργου, άλλ’ 
ένεκεν δημοσιογραφικής έπιβολής τοΰ συγγρα
φέως.

ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΣ 

xmypnatka

(Έκ τοϋ tinueiwjiaxaoiou »ιου)

— Ή Σμύρνη, μία τών μεγαλειτέρων ηόλεων τής 
’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προξενεί τήν εντύπωοιν 
χωρικής τήν όποιαν οι πλούσιοι στολισμοί δεν δύναν
ται να τήν παρουσιάσωσιν ενρωπαίαν.

— Να εννοώ μέθα. "Ως πόλις.
— Ώς κοινωνία διαφέρει. “Εχει όλα τ ί προσόντα 

κοινωνίας μορφωμένης, Ανεπτυγμένης, πολιτισμένης.
— Ώς πόλις μέ τας στενάς διόδους της (Βερχα-
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νέδες) καταληγούσας ολας είς τήν έμπορικοίτάτην 
οδόν τΐ/ν καί Ευρστπαϊκίμ' καλονμένην, άλλα καί τού
την στενουμένην είς τινα μέρη μέχμ τοΰ σημείου νά 
μή δύναται ίίμαξα ή κάρρον νά διασταυρωθή μέ δια
βάτην, είνε ανυπόφορος.

— “Εχει όμως τήν παραλίαν τήν άπέρ ντον, τήν 
πλαισιουμένην άπό τίμ· μαγευτικήν θέαν τής θαλάσ
σης άφ ένός καί άπό τά ωραία ζαχαροπλαστεία, καφ- 
φενεία, ζυθοπωλεία καί λοιπά ιόραία οικοδομήματα 
άφ έτέρου καί ή όποια σέ Αποζημιώνει Από κάθε δυσ
θυμίαν καί σοΰ Αφαιρεΐ κάθε βάρος καί κάθε, στενο- 
-χωρίαν, ποΰ σέ έπίεζεν εφ’ όσον ήσο υποχρεωμένος να 
διασχίζης τό εσωτερικόν τής πόλετος.

— ΊΙ ώραιότης τής παραλίας αρχεται άπό τοΰ 
Ξενοδοχείου τό Λονδΐνον καί προχωρεί επ’ άπειρον.

— Έφ όσον προχωρείς συναντάς διάφορα κέντρα 
άναηιυχής τά μέν έλκυστικώτερα τών δέ.

—■ Προεξάρχει όμως τό Ζυθοπωλείου καί Ξενο- 
δοχεΐον Κλωναρίδου τό υπό τοΰ δαιμόνιου κ. Τούρ- 
τογλου διευθυνόμενον. ΙΙρό καί μετά τό φαγητόν 
κονσέρτα τέλεια διδόμενα υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Κόκκινου καί μέ Αοιδους ώς τον κ. Φλωριανον, προσ
ελκύουν κόσμον ώραίον, κομφον, εύχ^αριν, άπειρον, 
δυνάμενον νά καταλάβη καί διπλάσιαν χώρον τοϋ 
ήδη όχι μικρού διατεθειμένου.

— Ιδίως Σάββατα καί Κυριάκός ό συνωτισμ ς 
είνε άνυπόφορος.

— Έν γένει όμως ή κίνησις κατά τάς ημέρας ταύ
τας είνε καταπληκτική καί θαϋμα δύναται να θεω- 
ρηθή πώς μέ τά αλλεπαλλήλω; διελαύνοντα τροχάδην 
οχήματα δέν άριθμοΰνται άπειρα δυστυχήματα.

— Έπί τής παραλίας λειτουργούν τρία Θέατρα είς 
τά όποια παίζουσιν οί Θίασοι τής κ. Λορανδου, τής 
κ. Βερώνη καί τοΰ κ. Άπέργη.

— ’Εν τώ μεταξύ ευρίσκονται τά διάφορα κέντρα 
άναφυχ^ής πάντοτε πλήρη άπό κόσμον άπολαμβανοντα 
στιγμάς δρόσου καί ευφροσύνης.

— Είς τό Άκτάϊον-Κλωναρίδου παρατηρείται πάν
τοτε ή μεγαλειτέρα ζωή καί κίνησις. Καί δικαίως 
διότι εκτός τής ώραίας φωνητικής και οργανικής 
μουσικής, ώς εΐπομεν ήδη, έχει εγκαταστάσεις πλου- 
σίας, μεγαλοπρεπείς καί μέ τοιαύτην τέχνην κατα
σκευασμένος ώστε νά γεννώσιν αυτομάτως την φαι- 
δρότητα. Αύτό είνε τό μυστήριον τοΰ Κλωναρίδου. 
Ανοίγει ή καρδιά τοΰ Ανθρώπου.

— ‘Ο πολυμήχανος κυρ Άλέκος κατενοησε την 
Αδυναμίαν τής Ανθρώπινης ψυχής καί την εξυπηρετεί 
τελείως καί τήν έλκει καί τήν γοητεύει.

— Έκ παραδρομής δέν Ανεγράφη είς τό προηγού
μενου τεύχος ότι ή ώραια φωτογραφία του ΆΙουσικοΰ 
Συλλόγου Σμύρνης ώφείλετο είς τήν εύγενή προθυ
μίαν τοΰ ερασιτέχνου κ. Rod. Fragiaccomo.
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— \1λλ<ί καί τό ζυθοπωλεΐον «τό Σύνταγμα» πο- 
λνν προσελκύει κύαμον /ιέ την διαφοράν οτι τον χει

μώνα το μονοπώλιον της κοσμοπλημμύρας το έχει 
μόνον ό Τούρτογλους. Το «Σύνταγμα» έρημοΰται.

— Έπίσης καί τοΰ Κρέμερ εχει τούς φανατικούς 
τον οπιος καί τά άλλα πολυώνυμα κέντρα.

— Έκτος ολίγων χιλιάδων ’Οθωμανών, οί 
όποιοι ζώσιν είς το εσωτερικόν τής Σμύρνης εχοντες 
ιδίας συνοικίας, ίδια καφενεία καί λέσχας καί ίδια 
κέντρα συγκεντροισεως καί οί όποιοι δεν έρχονται είς 
συνάφειαν με αλλόγλωσσους καί αλλοθρήσκους, όλος 
ό άλλος πληθυσμός τής Σμύρνης δμιλεϊ κατά το μάλ
λον και ήττον τήν Ελληνικήν γλώσσαν.

— Αρμένιοι, Εβραίοι, Τούρκοι, Ιταλοί, Γάλλοι, 
Γερμανοί, Ρώσοι καί Άγγλοι όμιλούσι τήν νεοελληνι
κήν. Έν Σμύρνη μάλιστα τελείται καί το μοναδικόν 
ίσως θαύμα νά ομιλούν καί οί "Αγγλοι όχι τήν μητρι
κήν των γλώσσαν, διά τήν όποιαν γνωρίζομεν πόσον 
είνε φανατικοί, άλλά ξένην καί δή τήν Ελληνικήν.— 
Οϊα ή δύναμις σου Ελληνισμέ !

— Επικρατούσα γλώσσα είς όλους αυτους τους 
διεθνείς Σμυρναίους είνε ή απλή μας γλώσσα καί θά 
αναφέρω ένταΰ"α πολύ ορθήν παρατήρησιν γνωστού 
λογίου τής Σμύρνης, οπαδού δε τής δ /ιώδους, καθ’ 
ήν θά ήτο δυνατόν ό Ελληνικός τύπος νά έχη εν 
Σμύρνη εύρυτάτην διάδοσιν αν έγράφετο ολόκληρος 
είς- γλώσσαν απλήν καί καταληπτήν άπό όλους τους 
κατοίκους τής Σμύρνης.

— τοιοΰτόν τι συνέβαινεν όλοι οί ξένοι τής 
Σμύρνης, οί έννοούντες μόνον τήν απλήν γλώσσαν εύ
χαρίστως θά επρομηθεύοντο Ελληνικός εφημερίδας 
τών όποιων τό περιεχόμενον θά κατενόουν εύχερώς. 
Μιά ιδέα δηλ. άξια πολλής προσοχής.

— Είς τό Βουρνόβα χωρίον, άπέχον περί τά 20 
λεπτά τής ώρας τής Σμύρνης, σιδηροδρομικούς, κα; 
κατοικούμενον κατά τά ,J/i9 υπό "Αγγλων καθ’ όλον τό 
έτος, έμαθαν έκπληκτος ότι ή Ελληνική γλώσσα εινε 
ή επικρατούσα γλώσσα.

— Είς τήν Σμύρνην όταν άκούσητε, «φεύγω διά 
νά προφθάσω τό β α π ό ρ ι» νά μή παρεξενευθήτε 
πώς μέ βαπόρι δύναται τις νά ταξιιδεύση είς 
μεσόγειον μέρος, διότι οί φίλτατοι Σμυρναίοι λέγοντε; 
βαπόρι έννοοΰσι τόν Σιδηρόδρομον !

— Τά μικρά άτμοκίνητα δΓ ών τελείται ή συγκοι
νωνία τά λέγουσι βαποράκια.

— Είς τόν Βουρνόβα κάτοικε ό ποιητής κ. Άργυ- 
ρόπονλος, είς έπαυλιν όντως ποιητικήν, έν ή ή μούσα 
του άνευρίσκει πλούσιας εμπνεύσεις.

— Είς τό πρόσεχες τεύχος θά έχωμεν τήν τιμήν 
νά παράσχωμεν είς τούς άναγνώστας μας δείγματα 
τής λεπτής τέχνης τού ποιητού μας.

— Είς τό παρελθόν τεύχος έδημοοιεύσαμεν ήδη 

ετέρου Σμυρναίου λογίου καί ποιητοϋ τοΰ” κ. Βασι- 
λακάκη έργον άβρας έμπνεύσεως.

— Κατοικεί είς Κορδελών καί άπό τής μαγευτικής 
θαλάσσης τήν θέαν λαμβάνει βεβαίως τάς εμπνεύ
σεις του.

— Άπόλαυσις έκ τών σπανίων είνε τό διά θαλάσ 
σης ταξείδιον άπό Σμύρνης είς Κορδελών.

— "ΙΙδη έν Τουρκία ούδείς δύναται νά καθορίση 
ποιον πολίτευμα κυριαρχεί. Έν κράμα άκατάληπτον 
απολυταρχίας, τυραννίας, πολυαρχίας, άναρχίας. 
«’Ίσον γ ά ρ τ ό π ο λύαρχον καί τ ό 
π ά μ π α ν άναρχον» καί συνταγματικών ελευ
θεριών.

— Κάθε τμήμα άρχής καί ίδιος τρόπος τού σκέ- 
πτεσθαι καί δράν καί κάθε εΓος άρχής, (στρατοκρα
τία, συνταγματική κυβέρνησις, νεοτουρκικόν κομιτά
των καί πρόεδρος Βουλής—τού συνταγματικού Βασι- 
λέως μή λαμβανομένου ύπ ’ όφει—) μέ ιδίας βλέψεις 
καί ’ίδιον πρόγραμμα.

— Ώς έκ τούτου δέν γνωρίζει «τό σκυλί τόν 
αφέντην του» έν Τουρκία σήμερον. Διότι δέν τούς 
ήρεσε μία φράσις είς τόν Κολοκοτρώνην, παίζόμενοι1 
ύπό τοΰ θιάσου Βερώνη, κλείουν τό θέατρον καί πο
λυμελής Ελληνικός θίασος άπρακτεί έν Σμύρνη άνα- 
μένων πότε νά ευδοκήσουν νά τοϋ έπιτρέψουν έπανά- 
ληφιν τών εργασιών τον.

— ΙΙαίζεται ύπό τής κ. Αοράνδου ή «Μοναχή» τό 
δράμα τής ήμετέρας Διενθυντρίας καί ή ’Αστυνομία 
άποκόπτει άπό τά προγράμματα τήν λέξιν Β υ- 
ζ α ν τ ι ν ή ς έποχής.

— "Εργον δέ τό όποιον έπ< άπολυταρχίας, λόγοι 
τής Βυζαντινής ύποθέσεως τον θά έπαίζετο άρτιον 
κ ΐ άκωλύτως είς πάσαν τουρκικήν πόλιν, είς τήν 
Σμύρνην, τον Συντάγματος! λειτονργοϋντος άποκό- 
πτονται αί λέξεις Αυτοκράτωρ, Θεός τών 
Χριστιανών Άνάκτορον, Βάρβαρος, 
Έ πα ν ά σ τ α σ ις, συνωμοσία, σ ά λπ ι γ ξ καί 
τά παρόμοια.

— Καί παρουσιάζεται έν έργον άποκεκομμένον καί 
ευ πολλοίς σημείοις άκατάληπτον καί αύτό λέγεται 
έλευθερία.

— Καί τά άποκόπτουν οί ηθοποιοί φύβφ σνσχετι- 
θέντες άπό τό πάθημα τής συναδέλφων των κ. Βε
ρώνη.

— 'II αστυνομία άπέκοψε μόνον έκ τοϋ προ
γράμματος τό Βυζάντινή εποχή. Φανταοθήτε 
άπό ποιων δεινών έσωσε τό Κράτος του ό αστυ
νομικός υπάλληλος. Τί συμφοραϊ έπικρέμαντό'είς τήν 
Τουρκίαν αν δέν έλαμβάνετο αύτό τό μέτρον !! Αύτή 
εινε ή σημερινή Τουρκία. ’Ασύντακτος, πολυαρχου- 
μένη, παραποιούσα καί ζητούσα νά νψωθή διά τής 
παραλόγου καί άσκοπου αύθαιρεσίας.

— Έ>τυπώσεις Σμυρναϊκαί έκ τοϋ σημειοιματα- 
ρίου μου θά μάς άπασχολήσουν καί είς άλλα τεύχη. 
Ίδια αί Σμυρναϊαι ν ε ά ν ι δ ε ς καί ό Δ ά ν- 
τ η ς, αί μουσικοί συγκεντρώσεις, αί χανούμισσαι τοΰ 
Κορδελιού καί ό λαβύρινθος τών Τσαρσιών.

ΖΧ Ζ.

τ,,σης τρικυμίας ή όποια μαστίζει τάς 
Ρ^'/Α.τό/ας τοϋ ’Έθνους μας ρίγος καί φρίκην 

έπροξένουν είς πάσαν Ελληνικήν καρδίαν καί τής 
εκκλησίας μας οί κλυδωνισμοί. Ευτυχώς άπό τίνος, 

θεία συνάρσει, καί τό Χιακόν
ΊΙ γαλήνιι Μητροπολιτικόν ζήτημα διευ- 

τίϊς ΈκκληΟίας* θετήθη διά γενναίας άποφά- 

σεως τοϋ Πατριάρχου μας ’Ιω
ακείμ, άραντος άπό τοϋ μέσου τήν πέτραν τοΰ σκαν
δάλου καί καθησυχάσαντος τάς έν έξεγέρσει διατε- 
λούσας συνειδήσεις τών φιλότιμων καί εύγενών κατοί
κων τής Χίου, καί τό μείζονος σοβαρότητας Πα
τριαρχικόν ζήτημα τών Ιεροσολύμων έλύθη κατ’ 
εύχήν τής Άγιοταφικής ’Αδελφότητος άναγνωρισάσης 
έν άδελφική σύμπνοια τήν ποδιάν καί σεβαστήν 
μορφήν τοϋ πνευματικού άδελφού των ώς άνωτάτου 
άρχοντας τού Ίεροσολημιτικού θρόνου.

ΊΙ έπελθοϋσα ήδη γαλήνη είς τούς κόλπους τής 
Εκκλησίας μας άφίνει τόν καιρόν είς τόν μακαριώ- 
τατον Δαμιανόν καί τήν περί αύτόν Αγίαν ’Αδελφό
τητα νά μεριμνήση διά σοβαρότερα ζητήματα άφο- 
ρώντα ΰψιστα συμφέροντα τοΰ ’Έθνους καί τής Εκ
κλησίας.

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΦΩΚΕΩΝ

(Άοχαία άπούάΟοα πόλεως «Χοΰόης» 
και Δελόών. — Χονόα πόλις και κόλ· 
πος Χουόαϊος. — Νοαιόαατοκοπεϊον 
και οπλοποιείο ν Φωκέων. — Αηιιος 
Δελόών και Χούιίης).

