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TC ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ
‘Επ’ ευκαιρία τής Έλίηνογαλλικής Έκύ'έαεως

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική Διεΰθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» - AOHNAS

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είςτά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφοί άρχονται άπό 1ης έκάατου μηνάς. -Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τό Άγιον Όρος καί ή Τέχνη—Ία Λαϊκά Δικαστήρια : W. <■>. Χνΐται.—‘.0 "Ελλην στρατιώτης
καί ή Βουλγαρική Εκκλησία : Μή-μ.ϋς. - Τά γοργά καί τά ίσια : X.'».— Κομμένα λόγια : Μιχ.
ΙΙριονιστή. — Ό μετανοημένος άμαρτωλός.— Ή Θεσσαλία ύπό γεωργικήν άνάπλασιν :■ Λ. Λ.. Ζω
γράφου.—Άηρίλτος 1Ο1&.—Άπό τήν καλλιτεχνική κίνησι. — θέατρα.—Συναυλίαι.—Διαλέξεις.
’Εκθέσεις. — Ή έορτή τών Γραμμάτων.—’Εθνικοί παλμοί στήν Κέρκυρα,: Λνίς Άγ. Wtx. Έπιστολαί
έξ Αγίου Όρους : >·. Ζ.— Άπό τή Ζωή τοΰ μηνάς : Λ. V. Ζ. - Γεωργία καί κτηνοτροφία. Ή μυ
ρωδιά τοΰ τράγου.—Γιά τά άλογα.—Πώς νά έμποδίζωμεν τά άλογα νά τρώνε ξύλα.—Άπό τά πένθη, Άνδρέας Θεμιστοκλέους.—Μπεσσή Μάσσωνος.— Πηνελόπη Κ. Πώπ. — θυμήμάτα : Μτχ. ΙΙριοντστή.—
Άπό τά περίεργα τής ζωής.—’Ολιγόστιχα.
ΚΟΣΜΟΣ : 'Η Μ. Παρασκευή.—Τό ναυτικόν Αγγλικόν κατόρθωμα.—Τό αγροτικόν ζήτημα.

Ή Γαλλοελληνική Έκθεσις. τοϋ Ζαππείου μέσα
στό πολύχρωμο καί καλλίγραμμο κόσμο ποϋ περι
κλείει, έχει νά έπιδείςη καί μία εργασία ποϋ αξίζει νά
τής άποδοθή έξαιρετικΰ προσοχή. Πρόκειται περί τών
έονων ποϋ άναπαριστούν τά Μοναστήοια τοϋ Άνίου
“Όρους.
Τέσσαρα-πέντ® τώρα χρόνια ξεσκλάβωτη ή 'Ιερά
Χερσόνησος καί δμως δέν εΰρέθηκεν άκόμη “Έλλην
καλλιτέχνης ό όποιος νά εζήτησε ν' άντλήση ύψηλάς
εμπνεύσεις άπό τούς άτίμητους καλλιτεχνικούς, ιστο
ρικούς καί φυσικούς θησαυρούς τοϋ Μεγαλωνύμου Άθωνος
“Επρεπε νά μεταβληθή ή Μακεδονία είς πεδίον διε
θνούς πάλης, νά κατακλυσθοϋν ή πεδιάδες της καί ή
φάραγγές της άπό τά ηρωικά παιδιά τής Γαλλίας γιά
νά καταστή τό "Αγιον Όρος άντικείμενον συγχρονι
στικής καλλιτεχνικής έρεύνης. Άλλά καί τούτο οφεί
λεται είς ξένους Καλλιτέχτας, εις ξένους ά/τιπροσώπους τής Τέχνης, οί όποιοι μάς έχάρισάν ότι σήμε
ρον στολίζει συναρπαστικοί» καί ύπέροχον τήν Γαλλοελληνικήν Έκθεσιν τοϋ Ζαππείου.
Ή σύγχρονος 'Ελληνική Τέχνη δέν εζήτησε νά
πτερυγίση μέχρις έκεΐ γιά ν’ άνεύρη τής άκτΐνες τής
άθανασίας έτοιμες νά «ωτίσουν τό έργον της. Μόνη ή
Γή αυτή τής υπερκόσμιου χάριτος ξέρει νά .σκορπίζτ
τήν πιο γλυκύτερη αρμονία τοΰ χρώματος. Πηγαίνετε
λοιπόν έκεΐ δλοι Σείς ποϋ έχετε κλεισμένα τά κύματα
τής άρμονίας στούς στίχους, στής γραμμές, στούς ή
χους άκόμη, νά βρήτε οπτασίες ποϋ νά; ζωηρεύσουν τό
κοντήλί σας, νά μαγεύσουν τή πέννα σας, νά συναρ
πάσουν τή φαντασία σας.
Πηγαίνετε έκεΐ στής σιωπηλές καί σφριγηλές απο
χρώσεις ποϋ το άσπιλο κυανοΰν φώς στολίζει μέ τά
Ασύλληπτα χρώματά του γιά νά βρήτε τής άνεξάντλητες πηγές τοϋ ωραίου ποϋ σπρώχνουν τόν άνθρωπο
στής^νευματικώτερες άντιλήψεις.
Ή 'Ελληνική Λόγχη εις τά 1913 δέν άπηλευθέρωσε μόνον εδάφη αίματόβρεκτα, ,δέν άπήλλαξεν άπό
βαρύ ν ζυγόν έλληνικούς πληθυσμούς, δέν έδωκε ζωή
σέ κοινωνική πρόοδο καί άκμή, προσέφερεν ακόμη μιά
πολύτιμη εθνική υπηρεσία· ξεσκλάβωσε τήν Άκρόπολι
τοϋ Χριστιανισμού, έςηφάνισεν άπό τούς ιερούς τόπους
τόν βάρβαρο κατακτητή καί έοωκε στήν Κατοικία τής
Παναγίας καί τόν περίκλυτον Άθωνα τήν πνοή ν τής
έλευθέρας ζωής. Τρέξατε λοιπόν Έκεΐ δλοι Σείς δσοι
ονειροπολείτε νά λουοθήτε -στής Πηγές τής ’Αθανα

σίας. “Όσοι ζητείτε μέσα σέ βλεμματικές συναρπαγές,
σέ έντυπωτικούς κλονισμούς, σέ άναβαπτιστικές όρμές
τή θριαμβευτική έκδήλωσι -.ού Θείου, τοϋ Υπερκό
σμιου, τού Παραδείσιου. Όσοι αίσθάνεσθε τήν έντονη
ζωή τοΰ άψύχου ποϋ ξέρει νά όμιλή αρμονικά, νά ψάλη
σαγηνευτικά, νά συγκινη νανουριστικά, νά συναρπάζη
μεθυστικά. Έκεΐ θά βσητε τήν άνεξάντλητον, τήν άπρόσιτη δύναμι ποϋ πανηγυρίζει άκούραστα, άπροσποίητα, μέ ιεράν αγνότητα γιά .δλες τής χάρες ποϋ
έορταστικά τήν περιβάλλουν. Έκεΐ κατοικεί ή θεία
Πνοή ποϋ άπαλύνει τήν ψυχή, τόν νοΰν, τήν φαντα
σία καί οοοσίζει άναζωονονητικά κάθε ανθρώπινη μα
τιά. Ζήστε Έκεΐ, οί εκλεκτοί, γιά νά ξεχάσετε δτι
υπάρχει κόσμος άλλοϋ καί Γή καί Ούρανός, καί Όρίζων, γιατί ή (ομορφιά τής ζωής Έκεΐ έγεννήθη, Έκεΐ
έζησε καί ζή καί Έκεΐ σφριγηλή καί άκμσίαμάς δεί
χνει τά κάλλη της.
Ό Ελληνικός καλλιτεχνικός κόσμος, δτι έχομεν
έπιστημονικώς λαμπερόν καί άνώτερον, δτι στόν πνευ
ματικό μας ορίζοντα μεσουρανεί καί επιβάλλεται μίαν
ύπερτάτην έθνικήν καί καλλιτεχνικήν ΰποχρέωσιν είχεν
άπό τοϋ απελευθερωτικού άγώνος καί έντεύθεν. Νά
τρέξη σύσσωμος, όμαδικώς, στό υψηλό προσκύνημα
τής Εύμορφιάς, τής 'Ιστορίας, τής Θρησκείας, τής
Τέχνης, τοϋ Θρύλλου, κά τρέξη έκεΐ ευλαβητικά πρό
τοϋ Μεγαλειώδους Άθωνος ποϋ προστατευτικά σκέπει
δτι ύπέροχον καί θαυμαστόν μπορεί νά δώση μιά ΰπερχιλιετής γόνιμος καί δημιουργική ζωή. Άτυχώς ή
Ελληνική Τέχνη, ή 'Ελληνική ’Επιστήμη μικρό τό
κος δέν εϋρέθη συγχρονιστικώς στό ύψος τής άποστολής
της καί παρήλθε μέ τό άσυνκίνητο πέρασμα τοΰ τυ
φλού μέσα άπό τά μνημεία τής τέχνης ή τής άπροσίτου κάλλους φυσικής ώραιότητος. Καί ήλθαν στό τόπο
μας ευγενικοί ξένοι, ένας υπέροχος Ζούβ και ολίγοι
έκλεκτοί σύντροφοί του καί έπήραν ζωήν άπό τήν δροσόλουστον χερσόννησον μέσα σέ πίνακας γιομάτους άπό
τήν Χοίησιν καί τό μυστήριον τών Άθωικών Μοναστηρίων. Αυτή τήν ζωή τήν άντικρύζουν σήμερον οί
έπισκέπται τής Γαλλοίλληννκής Έκθέσεως τοϋ Ζαπ
πείου καί φεύγουν μέ ένα πχράπονον γιά τήν 'Ελλη
νική Τέχνη ποϋ ξέχασε νά φέρη τά βήματά της στήν
μεγάλη Λεωφόρο ποϋ δίνει άλησμόνητη ψυχική άναβάπτισι καί σπρώχνει τόν άνθρωπο σέ άξέχαστα τής
ζωής σταματήσματα άπάνω στό μυροβόλο σφρίγος τής
Ίεράς Χερσονήσου.
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οϊτινες παρέλαβον παρά τών’Αθη^ίω/ το
’·’/?;
«decaptiiscivis nisi per maximum comitiatum
neferunto,). Διά νά μήν σπεύδωσίν οί ’Αθηναίοι οικασταί, νά δικιζωσΐ κακώς ή νά εχωσιν ουτοι το J>i
κάζειν ώς βιοποριστικόν επάγγελμα ό νόμο;
δ’.κάση
νορεύση αύστηρώς εΐς τόν αύτόν δικαστήν
τήν αύτήν ημέραν καί άλλας υποθέσεις, πε_
αναιρέσει Ούλπιανος ό Άντισχεύς (σχολ.Δημοσθ ■
Tiukk ? 123 σελ. 739.) Ή άπολογία του κατηγο
ρουμένου ήτο ιερόν δλως δικαίωμα και το εσεβασθησαν

ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ουδόλως προτίθεμαι ενταύθα νά παρουσιάσω πρω
τότυπον τινά μελέτην περί τών όρχωτών δικαστηρίων
διότι άλλοι πρό έρίοϋ κορυφαίοι έν τή έπιστήμή έγρα
ψαν καί έξέφερον τάς περί αύτών γνώμας των. Διά
τής προκειμένη; μου εργασίας σκοπεύω, δπως έν
αρχή μέν έκθέσω τήν ιστορικήν έξέλιξιν τού ' εσμοΰ
άνά τάς διαφόρους χώρας’ γνωστή/ μέν ίσως εΐς τους
άσχολουμένους περί τό δίκαιον, άγνωστον δμως εΐς
τους πολλούς, χάριν τών όποιων έγράφη ή παρούσα.
Κατόπιν θά αναφέρω σχετικά τινα μέ τάς περί δι
καιοσύνης αντιλήψεις ενόρκων τινών, καί τέλος θά
έξετάσω κατά πόσον έπέτυχεν ό θεσμός άπό τών άρχαιοτάτων μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων. 'Οδηγούς
προς συγγραφήν τής διατριβής μου έσχον άφ’ ένός μέν
τάς όλίγας νομικάς μου γνώσεις, άς έπλούτισα διά
τής προσφυγής μου εΐς ήμετέρους καί ξένους συγγρά
φεις, αφ έτερου τήν μικράν πείραν, ήν άπέκτησα κατά
τό πολλάκις ένασχηθέν ύπ’ έμοΰ δικαίωμα τοΟ ένόρΧ°υ·; Ρϊ γνωστόν τό ορκωτόν σύστημα καθιερά/η
παρ ημιν όρίστιι.ως διά τού άρθρου 92 τού ήμετέρου
Συντάγματος. Εΐς τήν δημιουργίαν δέ τών λαϊκών
δικαστηρίων συνετέλεσεν ή ιδέα δτι οί λαϊκοί δικασταί
θά κρίνωσ-.χ επί τή βάσει τών κοινωνικών δρων χωρίς
να εχωσιν ουδόλως υπ’ οψιν των ώρισμένας τυπικάς
*
διατάξεις
εκτός όμως αυτών καί ή δυσπιστία ή'τις

υφιστατο προκειμενου περί δημοσίων υπαλλήλων μή
πως, ούτοι έπηρεααθώσι κατα τήν ένάσκησιν τών κα
θηκόντων των. Κατά τόν άείμνηστο/ σοφόν καθηγη
τήν -ημών Κωστήν, ή αληθής αιτία τής δημιουργίας
τών λαϊκών δικαστηρίων υπήρξε-/ ή άνάγκη τής διαιρέσεως τψν καθηκόντων τών δικαστών ώς πρός τό
πραγματικόν καί νομικόν μέρος τής κατηγορίας· ή
χάλλιον ειπειν„ή άνάγκη της εισαγωγής νέου άποδεικτικου μέσου, δπερ θά άνεπλήρου τήν έλλειψιν τής ομο
λογίας τοΰ κατηγορουμένου.