Έν τι] ιστορία ΓΙαπαρρηγοπούλου έν μέν τι] 
σελ. ι 50 Τόμος ι άναφέρονται τά έξής :

« Άρχαΐοι καί νεώτεροι διεφώνησαν περί τοΰ άν ή 
»Κίρρα κα' ή Κρίσσα ήσαν δύο διάφοροι πόλεις ή μία 
καί ή αύτή, άλλά πιθανωτέρα φαίνεται ή πρώτη γνώ- 
»μη, καθ’ ήν ή Κίρρα ήτο ό τής Κρίσσης λιμήν. Έκ 
Τ»τών τριών δέ τούτων πόλεων Δελφών, Κρίσσης, 

»Κίρρας ή πρώτη καί ή τρίτη ήσαν κατ’ άρχάς όλστς 
»ά κ α τ α ν ό μ α σ τ ο ι, μεγάλη δέ καί Ισχυρά άνα- 
»φαίνεται »/ Κρίσσα, κατέχουσα άπαν τό μεταξύ ΙΙαρ- 
»νασσοΰ, Κίρφιος καί τού έξ αύτής όνομασθέντος 
»Κρισσαίου κόλπου πεδίον, τό δέ σπουδαιύτερον καί 
»<ιύτό τό ιερόν τής πειθούς, δηλαδή τό Μαντέϊον καί 
»έχουσα όχι μικρά ώφελήματα άπό τούς πολυαρίθ- 
»μους προσκυνητάς όσοι προσήρχοντο είς αύτο δια 

νξηράς καί θαλάσσης».
Έν δέ τή σελ. τόμ. ι άναφέρονται τά 

έξής:
«Ό Φιλόμηλος, ώς φαίνεται, δέν έλαβεν είμή 

»χρήματα' ό διάδοχος αύτοΰ Όνόμαρχος έπέβαλε 
»χε!ρα καί είς τά άναθήματα, νομισματοκοπών μεν 
»τά έκ πολυτίμων μετάλλων, μεταβάλλων δέ είς όπλα 
»τά έκ χαλκού καί σιδήρου. Άλλά συνεπ1 ηρώθη ή 
^λεηλασία έπί τού τρίτου στρατηγού τοΰ Φαύλου' 
«τότε κατεκόπησαν ιδίως είς νόμισμα 120 διτάλαντοι 
»χρυσαΐ πλίνθοι καί 360 διμναϊαι χρυσαΐ φιάλαι καί 
»λέων χρυσούς καί άγαλμα χρυσοΰν γυναικός, άπαντα 
»άναθήματα όντα τοΰ Βασιλέως τών Αυδών Κοοίσ- 
»σου, ών μόνη ή άξια ύπελογίζετο είς τετρακισχίλια 
ντάλαντα.Τό δέ έτι, εί δυνατόν, δεινότερου οί θησαυροί 
»οΰτοι δέν έδαπανώντο άπαντες είς τάς πολεμικός 
»καί πολιτικός τών Φωκέων χρείας' πλεϊστοι κατη- 
»σωτεύοντο είς τάς έρωμένας τοϋ Όνομάρχου, τοϋ 
»Φαύλου καί τών άλλων ισχυρών άνδρών τής Φω- 
»κίδος, ών πολλαι άναισχύντως περιεφέροντο δημοσία 
»κεκοσμημέναι διά τών πολυτίμων καί ιερών άναθη- 
»μάτων όσα ή ευσέβεια τού Ελληνικού έθνους είχεν 
»άλλοτε άφιερώση είς τόν έν Δελφοϊς Θεόν».

Έκ τών ανωτέρω πείθεται τις 1) οτι ή 'Αρχαία πόλις 
Αελφοΐ έκειτο ένθα σήμερον κεϊται τΰ χωρίον «Χρυσό» καί 
ίδει ό Δήμος νά ονομάζεται Δήμος Δελφών καί ή προπείονοα 
τον Δήμον πόλις Δελφοί καί οίιχί «Χρυσό», 2) οτι οντε Κρΐσ- 
σα οντε Κίρρα υπήρχαν εν τή άρχαιόιητι, άλλά «Χρυσά» καί 
δέον ό δήμος Διοτομίων νά όνομαοθή Δήμος Χρυσής με έδραν 
συνοικισμοί’ άπό τής παραλίας Διστόμου μέχρι 'Αγίων θεο
δωρών, οστις ήτο ό λιμήν τής Χρυσής καί Δελφών, 3) οτι 
άπό τής άρχαίας πόλεως Χρυσής καί τοΰ λιμένος αυτής ιυνο- 
μάσθη ό κόλπος ό πρό τοΰ έλαιώνος τής Μονής 'Οσίου .1ου- 
κα Χρυσαϊος, 4) οτι τ/ ‘Αρχαία αποβάθρα τοϋ λιμένος τής 
πόλεως Χρυσής σώζεται οι'μιερον καί κεϊται δεξιά τοΰ λιμένος 
Άντικίρρας έπί ΰφηλής πέτρας περιβεβλημένης άρχαίους ογ
κώδεις λίθους. Έπί ταύτης δε νφοΰται σήμερον ώς φάρος τΰ 
Έκκλησίδιον τών 'Αγίων θεοδώρων, 5) οτι ή αρχαία πόλις 
Χρύσα ήκμαοεν εν τή άρχαιότητι διά τά Χρυσοιρυχεΐα καί 
Μεταλλεία σιδήρου, Χαλκόν και άλλων πολυτίμων μετάλλοιν 
έκ τών όποιων έκόπτοντο χρνσα νομίσματα καί κατεοκενά- 
ζοντο έκ σιδήρου καί χαλκού όπλα διά τήν άμυναν αϊτού τού
τον Μουσείου καί τών άλλων Φωκικών πόλεων, ώστε προ
φανώς έκ πλάνης άναφέρεται έν τή ίστορίη. τοΰ Ίερον πολέ
μου μεταξύ Φωκέων καί Μακεδόνων, οτι δήθεν οί Φωκεϊς 
έλήστευον τό Μαντέϊον τών Δελφών, έν ώ διά τής είλαβείας 
τών Φωκέων καί τον πλούτου τών Μεταλλείων 
αυτών άνηγέρθησαν οί Δελφοί καί τΰ Φωκικόν καί έπλοντί-
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uoj’to ιά Οηηανροψυλάκια τών leAf/wr, JAri wr, Μαντείου - 
Τρνγωνίον καί όλων των συμμάχων πόλεων, ώς καί τών νι
κητών Μακεδόνων.

Τίς οίδεν έάν τά έπί τών ορίων τών Φωκίων σωζόμενα καί 
σήμερον Μεταλλεία δέν συντελέσωσιν εις την άπελευ&ίρωοιν 
τών αλυτρώτων αδελφών μας Μακεδόνων, οίτινες χάριν της 
ένότητος τον 'Ελληνισμόν καί τοΰ πολιτισμού κα&υπέταξαν διά 
πολεμάν τοί ς προγόνους μον Φωκεΐς, ονς αδίκως άποκαλεΐ ή 
ιστορία * Ενάγεις έν ώ έκ τον χρνσοΰ τών χρνσωρυχείοίν αυ
τών έκόπτοντο χρυσά νομίσματα καί έκ τών μετάλλων τών 
Μεταλλείων των κατεσκενάζοντο όπλα. ΊΙ επικείμενη εκμε
ταλλευτής τών Μεταλλείων τών Φωκίων κείμενων έηι*  όλων 
τών ορίων εης Φωκίδας ΰέλει αποδείξει την αλήθειαν.

* Σννϊχηα Ικ ΣεΙ. 6β8.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΠΟΥΣΙΑΔΗΣ
Δικηγόρος

ΜΙ ΦΥΛ Η Ν ΑΤ ςΑ

(Εκ του (Μιιειωματαοίου μου)

7'ύ εσωτερικόν τής νήσον Λέσβου γέμει κυνηγίου 
ώς έκ τούτου τά !1/)0 τών κατοίκων φημίζονται ώς 
Αριστοι κυνηγοί.

— Πρωτεύει όμως δια τα κυνηγετικά του άθλα δ 
κ. Ναταλ. Βαρζίλης ύποπρόξενος τής Αυστρίας, έν 
έκ τών πλέον αγαπητών μελών τής Μιτυληναϊκής 
κοινωνίας.

— ’Ευνοείται ότι είς τήν γενικήν αύτήν έπίδοσιν 
δέν ήδύνατο να υστέρηση καί τό ώρα'ον φύλλον.

— Ή νεαρωτάτη καί μονογενής θυγάτηρ τοϋ κ. 
11. Βασιλείου Δημάρχου Μιτυλήνης, τείνει να καταστή 
μία θαυμασία κυνηγός τής νήσου.

— Ή δίς Βασιλείου Ακαταπόνητος Ακολουθεί τόν 
σεβαστόν πατέρα της έξ ίσου μανιώδη κυνηγόν.

— 'Η τάσις αυτή τής νεαρας Λεσβίας κόρης μάς 
ύπενθυμίζει οτι πολλαί δεσποινίδες τής νήσου διακρί- 
νονται αλλαι μέν ώς αριστοι έρέτιδες, αλλαι ώς αριστοι 
αλιεϊς, καί αλλαι ώς έρασιτέχνιδες είς τήν φοντογρα- 
φίαν.

— Εΐνε ώραϊον τό θέαμα τών Αβρών δων Ράλλη 
αίτινες μόναι κωπηλατοϋσαι καί πηδαλιοχούσαι διευ- 
θύνουσιν Ανά διαφόρους διευθύνσεις τοϋ λιμένος τήν 
κομψήν λέμβον των.

—■ Ουχι σπανίως μάλιστα έξερχόμεναι τοϋ λιμένος 
καί επιδιδόμενοι είς αλιείαν πλουτίζουσι τό εσπερινόν 
των τραπέζι μέ φρεσκότατους Ιχθύς.

— 'Ο γράφων Ακόμη ενθυμείται τούς γευστικωτά- 
τους ίχθϋς τούς οποίους ή ευγένεια καί ή άβρόοης 
τών δων Ράλλη έπρομήθευσε είς τό τραπέζι τοϋ ξε
νοδοχείου των. Και δ κύριος Βαγγέλης τοϋ 
Μαλακού γνωρίζων τήν προέλευσίν των έθεώρησε 

καθήκον του νά έπιστατήση είς τό επιτυχές μαγεί- 
ρευμά των.

— Ή κοινωνία τής Μιτυλήνης δύναται ν’ Αποτε- 
λέση άντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης έξ ής θά Ανακύ- 
ψουν συμπεράσματα ικανοποιητικά δια τήν υπόδουλον 
όμογένειαν. .

— Εΐνε μία κοινωνία ξεχωριστή, κτυπητή, ζων
τανή ή οποία ζή μέ απλότητα Αλλά καί μέ μεγαλιίϊον, 
μέ εμπορικούς υπολογισμούς Αλλά καί μέ ιδανικά, μέ 
Αφέλειαν Αλλά καί αξιοπρέπειαν, μέ Αγάπην πρός τά 
πάτρια Αλλά καί μέ προοδευτικόν πνεΰμα.

— Κάμνει έντύπωσιν ή μόρφωσις τής πρωτευού- 
σης τής νήσου κοινωνίας, ή δποΐα ανεπιτήδευτος καί 
απηλλαγμένη στόμφου καί υπεροψίας εμπνέει όχι 
μόνον τήν έκτίμησιν αλλά καί. τήν συμπάθειαν καί τόν 
σεβασμόν.

— 'Ως έκ τούτου ούδέν άπορον αν ή Μιτυλήνη 
έπέδρασεν εύεργετικώς έφ’ δλων τών πέριξ πόλεων 
καί χωρίαιν.

— Ή έμπορική καί κοινωνική Ακμή τών γειτονι
κών μερών τοϋ ’ Αδραμιττιού, Δικελί (’Λταρνέως), 
Φρένελι, Περγάμου, ’Λτζανοΰ, Τσανταρλί, πλείστων 
χωρίοιν τής Τρωάδας μέχρι τοϋ Πόντου καί Αντι
θέτους μέχρι τής Σμύρνης οφείλεται ε’ς τήν έπίδρασιν 
τών διεσκορπισμένων είς αύτά Μιτυληναίων.

— Ή έμπορική καί βιομηχανική Ακμή τής νήσου 

εΐνε απαράμιλλος.
— 'Π καταπληκτ κή διάδοσίς τής έλαίας εΐνε πηγή 

πλούτου διά τους φιλοπόνους καί φιλότιμους κατοίκους 
τής νήσου.

— 'Υπολογίζεται ότι ή νήσος ούτως εύημεροϋσα, 
μέ παραγωγήν γεωργικών προϊόντων αφθονον, μέ 
βιομηχανίαν ακμάζουσαν καί μέ έμπόριον εισαγωγικόν 
μεγίστης σπουδαιότητος προσφέρει κατ’ έτος είς τό 
δημόσιον ταμείον φόρους ύπό διαφόρους μορφάς 
300,000 λιρών Τουρκίας, ήτοι περί τά 7,000,000 
φράγκα.

— Παράγει θαυμάσιους σάπωνας έχει δέ όχι ολίγα 
έργοστάσια βιομηχανικά ήτοι σαπωνοποιεία, ελαιοτρι
βεία καί πυρηνελαιοεργοστάσια.

— 'Ο βίος έν Μιτυλήνη εΐνε έξόχοτς ευχάριστος. 
Τοποθεσίαι Απαράμιλλοι, ίκανοποιοϋσαι καί τήν πλέον 
λεπτήν καί Απαιτητικήν φύσιν, θάλασσα Απείρου γοη
τείας, σελήνη δημιουργούσα ποιητάς, έξοχαί έν άίς 
εναλλάσσονται σκηνογραφίαι μαγεύουσαι αί μέν πλειό- 
τερον τών δέ καί έπί πίέον βίος εύθηνότατος, ίχθϋς 
νωποί καί γευστικοί, φρούτα, γαλακτερά άφθονα, 
καθιστώντα τόν βίον έξόχως τερπνόν.

— 'Ω; έκ τούτον καί οί έπιοκέπται τής Λέσβου 
Απέρχονται καταμαγευμένοι καί διά τήν νήσον καί διά 
τούς εύγενεϊς κατοίκους της.

Δ. Ζ.

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣΒ Α € 1 Λ Ε Υ £ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ’
ΥΠΟ

MAURICE MONTEGUT

Προσεπάθει νά μαντεύση τό έσωτερικόν τών Ανα
κτόρων κ’ έμαθε τας συνήθειας τών έντός αύτών. 
Τήν τάραν τοΰ περιπάτου εύρίσκετο πάντοτε έκεΐ χαι
ρετούν και ύποκλινόμενος έδαφιαίως αύτός ό διάδοχος 
τών μεγαλειτέρων εύγενών τοϋ κόσμου πρό τής Κορ
σικανής ή οποία δέν έμεινεν Αμέτοχος είς τήν αρ
παγήν.

Βεβαίως δέ θά έκίνησε καί τήν προσοχήν τής 
Pauline διότι είχε μεγαλοπρεπές κ’ ύπερήφανον 
ύφος.

Μίαν ημέραν μάλιστα τοϋ έγέλασε Από σκοπού.
’Ιδιότροπος καί φαντασιώδης, μή ύπακούουσα παρά 

εις τας στιγμιαίας εμπνεύσεις της, ή Pauline δέν πε- 
ριεφρόνησε τό βωβόν αύτό πρόσωπον τό δποΐον τήν 
ήκολούθει βήμα πρός βήμα.

Τήν αύτήν λοιπόν ημέραν μέ τήν ώραιαν Αφοβίαν 
τής ηλικίας καί τοΰ χαρακτήρας του παρουσιάσθη δ 
Grandlys ένώπιον της είς τ’ Ανάκτορα Borghese 
Αποφασισμένος να τής φανερώση τό μυστικόν του, 
έτοιμος νά παίξη μέ τήν ζωήν του, μή ύποφέρων νά 
τόν θεωρή έκείνη ώς ένα κοινόν άνθρωπον κ’ έπιθυ- 
μών συγχρόνως νά τήν έκπληξη κι’ αύτός καί νά τήν 
σκανδαλίση διά τού πλέον δυνατού μέσου.

Περίεργος τόν έδέχθη εκείνη ύπό τό πλαστόν όνομά 
του έρωτήσασα αύτόν τί έπιθυμεΐ. Τώρα δ Grandlys 
θά έβίεπε κ' έκ τού πλησίον τό Αριστούργημα αύτό 
τό δποΐον ήτο συγχρόνως τό πιο χαϊδεμένο Απ’ τά 
χαϊδεμένα παιδιά καί ή πλέον ιδιότροπος τών γυ
ναικών.

'Η έπιρροή της έφ’ όλων ήτο μεγίστη και πάντες 
ύπέκυπτον είς τήν θέλησίν της. Ήτο Αξία νά κάμη 
κάθε είδους τρέλλαν δια τό παραμικρόν, όπως έδέχθη 
να σταθή γυμνή είς τό έργαστήριον τού Canova θέ- 
λουτα Αφ’ ένός μέν νά έκπληξη καί δοξάση τόν καλ
λιτέχνην, φανταζομένη δέ μετ’ εύχαριστήσεως Αφ’ 
έτέρου τόν θαυμασμόν καί τήν γοητείαν τών μετα
γενεστέρων πρό τοΰ αγάλματος. Έλάτρευε τόν ίδιον 
της εαυτόν ήρέσκετο είς κιίθε είδους κολακείαν καί 
δέν έδέσμευε ποτέ τήν φαντασίαν της.

Τήν μεγαλειτέραν της όμως ύπερηφάνειαν ι’ιπετέλε1 

ή προσωνυμία «.βασίλισσα τών λεπτουργημάτων». 
Δύτό ήτο δ μεγαλείτερός της τίτλος δ όποιος καθότς 
ένόμιζεν αύτή, έξεδήλου όλην της τήν λεπτότητα καί 
φιλαρέσκειαν.