Αί ύπάρχουσαι ίστορικαΐ πηγαί περί τής προελεύσεως τού θεσμού τών λαϊκών δικαστηρίων εΐνε δυστυ
χώς ατελέστατοι και ως εκ τούτου έγεννήθησαν παρά
τοΐς δισφόροις συγγραφεύσι πολλαί άμφιβολίαι. Καί
άλλοι μέν έξ αύτών θεωροϋσι τόν θεσμόν προελθόντα
εκ τών βορείων βαρβάρων εΐς τούς οποίους καί άποδίδεται ή άνακάλυψις αύτοΰ. Άλλοι δέ θεωροΟσιν ώς

εφευρέτην τού θεσμού τόν Άλφρέδον μέγαν βασιλέα τή
Αγγλίας. Αλλα όιαψευοεται ρζ,τώς ύπό τού περιφή
μου άγγλου συγγραφέως ΡΛΐϊψδ.Ούτος μάς βέβαιοι δτ
εις τά άρχεια τής ’Αλβιώνος ύπάρχουσίν έγγραφα μαρτυρο,Οντα δτι πολύ πρό τής βασιλείας τού Άλφρέδου
παρα τοΐς Σάξωσι όιεξήχθησαν διάφοροι δίκαι δι’ένόρ*ων· ,Ρ ^’διδάσκαλος ημών Σαρίπολος θεωρεί τήν
Ελ/.αΟα ως πατρίοα τού ορκωτού συστήματος καί λέγει.
«Είς εκ τών θεσμών τών έν τή πάλαι Έλλάδι θεωρού
μενων ως τι τών άναγχαίφν στοιχείων έλευθέρας πολι
τείας, ήν καί τό μετέχει-/, δίκην τούς πολίτας καί τό
μηδένα δικάζεσθζι ύπό διχαστικών έπιτροπών καί
έκτακτων δικαστηρίων. Αύτή ή φύσις τού άρίστου
τών πολιτευμάτων, τής κατά τό Σύνταγμα δήλον
•οτι μοναρχίας, καθίστησι τό ορκωτόν σύστημα ώς
αναγκαιόν τι άντίζυγον πρός ΐσορρόπησιν τών έργων
καί δικαιωμάτων τού έθνους· Ιφ’ ώ ή διατήρησή αύ
τοΰ, ώς μεγάλη πολίτικη λγγύησις. Άλλως τε καί συν
ταγματικόν έστίν άξίωμα, δτι δεϊ τόν κυρίαρχον λαόν
μεταλαμβανειν ού μόνον έμμέσως άλλά καί άμέσως
έκάστης τών εξουσιών τού Κράτους. (Συν. Δίκ. σελ. 247
Β ’
J*·)
οί σοφοί τής άρχαίας
Ελλάδος μάς δίδουσι τόν δικαιολογητικόν λόγον τής
συστάσεως τού θεσμού. Ό μέν Πλάτων λέγεΓ « Ό γάρ
ακοινώνητος ών έξουσίας τού ξυνδικάζειν ήγείται τό
παράπα/ τής πόλεως». Ό δέ ’Αριστοτέλης- «Πολίτης
δε απλώς ουδενί τών άλλων ορίζεται μάλλον ή τού
μετέχει-/ κρίσεως$χαί αρχής».(Πολ. Γ, α g 4.)Τό έπί
τής έποχής του Σόλωνος μέγα ποινικόν δικαστήριο-/
Ηλιαία κληρούμενον έξ δλωη'τών κοινωνικών τάξεων ήτο
ειοος τού σημερινού οικαστηρίου τών ένορκων καί Φεωρειται ώς βάσις και αφετηρία τού όρκωτικοΟ συστήμα
τος. Οί δικασταί αύτοΰ Ικαλοΰντο 'ΗλιασταΙ άνήρχοντο
εις 6,000, έξελέγοντο δι’ έν έτος καί έλάμβανον είς
εκάστην συνεδρίασιν,ώς μισθόν τό τριώβολον. Τό δι
καστήριο-/ διτ,ρεϊτο εΐς τμήματα τά όποια συνεδρίαζαν
η ομ^οΟ ή χωριστά, άναλόγως, κατά τόν σπουδαιότητα
τής οικης, εν καιρώ ήμέρας ώς άναφέρει ό Δημοσθένης
εν τφ κατά Μειδίου (84—85 έν σελ 541—542).
«Ότι μένειν μέχρι τής εσπέρας οφείλει διαιτητής, μή
φανέντος δέ τού φεύγοντος καταδικάζειν ήν ό νόμος
βούλεται καταδίκην» καί ό Ούλπιανος λέγει «ό ήλιος
επί τών δρων ή έσχάτη ώρα.»Καίείς τούς Ρωμαίους,

φίλος κ. Μιχ. Εύστρατιάδης καί λέγε!" «'Η διά του
χρυσοβούλου έπελθούσα μεταβολή τού δικαστικού οργα
νισμού συνίστατο είς τούτο, δτι ή άπονομή τής δικαι
οσύνης άφηρέθη άπό τούς διαφόρους τοπάρχας καί
άλλους διόικητάς τών έπαρχιώ/ καί άνετέθη είς εν μό
νον δικαστήριον έ κ δ ώ δ ε κ α μ ε λ ώ
ύπό τήν
προεδρεία-/ τοϋ Πατριάρχου διά νόμου δε εδόθη δικα
στική εξουσία εΐς τούς κληρικούς. Τό πρώτον έπί Αν
δρονίκου συσταθέν δικαστήριον άπετελεϊτο άπό τόν Μη
τροπολίτη/ Άκρης (Apres'), δστις κατά τό 1329 ήτο
ό'Ίώννικος, άπό τόν άρχειοφύλακή καί ’Αρχιδιάκονον
Κλειδάν καί δύο άλλους δικαστάς άγνωστου έπωνύμου.
Ό ’Ιουστινιανός διά τής Νεαράς 82 εΐσήγαγε δω δεκ α μ ε λ έ ς δικαστήριο / καί διώρισεν ονομαστι τούς
άποτελέσαντας τούτο δικαστάς οϊτινες, ώνομάζοντο
«Θείοι δικασταί» έπί ώρισμένφ μισθφ, άι^δέ διάφοροι
ύπέθέσεις πρός λύσιν παρεπέμποντο ύπό τοΰ Αύτοκρά
τορος καί έθεωροΟντο δικασταί κατά παραπομπήν».
Κατά τόν 9ον αιώνα τό όρκωτον σύστημα εμφα
νίζεται έ/ Νορμανδία ύπό ώρισμένον όμως τύπον, και
μετά τήν ύπ’ αύτής κατάληψιν της Άγγιας μετεπη-