'Ο πρώτος τηζ σύζυγος στρατηγός Leclere απέ- 
θανεν όταν ή Pauline ήτο μόλις είκοσι δύο έτών, είς 
τό εικοστόν τρίτον έτος τής ηλικίας της έ,νυμφεύθη 
τόν περίφημον Camille Borghese, όχι διότι τόν 
ήγάπα περισσότερον τοΰ πρώτου συζύγου Αλλά διότι 
τό πριγκηπικόν στέμμα έκόσμουν θαυμάσιοι Αδά- 
μαντες.

Τοιαύτη λοιπόν ήτο κατά τήν έποχήν έκείνην αύτή 
τήν όποιαν μακράν δ Ναπολέων ώνόμαζε Paulette.

’’Εμπροσθεν της δ Grandlys σαστισμένος έδειξε 
διά μιας χειρονομίας τας κυρίας τής τιμής κι’ υστέρα 
τής έδοτσε μίαν έπιστολήν τί]ν δποίαν έβγαλε Από τήν 
τσέπην του.

Έκεΐ μέσα τής τά έγραφεν όλα, τής φανέρωνε τό 
μυστικόν του καί τής παρεδίδετο καθ’ δλοκληρίαν.

Ή έπιστολή τελείωνε ώς έξής. 'Ένα πραγμα σας 
ζητώ μόνον «.έάν δέν έχον νά ελπίζω τίποτε Από σάς 
παραδώσατέ με είς τόν αδελφόν σας' αύτή εΐνζ ή 
μόνη μου έπιθυμία»■

Ένώ έδιάβαζε τας γραμμάς αύτάς ή Pauline 
έρυθρίασεν έλαφρώς καί τό χέρι της άρχισε νά τρέμη 
Ανεπαισθήτως. "Υστερα σηκώσασα τά μάτια της πα- 
ρετήρησεν αύτόν δ όποιος όρθιος ένώπιον της περι- 
μενε τήν καταδίκην του.

Μήπως ήτο κανένας τρελλός, κανένας κατάσκοπος 
μήπως ήτο Αληθινά αύτό; δ όποιος ίσχυρίζετο ότι εΐνε;

Τής έφαίνετο πολύ νέος για νά ψευσθή μέ τόσην 
αύθάδειαν εκτός δέ τούτου παρ’ όλην τήν συγκίνησιν 
ή όποια τόν κατείχε έφαίνετο ότι εΐχε δίκαιοί’.

'Η εύγένειά του καί ή επιμελημένη του ενδυμα
σία Απέκλεισε κάθε ιδέαν παραφροσύνης. Λοιπόν :

’Έ! καλά" Αργότερα έβλεπε πρός τό παρόν τό 
έπεισόδιον τής έφαίνετο πολύ διασκεδαστικόν.

Συνελθοϋσα έκ τής στιγμιαίας ταραχής της ή Pau
line πήρε Από τό πλησίον της τραπεζάκι ένα ασημέ
νιο μολύβι κ’ έγραψε γλήγορα στό πίσω μέρος τοΰ 
γράμματος όλίγας λέξεις. "Υστερα Αφού έδίπλωσεν 
τήν επιστολήν τήν έπέστρεψε στον Grandlys καί τοΰ 
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έδωκε νά έν νόηση μ’ έι· χαριτωμένοι1 κίνημα, οτι 
μπορεί νά φύγη.

’Εκείνος ύπεκλίθη εκ νέον κ’ έφυγεν.
Άπό την συγκίνηοιν η οποία τον έπνιγε δέν ήδυ- 

νήθη νά εΐπη μίαν λέξιν.
— Δέν εϊνε τόσο φλύαρος αύτός έδώ, είπε κάποιος 

έκ τών παρισταμένων.
— Μάθετε Απήντησε ζωηρώς ή Pauline, οτι αντος 

εϊνε πιο εύγενής άπο τούς Borghese και τούς Savoie 
ηνωμένους.

Αύτό ητο όλο' εϊχεν αρχίσει ηδη νά τον υπερα
σπίζεται.

Στον δρόμο ό Grandlys ήνοιξε τό γράμμα είς το 
όποιον η Pauline έγραφε.

— Δέν έχω σκοπόν νά σάς προδώσω είς τόν Αδελ
φόν μον' έπιθυμώ νά σάς βλέπω συχνά. Καύσατε 
άμ'σως την επιστολήν.

rO Grandlys Ανέπνενσεν.
"Ωστε δέν θά τόν κατεδίωκε' τουναντίον έπίστευσε 

στα λόγια του καϊ τοΰ έπέτρεπε νά τήν πλησιάση.
Τό κεφάλι τον έγύριζε.
Άλλά πώς έπανεϊδον άλλήλονς, διότι αυτό ώρισμέ- 

νως συνέβη, κάνεις δέν τό ξέρει! Τίποτε, δμως δέν 
πρέπει νά μας έκπληξη προκειμένου περί τής Pauline 
Bonaparte ή οποία ώς ό άδελφός της ήτο τολμηρϊ είς 
τά Επεισόδια. Μέ τήν διαφοράν δτι αυτή μή έχονσα να 
κατακτήση βασίλεια διεσκέδαζε δπως ήθελε ιήν μονοτο
νίαν της. Ήρέσκετο νά γυρίζη τήν νύκτα μέ ανδρικήν 
ενδυμασίαν είς τά Αθλια οικήματα τών ’Ιταλικών 
λιμένων, ν’ Ανακατεύεται μέ τους μεθυσμένους ναύ- 
τας καϊ κτυπώσα μετ’ ατ’τών τό ποτήριόν της νά λέγη 
τά τραγονδιά των.

Καϊ αυτήν λοιπόν τήν φοράν θά εϊχε θέση κάποιον 
στρατήγημά της είς ένέργειαν διότι τό πνεΰμά της 
ήτο πολύ παραγωγικόν, κ’ έμηχανάτο μ’ έκπλήσουσαν 
ταχύτητα τά πάντα.

Μάλιστα! έπανιδόθησαν ήμέραν ή νύκτα, είτε έδώ, 
είτε έκεΐ.

Ό Grandlys τής διέλυσε και τάς τελευταίας της 
Αμφιβολίας περϊ τοΰ άτόμου φέρων είς αυτήν σοβαρός 
άποδείξεις, έκείνη δέ έπείσθη ευκόλως διότι τής 
ήρεσε πολύ τό έξωτερικόν του, ή χάρις του καϊ ή 
ώραιότης τής καταγωγής τήν οποίαν εϊχε κληρονο- 
μήση άπό τήν μητέρα του. Ώς άνθρωπος τήν έν- 
διέφερε περισσότερον Από κάθε άλλον, έκτος δέ τούτου 
καϊ ή μικρά των συνωμοσία τήν διεσκέδαζε πολύ.

Μίαν εσπέραν ήρχισεν αίφνης νά τοϋ μιλή σοβαρά, 
νά τοϋ έμπνέη θάρρος και νά τοϋ δεικνύη τόν δρόμον 
ό όποιος ήνοίγετο έμπροσθέν του πλήρης μέλλοντος.

— Διά νά μ’ άρέσης, τοϋ έλεγε, καϊ διά νά σέ 
Αγαπώ ισχυρίζεσαι δτι εϊσαι έτοιμος νά πράξης τά 
πάντα παραιτούμενος κα! αυτών τών δικαιωμάτων 

σου προς Απόκτησιν ενός άπολεσθέντος θρόνου. Κα- 

κόμοιρο παιδί! Άλλ’ έγώ ίσα ίσα θέλω δλως τδ 
έναντίον. ’Ακούσε με καλά' σοϋ μιλεΐ ή Αδελφή τοϋ 
Ναπολέοντος. "Εσο βέβαιος δτι κάθε λέξι ποϋ θά 
σοΰ πώ τήν έχω προηγουμένως καλά σκεφθή. Είμαι 
κριτική και ειλικρινής. Θέλω νά γίνης μεγάλος δχι 
δι’ έμέ άλλά διϊ σέ αύτόν, θέλω ν’ άναγείρης μέ τά 
ίδια σου τά χέρια τήν κατερειπωθεΐσαν πατρικήν κλη
ρονομιάν. Ή έποχή μας Ανήκει είς τους Ενεργητι
κούς Ανθρώπους είς τους Ανθρώπους τής θελήσεως. 
Ένθυ μισού τους στίχους τοϋ Βολταίρου.

« 'Ο πρώτος βασιλεύς ύπήρξε γεναΐος στρατιώτης».
Λοιπόν άκολούθησε καϊ σέ' τό στάδιον τών προγό

νων σου' κατατάξου είς τόν αύτοκρατορικόν στρατόν, 
ό όποιος εινε πάντοτε γαλλικός.

Τά μάτια τοΰ Crandlys δ εστάλησαν. Τά λόγια 

αύτά ύπερέβαινον πάσαν προσδοκίαν του και τάς 
πλέον τρελλάς φαντασίας του.

(Ακολουθεί)
ΜΙΤΣΛ ΠΕΡΙΏΤΠ

J ΝΤΑ ΠΟΚΡΙ NO Μ ΕΝΟ1 είς τόν πόόον τών νέων 
άνά τά κέντρα τον ελληνιομοϋ συνδρομητών μας τών 
έπι^υμούντων νά παρακολιυ&α,σι την οικονομολο

γικήν παρ' ήμϊν κίνησιν παρεκαλέσαμεν τόν πρντανιν τών 
παρ*  ήμϊν επιστημόνων οικονομολόγων κ. Μάξι μον "Αμλετ 

όπως ευαρέστησή και πα-

* Συνέχεια Ικ οθ).. 662.

Ό Κ. Μάξίμος "ΑΐΙ^ετ ρέχη ε’ις τήν « ’Ελληνικήν
*Επι^εώρησιν» κατά μήνα,

άπό τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου, πίστην εικόνα τής παρ*  
ήμϊν χρηματιστικής, τραπεζιτικής, εμπορικής κα'ι βιομηχα
νικής κινήσεως. 'Ο κ. Μάξιμος "Αμλετ όστις γνωστός τυγ
χάνει, κα'ι έξω τών ελληνικών ορίων, διά τήν έμβρίέλειαν και 
σοβαρότητα τών οικονομολογικών αυτόν μελετών ευηρεστή'ίλη 
πάνυ προ&υμως ν*  άναλάβη τήν τακτικήν έπι τοϋ ζητήματος 
τούτον συνεργασίαν έν τή « 'Ελληνική 'Επιόεωρέ,σει*  ητις 
εόεσεν είς τήν διάθεσίν του 4 σελίδας μηνιαίως πρός επαρκή 
κα'ι άρτι αν διατυπωσιν τών αυθεντικών καί τόσης επιβολής 
γνωμών τον. νΕχομεν τήν πεποίθησιν ότι διά τής άποφάσεώς 
μας ταύτης άνταποκρινόμεθα πλήρως είς τάς υποχρεώσεις ας 
μάς επιβάλλει ή τόσον πάνδημος όσον καί ενγενής νποστήριξις 
τοϋ τε έσω καί έξω ελληνισμόν προς τό έργον μας, δημοσία 
δε έκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας είς τόν διαπρεπή συνερ
γάτην μας όστις διά τής ενγενοϋς αποδοχής του μάς ενισχύει 
είς τόν άγώνά μας, καθιστά τό έργον μας περισσότερον ενδια
φέρον καί μάς παρέχει τό μέσον νά εξυπηρετήσω μ εν άρτιώτε- 
ρον τάς εύγενεϊς κα'ι πατριωτικός βλέφεις μας.

ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ*

*Οποίαν δ' έντύπωσιν δύναται νά παραγαγη εις 
τόν θεατήν η θέα έκείνη τών τριών γενναίων πλα
σμάτων τών όποιων τό αϊμα άναβλύζει έκ τών χαι- 
νονοών θανάσιμων πληγών, γραφϊς δέν δύναται βε
βαίως νά περιγραφή. Ό πολεμιστής καϊ ηρως έκεϊνος 
’Ιάπων έγκαταλείπων τά Ατυχή έκεΐνα όντα τρέχει 
κατόπιν τοΰ έχθροΰ καθ’ ού έπιτιθέμένος λαύρως 
διεκδικεΐ τήν <>ργήν του, νικά τούτον καϊ τρέπει το 
τάγμα m’lfoo είς φυγήν κατατροπώσας έντελώς. Μτυ- 
χώς δμα>ζ οί Αξιωματικοί, οϊτινες πολεμοΰσιν ύπό τάς 
σημαίας των κατεστράφησαν πάντες. Μετάτό γε^’ονός 
δέ τούτο έπενδή ή επιστροφή τοΰ νικητοΰ μόνου άνευ 
στρατεύματος ήθελε θεωρηθή ούχϊ ένδοξος καϊ τιμη
τική, τοσούτον ύπό τής ιδέας ταύτης ταράσσεται ώστε 
τρέχει πρός τήν πεδιάδα έγκαταλιπών έκεΐ είς τήν 
έρημον τόν ίππον του, Αποπέμπει οϊ’καδε τούς ένα- 
πομείναντας στρατιώτας, μένει έλεύθερος, Αποβάλλει 
τήν πολεμ'κήν περιβολήν του καϊ διά τής ιδίας του 
σπάθης Ανοίγει τήν κοιλίαν του Ακολουθούν τό Hara- 
kiri. Μετ ΐ τδ φοβερόν τραύμα έπέρχονται δριμύτατοι 
πόνοι καϊ ό ήρως τής τραγωδίας ταύτης δέν έχει 
ονδένα πλησίον του ΐνα τόν Απελευθέρωση έκ τοΰ 
μαρτυρίου.

Αίφνης ομιος διέρχεται ά,νθρωπός τις έκ τής πε- 
διάδος—ό πολεμιστής μέ όδυρμούς προσκαλεΐ εις 
βοήθειαν αυτόν' πλήν δυστυχώς ό διερχόμενος εϊναι 
έχθρός όστις άντί νά δρέιμη πρός βοήθειαν Απέρχεται 
ύβρίζων αύτόν.

Τότε δ ήρως ύποβαστάζο»· μέ τήν μίαν χεϊρα τά 
έντόσθιιί του καϊ μέ τήν έτέραν χειριζόμενος τήν 
σπάθην τρ'χεί έναντίον τοΰ ύβριστοΰ τοΰ περιφρονή- 
σαντος ενα φυχορραγοΰντα καϊ συγκεριρώινον ιιπάσας 
τάς δυνάμεις του κτυπα αύτόν καϊ τόν ρίπτει νεκρόν 
πρό τών ποδών του.

Κατόπιν έπειδή καθίσταντο οί πόνοι δριμύτατοι 
θέτει έπϊ τής γής τέ/ν λαβήν τής σπάθης του καϊ 
στρέφιον γενναίω; τήν αιχμήν πρός τήν καρδίαν 
τραυματίζεται θανατηφόρως καϊ έκπνέων Αποδίδει 
οΰτω τόν εύγενή φόρον διά τοΰ εύγενεστ έρου θανάτου 
είς τήν πατρίδα του. ιιΤό νά Αποθάνη τις μόνος του 
Αφ’ ου ήνοιξε τήν κοιλίαν του Αποτελεί διά τούς ’Ιά
πωνας τό άκρον άωτον τοΰ ήριοϊσμοΰ».

♦
Καίτοι έν ’Ιαπωνία αι περϊ ηθικής ίδέαι δέν Αφί- 

στανται πολύ τών ήμετέρων, έν τούτοις ιδιαίτεροι 
κοινωνικά! συ.θήκαι διαπλάττουαι κοινωνικόν κάθε- 

στώς απορρέον έκ τής τελειότητας τοΰ πολιτισμού 
αύτών καθότι αύ'οϊ οί γονείς πτωχής νεάνιδος ήτις 
έσχε τό δώρον τής καλλονής προβλέποντες τό Αναπό
φευκτου καϊ έπιβαλλόμενον ίσιος έκ τών περιστάσεων 
μέλλον αύτής, όδηγοϋσι ταύτην έξ Απαλών ονύχων 
είς τδ Yoskivara πρός τόν σκοπόν τούτον έγκατα- 
στημένον ενδιαίτημα, ένθα ού μόνον θά διοατΰται 
καλώς, Αλλά είς έπίμετρον θέλει τύχει τής μάλλον 
έπιμεμελημένης Ανατροφής καϊ Αρτιας κοινωνικής 
μορφώσεως καϊ έκπαιδεύσεοις, ής τυγχάνουσι πόσαι 
αί έν τώ καταστήματι ιούτοι νεάνιδες.

Τό ύφος δέ, είς τό όποιον έξικνοϋνται, <ιί νεάνιδες 
αύται ώς έκ τής παιδείας καϊ τής μορφώσεως αύτών 
ιδία δέ είς τας ωραίας τέχνας καϊ μάλιστα είς τόν 
χορόν καϊ τήν ώδικήν τάς καθιστά περιζήτητους και 
έπιθυμητάς έπϊ τοσούτον ιόστε νά θεωρήται ειπύχημα 
είς τήν οικογένειαν έκείνην, ήτις δύναται νά φαιδρύνη 
έορτάς καϊ συμπόσια διά τής παρουσίας μιας έξ αυ 
τών, καϊ ό τύπος δ ’Ιαπωνικός έπασχολετται περϊ 
αύτών, καθ’ ον τρόπον ό Ευρωπαϊκός διά τάς έξο
χους καλλιτέχνιδας. ’Εντεύθεν πολλά! έξ αυτών είσίν 
αί μάλλον ύπό τής τύχης εύνοούμεναι έν τή Αποκατα- 
στάσει των καθότι οί έν τώ ένδιαιτήματι τούτοι εισερ
χόμενοι έπισκέπται λαμβάνουσι τήν Αφορμήν νά έκτι- 
μήσωσι τά σπάνια τή Αλήθεια προτερήματα τών νεα- 
νίδων τούτων, άτινα συντελοΰσιν είς τάς μάλλον ευτυ
χείς ένοτσεις' καϊ τοΰτο προέρχεται καθότι έν ταΐς παρά 
τοϊς ’1‘ϊπωσι κρατούσαις ίδέαις, ή τοιαύτη γυνύ/ δύνα
ται ν’ Αποτελέση τύπον μητρός και συζύγου, ήτις ώς 
έκ τής πείρας καί τής έν τή κοινωνία Αναμίξεως προσ- 
κταται τήν αξίαν έκείνην, ήν δέον νά περιβάληται ό 

πυρήν τής οικογένειας.
Δέν νομίζω ασκοπον έν προκειμένομ είς τήν Αη·ήγ^]- 

σιι· γεγονότος περιπεσόντ >ς τή έμή Αντιλήφει είς ί!ν 
έκ τώ»· έν Ευρώπη ταξειδίων μου καϊ έν ώ περιλαμ
βάνεται πάσα ’Ιαπωνική ιδέα. Καϊ τοΰτο συμβαίνει 
έν τώ προσεόπω τού Κ. X. πρεσβευτοΰ τής ’Ιαπω
νίας παρά τή αύλή τού Β. ούτινος ή νόμιμος σύζυγος 
πριν νυμφευθή τούτον ήτο όρχηστρϊς Gaicha (Τ'αϊσσα). 
Τό κατ’ έμέ φρονώ οτι δέν εϊναι Αποδεδειγμένον ότι 
ή ’Ιαπωνική οικογένεια δέν εινισ ήσσον έγθτκή τής τών 
πεπολιτισμένων λαών, καϊ ίπμφίημαι εις τόν Αναγνώ
στην τήν περϊ τούτου κρίσιν. Έν τή Αφηγήσει ταύτη 
δέν νομίζω άσχετον καϊ τήν μνείαν καϊ ετέρου γεγο
νότος, τό όποιον προαεπιμαρτυρετ τήν βαρύτητα τής 
τηρήσεως τοΰ λόγου όπερ τή Αλήθεια Αποτελεί Λπαρα- 
βατον καϊ υποχρεωτικήν ένοχεμ·.

Διά τόν ’Ιάπωνα ή ύπόσχεοις δηλοΐ έκτίλεοιν έπϊ 
οίαδήποτε θυσία έστω καϊ αύτής τής ζωής του.

«Πρό Εκατονταετίας έζη έν τώ χωρίεο Kato τής 
ηέπαρχίας Harime νεανίας όνόματί Akaiia μετά τής 
«οικογένειας αύτοΰ' Αποχωριζόμένος τής μητρός και 
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ητον θετοϋ Αδελφού τον επεϊπεν—Απέρχομαι προς 
»τής γενετείρας μον γης και οας χαιρετίζω ενελπι- 
«οτών οτι ταχέως θέλω σας έπανίδει. r0 Hasebe 
«Αδελφός αυτόν ,Απεκρίθη. 'Η χώρα σου Tyumo 
ηαπεχει πολύ και δεν ί)α σοι είναι εύκολον να δρίσης 
«Απο τονδε Ακριβώς τήν επάνοδόν σου. Έάν θά ήτο 
«δυνατόν είς ήμάς νά γνωρίζωμεν ήθέλομέν θεωρηθή 
«ευτυχείς ή μήτηρ μας και εγώ, καί ί)ά Αναμένομεν 
«την επάνοδόν σου έν τώ κιγκλιδο'ιματι τοϋ κήπου 
«έν τη όδώ.

«Ει/ιιιι τοοο,ν ουνειθιομένος νά ορίζω ακριβώς τόν 
®χβυνον—απήντησεν ό Akaiia:—οίστε δεν έχω δνσκο- 
»λίαν νά τό, πράξω καί αυθωρεί.— θέλεις νά σοί 
«υποοχεθώ τήν επάνοδόν μου κατά τήν έοοτ'ην τοϋ 
»Chayo;

®—Οϋτω συμπίπτει τήν εννάτην ήμέραν τοϋ έννάτον 
«μηνός—Απεκρίθη ό Hasebe—είναι ή εποχή έκείνη 
«καδ ήν τα χρυσάνθεμα θά ευρίσκωνται έν τή Ανθήσει 
«των καί τότε θέλομεν μεταβή ΐνα συνάξωμεν καί 
«θαυμάισωμεν αυτά. \|χ ! πόσον ηθέλον θεώρηση τόν 
«έαυτόν μου ευτυχή!... Είπέ μοι, δύνασαι νά μοί 
«βεβαίωσης περί τής επιστροφής σου κατά τήν εννάτην 
«ημέραν τοϋ έννάτον μηνός;

«— Κατά τήν ήμέραν ταύτην θά είμαι ένταϋθα 
«Απηντησεν ό Akaiia — καί έναγκαλιζόμενος τήν 
νμιμίρα του καί τον αδελφόν του Απεμακρύνθη τοϋ 
«'/.•ορίου Kato, έν <β ούτοι εΐποντο αντίο με καρδίαν 
«πάλλουοαν καί δακρνοντας οφθαλμούς,.μέχρις οτον 
απωλέσθη παν ίχνος αύτοΰ»,

«Ούτε, ό ήλιός, ούτε ή σελήνη—λέγει «- παλαιόν 
ρητόν—-δύνανται νά έμποδίσωοι τήν τοϋ χρόνον. διέ- 
λευσιν».

Φεϋ ! λίαν ταχέως αί ήμέραι. διεδέχθήσαν αλλήλας, 
<ιι εβδομάδες παρήρχοντο, οί μήνες διεδέχοντο τους 
μήνας, καί το φθινόπωρου, ή εποχή τών χρνσανθέ- 
μο>ν έφθασενΙ.,.,'Εφθασεν επομένως καί ή έννάτη 
ημέρα τοϋ έννάτον μηνάς καί ό Αναμένων Hasebe 
προητοίμασε μικρόν εορτήν έπί τή αφίξει τοϋ θετοϋ 
Αδελφού του»,

(ΐίίαρέθηκεν ώροΐα Αναφυκτικΐι,οίνους, φαγητά, και 
έκαλλώπισε τήν αίθουσαν τής υποδοχής πληρώσας 
άπαντα τά Ανθοδοχεία διά μικρών καί κομήιών ανθοδε
σμών έκ χρυσανθέμων.

( ‘Ακολουθεί)
ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΛΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΛΓΙΝ

Μ
ΕΓΑ άληθώς και αξιοζήλευτου τό 'Αγγλικόν Κρά

τος. ‘Εν τή προόδω τοϋ πολιτισμού βαίνει άλ/ια- 
τικώς, προπορεύεται δέ κατά παρασάγγας από τά 

πλέον πεπολιτισμένα έθνη. "Αν τοϋ άφαιρέσωμεν εγωιστικός 
τινας εκδηλώσεις είς Άς προσκολλαται χάριν τοϋ μεγαλείου του 
καί της κραταιώισεως τής ισχύος τον, αν τον άφαιρέοωμεν 

μικρονπολογισμούς τινας, ούχί 
’lottVlKll πολιτεία Άξιους βεβαίως τής μεγάλης 

ηθικής καί υλικής επιβολής 
του, ή σύγχρονος ιστορία τοϋ "Εθνους τούτου έχει νά παρου
σίαση σημεία τίι όποια δεν έτόλμησαν άλλα έθνη ούτε νά ονει
ροπολήσουν. Ό νόμος του περί συντάξεως τών απόρων γε
ρόντων εινε ίκ τών πράξεοτν εκείνων αίτινες απορρέουν άπό 
πολιτικούς οργανισμούς υπέροχους, εύρώστονς, _ ακμαίους, 
ακλόνητους, Πολιτεϊαι αί όποΐαι δύνανται σήμερον να στρέ
φουν τήν προσοχήν των είς τό πάσχαν γήρας, καί νά έλθουν 
συνεπίκουροι είς τάς υλικός των άνάγκάς είνε πολιτεΐαι διά 
τάς όποιας δέον νά είνε υπερήφανος ή άνθήωπότης ολόκληρος.
Ο αιών μας βεβαίως έκ τών νπερΛχων αυτών έργων θά λάβη 

τήν ονομασίαν του. Αιά τοής',άπορους γέροντας και γραίας 
έπληρο,θησαν έν ‘Αγγλία συντάξεις κατά τήν πρώτην τριμη
νίαν τοϋ έτους 1508 πεντήκοντα έν έκατομμύρια φράγκα .'! 
‘Αλλά αν ή ‘Αγγλία άνακουφίζη τό γήρας αισθάνεται οτι έχει 
ί ποχρέωσιν νά σώση τήν νεότητα ή όποια διά τής έργασίας 
της δίδει τά μέσα τής άνακουφίσεως τοϋ γηραιός καί έστράφη 
είς τήν βρεφικήν ηλικίαν ή όποια είνε ή βάσις τής δημιουρ
γίας εύρώστου καί σίιβαρας νεότητας. Καί τής βρεφικής ηλι
κίας ή ζωή έξαρταται άπό τοϋ υγιούς γάλακτος τήν χρήσιν. 
Καί πρός έξασφάλισιν αυτού ή ‘Αγγλική Κυβέρνησις έλαβε 
μέτρα έξυη’οϋντα αύτήν είς τον παγκόσμιον θαυμασμόν. Είνε 
γνωστόν οτι ή ζωοτεχνία, καί ίδια είς έκ τών σπουδαιότερων 
κλάδων αυτής, ή άγελαδοτροφία έσημείωσεν άλματικάς προό
δους όσον αφόρα τήν άπόδοσιν είς προϊόντα, άλλά τοϋτο έγέ
νετο αφορμή όπως τά ζώα είνε ευπαθέστερα καϊ περισσότερον 
επιρρεπή είς ιίσθενείας καί ιδία είς τήν φθίσιν, ήτις μετά- 
διδόμενη διά τοϋ γάλακτος έπέφερε καί έπιφέρει μεγάλος βλά- 
βας, μάλιστα είς τά δι'αύτοΰ διατρεφόμενα βρέφη.ΙΙαν μέτροϋ 
χρησιμοποιηθέν πρός καταπολέμησιν τοϋ κακού εΰρέθη ανί
σχυραν. νά έλαττώσΐ] τά έκ τής χρήσεως μολυσμένου γάλακτος 
επερχό/ιενα δυσάρεστα άποτελέσματα έως ον ή μεγαλόηροιύ 
καί μεγαλεπίβουλος ‘Αγγλική Κυβέρνησις προέβη είς απο
φάσεις οΐ'τω ριζικός πρός θεραπείαν τοΰ κακού. Καί διά νά 
έννοηθή τό μέγεθος τον κακού αρκεί νά οημειωθή ότι έπ τών 
G00.000 λ.ιτρών γάλακτος άγελαδινοΰ τοϋ χρησιμοποιούμενου 
καθ' έκάστην είς Παρισίους, όπου ή αστυνομική κτηνιατρική 
υπηρεσία δεν είνε σκιά, άπεδείχθη ότι μόνον αί 55,000 είνε 
γάλα μή μολυσμένον !'Πρός θεραπείαν λοιπόν τοϋ άφορήτον 
αυτού κακού ή 'Αγγλική Κυβέρνησις έλαβε τό εξής μέτρον. 
‘Αγοράζει είς τήν αρχικήν του άξίαν παν τό προσβληθέν υπό 
τής φθίσεοτς ζώον καί τό φονεύει καί οΰτω κτυπζι τό κακόν 
είς τήν ρίζαν του, διότι ούδείς σήμερον ΐάγελαδοτρόφος έχει 
συμφέρον ν' άποκρύφη τό άσθενίς ζώόν του, τουναντίον σπεύ
δει ν’ Απαλλαγή αύτοΰ διά νά προμηθευθή τό ταχύτερου 
ζώων υγιές παρέχον άγια προϊόντα. ‘Ιδού όντως έθνος με
γάλου ευρισκόμενον είς τήν πρώτην γραμμήν τοϋ αληθούς 
πολιτισμού. Ίδοί· μία ιδανική Πολιτεία.

ΑΠΟ ΊΉΝ ΧΙΊΙΙΙΜ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ!

Είς τάς άρχάς τοϋ παρόντος μηνός είχεν άρ- 
χίση κάποια αιθρία είς τόν πολιτικόν μας ορί
ζοντα. Εΐδομεν νέους κυβερνήτας άνερχομένους 
είς τήν αρχήν, και μία μεγάλη μερΐς τής κοινω
νίας μας ,έβάσισεν ελπίδας ενός μέλλοντος πο
λίτικου βίου καλλιτέρου έπί τφγ άνδρφν έκεί
νων. Συγχρόνως ή αύτή αιθρία έξηκολούθησεν 
καί είς τά έϊ,ωτερικά μας ζ,ιμήματα Έφαίνετο 
ένα πνεύμα φρονήι?εως έπικρατοϋν καί έπε- 
ριμέναμεν όλοι τό πνεύμα αύτό νά γίνη έπι- 
κρατέστερον καί νά, έπιόληθι] τόσον ώστε νά 
έξαφανίση κάθε παράλογον παραφοράν καί 
άφρονα σκέψιν, καί ήρεμοι πλέον καί ημείς 
καί έκεϊνοι, νά πέριορισθώμεν είς τήν έσωτερι- 
κήν άναμόρφωσιν, άφοΰ καί ημείς καί έκεϊνοι 
έχωμεν τάς αύτάς ίσως πληγάς νά έπουλώσωμεν, 
καί χρειαζόμεθα τήν αύτήν ηρεμίαν διά τήν ερ
γασίαν τής περισυλλογής.

♦φ»
Δυστυχώς όμως όπως ό ’Αθηναϊκός όρίϊ,ων 

μεταλλάση όψιν πολλάκις κατά εικοσιτετράωρον 
διάστημα, τοιουτοτρόπως καί οί πολιτικοί τής 
Τουρκίας δέν ήργησαν νά μεταόάλουν γνώμην, 
έϊ,υπνοϋντες πολεμικοί τήν πρωίαν καί γινό
μενοι συνδιαλλακτικοί τήν εσπέραν, ή δίδοντες 
διαταγάς νά παύση ό καταδιωγμός τών Χριστια
νών καί απεναντίας φερόμενοι αύστηρότεροι 
πρός όλα εκείνα τά άδικα θύματα τά όποια θά 
περιπέσουν είς τήν δυσμένειάν των.

Καί όλα αύτά έξ αφορμής δήθεν τού Κρητικού 
’ζητήματος. Τά Διεθνή στρατεύματα άπεχώρησαν. 
Πταίουν οί Έλληνες. ΤΙ νότα τών Δυνάμεων 
ήτο εύνοϊκή διά τήν Κρήτην. Νά τιμωρηθώσιν οί 
Έλληνες τής Μακεδονίας. Οί Κρήτες ύψωσαν 
τήν σημαίαν τήν Ελληνικήν, τήν σημαίαν έκεί
νην ή όποια πρό οκταμήνου τώρα κυματίζει είς 
τάς έπάλξεις καί τώ φρούριά των, πρέπει νά 
πληρώσουν τά αντίποινα οί “Ελληνες τής Κων
σταντινουπόλεως. Καί αύτό λέγεται συνταγμα
τική έλευθερία, καί αύτό λέγεται άδελφοπόίη- 
σις όλων τών λαών οί όποιοι ζοϋν ύπό τήν 
αιγίδα τής ’Οθωμανικής Λύτοκρατορίας.

ψ.
Καί ένώ ταρασσόμεθα όλοι καί συγκινούμεθα, 

καί παρακολουθοϋμεν μέ αγωνία τά γεγονότα 
τώ έκτυλισσόμενα πέραν έκεΐ, νέον έθνικόν δυ
στύχημα έρχεται πρός στιγμήν καί παρασύρει 

τήν προσοχήν μα-. Οί σεισμοί τής Ηλείας. ΊΙ 
φύσις έξηγέρθη καί αύτή καί μέ τήν οργήν.τήν 
τυφλήν παρέσυρεν είς τήν καταστροφιήν ύλόκληρα 
χωρία τής έπαρχίας Ηλείας, καί είς τόν θάνατον 
όχι όλίγας ανθρωπίνους υπάρξεις.ΤΙ Κυβέρνησις 
όπως είχε καθήκον έσπευσε νά έλθη αρωγός 
είς τά σεισμόπληκτα μέρη, άλλά ή Ελληνική 
κοινωνία έδείχθη αρωγός καί αύτή ανταξία τής 
άπροόπτου συμφοράς ή ύποία έπήλθεν είς τά 
έως πρό τίνος άνθοΰντα χωρία τής ’Ηλείας ; Φο- 
ΰούμεθα οτι όχι. Φοόούμεθα ότι περισσότερον 
έτά[>αξαν ήμάς αί πέρυσι γενόμεναι καταστροφαί 
τής Μεσσήνης παρά τά άτυχήματα τών ομοεθνών 
μας. Διότι είς τούς σεισμούς τής Ιταλίας οχι μό
νον ή 'Ελλάς άπό άκρου είς άκρον συνεισέφερεν 
άλλά δέν έμεινεν Ελληνική παροικία τοϋ εξω
τερικού χωρίς ν’ άποστείλη τόν ύόολόν της, 
χωρίς νά διοργανώση έορτάς καί νά συλλέξη 
έρώνους. Διά τήν Ηλείαν δέν εΐδομεν άκόμη 
τίποτε έξ όλων αύτών. Έάν ή καταστροφή τής 
Μεσσήνης ήτο μεγαλειτέρα, καί τά θύματα τών 
σεισμών τής Ηλείας δέν είνε άξια ύλιγωτέρας 
προσοχής καί ύλιγωτέρων φροντίδων, άφοϋ 
υπάρχουν έκεΐ, καί άσθενείς, καί άστεγοι, κατε
στραμμένοι καί δυστυχείς.