οί ’Αθηναίοι μέχρι δμως τής παρακμής,τώ/ Α ηνω/
διότι μετ’ αύτήν δέν έτηρήθη πλέον , ούοείς οια τον
κατηγορούμενον σεβασμός. Περί αυτου αναφέρει ο,Πλουταοχος έν τφ περί Φωκίωνος βίφ «Φωκίωνι ουκ επέτοεψαν άπολογηθήναι»έπίσης καί ό Ξενοφών «Καιτοις
έν .’Αργινούσαις στρατηγήσασι ήρνήθησαν τον λομον
(Α. 7 g. 11-35). ’Εκτός δμως τής Ηλιαίας ύπηρχον
έν Άθήναις καί άλλα ποινικά δικαστήρια περί φόνων
κοίνοντα, έξ αύτών δέ προεξήρχ-.· ό Άρειος Πάγοε, °'
στις πρό τής συστάσεως τής Ηλικίας έδίκαζεν πχ/τα
τά άδΐκήματα· εφεξής δέ άφ’ού ό Περικλής περιεστειλε
τήν δικαιοδοσίαν αύτών έδίκαζε τούς εκ προμελέτης
*
φόνους
φαρμακεία; κι$ εμπρησμούς και αλλα,
αξιοποίνους πράξεις συνεπαγομένας τήν ποινήν του θα
νάτου. Ό άριθμός τών διχαστών τού Άρείου Π^γου
ούδέποτε ύπερέβη τούς πενςήκοντκ και ενα συν^ορια-,ε
δέ /ύκτωρ έν ύπαίθρω καί τόπω περιεσχοινισμένω όπως
χωρίζωνται οί δικασταί άπότό πλήθος καί ή δίκη όι=·ξήγετο έπί δύο συνεχώς ήμέρας, τήν δέ Tpl'rf'\c4^1?0·
©όρουν οί Άρεοπαγίται μυστικώς. Εν Ρώμη ο
ι ριος έπεχείρησε νά κατάργηση τό ορκωτόν σύστημα,το
όποιον έπί τών questiones perpetuae τοσούτον είχε
διαδοθή. Ό Διοκλητιανός όμως ό ρ,ι σ τ ι κ ω ς κατ ή ο γ η·σ ε τούς ορκωτούς όικαστας. Παρ' -οϊς ■ αρ
βάροις τό δικαίωμα τού δικάζειν ειχο/ οί κατά τό
πους έπί πλούτω καί εύγενεία διακρι-νόμενοι οί οποίοι
ώνομάζοντο Boni-homines, Reichenburgie καί bca> "bini. Περί αύτοΰ ό Σαρίπολος λέγει τά έξης : «Ιδού
τ’ς ή καταγωγή τού δικαιώματος τής διοικητικής αρ
χής πρός τό συντάττειν τούς καταλόγους τών ένορκων
χαΐ συγκαλεϊν τά τών ένορκων δικαστήρια, Τό παρ
αύτοϊς ποινικόν σύστημα είχε μεγάλην όμοιοτητα^προς
τό τών 'Ελλήνων τής ήρ<4Ϊκής περιψδου, ισχυε ,οο .ο
σύστημα τής προσωπικότητας τών νόμων,, καί οσάκις η
δίκη ήτο μεταξύ άλλοφύλων τό δικαστήριο'/ συνεκ^ο
τεϊτο έξ ήμίσεως τών ομοφύλων έκατερου ,τών ,ιαδ.
κων. Άλλα κατά Σαρίπολον καί εΐς τάς
*
αρχαίας πο
λιτείας, εύρίσκομεν δτι άπό συμβόλων ήτοι απο εκα
τέρωθεν έκλεγομένων ένορκων έδικαζοντο οι κατηγο
ρούμενοι, τό αύτό δέ μάς πιστοποιεί καί ό Lament
{Hist, des gens. tom. II σελ. 115-116).
*
* *
.
,
Έν Βυζαντιω ό θεσμός τών λαϊκών δικαστηρίων
εΐσήχθη τό πρώτον ύπό τοΰ ’Ανδρονίκου ή κατ άλλους
προύπήρχε καί τόν έπανέφερεν ούτος, εις τον χρυσοβουλον δέ αύτοΰ λ.όγον λέγει τά εςής' «Ότι παλαιό/
έθος ήμεΐς έκαινίσαμεν τούς δικάζειν λαχοντας επι
τούς όρκους πρότερον έμβιβάσαντας». Περί τοΰ ζητή
ματος αύτοΰ λεπτομερώς πραγματεύεται έν ^τή «Περί
τής κατά τά τελευταία έτη τοΰ Βυζαντινού Κράτους
μεταβολής τοΰ δικαστικού ’Οργανισμού» περισπουδάστφ πραγματεία του ό διακεκριμένος συνάδελφος και

δτησεν εις αυτήν.
f
’’Εν Γερμανία κατά τό άρχα-.ον δίκαιον αι ποινι
κοί δίκαι διήνυον τρία στάδια· κατά τό πρώ
τον στάδιον τό όποιον έφθανε μέχρι τοϋ Καρόλου
τοΰ Ε' (XV αιώνα) βλέπομεν άπό άπόψεως διοργανωσεως τοΰ δικαστηρίου παρά τόν υπάλληλον δικαστήν
παρακαθημένους καί τούς λαϊκούς, κοιτάς,
σύτούς απαγγέλλοντας τήν άπόφασιν, έν φ^ό δικαστής
έοήρμοζε τόν νόμον καί διηύθυνε τήν συνεοριασιν.