φ
Καί ώσάν νά μή ήρκουν όλα αύτά εϊχομεν 

τόν μήνα αύτόν καί τήν απώλειαν μιάς μεγάλης 
Ελληνικής μορφής.

Τό Ελληνικόν 1 Ιανεπιστήμιον άπώλεσε τόν 
Κ. Κόντον, τά Ελληνικά γράμματα τόν ^ιεγά- 
λον έργάτην των, καί ί] κοινωνία μίαν τών κο 
ρυφών της. Ό Κόντος υπήρξε μία δόξα διά τάς 
Ελληνικός ήμέρας μας. Δόξα ή ύποία έλάμ- 
πρυνε μέ όλον τό ζωηρόν φώς της τόν βίον τού 
μεγάλου σοφού, καί ή άντανάκλασις τού φωτός 
έκείνου έσκόρπιζεν είς τήν πατρίδα του τήν 
ύπερηφάνειαν ότι μεταξύ τών υιών της είχε τό 
εύτύχημα ν’ άριθμή καί τόν Κ. Κόντον.

Έάν ύπήρξε μεγάλη άπιόλεια διά τήν Ελλη
νικήν έπιστήμην τοϋ Κόντου ύ θάνατος, άπώλεια 
έξ ίσου διά τήν τέχνην δύναται νά θεωρηθή καί 
τοϋ Άλεκτορίδου ύ πνιγμός. Λυπηρόν διά τόν 
τόπον νά χάνωνται τοιαϋται ύπάρξεκ, όπως ύ 
Άλεκτορίδης, πρίν ή κατορθώσουν νά έξωτερι- 
κεύσουν ολον τό καλλιτεχνικόν τάλαντον μέ τύ 
όποιον ή φύσις έπροίκισεν αύτάς.

Φ
Έν τούτοις μέσω όλων αύτών τών δυσαρέ- 

στων γεγονότων τά όποια έλαβον χώραν τόν 
μήνα αύτόν, δέν έλλειψεν καί ή συμπλήρωσις
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ένός έργου μεγάλου διά τήν πρόοδον τοϋ τόπου 
μας.

Και τό έργον αύτό εινε ή άποπεράτωοις τοϋ 
Ααρισσαϊκοϋ σιδηροδρόμου μέχρι συνόρων. 
Τοΰτο δύναται νά θεωρηθι] γεγονός ΰψίστης ση
μασίας, μέ τήν ένωσιν δέ τών Τουρκικών σιδη
ροδρόμων, ή όποία δέν θ’ άργήση βεβαίως νά 
γίνη, 0 μικρά Ελλάς θά λάβη νέαν ώθησιν πρός 
τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν άφοϋ θά συν,δε- 
θώμεν πλέον μέ ολα τά κέντρα τοϋ Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού.

4·
Καί έπειδή ύ λόγος περί γεγονότων εθνικής 

σημασίας δέν πρέπει νά παραλείψιυμεν τήν 
αναγραφήν μιας ωραίας καί εύγενοϋς πράξεως 
τής έν Καίριε’ Δδος Πελάγιος Σαρπάκου.

'Η δεσποινίς Σαρπάκου άριστεύσασα κατά τάς 
εξετάσεις της έν τω Άχιλλοπουλείω Παρθενα
γωγεία) έλαβεν ώς βραβειον τό έξ είκοσι ’.4γ' 
γλικών λιρών πρώτον έπαθλον αύτοϋ. Καί ή 
εύγενής κόρη τό ποσόν τών χρημάτων αύτών τό 
άπέστειλε μέ όλίγας θερμάς καί συγκινητικός 
λέξεις είς τό ταμεϊον τοϋ Έθνικοϋ Στόλου. Ή 
πράξις αύτή τής δεσποινίδος Σαρπάκου άποδει- 
κνύει οτι είς τά στήθη τών Έλληνίδων παρα
μένει πάντοτε θερμός ό πατριωτισμός, καί διά νά 
έκδηλωθή επιβλητικός καί μεγάλος, καί άφθα
στος, δέν περιμένει παρά τήν κατάλληλον στιγ
μήν του.

❖
Άλλά καί ώς μία εργασία πολιτισμού καί 

προόδου δύναται νά θεωρηθή καί ή προπαρα- 
σκευή διά τούς’Ολυμπιακούς’Αγώνας τοϋ ιριο. 
Άπό τόν μήνα αύτόν ή έπί τών αγώνων επι
τροπή ήρχισε τάς έργασίας της καί τάς προπαρα- 
σκευάς της. Καί είνε ώραϊον τό έργον της, μέσιρ 
τών άπειλουμένων γύρω μας καταιγίδων τών 
εισβολών, καί τών σφαγών, καί τών καταδιώ
ξεων ή έπιτροπή τών αγώνων νά προετοιμάξη 
καί προπαρασκευάξη τάς ώραίας έορτάς τής ει
ρήνης, καί νά καλή είς τό πάγκαλον Στάδιον 
τήν εύγενή άμιλλαν τοϋ άθλιτισμοϋ, καί τόν 
συναγωνισμόν τών ύπερηφάνων νέων μας, καί 
νά προετοιμάξη συγχρόνως έκεϊ στιβαρούς, 
άθλιτικούς, γενναίους τούς στρατιώτας τής αυ- 
ριον....

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Θ Ε S Τ Ρ I Κ Α
Ιόν Ιούλιον έδιδάχθησαν δύο — τρία νέα έργα είς 

τό Αθηναϊκά θέατρα.
Εις τό Άθήναιον έπαίχθη ό Έ ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο ς 

τοΰ κ. Πολυβίου Δημητρακοπούλου μέ πολλήν επι
τυχίαν. Τό ’Εθνικόν ποίημα τοϋ Έ ρ ω τ ο κ ρ ί- 
τ ο υ μετασχηματισθέν εις δράμα υπό τοΰ κ. Δημη- 
τρακοπούλου δέν ήτο δυνατόν παρά νά καταστή ιό 
ώραϊον έργον τό όποιον έπέσυρε τόν ενθουσιασμόν 
τών ακροατών του. Είνε γνωστόν πόσον κατέχει 
τήν σκηνήν τό δαιμόνιοι’ πνεΰμα τοΰ κ. Δημητρα
κοποόλου. Καί τό ποίημα τοΰ Έ ρ ω τ ο κ ρ ί τ ο υ 
τό ένέχον ολα τά δραματικά στοιχεία επόμενον ήτο 
νά παρουσιασθή ώς τέλειον έργον τής σκηνής, καί νά 
συγκινήση καί συναρπάση δλους τούς ένθουσιώδεις 
θεατός του. Κρίμα μόνον δτι ένεκα λόγων ιδιαιτέ
ρων ό συγγραφεύς ήναγκάσθη νά άποσύρη τό έργον 
του, καί νά χάση τό κοινόν τοΰ ’Αθηναίου μίαν με
γάλην πνευματικήν άπόλαυσιν.

Φ
Είς τό θέατρον Νεαπόλεως έπαίχθη τό Διά τήν 

πατρίδα» τοΰ κ. Εύαγ. Βενιζέλου κατενθουσιάσαν 
τό πολυπληθές κοινόν.

❖
Είς τό θέατρον Βαριετέ έδιδάχθη ή 1’ α χ ή λ τό 

έργον τοΰ κ. Γρηγ. Ξενοπούλου. 'Ο κ. Ξενόπουλος 
διά τής Ραχήλ δέν προσέθεσε νέας δάφνας είς 
τήν δραματικήν του άξίαν. 'II ύπόθεσις τοΰ έργου 
μέ όλιγας λέξεις είνε ή εξής. 'Η έβραία Ραχήλ 
ώραία, ευφυής, μορφωμένη, άπηλλαγμένη προλή 
ψεων αγαπά τόν χριστιανόν Δεσύλλαν. Είνε ή εποχή 
τών άντισιμιτικών έξεγέρσεων τής Ζακύνθου έξ 
αφορμής τής δολοφονίας νεαρός Έλληνίδος είς τήν 
Κέρκυραν — δολοφονίας άποδοθείσης είς τούς 
'Εβραίους—καί ή Ζάκυνθος εύρίσκεται καί αύτή έν 
ταραχή καί έξεγέρσει. Έν τούτοις ή Ραχήλ άφοβος 
διά τήν αγάπην της έξομολογεϊται τόν έρωτά της 
καί περιμένει τήν καθησύχασιν τοϋ ερεθισμού δστις 
έφθασε καί μέχρι τών οικείων της διά νά άνακοι- 
νώση τήν άπόφασιν της είς τόν πατέρα καί τούς άδελ- 
φούς της.Πλήν είς μίαν στιγμήν δταν βλέπη τόν πα
τέρα της έπανερχόμενον άπό περίπατον μέ πληγήν 
είς τήν κεφαλήν προελθοϋσαν άπό λίθον χριστιανικόν, 
ή Ραχήλ παραιτεΐ τήν άγάπην της, υβρίζει τόν ερα
στήν της καί τόν άποδιώκει έξομολογουμένη πρός 
τούς αδελφούς της τόν άνόσιον έρωτά της. Είς τήν 
τρίτην πράξιν ή Ραχήλ θέλει ν’ αύτοκτονήση, άλλ’ 
αίφνης τήν ζητεί ή μήτηρ τοϋ έραστοϋ της καί είς 
μίαν σκηνήν άρκετά πρόστυχαν διά μορφωμένας γυ
ναίκας, ή Ραχήλ επανέρχεται είς τήν άγάπην της, 
καί καλεΐ τόν εραστήν της πλησίον της.

Ο κ ΠΑΠΑΤΩΑΝΝ Ο Υ

Τήν στιγμήν δμως έκείνην κατά τήν λιτανείαν 
τών έπιταφίων— είνε μεγάλη Παρασκευή — γίνεται 
είς τήν πόλιν ή κατά τών Εβραίων έπίθεσις, καί 
ό άδελφός της ώπλισμένος μέ όπλα ζητεί καί αύτός 
νά φονεύση ένα χριστιανόν καί τόν ευρίσκει είς τήν 
α’ίθουσάν του. Προτείνει τό δπλον του, πυροβολεί, 
πλήν άντ’ αύτοϋ φονεύει τήν Ραχήλ ήτις ριπτεται 

μεταξύ τών δύο.

Φ
Αύτή άτελώς είνε ή ύπόθεσις τοΰ έργου τοϋ κ. 

Ξενοπούλου. 'Ο συγγραφεύς ήθέλησε νά παραστήση 
την ψυχικήν αγωνίαν τής κόρης, της άγαπωσης εναν
τίον δλης τής φυλής της, της εξεγειρομένης εναν
τίον έαυτής, τής άγαπώσηςκαί μισούσης εναλλάξ, της 
μεταπιπτούσης άπό τήν άγάπην είς τό μίσος καί 
άπό τήν περιφρόνησιν είς τήν λατρείαν.

Ήθέλησε νά παραστήση δλα αύτά. Άλλα δυστυ
χώς δέν τό κατώρθωσε. Διότι θά ήτο δντως ώραϊον 
νά μάς άνοιξη τήν ψυχήν της καί νά μάς δείξη τά 
άγωνιώσαν άγάπην τής κόρης καί νά μάς συγκίνηση 
μέ τούς άπελπισμούς της, καί νά μάς παρασύρη με 
τήν άγωνίαν της. Άλλά δλα αύτά δέν τά εϊδομεν. 
ΤΙ στιγμή καθ’ ήν έξεγείρεται ή Ραχήλ καί ζητεί 
νά άποδιώξη τήν άγάπην της είνε στιγμή έντελώς 
άψυχολόγητος καί δέν προξενεί ούδεμίαν συγκίνησιν 
είς τήν ψυχήν τών ακροατών της. Διότι έπί τέλους 
δέν είδε νεκρόν τόν πατέρα της διά νά έξεγερθή καί 

νά στραφή πρός τόν άθώον εραστήν της καί να 
έκχύση πρός αύτόν τόσον μίσος, τόσην άπανθρω- 

πίαν, τόσην αγριότητα Ε

ψ
Λιότι έάν, πραγματικώς τόν άγαποϋσε αύτή ή 

ελευθερόφρων, αύτή ή άνατραφεϊσα καί μορφωθεϊοα 
χωρίς προλήψεις έπρεπε νά συγκρατηθή καί’νά μή 
καταστήση θύμα όχι πλέον τήν άγάπην της, άλλά 
τόν άγαπώμενον, διότι μικρός"λίθος—δστις ίσως να 
έρρίφθη καί τυχαίως-—τοΰτο λέγεται αύτολεξεί είς 
την σκηνήν—έπλήγωσεν ολίγον τό μέτωπον τοϋ πα
τέρα της. Καί είς τήν τρίτην πράξιν ; Ποϋ είνε ό 
έρως της ; Ούδέ καν πρός στιγμήν δέν έπανέρχεται 
είς αύτόν. ΤΙ σκέψις τής αύτοκτονιας δέν έννοεϊ 
κανείς πόθεν τής προέρχεται. Διότι δπως όμιλή 
πρός τήν μητέρα τοΰ έραστοϋ της φαίνεται δτι δντως 
δέν τρέφει πλέον ίχνος άγάπης δι’ αύτόν. Καί μή
πως άλλως τοΰτο δέν τό λέγει καθαρά ; Μήπως χά
ριν πείσματος δέν γράφει καί καλεϊ ιόν Κάρολον ; 
Άλλά καί τό τέλος τοΰ έργου ! Είνε τόσον άιεχνος 
ή σκηνή τοΰ φόνου ένός χριστιανού. 'Ο αδελφός της 
ζητεί έπανειλημμένως νά εύρη έναν, ένα χριστιανόν, 
ένώ υπάρχουν χίλιοι ίσως πρό τών παραθύρων 
του—καί τόν ευρίσκει μέσα είς τό σαλόνι του, καί 
τόν πυροβολεί φονεύων τήν άδελφήν του.

Φ
Αύταί υπήρξαν αί έκ τής «Ραχήλ» εντυπώσεις
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μας. Δέν γράφυμεν βεβαίως κρίσιν. Άλλά καί δέν 
δισταξομεν νά ειπωμεν τάς εντυπώσεις μας έφ9 δσον 
δέν προβάλει ή αληθής καί ειλικρινής,και επιστημο
νική κριτική ή οποία Οά εϊπή τήν τελευταίαν λέξιν 
δ·/ έν έργον, και Οά θέση τήν σφραγίδά της είς 
αύτό. '' ν

Φ
Ο >:· II απαίοΜίννον. — Δ ημοσιεύομεν σήμε

ρον τήν εικόνα τού καλλιτέχνου καί διευΟυντού τού 
«Νέου Θεάτρου» κ. ,Παπαϊωάννου.

Θ κ. Παπαϊωάννου καί <ος μέλος πέρυσι τού 
θεάτρου τού «Συνιάγματος», καί ως Οιασάρχης 
ήδη τού «Νέου Θεάτρου» έχει κατακτήση τάς γενικός 
συμπάθειας τού κόσμου. Αφελής καί απέριττος είς 
τήν σκηνήν, μέ κινήσεις τελείως φυσικάς, μέ στάσιν 
άψογον, έπεβλήΟη είς τό Αθηναϊκόν κοινόν:? τό τό
σον δΰσκολον είς εκτιμήσεις καί προτιμήσεις.

Τό θέατρον του πληρούται έκαστην εσπέραν μέ
χρι ς ασφυξίας καί μέσφ τού χλήΟους έκείνου διακρί- 
νεται κόσμος εκλεκτός, κόσμοςX τών γραμμάτων καί 
τής τέχνης χειροκροτών είλικρινώς ''-τόν κ. Παπαϊ
ωάννου καί τόν καλώς κατηρτισμένον θίασον του, 
ό όποιος τόσον πολύ διακρίνέται είς τάς οπερέττας 
τάς όποιας παίζει. Πρωταγωνιστεί ή Δνίς Κόλλυβά 
καλλιτέχνις μεγάλου μέλλοντος καί διακρίνέται διά 
τήν χάριν της ή κ. Ράλλη·

ΕΥ. Ζ.

Η "ΜΕΔΛΠΑ,, W «· ΠλΚΤΕΑΗ SOW

Τελ.ευταίοίς έπεκράτησε σύστημα ρεκλαμαηισμόύ τών παίζό
μενων έργων, όλως διόλου περίεργον και βλαβερόν διά τήν 
εν γίνει άντίληψιν τών θεατών- Είδαμεν νά ρεκλαμαρίζεται 
η Στέλλα, Βιολάντη, τοϋ κ. Ξενοπούλου καί νά είδοποιήται 
το κοινόν, οτι τό εργον αυτό εΐνε έφάμιλλον τών άρχαίων 
τραγωδιών κλ.π. νά ρεκλαμαρίζεται ή Μελάχρα τοϋ κ. Χόρν, 
ώς έργο παρμένο άπό την άληθινή ζωή τών * Αθιγγάνων κλπ. 
Καί έτσι οί θεαταί προκατειλημμένοι καί άναμένοντες νά 
ΐδοϋν εργον μεγαλοφυές εξέρχονται τοϋ θεάτρου μετά την πα- 
ράσταοιν απογοητευμένοι· καί έλεεινολογοϋντες τό ελληνικόν 
θέατρον καί άρχίζονν οί διάφοροι συγγραφείς, θιασάρχαι καί 
ηθοποιοί νά υβρίζουν τό κοινόν καί νά παραπονοϋνται ότι 
δέν υποστηρίζονται τά ελληνικά έργα κλπ. *Ενφ  πρωταίτιοι 
της καταστάσεως αυτής εΐνε αυτοί οί ίδιοι, οί όποιοι τό προ
διαθέτουν κακώς καί εναντίον τών Ελλήνων συγγραφέων.

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό εργον τοϋ κ. Χόρν. "Αν οί 
ρεκλάμες δέν μας έλεγαν, ότι εΐνε έργον παρμένο άπό τήν 
άληθινή ζωή τών *Αθιγγάνων, θά ήμεθα πειό ευχαριστη
μένοι καί θά έξελαμβάναμε τό δράμα αυτό μάλλον παρα
μύθι παρά ώς δραματικόν έργον. Αιότι ώμολογο^μένως ό κ. 
Χόρν τήν ζωήν τών *Αθιγγάνων καί τούς τύπους αυτούς 
τούς*Αθιγγάνικους  θά τούς βρήκε ίσως μόνον στά μυθιστορή

ματα ποϋ διάβασε καί στή φαντασία του. "Αν σφάλλωθά μοϋ 
έπιτρέψη νά τόν έρωτήσο) ποϋ άλλον έμελέτησε τούς τόπους 
αϊτούς. "Αν τούλάχιστον μάς προειδοποιούσε καί μάς έλεγεν 
ότι οί ’Αθίγγανοι αύτοί εΐνε *Αράπηδες,  άπ*  εκείνους που 
διατρέχουν τά διάφορα μέρη τής Μεσοποταμίας, τής Κιλικίας 
έστω καί τής Δαμασκού !... άλλά ποϋ βρέθηκαν μεταξύ αυ
τών τέτοιοι τύποι καί μέ τέτοιαν'-άντίληψιν τής ζωής, όπτος 
την παρουσιάζει ό κ. Χόρν ; "IIτούλάχιστον Τούρκοι άπό 
αύτούς ποϋ διατρέχουν τήν "Ανατολήν, την Βουλγαρίαν, Ρου
μανίαν καί Σερβίαν, άλλ*  αύτοί εΐνε λωποδύτες τοϋ εσχάτου 
είδους καί κλέφτες ή Σκλαβοννοι ποϋ διασχίζουν αεικίνητοι 
τήν Λύστρο-Ούγγαρίαν ύπό τό όνομα Tziganes αύτοί όμως 
δέν εΐνε "Αθίγγανοι εΐνε οί Cbeilii neaux τοϋ Ricliepi n καί 
οί Rigo τής ex πριγκηπίσσης Garamail Chi may πωληταί 
τής άγάπης των καί έκμεταλλευταί τοϋ ώραίου. "Οσον άφορα 
δέ τοϊς έν Έλλάδι αύτοί εΐνε ασήμαντοι καί άνάξιοι πάσης 
προσοχής.

"Αν ήμουν έγό) στή θέσι του τό έργο αύτό θά τώγραφα υπό 
τύπον παραμυθιοϋ καί θά τό δημοσίευα. Καί τότε ώρισμέ- 
νως θά είχα δικαιώματα νά λέγω ότι έφερα κι*  έγό) ένα λίθο 
στό οικοδόμημα τής νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας *Αλλ*  ό 
κ. Χόρν φαίνεται θέλει ν*  άφοσιωθή στή δραματικήν λογο
τεχνίαν, άφοϋ τά.παραμύθια καί τάς παραδόσεις τά παρου
σιάζει δραματοποιημένα όπως τό « *Ανεχτίμητο»  .

Εΐνε κρίμα όμως, ένώ μέ άρθρα του στον «Πάνα» παρου
σιάζεται καί διδάσκαλος τής δραματικής τέχνης καί μέ γόνιμη 
φαντασία, νά πέφτη όξω συγγράφοντας. Δέν νομίζει ότι τό 
έργο αύτό παρουσιαζόμενο ώς παραμύθι, σέ μΐά μικρή σκηνή, 
ή όποια, άφοϋ σηκωθή ή αυλαία νά έχη ένα ελαφρό παρα
πέτασμα άπό τοϋλι ψιλό, ώστε νά μάς δίδη τήν έντύπωσιν, 
ότι μεταφερόμεθα σέ παραμυθένιους τόπους καί παραμυθένιες 
εποχές—οπότε θά τοϋ έπετρέποντο όλες οί παραδοξολογίες καί 
όλες οί άνομοιότητες—ότι θά έπετύγχανε καλλίτερα

Τότε καί τά λόγΙα ποϋ λένε οί ήρωες τοϋ δράματός του θά 
περνούσαν ώς ωραία λόγΙα καί μερικές αιώνιες άλήθειες θά 
τές πέρναμε μέσα στή φιλοσοφία τους, άντί νά τές έκλάβυυμε 
ψεύτικες καί παράτονες—όπως γΐά μΐά στιγμή ό Γερω-Τε- 
μέλκος λέγει ότι έζησε μέ όνειρα καί ξύπνησε γέρος — ιδέα 
άληθέστατη—άν καί τήν είπαν κι άλλοι—διότι ό περισσό
τερος σήμερα κόσμος ζή μέ όνειρα καί ξυπνά γέρος. *Αλλά  
στό στόμα τοϋ Τεμέλκου, ό αιώνιος αύτός θρήνος τής Ζο^ής 
εΐνε παράτονος, άφοϋ μάς εΐνε έντελοίς άδιάφορος ή βρώμικη 
Ζωή του. *Ενώ  μέσα στό παραμύθι θά συμβόλιζε τό μεγα- 
λείτερο μέρος τών άνθριήπτον, τό όποιον αιωνίως θρηνεί τήν 
Ζωήν του τών ονείρων.

Μπορούσε τέλος ό κ. Χόρν νά μάς παρουσιάση. τό εργον 
αύτό μάλλον ώς μελόδραμα, οπότε βεβαίως μή έχων άνάγ
κην νά έπεκταθή είς τρεις μεγάλας πράξεις, θά έσβυνε κάτι 
περιττολογίες καί επαναλήψεις κουραστικές.

*Αλλ*  άς τό πάρουμε τό έργο δπως παρουσιάζεται' καί έν 
πρώτοις ή ύπόθεσις : Δίό γυναίκες, ή όμορφη ΙΙερονζέ καί ή 
γόησσα Μελάχρα, *Αθιγγάνες,  άγαποϋν τόν ίδιο άνδρα, τόν 
ψυχογυΐό τοϋ Γέρο-Τεμέλκου,τόν Πρίντζιπα.'Ο Νέδος (1/ρίν- 
τζιπας) βαρέθηκε τήν Περουζέ καί πλανεύθηκε άπό τά γοη
τευτικά κάλλη τής Μελάχρας. "Υστερα άπό πολλά καί σκέ
ψεις καί έργα εγκληματικά τής ΙΙερουζές, όπου πιάνεται ή 
ΐδια στήν παγίδα ποϋ έστησε γΐά τήν Μελάχρα, ό Νέδος μέ
νει εύτυχισμένος μέ τήν Μελάχρα καί τό δράμα τελειτυνει 
μ*  ένα θαυμάσιο καί συναρπαχτικό χορό (sic) τής, πλανεύτρας 
"Ατσιγγάνας.

Τώρα τί θέλει ό συγγραφεύς νά μάς παρουσιάση ; Μήπως 

τήν αντιζηλία τών δύο γυναικών. Τό θέμα έπανελήφθη τόσας 
φοράς, ώστε μόνον μεγαλοφυΐα σήμερα θά ήμποροϋσε να το 
γράψη.

Εΐνε τόσοι πολυποίκιλοι τύποι μέσα στό έργο αύτό, ποϋ 
ώρισμένως καί ό ίδιος συγγραφεύς δέν ξέρει τί νά ξεχωρίση, 
καί γιά αύτό χάνει τήν πρώτη ιδέα του καί μάς διηγείται, 
επανέρχομαι είς ό,τι είπα παραπάνο), ένα παραμύθι.

Βεβαίως δέν φθάνει τούς «Πετροχάριδες*  του, στους 
οποίους φαίνεται δυνατός δραματικός συγγραφεύς. "Ακόμη πα
ραπαίει είς τόν δρόμον τόν άληθινόν τής τέχνης τον, δεν τον 
διακρίνει ή δέν θέλει νά τόν ίδή, ένώ τοϋ φανερώθηκε. "Αρ
χισε μέ τό «άνεχτίμητο», ποϋ θά τό επέγραφε ό μακαρίτης 
ό Καμπύοης, «δραματικό έργο ποϋ δέν παίζεται»' συνέχισε 
μέ τούς «Πετροχάριδες» γιά τούς οποίους όλοι έγραψαν, καί 
δικαίως έπερίμεναν πολλά άπό τόν συγγραφέα, (αν καί το 
πήρε έπάνω του καί έγεινε διδιιοκαλος) έξηκολούθησε με «τύ 
τίμιο σπίτι» έργο δυνατό άλλ*  άχάριστο καί βρωμερό καί σή
μερα μάς δίνει τήν «Μελάχρα» χωρίς συνοχή άλλά μέ πολλά 
ποιητικά χαρίσματα.

Μήπως στό έργο αύτό έπηρεάσθηκεν ό συγγραφεύς από τα 
περυσινά Παναθήναια τών κ. κ. Τσοκοπονλου καί *Αννίνου,  
καί έβαλε μιά ταραντέλα-ζίγκ, ή θέλησαν αί άδελφαί Κο
τοπούλη vcl δείξουν τήν χορευτικήν το)ν δεινότητα. Καί εις 
τά; δύο περιπτώσεις ό κ. Χόρν χάνει. "Αν ήτο άπαραιτητως 
αναγκαίος ό χορός, όπως φαίνεται να ήνε, και δέν γνωρίζει 
ό συγγραφεύς τούς άθιγγάνικους χορούς, μπορούσε νά ρωτηση 
τούς ειδήμονας^-άντί νά μάς παρουσιάση καί διάφορες ανού
σιες ταραντέλες. — Τό χιλιόχρονο βιολί τοϋ "Αθιγγάνου-Ζη
τιάνου τής Ζωής έχει άνάγκην τοϋ μεθυστικού καί διεγερτι
κού χορού Χής σαρκός.Δέν γνωρίζει τόν χορον αυτό ο κ. Χόρν. 
"Ενα ταξειδάκι έως τήν Πόλη ή έτος τήν Δαμασκόν θά του 

ήταν πολύ ωφέλιμο !..>
ΣΓΚΈΙ NIKOS

ΣΗΜ. «"Ελληνικής "Επιθεωρήσεως». Ευχαρίστως άναγ- 
γέλλ.ομ^ν ότι άπό τοϋ παρόντος τεύχους έξησφαλισαμεν τήν 
συνεργασίαν διακεκριμένου ειδικού κριτικού επι 
τής θεατρικής παρ*  ήμΐν κινήσεως οστις έν απολυτφ ελευ
θερία θέλει διατυποινει τάς κρίσεις του. "Επί τοϋ παρόντος 
λόγω έλλείψεως χρόνου καί χώρον περιορίζεται εις την κρίσιν 
τής «Μελάχρας» τοϋ κ. Χόρν.

'ΐύΐελέσΟησαν τόν παρελ. αήνα οι γααοι δυο 
έκλεκτών υπάρξεων τής πόλεώς μ,ας. 0 μικρό

τερος τών αδελφών τής ευγενούς οικογένειας 
Μάτσα κ. Παντελής Α. Μάτσας, μηχανικός, 
νέος επίζηλον κατέχων Οεσιν εν τή παρ ημϊν 
κοινωνία λόγω τής μεγάλης αύτού προσωπικής 
αξίας ήνωσεν υπό’ τάς ευλογίας τής έκκλησιας 
καί τάς διαθέρμους εύχάς τών πολυπληθών συγ
γενών καί φίλων την τύχην του μετά κόρης 
εκλεκτής τής Δος ’Ασπασίας Μάτσα. ΊΙ «Έλ- 

ληνική Έπιθεώρησις» ιδιαιτέρως συγχαίρει 
τούς εύτυχεϊς νεόνυμφους καί τούς αξιότιμους 
αδελφούς τού γαμβρού κ. κ. Ζαφείριον Μάτσαν 
καί Αντώνιον Μάτσαν περιβαλόντας πάντοτε 
μέ τά αισθήματα τής τρυφεροτέρας στοργής τόν 
καθ’ δλα αντάξιον αύτών αδελφόν, εύχεται δέ 
αύτοΐς άπό ψυχής βίον εύδαίμονα.

— Έπανέκαμψε περί τά τέλη τοΰ παρελ. 
μηνός ο άςιότιμος Διοικητής τής Εθνικής Τρα
πέζης κ. Στεφ. Στρέ’ίτ πλήρης ύγείας καί άνθη- 
ρότητος άπό τού μέχρι Γερμανίας ταξειδίου του 
άναψυχής.

—-Συνήθο)ς οί Νομάρχαι μας άναλαμβάνουότ τιϊν 
διεύθννστν τον έμπιστε-» ομένου αύτοΐς νομού μέ 
την πρόθεόιν νά διεξαγάγο>σι τυπικώς την άνατε- 
θεΐδαν αύτοΐς ύπηρεόίαν. Άπό τίνος Αναφαίνονται 
εύοίωνοι εξαιρέσεις Νομαρχών έπιδΐΰ)κόντο)ν νά 
προσφέροϊδι θετικά ώφελΆματα είς τούς κατοίκους 
τού νομού των και ν’ άφίδωσι φωτεινά ίχνη ΐης 
διαβάσεώς των. Νομάρχης μέ αύτάς τάς ίδέας, ητο 
ώς πληροφορούμεθα και ευχαρίστως τό άναγράφο 
μεν και ό κ. Σωτηρ. Δανόπουλος τέως Νομάρχης 
Τρικκάλων. Είργάσθη μετά τού κ. I. Βαϊνοπούλου 
καθηγητού τών μαθηματικών πρός ϊδρυσιν Λαϊκής 
Σχολής, έπιδιώκων δέ την πνευματικήν άνάπτυξιν 
τών κατοίκων πολλάκις ώμίλησεν ό ίδιος έπι θεμά
των κοινο>νικών, πατριωτικών, Ιστορικών καν πο
λιτικών έν μέσω πυκνού Ακροατηρίου έπευφημούν- 
τος τόν Νομάρχην του δστις έχάρασσε νέαν όδόν έν 
τμ Αντιλή/φει τών καθηκόντων του.

— Προήχθη έν τώ Υπουργεί*/  τών Εσωτερικών 
ώς τμηματάρχης ό τέως υπουργικός γραμματ^ύςΆ;. 
Χωματιανός και ώς γραμματεύς ό τέως υπουργικός 
γραφεύς κ. Τριανιαφυλλίδης. Οί δύο ούτοι 5χρο6ι- 
όασμοϊ ύπαλλήλων άξίας, μορφώσεως καί τον κα
θήκοντος έδικαίωσαν τήν φήμην τού υπουργού 
τ<5ν Εσωτερικών κ. Στράτου ώς Ανδρός Ικανού ν’ 
Αμοίβμ τήν άξίαν και τήν άρετήν.

— Έν Καλάμαις λυπηρόν έπεισόδιον έλαβε χώραν 
μεταξύ ένός έκ τών άριστων Νομάρχων μας τοΰ κ. 
Πασχάλη καί τοΰ βουλευτού τής έπαρχίας κ. Μαυ- 
ρομιχάλη. Ό κ. Μαύρομιχάλης έπιλαθόμενος τών 
υποχρεώσεων τών άπορρεουσών καί έκ τού ύνόμα- 
τος και έκ τού άξιώματος άτινα φέρει έρράπισε τόν 
Νομάρχην έν μέσμ άγορα. ‘Ολόκληρος ή κοινωνία 
άπεδοκίμασε τήν πραξιν τού παραφόρου βουλευ- 
τού. "Εχομεν τήν πεποίθησιν οτι και ύ ίδιος σήμε
ρον θ’ άποδοκιμάζμ τήν πράξίν του. Και τούτο θά 
εΐνε πρός τιμήν του.