* *
’Εν Γαλλία ό θεσμός, ώς γ/ωστόν, είσήχθη επί τής
ποώτης έπα/αστάσεως διά τρΰ άπό 16 Α-ύγ.17,90 ψη
φίσματος τής Έθ/οσυνελεύσεως καί διά τών άπό 16
Σεπτεμ. 1791 νόμων έκανονίσθησαν τά τής έφαρμογής
αύτών’. Πρώτος ό όποιος συνηγόρησεν θερμώς ύπέρ
αύτοΰ ήτο ό Montesqieu εΐς
Esprit des ίοΐ8»,εφρό·
νει δέ δτίς τό ό ρ κ ω τ ό ν σύστημα «εςησφαλιζε
τούς πολίτας άπό αυθαιρέτους καταδιώξεις». Ώς πρό
τυπον τοΰ έν Γαλλία εΐσαχθέν-.ος συστήματος τών λαϊ
κών δικαστηρίων έχρησίμευσε τό έν Άγγλίμ, οπού το
πρώτον διεμορφώθη καί άνεπτύχθη (αν και νεωτεραι
έρευναι άπέδειξάν δτι δέν έγεννήθη εκεί τό^πρώτον),.
άπό έκεΐ δέ τό παρέλαβον καί τά άλλα έθνη τής Ηπει
ρωτικής Εύρώπης ιδίως δέ οί Γάλλοι καί οί Γερμανοί.
ΉΆγγλοσαξωνική φυλή δυσπίστωςδιακειμένη πρός τους
τακτικούς δικαστάς ‘καί θέλουσα νά έφαρμόζη καί εις
αύτήν άκόμη τήν άπονομήν τής δικαιοσύνης τάς άρχάς
τής αύτοδιοικήσεως άπό χιλίων καί πλέον έτών έχει τό
ορκωτόν σύστημα τό όποιον οί άποικοι έφεραν μεθ’ εαυ
τών καί εΐς τήν ’Αμερικήν.
Τό σύστημα τούτο δίς άπεπειράθη νά εΐσαγάγη και
ή Γαλλία κατά τό 1871 κατά τό 4ον έτος τής^δημοκρατίας καί δταν είσήχθη διήρκεσε μέχρι τής εκοόσεως
τοΰ κώδικος τής Ποινικής Δικονομίας ήτοι μέχρι τής 27
Νοεμβρίου 1808. Έν ’Αγγλία σήμερον υπάρχουσι δ,υο
τάξεις ένορκων, οί άποφίινόμενοι καί οί κατηγοροΰντες, δσον δ’άφορήί τήν διαδικασίαν δέν ύπάρχει δημο
σία τοιαύτη άλλά λαϊκή. Οΰσιώδης χαρακτήρ, τοϋ
πάλαι έν Αγγλία καί Βορείφ ’Αμερική ορκωτού συ
στήματος ήτο ό εξής : Οί ένορκοι ήσαν ’ιδιώται εκλε
γόμενοι διά κλήρου ϊνα πιστοποιήσωσιν ύπό τήν όδη-
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σθημα δτι λυτρώνει μιάν έλληνικήν ψυχήν άπό τόσο

γίαν δικαστοΰ, (sherif) την αλήθειαν εις πραγματικά
ζητήματα (questions of fact) δημιουργούμενα είτε έν
πολιτική διαδικασία είτε 'έν ποινική δίκη Συνήθως οί
ένορκοι ήσαν δώδεκα τδν αριθμό·? καί ή ετυμηγορία
των επρεπε νά ήτο ομόφωνος γενικώς. (Ό Σαρίπολος κάτέκρινε τήν ομοφωνίαν ταύτην καϊ αναφέρει τά
έξ αύτής προερχόμενα άτοπα. (Σύστημα Ποιν. Νομο
θεσίας Παρ. 1318).. Καί άλλοι πολλοί νομομαθείς έν
’Αγγλία καί άλλαχοΰ έκηρύχθησαν τότε κατά τής
ομοφωνίας ταύτης. Έκ τών διαφόρων γνωμών αϊτινες
έξηνέχθησαν περί τοΰ ζητήματος τούτου πειστικωτέρα
μάς φαίνεται ή τοΰ κ. Forsyth. Ούτος έθεώρει τδν
θεσμόν στενώς συνδεδεμένον ούχί μόνον μετά τού αρ
χικού χαρακτήρας τοΰ ορκωτού δικαστηρίου ώς δμάδος
μαρτύρων, άλλά καί μετά τής άντιλήψεως τής κοινής
εις τάς πρωτογενείς κοινωνίας, δτι δηλαδή ή ασφάλεια
δύναται νά εύρίσκηται έν τφ άριθμφ τώ? μαρτύρων
μάλλον, ή έν τφ χαρακτήρι τής μαρτυρίας των. Διά
τοϋτο δπου ή γνώμη τών ένορκων δέν ήτο ομό
φωνος νέοι τοιοΰτοι προσετίθεντο, έως οτου εύρεθώσι
δώδεκα έχοντες τήν αύτήν γνώμην. Άλλά πρέπει νά
όμολογηθή δτι τούτο δέν εγένετο συχνάκις άλλ’ εις
σπουδαιοτέρας μόνον περιστάσεις. Ή δικαιοδοσία δέ
τών ενόρκων περιωρίζετο εις πραγματικά ζητήματα καί
μάλιστα, δυνάμεθα νά είπωμεν οτι, άπέβαινεν άκόμη
στενωτέρα είς τήν αποκλειστικήν έξέτασιν γεγονότων,
ατι/α άπεδείχθησαν διά τών μαρτύρων κατά τήν διάρ
κειαν τής δίκης. Οί ένορκοι, ώς εΐπομεν, ώφειλον νά
διατελώσιν ύπδ τήν οδηγίαν δικαστοΰ, δσον αφορά τάς
νομικάς διατάξεις τάς έφαρμοστέας εις τήν έκάστοτε
δίκην. Καί δταν άκόμη διεσκέπτοντο περί τών γεγο
νότων έλάμβανον, άν καί δέν ήσαν κυρίως υποχρεωμέ
νοι είς τούτο, τάς οδηγίας τοΰ sherif, ώς πρός τήν βα
ρύτητα καί άξίαν τής υποβαλλόμενης είς τήν κρίσιν
των μαρτυρίας, έξελένοντο δέ οί μάλλον γνωρί£ο?τες