— Έκ τού έπεισοδίου τούτου μικρού δεΐν έδη- 
μιουργεΐτο έτερον μεγίστης έπίσης σπουδαιότητος. 
Ό κ. Κ. Κουμουνδούρος πρόεδρος τής Βουλής και 
βουλευτής τής αύτής έπαρχίας μεταόάς έν Καλά
μαις έψεξε δριμέως τήν πραξιν τού συναδέλφου του 
έξ ού καί προεκλήθη μονομαχία μεταξύ άμφοτέ- 
ρων. "Εως ού διεξαχθμ ή μονομαχία, ήτις εϊχεν 
εύτυχώς Αποτέλεσμα άναίμακτον, διέτρεξε κίνδυ-
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νον ή δημοάία τάξις λόγω τοϋ έξερεθιάμοϋ τών φί
λων τών αντιπάλων.

— Διήλθον έκ της πόλεώς μας μεταβαίνοντες έν 
Κωνσταντινουπόλει ώς έπιτροπΐι τοϋ Πατριαρχικού 
Θρόνου τών 'Ιεροσολύμων ό Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ 
πρόεδρος τάς Ανωτάτης οικονομικής επιτροπής, Λ 
Ίωάκωδος Άρχατζικάκης όχολάρχης της 'Ιερατι
κής Σχολής καί Δοσίθεος γραμματεύς τής ΊεροΟο- 
λυμιτικής Συνόδου. ΟΙ μορφοιμένοι καί φιλογενεϊς 
κληρικοί ϊτυχον έν τή πόλεί μας Ιδιαιτέρων περι
ποιήσεων καί τιμών. ΟΙ κ.κ. ’Επίτροποι φθάόαντι ς 
εις Κων)πολιν εύρέΟηόαν πρό εύαρέστου έκπλή- 
ξεως. Έκεΐ έπληροφορήθηόαν ότι ή άναγνώοιόις 
τοϋ Μακαοιωτάταυ Δαμιανού έπετελέσΟη χάρις είς 
τήν μεΟολάόησιν τού κ. Ζερβουδάκη καί τά φιλο- 
πάτριδα αισθήματα τής περί τόν Πατριάρχην Συ
νόδου.

— Έν τή Γενική Διευθύνσει τών Ταχυδρομείων 
καί Τηλεγράφων ή ΚυβέρνηΟις Ράλλη έθεδεν έπί 
κεφαλής τής σπουδαίας ταύτης υπηρεσίας τού 
Κράτους Αντάξιον τοΰ τέως Γεν. Διευθυντοϋ κ. Βελ- 
λιανίτου τόν κ. Μιχ. Λαμπρυνίδην πολιτευτήν 
Ναυπλίας "Εχομεν τήν πεποίθησιν δτι ή δραιίτη- 
ριότης, ιί όξεία Αντίληφις, ή πολυμΑΟεια καί ή 
εύγενής φιλοδοξία τού κ. Λαμπρυνίδου Οά όυντελέ- 
σουν ε'ς τό νά έξακολουθήόμ τήν προοδευτικήν 
έξέλιξιν της ή Τηλεγραφική καί Ταχυδρομική υπη
ρεσία τοϋ Κράτους. Σφίγγομεν είλικοινώς τήν χεΐρα 
τοϋ κ. Λαμπρυνίδου.

— Τόν παρελ. μήνα έγένοντο τά έγκαίνια τής 
Λαϊκής Τραπέζης έγκατασταΟείόης έν τώ νέω κτι- 
οίω αύτής.

— Τήν τελευταίαν Κυριακήν τοϋ παρελ. μηνός 
τό Αϊτό ένδεκαετίας Ιδρυμένον άριστον σωματεΐον 
• φμιλος των ’Εκδρομών» διωργάνιοσεν έπιτυχεστά- 
την καί Αληόμόνητον μέχρι τοϋ Μοναστηριού 1 Ιδ
ρού έκδρομήν. Μόνη ή Αναγγελία ότι ό "Ομιλος 
προετοιμάζει έκδρομήν σύρει τούς φίλους τής 'Ελ
ληνικής Φύσεως καί τών τερπνών ταξειδίων καί 
τών ευχάριστων συγκεντρώσεων είς τά γραφεϊά του 
πρός έξασφάλιάιν μιας θέσεως ϋποσχομένης άνετον 
ταξείδιον, καθαρόν Αέρα, καί πανήγυριν τών 
οφθαλμών έκ τής συχνής καί Αλλεπαλλήλου εναλ
λαγής τών ύπερόχων Ελληνικών φυσικών καλλο
νών. Καί ή έκδρομή αύτη διεξαχθεΐσα έν οικογε
νειακή μεταξύ τών έκλεκτών έκδρομέων άνα,’τροφμ 
δέν ύστέρησεν είς τάς πλέον εύαρέστους εντυπώ
σεις όφειλομένας Αλλως καί είς τοΰ κ.Προέδρου καί 
τοΰ κ. ’Αρχηγού, τοΰ κ. Εφόρου καί τού κ. Γραμ- 
ματέως την Ανεξάντλητοι· ευγένειαν καί άόρό- 
τητα.

τ-ΕΦΗΜΕΙΊΣ ΊΩΝ ΚΥΡΙΩΝ* εν Σμνρν/μ Είς τη τεΰ- 

χος τής 19 Ιονλιον ηναγινιοοκομεν τρνγερώτατον ποίημα όγει- 
λόμίνον εις την ιιβραν εμηνενσιν τής /Ιο; Μαρίας Ε. Ζάμπα 
γέρον τόν τίτλον «Στήν έξοχήν».

1ΙΙΕ HIll.LIlXK. ΠΙ'.ΙΙΑΙ.ΙΙ ΙΙολιτική κατ Φιλολογική 
Άγγλοελληνική Έπιθεώρηοις προσφέρουαα κολλάς ε&τικΐις 
ύπηρεοίας καί έκδιδομένη tv

— S ΟΙιΙ ΕΝ I. Έφημερις εβδομαδιαία πρι ς νηεράοπιοιν 
τών Ελλήνων τής 'Οθωμανικής Αντοκρατυρίας και τών οικο
νομικών ονμη·ερόντων τών “Ελλήνων τον εξωτερικόν.
θνντης τον «Orioill» ό κ. Ν. Σικολαίδης. Έκδίδεται είς /»υυ- 
ςέλλας. Έτηοία ονι δρομή γρ. .35.

*

— ΛΕΆΤ1ΟΝ τον ίν 'Αλεξανδρεία ‘Ελληνικοί· 'Εμπορικοί 
Επιμελητηρίου. Έξεδόθη τον μηνός Μαΐον—Ίοννίον με νλην 

(ος πάντοτε γρήοιμον καί πολλοί ενδιαφέροντος.

it

— Ο ΚPinIΚΟΣ ΛΑΟΣ. Έξεδόθη τό τεύχος τοϋ μηνός 
•Ιοννίον με πολύτιμον λαογραφικήν νλην. Συνιατώμεν θερμίος 
την απόκτησιν τον περιοδικού τούτον.

Δ. I I /V Ω 23 I 23

Ί 1 «Ελληνική ΈπιΟεώ^η<Μς» εύχαρίσπί'ς 
Οά έδημοσίευε πάσαν εικόνα άποστελλομένιιν 
αύτζ[ ύπό ερασιτεχνών φωτογράφων συνδρομητών 
ή αναγνωστών της. ΙΙαρακα/.εϊ δέ τούς εϋαρε- 
στουμέιους ν’ άνταποκριθώσιν εις τήν δήλωσίν 
της ταύτην ν’ άποστέλλα'σι κατά προτίμησιν ει
κόνας τοπείό ν ιστορικών, ναών ή άλλων κτιρίων 
τέχνης, έργιεν νεωτέρων τεχνικών άϊ,ίασ, από
ψεων- ίξώγραφικών, καί εικόνας άναπαριστώσας 
τάς διαφόρους έλληνικάς ενδυμασίας άμφοτέριεν 
τών φύλλων-. Έπί πλέον δέ παρακαλεϊ δπως εί 
δυνατόν τάς εικόνας ταύτας συνοδεύουσιν καί 
πληροφορίαι ή περιγραφαί ιστορικοί, Λαογραφι- 
καί, Μυθολογικοί κ.τ.λ.

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Γ ys

x*c  βτ'ζφεδεμ,πόρους.
τής συγκομιδής τοΰ σταφιδοκάρπου, 
ύπολκμβάνομεν νά έπιστήσωμεν κκί

ραγωγούς
Επικείμενης 

καθήκον ημών 
πάλιν ιδιαιτέρως την προσοχήν ύμών εις την παρα
σκευήν σταφιδοκάρπου κκλής ποιότητος. Πρός τοϋτο 
δέν άπαιτοΰνται ούτε γνώσεις ειδικά!, ούτε δαπάναι 
πρόσθετοι, μόνον δέ ολίγη καλή θέλησις έκ μέρους 
τών παραγωγών, θά ήτο ικανή νά άποτρέψγ τό μεγα 
κακόν τό όποιον έγένετο μέχρι σήμερον έκ της δια
φθοράς τοΰ προϊόντος. Ώρίμανσις τοΰ καρποΰ πρό τοΰ 
τρύγου, τελεία δέ άποξήρανσις και επαρκής αύτοΰ 
καθαρισμός πρό τής συλλογής, είναι τά μόνα άπαι- 
τούμενα πρός ικανήν βέλτίωσιν της ποιότητος τοΰ 
προϊόντος, δέν άπαιτοΰσι δέ ούδεμίαν πρόσθετον δαπά
νην. Και άλλοτε έπεστήσαμεν την προσοχήν ύμών 
έπι τοΰ ζητήματος τούτου καί παρεστησαμεν ύμϊν 
τήν μεγάλην ζημίαν ης γίνονται πρόζενοι είς την 
έπέκτασιν της καταναλώσεως και βελτίωσιν τής 
τιμής τοΰ είδους, οί παραμελοΰντες τήν ποιότητα καί 
τροφοδοτοΰ'ντες τάς αγοράς τής κατανχλωσεως με 
καρπόν άθλιας ποιότητος, εντελώς ακατάλληλον 
πρός βρώσιν καί μόνον πρός δυσφήμισιν τοΰ είδους 
δυνάμενον νά χρησιμεύσν). ΙΙλήν άτυχώς αί συστάσεις 
ήυ.ών αύταί δέν είσηκούσθήσαν,-άλλ’ ούτε καί κατε- 
νοήθη τό πνεύμα αύτών καί ό σκοπός. Τοϋτο τού
λάχιστον άπέδειζε τό λήγον σταφιδικόν έ'τος, καθ’ 
6 παρά τάς άρίστας καιρικάς συνθήκας, αΐτινες έκρα- 
τησαν κατά τήν εποχήν τοϋ τρυγητοΰ καί τήν παν
τελή έλλειψιν πάσης νόσου ή σήψεως, δυναμένης νά 
παραβλάψω τήν ποιότητα, πολλοί παραγωγοί δήμων 
τινών εις έλάχιστον αμφίβολον κέρδος άποβλεποντες, 
παρεσκεύασαν καρπόν αίσχίστης ποιότητος, μή έν- 
νοοΰντες δτι αντί τοΰ κέρδους τό όποιον προσεδόκων, 
άπειργάζοντο ούτω τήν ιδίαν εαυτών καταστροφήν

Εϊς τήν έπιμόνως κακήν ταύτην περί τών ίδιων 
συμφερόντων άντίληψιν τών έν λόγω παραγωγών καί 
εμπόρων, συνετέλεσεν ίσως κκί ή έκ μέρους τής Εται
ρίας ήμών έπιδειχθεϊσα έν τφ παρελθόντι κατά τήν 
εισαγωγήν τοΰ σταφιδοκάρπου είς τάς άποθήκας, άκρα 
επιείκεια, τήν οποίαν έναντίαι καίρικαί περιστάσεις 
κκί ύπό αγαθών πάντοτε αισθημάτων έμπνεομένη 
έκτίμησις αύτών κατέστησεν άνκγκκίαν, καί ή όποια 
παρεςηγηθεϊσα ύπό τών παραγωγών, έγένετο μεγά
λου κακοΰ πρόξενος, διότι έδόθη είς τινας άφορμή νά 
πιστεύσωσιν ότι οίασδήποτε ποιότητος καρπός θά 
γίνεται έφεξής δεκτός είς τάς άποθήκας τής 'Εται
ρίας. Τήν επιβλαβή δέ ταύτην παρεξήγησιν άπεφά- 

σισε νά άρή τοΰ λοιπού ή ‘Εταιρία έφκρμόζουσα κατά 
γράμμα τούς σχετικούς όρους τής συμβάσεως.

Σύνεπώς λαμβάνομεν τήν τιμήν, δπως, πρός πρόλη- 
ψιν ενδεχομένων άμφισβητήσεων κατά τήν παραλαβήν 
κκί πάσης τυχόν ζημίκς τών κατόχων τοιούτων τυχόν 
σταφίδων είδοποιήσωμεν ύμάς, ότι ή 'Εταιρία ήμών; 
καθ’ ζ έκ τής Συοιβάσεως καί τοΰ Νόμου έχει δικαί- 
ωυ.α καί καθήκον, έ'δωκεν είς τά ύποκατκστήματα 
αύτής αύστηροτάτας οδηγίας, καθ’ δσον άφορα τήν 
έξέτασιν τής ποιότητος τοΰ καρποΰ, συνέπεια τών 
οποίων ταΰτκ θά άρνοΰνται άνενδότως τήν παραλα
βήν είς τάς άποθήκας αύτής, είτε πρός ένεχυρίασιν, 
είτε πρός άποτκμίευσιν (παρακράτησιν) πάντα σ ca- 
φιδόκαρπον μή πληροΰντκ τούς όρους τοΰ άρθρου 19 
τής Συμβάσεως, μή όντα δηλ. ώριμον, τελείως άπε- 
ζηραμένον κκί έπαρκώς κεκκθαρμένον, νά πκρεμποδί- 
ζωσι δέ τή βοήθεια τώ Τελωνικκών ’Αρχών τήν είς 
τήνάλλοδκπήν έξαγωγήν τοιβύτου σταφιδοκάρπου καί 
ότι είς τήν έκτέλεσιν τών οδηγιών ήμών τούτων, 
είαεθκ άποφκσισμένοι νά έμμείνωμεν, ού μόνον χάριν 
τών ήμετέρων συμφερόντων άλλά καί χάριν τοΰ κοινοΰ 
κκλοΰ, παρορώντες πάσαν αδικαιολόγητον διαμαρ
τυρίαν.

Εύελπιζόμεθκ ότι οί κ. κ. παραγωγοί κκί σταφι- 
δέμποροι, κατανοοϋντες τό ίδιον εαυτών καί τό γενι
κόν συμφέρον, έκτιμώντες δέ καί τόν άγαθόν σκοπόν 
τοΰ ληφθέντος μέτρου, θά άπαλλάξωσι τήν εταιρίαν 
ήν.ών τής οχληράς κκί δι’ αύτούς εφαρμογής αύτοΰ 
παρκσκευάζοντες καί προσφέροντες είς τήν αγοράν 
πρός έξαγωγήν καί είς τάς άποθήκας ήμών. καρπόν 
καλής ποιότητος κκί χρήσιμον είς τόν δι’ όν προώρι- 
σται σκοπόν.

'ΙΙ,,διοεκοΰσχ έπιπλοπή

ΕΦΗΜΕΡΗ ΤΟΠ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΕΜΥΡΜΗ

Έκδιόοπένη κατά Κνριακην ύπό τον 
Δημοόιογ{»άθον και Ά<»χιόνντακτον 

της «Άμαλθείας»

• κ. ΘΕΟ Δ. Κ. ΥΠΕΡ ΙΔΟΥ

'Ό κ. Ύϊΐεοίδης ουγκενιροϊ ίν τή «’Εφηρερίδι 
την Κνριών» τιαηαν τήν γνναικείαν κίνησιν τής 
Σίτνρνης και τον εοωτερικον αντής οπον εχει ρεγι- 
οτην διάδοοιν καί κυκλοφορίαν. ‘Η δραοις τον γυ
ναικείου τούτου περιοδικού έγένετο άφορμή να εμ- 
φανιο&ωσι γυναικείοι φιλολογικοί μορφαι πολλά 
υποσχόμενοι. Συνιοτιόμεν είς πασαν Ελληνιδα την 
άπόκτησιν τοΰ άφελίμου τούτου περιοδικού. Έτη- 
dia dvv&OO|lh χο, 8. Συνδρομηταί εγ
γράφονται καί παρ’ ήμϊν».



Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΣΙΜΟΝ ΙΑΝΙΑΤ. ΠΑΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

θεωρεί κχθήκον της νά ειδοποίησή ότι μόνον αυτή γε
μίζει τάς φιάλας τών νδάτων Σαρίζης εντός τής πηγής 
Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικού, άλλαι δέ φιά- 
λαι, πωλούμεναι ως Σαρίζης ύπό άλλων έμπόοων, 
πληρούνται έν Άθήναις.

Έπίσης μονον η ’Ανώνυμος Εταιρία έχει την απο
κλειστικήν έκμετάλλευσιν τών ύδάτων Λουτοακίου, 
Κυλλήνης, Όασης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληοοϊ 
τ'χς φιάλας εις τάς πηγάς αύτάς καί συνισταται διά 
πιστοποιητικών τών Δημάρχων “Ανδρου καί Λουτοα
κίου και Οια ουο εγκυκλίων του Β. ΊατροσυνεΟοίου.