τδ γεγονός καί άντιληφθέντες ιδίαις αισθήσεσιν, όρκι-Ί
ζόμενοι δέ έξέδιδον τδ vertict (έτυμηγορίαν) ομόφω
νον ούσαν καί ό sherif κατεδίκαζε. Τδ ’Ορκωτόν τότε
πρός κατηγορίαν σύστημα έν Αγγλία καί ’Αμερική,
συνεκροτεϊτο έξ είκοσι τριών μελών, έκ τών όποιων
αί δώδεκα ψήφοι ήσαν άναγκαϊαι πρός σχηματισμόν
έτυμηγορίας πρός παραπομπήν’ άπετελείτο δέ έξ ειρη
νοδικών καί άλλων επισήμων προσώπων (men of the
best figure/. Άφ’ ού δέ τό δικαστήριον τούτο ήκροάτο τοϋ κατηγορητηρίου καί τών μαρτύρων τής κατη
γορίας, ούχί δέ τών κατηγορουμένων καί τών μαρτύ
ρων τής ύπερασπίσεως έξέφερε τήν πρός παραπομπήν ή
άπόλυσιν τοΰ κατηγορουμένου ετυμηγορίαν του. Ό
Σαρίπολος (έν σελ. 227 Συνταγ. Δικαίου) έμέμφθη τά
τοιούτου είδους δικαστήρια καί λέγει : «’Επειδή πάς
πολίτικος θεσμός κατά κανόνα κρίνεται ώς πρός τδ
ποιόν αύτοΰ έκ τής προστασίας ήν παρέχει τφ πολίτη,
πολίτης δέ ό κατηγορούμενος, πρόδηλον ότι, ή ύπέρ
τούτου προστασία, ήκιστα υπάρχει έν αύτω, καθ’ δτι
μόνης τής καιηγορίας άκροάται, έπ’ αύτή δέ καί
μονά] απολύει καί παραπέμπει, χωρίς τό παράπαν άκοΰσαι τής ύπεοασπίσεως».
Έ·· Γαλλία κατά τάς διαφόρους μεταπολιτεύσεις τό
σύστηαα τών ορκωτών δικαστηρίων ύπέστη πλείστας
δσας τροποποιήσεις αϊτινες λεπτομερώς άναφέρονταί
είς τήν έρμηνείαν τών σχετικών διατάξεων τής ήμετέρας Ποιν. Δικονομίας αϊτινες άπασαι σχεδόν έλήφθησαν έκ τής Γαλλικής Νομοθεσίας πλήν τών περί
πλημμελημάτων τά όποία έν Γαλλία υπάγονται είς
τήν δικαιοδοσίαν τών ενόρκων, τήν ύπαγωγήν δέ ταύ
την δριμέως ήλεγξεν άπό τοΰ βήματος τής Συντακτι
κής Συνελεύσεως τής 14’Οκτωβρίου 1848 ό DupOn
nine.
(Συνέχεια)

Ν. ©. ΣΑΐΤΑΣ

υγάλματος, διέταξε μερικούς έξ αύτών νά φροντίσουν
κατά τήν στιγμήν τής άναχωρήσεως, διά τήν μετά-

<
μιασματικόν περιβάλλον.
| Τό χαρακτηριστικόν αύτό έπεισόδιον δείχνει τήν

φοράν καί τών άλλων άντικειμένων.
Οί όλίγοι άνδρες του, είκοσι δύο τόν άριθμόν, πρό

διαφοράν τοϋ έλληνικοϋ άπό τόν βουλγαρικόν λαόν.

θυμοι, ταχείς, φαιδροί, άφοβοι έπάνω σ’ έκεΐνες τής

Ποία άβυσσος τούς χωρίζει. Άν Βούλγαρος άξιωμα
τικός μέ Βουλγάρους στρατιώτας είσήρχετο σέ 'Ελ

έρημιές, δπου έπανειλημμένως έγένοντο δ στόχος τών

ληνική έκκλησία, όποία καταστροφή, όποία βεβήλω-

έλλοχευόντων κομιτατζήδων Βουλγάρων, ακούραστοι

σις, όποία διαρπαγή, όποία

είκών

έγκλήματος καί

προκειμένου περί τής έξασφαλίσεως τοΰ άρχαιολογικοϋ θησαυρού, περί τής άπολυτρώσεως τοΰ 'Ελληνι
κού θεοϋ άπό τήν Βουλγαρικήν δουλείαν, είς τό ά

μοχθηρίας;

Μή-μϋς

κουσμα τής άλλης διαταγής, έφάνησαν διστακτοί,

άμφιρρέποντες, άτολμοι. 'Ο ’Αξιωματικός τους άπη-

ΤΑ ΓΟΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΙΑ

σχολημένος είς τήν κατεδάφισιν τών τοιχωμάτων καί
είς τήν καθοδήγησιν τών έργαζομένων, δέν άντελήφθη όποιον ψυχικόν κλονισμόν έδημιούργησε

στούς

άπλοϊκούς άνδρας του ή διαταγή του πρός άφαίρε-

σιν τών ίερών αύτών άντικειμένων τά όποια περιεφρούρει ή ίερότης τοϋ μέρους καί , ή έλληνική εύλά-

βεια, ή έλληνική άρετή. Δέν ήργησεν δμως νά τό
προσέξη. Είς τήν ρητήν διαταγήν του δλοι οί άνδρες
μέ ένα στόμα, μέ μίαν σκέψιν, μέ μίαν δικαιολογίαν,
μέ τάς ιδίας σχεδόν φράσεις έδήλωσαν δτι δέν τολμούν

νά τά έγγίσουν, δέν τολμούν ν’ άπλώσουν τό χέρι τους
νά τά πάρουν. Οί τραχείς πολεμισταί, οί άπεσκληρημένοι άνδρες άπό μακροχρόνιον πολεμικήν ζωήν, οί

άνδρες τοΰ βουνοΰ καί τοϋ λόγγου, τά άξεστα παιδιά

Τό κορίτσι πάντα θέλει
ή μορφή τον σάν τό μέλι
τά άγόρια νά γλυκαίνη
Ή γυναίκα με φτιασίδια
προσπαθεί πάντα ή ίδια
πολυπόθητη νά μένη

Κι' ή γρηά για τή ψυχή της
σάν δέν θέλγει τό κορμί της
ολημέρα άγοινιέται,
Γιατί πίστεψε ή καϋμένη
πώς ή νειότη ή χαμένη
κάπου άλλου ξαναγενιέται.

τών χωρικών οικογενειών μας, έρρίγησαν, ήσθάνθη-

σαν μίαν άπερίγραπτον ψυχικήν όδύνην πρό τής ιδέας
δτι θά συλήσουν τά ίερά έστω καί έχθρικής έκκλη
σίας. Αύτοί οί όποιοι εύχαρίστως θά έθυσίαζον τήν
ζωήν δσων δήποτε κομητατζήδων χωρίς κανένα βάρος

«X»

' Υψηλά στόν Παρθενώνα
τί δυνήθη στόν αίώνα
νά ριζώση, νά οταθή
με αιώνια άνθοστολή ;

στή συνείδησί τους, κατελήφθησαν ύπό δέους στή

0 ΕΛΛΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

σκέψι τής ιεροσυλίας.
"Ολο τό λεπτό έλληνικό ψυχικό συναίσθημα, τό

τόσον εύθικτο στά μεγάλα, στά ύψηλά ιδανικά τοϋ

Ξέρω, μάρμαρο δ,τι γίνει
κΓ δτι μάρμαρο άπομείνει
νά οταθή μπορεί έκεΐ,
μά δπως στήθη θά βρεθή !

«X»

άνθρώπου, έξεδηλώθη τή στιγμή έκείνη δχι ώς έκπλήρωσις έπιβεβλημένου καθήκοντος, άλλά ώς θεία όρμή

(Άφιεροΰται είς τήν Α. Π. τδν Μητροπολίτην Μελέτιον)

τής άγνής λαϊκής ψυχής. Τήν όρμήν αύτήν, τά λόγια
τους, τάς σκέψεις τους ό “Ελλην άξιωματικός δχι μό

έδημοσίευσα τήν διήγησιν φίλου Μηχανικού, διατελέσαντος εφέδρου άξιΕίς τήν φίλην

«Πρόοδον»

νον ηύλαβήθη, άλλά καί συνεμερίσθη. θαυμάζων τό

Γιά τή Μαρίκα Κοτοπούλη

μηχανικοϋ, άναφορικώς πρός τήν άσφαλή μεταφοράν

ψυχικόν μεγάλεΐον τοΰ Ελληνικού λαοΰ, άναμετρών
τούς παλμούς τής εύγενικιάς του καρδιάς, είσπνέων

Βραχνά τό σιγανό μουρμούρισμα
σοΰ ξέφυγε’ κατέβασες τ’ άπλόθωρο...
—μέσα στά τσίνουρα μπερδεύτηκε

ωματικοΰ κατά τούς ένδοξους πολέμους μας καί ύπηρετήσαντος είς τήν Ε' Μεραρχίαν.

τής 'Ελληνικής αρχαιότητας,

Περιέγραψα πώς έξετίλεσε τήν διαταγήν τής άποσπάσεως, έκ τίνος Βουλγαρικής έκκλησίας τοϋ Σβέτι-

έξουσιοδότησε νά άφαιρέση έκ τοϋ Βουλγαρικού ναοϋ

τό δροσερόν άρωμα τής μεγαλοφροσύνης του, καταμαγευμένος άπό τήν λεπτότητα τών άντιλήψεών του,

καί δ,τι φλλο άντικείμενον άναμνηστικόν ήθελεν ευρει άξιον προσοχής.

άπήλθεν έκεΐθεν υπερήφανος, μέ μίαν ψυχικήν άναβάπτισιν, μέ ένα βαθύ συναίσθημα πεποιθήσεως πρός

Πράγματι δ "Ελλην αξιωματικός είσελθών είς τό
έπί τοΰ θυ

τό μέλλον τής φυλής μας. Γιά προσωπική του μόνον
άνάμνησιν, έπήρε ένα έκκλησιαστικά βιβλίο. Φυλλο

ιστορίαν άπεκόμι-

σιαστηρίου καί έπ’ αύτής συνεκέντρωσεν ένα Βυζαν

μετρούσε τά βουλγαρικά έκκλησιαστικά βιβλία καί

σα καί μίαν άλλην λεπτομέρειαν, τήν όποιαν θά διη-

τινό κανδήλι, τό δισκοπότηρο καί άλλα τινά αργυ
ρά έκκλησιαστικά είδη. Παρακολουθών δέ ποοσωπι-

στήν άσκοπη έκείνη έρευνά του έπέτυχε καί ένα έλ

Έπιθεωρήσεως».Ό φίλος μου έφεδρος’Ανθυπολοχαγός

κώς τάς προσπάθειας τών στρατιωτών του πρός άπε-

βάρβαρο βουλγαρισμό καί τό άφήρεσε μέ ένχ συναί-

το» μηχανικού, λαβών τήν διαταγήν τοΰ άνωτέρου

λευθέρωσιν, άνευ τινός βλάβης, τοΰ Ελληνικού ά-

Βράτσι, κειμένης μεταξύ Κρέσνας καί Λιμπονόβου,
ένός έντετοιχισμένου άρχαίου έλληνικοϋ άγάλματος
παριστώντος τόν "Ηφαιστον.

Άπό τήν ένδιαφέρουσαν αύτήν
γηθώ σήμερον

άπό τών στηλών τής «Ελληνικής

ΚΟΜΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ

του Λοχαγού, διοικητοΰ τοϋ Ε' Μεραρχιακοϋ λόχου

δέν

παρεΐδε καί τήν

ιδιαιτέραν σύστασιν τοϋ Μεράρχου του, δ όποιος τόν

ίερόν τοϋ ναοϋ δίπλωσε μίαν μαντήλαν

ληνικό. Ηύρεν δτι δέν ήρμοζεν ή θέσις του μέσα στό

τό δάκρυ..
Σταλαγματιά, σταλαγματιές ξεφύγανε,
τά πάθια τής μιας σκέψης, σαν
τό κεφάλι άνασήκωσες, τ’ άραχνωτό
κρουστάλλωμα, σέ γέλασε..
—’Έλα...Τά χέρια άπλωσε, μ’ αντάμωσες
τοϋ φευγωμοϋ τόν Πόνο.—Βοϋρκωμα
τί τ’ όφελος σπαράγματα ν’άφίνης;

—Φύγε...
Asmara, 4 Μάρτη 1918
MIX. ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ έ. έ.
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έγραψες είς τό βιβλίον σου ότι ό Θεός είνε άγάπη καί

ΡΏΣΣ1ΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

0 ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ

ότι όποιος δέν αγαπά δέν γνωρίζειτό> θεόν; Δέν είσαι

ράδεισον.
Αί πύλαι τοΰ παραδείσου άνοίχθηκαν διάπλατοι, ό

σύ ποΰ είπες, είς τά γηρατειά σου, ένα μόνον παράγ
γελμα είς τούς ανθρώπου;· «Αδελφοί, αγαπάτε άλ.λή-