Αποφεύγετε άλλα ύδατα μεταφερόμενα διά δαμτ- 
ζανών καί χάνοντα τάς ιδιότητας καί τά θεραπευτικά 

των συστατικά. Δοκιμάσατε τό ύδωρ Τσάγεσι μοναδι
κόν έν τω κόσμω κατά τήν γνώμην τού Γάλλου Άκα- 
οημαΐκού Ρομπέν κατά τής αναιμίας, χλωοώσεως καί 
εξασθενησεως, θαυμασιον δέ είς τήν γεύσιν.

43—ΟΔΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ—43 
(ΙΙάροδος ό<5. ΙΊροαστείου και Ζοτοδόχου Πηγής) 

Ό αριστούχος Κτηνίατρος τής έν Βιέννη Κ. και

Β. Κτηνιατρικής Άνωτάτης ΣχολήςΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
J) Θεραπεύει δ’.’ δλως νέων κζί άσφζλεστάτων 

μεθόδων παντός είδους ζώα ασθενή. 2) Δίδει μαθή- 
ματ ι (κούρσαι κτηνοτροφίας και κτηνιατρικής εις 
ατομ.α και σχολεία. 3) Διαγινώσκει ασφαλέστατα 
την λύσσαν έπί ζώντων καί τεθνεώτων κυνών καί 
θεραπεύει αύτην είς τά ζώα κατά τό έν Λεμβέργη 
λυσσιατρικόν Ίνστιτοΰτον. 4) ’Εκτελεΐ νεκροτομής 
ζώων πρός έζακρίβωσιν τοΰ αιτίου τής θανής αυτών. 
5) Μεταβαίνει δπου αν προσκληθ-ρ'καί είς τό εξω
τερικόν. 6) Συντάσσει κτηνιατρικός εκθέσεις έπί 
ζώων άμφισβητουμένης υγείας καί παρίσταται κατά 
την αγοράν αυτών πρός πρόληψιν άπατης έκ μέρους 
τών ζωεμπόρων περί τήν ύγείαν καί τήν άξίαν αύτών· 
7) ’Αναλαμβάνει τήν διοργάνωσιν πάσης κτηνοτρο- 
φικής έπιχειρήσεως ώς καί τήν κτηνιατρικήν υπη
ρεσίαν σταυλων μετά μεγάλου άριθμοΰ ζώων. 8) Μέ 
τάς επαρχίας καί τό εξωτερικόν συνεννοείται διά 
αλληλογραφίας. 9) ΙΙωλεϊ φάρμακα ειδικά α') κατά 
τής ρινικής (μαγκαφά) καί δερματικής μάλιος (σουρα- 
τζά)ί άντιγριππικά καταπότια καί άντιψωρικήν 
άλοιφήν τών κυνών, γ.') Άντιδιφθεριτικόν καί άντι- 
χολερικόν ορρόν διά τάς όρνιθας κτλ. καί 10) Παρ’ 

αύτώ εύρίσκονται τά κτηνιατρικά αύτοΰ συγγράμ
ματα ά) ό Άλογογιατρός, β') ό ’Αγελαδάρης, γ') ό 
Τσομπάνης, δ”) ό Χοιροβοσκός, ε’) ή θεραπευτική 
τών σκυλιών, στ') ή γάτα, ζ') τά Πουλερικά μας και 
η') Σπουδαγμένος Άλμπάνης.

ΙΜΙΕΗ ΤΡΑΠΕΙΑI.IIIIW
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1839

"Εδοα έν Λονδίνω. — Γενική διεΰθυνσις έν 
Έλλάδι, έν Άθήναις.

Ύπόκατάιίτημα : έν Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα, 
Κεφαλληνία, Ζακύνθω, Πειραιεϊ, Τριπόλει.

ΙΙοακτοοεϊον : έν Ναυπλίιρ.
"Ορο» καταθέσεων »1ς Τραπεζογραιιμάτια

2 1)2 ο)ο ίιησίως επί άποδόσα τίς πρώτην ζήτησιν διά ποσά
μέχρι δρ 100, ΟΟΟ

1)2 ο'ο » » · είς πρώτην ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100,000 

3 ο)ο · » · μετά 3 μήνας
3 1)2 ο)ο > > > * 6 » μέχρι 2 έτών
4 ο)ο » » » >2 ίτη η 4 ι
4 1)2 ο)ο » » » > 4 » καί επέκεινα

Είς χρνάάν
3 ο)ό έτησίως έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν 
3 1)4 ο)ο » » » μετά 6 μήνας
3 1)2 ο)ο » » » >1 έτος
4 ο)ο » » » » 2 έτη καί επέ

κεινα.
Τίτλοι πρός φνλαξιν

Ή Ίονική Τράπεζα Limited δέχεται τίτλους πρός 
φύλαξιν άνϊι ελάχιστου δικαιώματος φυλάκτρων 1)4 
ο)οο έτησίως (έλάχιστον δριον Δρ. 1) έπί τής άξίας 
τών τίτλων υπολογιζόμενης είς τήν τρέχουσαν τιμήν 
τής ήμέρας τής καταθέσεως.

ΥΠΟΔΗΜ ΑΤ0Π01ΕΙ0Ν
ΕΝ ΟΔΩ ΣΤΑΔΙΟΥ1 ΑΙ°ΙΘ. 35

Νικολάου Πωργατου
Ό προοδευτικώτατος κ. Γεωργάτος. έδωσε τήν μεγαλειτέραν ώθησιν είς τήν βελτίωσιν καί τελειο- 

ποιησιν τής νποδηματοποιείας έν Έλλάδι. Σημειωτέον δτι άνέκαθεν χαρακτηρίζονται οί ’Αθηναίοι,

δτι ύπό έποψιν ύποδήσεως υπε
ρέχουν άλλων Ευρωπαίων πρω- 
τευοίάνων, οί όποιοι δέν ήδυ- 
νήθησαν ποτέ νά φέρωσιν υπο
δήματα τής χάριτος, τής κομψό
τητας καί τής στερεότητας τών 
’Αθηναϊκών. Όταν λοιπόν είς 
περασμένος έποχάς ή υποδημα
τοποιία ήκμαζε καί ήνθει έ,ν Ά- 
θηναις φαντάζεται έκαστος πό
σον προήχθη σήμερον οπότε τοι- 
αΰτα στοιχεία νέα, Π ρ ο ό δ ο υ 
καίΖ ή λ ου, δπως ο Γεωμγά- 
τος, άνεμίχθησαν καί έζυμώθη- 
σαν μέ τήν τέχνην αύτήν. Είς 
τήν πρό τίνος γενομένην έν Ά
θήναις Έκθεσιν τά υποδή
ματα Γεωογάτου κατ’ εξο
χήν έπηνέθησαν καί έθαυμάσθη- 
σαν. ’Ιδιαιτέρως δέ εϊλκυσε τήν

ΔΙΟΤΙ ΟΙΚΟΣ ΑΪΤΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
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ί ΟΔΟΙ ΣΤΑΔΙΟΥ ΐ 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 
ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΥ ΚΟΜΨΟΤΗΊΌΣ 
ΕΥΘΥΝΑΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ

+ 444+ ++4+4+4+ 
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4++++++++++++ 

ΕΧΕΙ K*l  ΠΛΗΡΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΥΠΟΔΗΕΔΛΤΟΗ
20 ΔΡ· ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΑ1Σ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΚΑΙ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

πελάται του διίνανναι νά στέλλουν άντί μέτρου ύ.τοδήματα καί τότε τό Κτ τάστημα έγ 
γυδται τελείαν εφαρμογήν.

προσοχήν καί τό ένδιαφέρον καί 
τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ή το- 
ποθέτησις ωρολογίου είς τακού- 
νιον υποδήματος, οπερ ήτο κε- 
καλυμμένον δΓ άθραΰστου κρυ
στάλλου ! 1 ! 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 έργασία δταν προέρχεται 
άπό τό Κατάστημα

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
Γ ΕΩΡΓ ΑΤΟ Υ

παρουσιάζει έκπλήξειςκαί προκα- 
λεϊ θαυμασμόν.

Τώοα ιιάΧιάτα Ό ** 
μέ τά νέα δέοματα

καί τές οόομες δέν 

δύναται κανείς

νά τον «Μ'ναγωνιιίΟιί

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΟΓ
ΣΕΒΡΩ ΜΗΑΤΈΝ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΗΣΚΑΑ&ΐω TAS ABfAS AESEOIVAB I&H AiHSOH



ΜΙΤΕ ΠΡΟΣ AOKIMHN

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΓ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΙ (ΚΟΜΠΟΣΤΑ)

ΕΚ ΝΩΙΙΙΙΣ ΣΓΑΦΥΛΙ1Σ

Ν
ΠΟΙΌΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ κώ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ

ΑΝΕΥ Ο1ΝΌΠΝΕΥΜ. ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΙ!ΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΙΙΓΗΜΑΤΑ Α'

< Α ^4f Ή

ΕΡΓΑ

Β'

Γ'

ΤΗΣ Δος ΕΥΓΕΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

τόμος Φρ. 3.00

2.00

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 2.00

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ('Ιστορικόν μυθιστόρημα)

Τά άνωτέρω πωλοΰνται χαίνεις τό Βιβλιοπωλεϊον τής

5 .οο

« Έσίας»

η

εινε άγνάς
εινε λεπτώς 
ματισμένος.

μαλακόν ει τΐι

Ι
δερμίϋα.

ιινεεϋβηνότερος-αν 
J τάς ίόαμί *λου  του 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΡΩΜΆΤΩΝ-ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ

Πωλείται είς όλα τά καλά καταντήματα 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ

mi
αοω-

Φαρμακεϊον ΒΥΡ1ΝΗ κα'ι ΥΙΟΙ οδός Γ' Σ)6ρίου 1?.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ· ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΤΤΑΡΟΣ

251—ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—251
Jia της υγιεινής τοΰ στόματος καί των όδόντων 

σώζετε ου μόνον τονς όδόντας σας, άλλά προλαμ
βάνετε απείρους νόσους τοΰστόματος, τών όδόντων, 
τών ώτταν, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγρος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς και τοΰ πεπτικού συστή
ματος, πολλάκις δε σώζετε καί τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένου επιστή
μονα όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ τοΰ οποίου αί 
τρεις σκευασίαι ΈλΥξίρεα, Όδοντόχονες καί 
Άδαΐκχντίνιη εινε μοναδικοί είς τό ειδός των.

Jia τοΰ Έλιξηρίου παύει ή όΠονταλγίχ

καί ή νευρχλγέχ. Είναι σκευασίά αλάνθαστος 
καί αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ΐδίφ αντί 2 δρ. ιό φια/.ίδιον 

51—ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—51
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ Π.Α.Π.

Έϊ,άττωιίις τιμών Εισιτηρίων μετ’ 
επανόδου

’Από τής 1ης τοΰ μηνός Αύγουστου τχ μετ’ 
επανόδου εισιτήρια τών στχθμών έν γένει, οι’ ολχ 
τχ τμήμχτχ τής γρχμμής, χχ'ι οπού δέν ύπάρχουσιν 
■ήδη τοιχΰτχ, ήλχττώθησχν χχτχ 20 τοίς ο)ο έπί 
τών έν χρήσει τιμών όόο απλών. μέ διάρκειαν ι
σχύος διά τήν επάνοδον μέχρις επτά ήμερών άνχλό-

Οΰτως έζ ’Αθηνών διά Πάτρχς χζ'ι πέραν ΙΙχτρών 
δι’ ήμέρας 7.

Ές ’Αθηνών οιά Τρίπολιν ζ.χί πέρχν Τριπόλεως 
δι’ ήμέρχς 7.

(Έκ τοΰ Γραφείου)

γως της άποστάσεως, ’ήτοι :
ό·,ά χ'.Λΐόαετρζ μέχρι 16 αύΟ'/ι;χερον

» » )) 30 κκί την έπομενην
» » » 50 δι’ ηαέρκς 3.-
» » » 100 » 4.—
» » » 150 5.—
» » » 200 6.—
> » άνω τών 200 7.—

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000,000 ’
Διηοηιιένον είς 80,00(1 μετοχάς φο. χο. 250 έκάότην

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφείρια; Κ. Μάτσα; (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης Αθηνών),
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : "Ιωάννη; Ευταξία; ("Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος). 
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Διού. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. ‘Ηλιόπονλο;, Ν. Μισυρλής, Ε. Bow-

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

ΔΙΟΙΚΟΎΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφείριος Κ. Μάτιίας, Στέφανος Φραγκιάδης, Δημήτριος ’//λιόπουλος Γεν. Γραμμχτεΰς 

Δημ. Γαλανόπουλος Γενικός ’Επιθεωρητής, Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡέΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ', .*
* Υποκαταστήματα και Πρακτορεία : Εις Πάτρας, Αίγιου, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευ

κάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, 
Άγουλινίτσα, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, ,Ξυλόκαστρον καί Γόθειον.

Ε Ρ Γ Α Σ I A I
Προστασία έν γίνει τή; παραγωγή; καί τή; ‘Εμπορία; τή; Σταφίδα;
Παροχή δοντίων έπί ΐνεχυρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένοι· εις τα; άποδήκα; τη; μέχρι τών 4)5 τή; αξία; αύτοΰ καί έπί 

τόκφ ούχί άνωτέρω τών 6 ο)° έτησίως.
"Αγορά προοφερομενον αύτή σταφιδόκαρπόν τι; τά; ώριομενα; έν τή σνμβάοει τιμά;, ποό; έςασφά1 ισιν τοΰ κατωτάεον όοέον

τιμή;. Διαφήμισι; τοΰ προϊόντος είς τα; ξένας άγοράς πρός έπαύςησιν τή; σημερινή; καταναλιότεώ; τον κτί. κτί.



ΈζΧοΟέντζ

Άν Άθήναις vj} 2 0 ’Ιουλίου 1909.

107,713,200 
54,033,400 
71.156,600 
87,453,900

• Ετη 
1908]9 
190718 
1906]7 
1905]6

ΑΠΟΘΗΚΑΙ
ΕI ·ζρ χζρατήσε ω ς.

Ποσόν δελτίων
ΈζάοΟεντζ πζρ. χρ. » 

Έζ^οΟεντζ πζρ. χρ. »

ΈζΛοΟέντζ πζρ. χρ. » 

Έ/.δοΟέντζ πζρ. vs. λ

κον τω

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Μ UPOSTASIAh' ΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΒδ ΣΑΙ ΤΕ Η! ΤΕ W'iE

ιαφιϊΐοχάρτΐου άπό ΙΟ Αύγούστου Ι9ΟΗ 
ί ΙΟ Ίο 190».

Λίτραι Ένετικαί 
224,024,030 
260.889:925 
227.860,441 
233.815.826

Λ908]9 
190718 
190617 
1905]6

Συμψηφισμός 
79,583,700 
45,224,100 
71.060,700 
83,146,000

Έτη 
90819 
!ΙΟΓ>]6

Έτη Εισαγωγή . t . ’Εξαγωγή
1908]9 84,236,973 33.020.048
190718 12,125,220 11,777,709
190617 10, ζ56,435 10,456.435
190516 70,402,460 70,402,ί60

.λίτραι ’Ενετό·.αί 
15,108,2/5 
10,437,270

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

Υπόλοιπον
•28,129,500

96,900
4,307,900

Υπόλοιπον
51,216,925

347,511

ΕΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - 48
α^δύνανται τά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως ση- 
κτικάς προόδους των μία άφορμή πρός τοΰτο είνε και τό 

είς τό όποιον συτεκεντρώΟη πλουσίαέπίπλωσις, άπαστρά- 
ς,' πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία καί ποικιλία δλων 
ιΧΑ^ΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώ- 
μησενΚίς τό ζήτημα τής εύΐΐυιής διανομής κατ’ οίκον άγνοΰ 

ί\’Αγελαδινού ΓΑΛΑΚΤΟΣ ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν 
ρ^ΤμαστΥί, δλα δέ τά είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται αφίίονα, εύ- 

καί μέ υλικά εκλεκτά καί έπιμεληιιένα. Τά δέ είδη τής Χχχαροτ.λζστιζ/,ς 
γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπο/.αυστικώτατα. Κατόπιν δλων Ατών Π:- 
χίως Οεωρεΐτιή. τό κέντρον δλου ΐ'.ΰ εκλεκτού κόσμου. Αικχίως εΰΛρκουσι θέ- 
ν μόιον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν έγκαίρως νά τάς καταλαμράνωσι καί 

;κ>ρμη Πιχαιότερον όλοι οί συχνάζοντες *ίς  τά Οέχτρα δέν δεωροΰσι 'τήν δια- 
;σίν των πλήρη 

ή τό παγοη
κρέμαν τωΥ^ίς τάς πό

ΗΝΩ

kN

ΙΝ

ο
CQ

i '

LU

α
πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτι- 
λα των, ί, τό γευστικόν γλύκυσμα των, ή τήν άβράν 

Ρούσας τών

ΝΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
"ΠΑΝΕΛΛ. ΚΡΑΤΟΥΣ,, 'O&i 1.