’Ιωάννης ένηγκαλίσθη τόν μετανοημένον αμαρτωλόν,

(Διήγημα - Δέοντος Τολστόη)
"Ενας

άνθρωπος

φθάσας είς ηλικίαν 72 χρόνων

είχε περάση δλη του τή ζωή στήν αμαρτία. Τόσον δέ

ήτο'βυθισμένος στή αμαρτία, ώστε ούτε δταν

έπεσε

άρρωστος δέ μετενόησε.
’Επί τέλους ήρθεν ό θάνατος. 'Ο άνθρωπος είδεν
δτι,

ή τελευταία του ώρα έφθασεν έκλαυσε πικοά καί

είπεν είλικρινώς μετανοημένος.
— Κύριε, συγχώρησόν με, όπως

ληστή

έσυγχώρη&ες τόν

μα; σιωπηλός,ύστερα ήρχισε πάλιν νά χτυπά καί έζή
τησε τήν άδειαν νά είσέλθη.
Άλλη οωνή, αυτήν τήν ©οράν ή φωνή τοΰ προ©ητάνακτος Δαυΐο, τω έκραύγασε :

πορούν νά ζοΰν είς τό πλευρό μα?, μέσα εις τόν Πα
ράδεισον.
Άλλά ό αμαρτωλός δέν έπτοεϊτο άπό ούτούς τούς
θύραν τοΰ Παρα

δείσου, καί έξηκολούθησε :
— Λυπήσου με, βασιλεύ Δαυίδ,

Θεόν, έπίστευέν εις τό έλεος του καί έπέταςε πρός τάς

τήν άνθρωπίνν t άδυναμίαν καί τό θειον έλεος. Ό Κύ

πύλαςτοΰ παραδείσου.Έκεϊ ό αμαρτωλός έκρουε πολλήν

ριος σέ ήγάπησε καί σέ έκαμε μέγαν μεταξύ τών αν

ώραν καί παρεκάλει νά τόν δεχθούν

εις τό ουράνιον

θρώπων. Είχες όλα όσα ένα; άνθρωπος ήμπορεϊ νά

παραδείσου ;

επιθυμήση· είχες τήν δύναμιν, τήν δόξαν, τά πλούτη,
είχες γυναίκες, παιδιά· άλλ’ άπό τόν έξώστην, είδες

βασίλειον.

— Ποιος
έκραξε

χτυπά

τήν

πόρτα

τοΰ

μία φωνή όπισθεν τής θύρας. Τί έργα άγαΰ®

έξετέλεσες έπί τής γής ,
Καί ή

φωνή

τοΰ κατηγόρου άπηρίθμησεν δλας

τάς κακάς πράξεις τού

χωρίς ν’ά/αφέρη

ανθρώπου

καί ένθυμήσου

τήν γυναίκα ένός τών ταπεινών σου υπηκόων, καί σ’
έκυρίευσεν ή αμαρτία· έπήρες άπό τόν Ούρίαν τήν σύ

ζυγόν του καί έβαλες σύ ό ίδιος ένα Άμμωνίτην νά
τόν θανατώση

μ« τό ξίιοος 1 του.

Σύ, ό όποιος ήσο

ούτε μίαν καν άγαθοεργίαν.

πλούσιος, ήρπασες άπό τόν πτωχόν τό τελευταίου πρό

— Όχι, οί αμαρτωλοί δέν έμβαίνουν~είς τό βασίλειον τοΰ Θεού. Φύγε απ’ εδώ τού άπήντησεν.

ίδιο έκαμα. Ένθυμήσου ότι κατόπιν μετενόησες καί

βατου του, καί σύ ό ίδιος τόν έθανάτωσες. Κ’ έγώ, τό
είπες· —αναγνωρίζω τό σφάλμα μου καί μετανοώ διά

Γότε ό άνθρωπος είπε ;

— Κύριε. 'Ακούω

τήν ιοωνήν σου, άλλά δέν βλέ

πω τό πρόσωπόν σου, δέν ήξεύρω τό όνομά σου.

τό αμάρτημά μου». Κ’ έγώ τό ίδιο έκαμα. Δέν ήμ
πορεϊς νά

μέ έμποδίσης νά έμβω ,είς τό

— Είμαι ό απόστολος Πέςρος, άπήντησεν ή ©ωνή.
— ’Απόστολε Πέτρε, "έλέησέ με, θυμήσου τήν

τοΰ ουρανού.

τοΰ Θεού. Δέν ήσο

έσιώπησε. ,

ανθρώπινη αδυναμία καί τό έλεος

μαθητής τού Χριστού ; Δέν «λάβες άπό τό στόμα του
τήν διδασκαλίαν του καί δέν είδες τό παράδειγμα τοΰ
βίου του ;

νίαν του,

Καί θυμήσου ότι δταν ήτο είς τήν άγω·
σού έζήτησε νά μή κοιμηθής, άλλά νά

βασίλειον

Ή φωνή τοϋ βασιλέως Δαυίδ, όπισθεν τής θύρας,

Άλλά ό αμαρτωλό; δέν έννοΰσε νά φύγη Ήρχισε
πάλιν νά κτυπα είς τήν θύραν καί νά ζητή νά γείνη

δεκτός είς τόν παράδεισον.
Νέα φωνή, αύτήν τήν φοράν ή φωνή τοΰ Ίωάννου

προσεύχεσαι, καί σύ άπεκοιμήθης, διότι τά μάτια σου

του Θεολόγου, τοΰ ευνοουμένου μαθητοΰ τού Σωτήρος,

ένύσταζάν. Τρεις φορές σ' εύρήκαν κοιμώμενον.Κι’ έγύ>

τώ έκραξε :

τό ίδιο έκαμα. Ένθυμήσου άκόμη δτι τοΰ ύπεσχέθης

δτι δέν θά τόν εγκατάλειψης καθόλου έως είς τόν θά
νατόν του, καί σύ τρεις φοράς τόν άπηρνήθης δταν τον

— Φύγε. Οί αμαρτωλοί δέν ήαποσοϋν νά έυβουν

είς τό βασιλείου τοΰ ούρανοΰ.

Άλλ’ ο αμαρτωλός, αναγνώρισα;

τή·· φωνήν τοΰ

ώδήγησαν έμπρός είς τόν Καϊίφαν. Καί έγώ τό ίδιο

Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, έχάρη υπερβολικά, καί αί έλ-

έκαμα. Καινά ένθυμηθής άκόμη- δτι, δταν έφώνησεν
ό αλέκτωρ, έξήλθες άπο τό πρα·τώριον καί έκλαυσες

πίδες του άνεπτερώθησαν, καί είπε :

πικρά. Κ’ εγώ, τό ίδιο έκαμα.

μ’ εμποδίσουν νά τρυπώσω μέσα, διότι γνωρίζουν

Δέν ήμπορεϊς νά μού

άπαγορεύσης τήν εισοοον τού ουρανού.

Όπίσω άπό τήν θύραν τοΰ παραδείσου ή φωνή τί

ποτε δέν άπεκρίθη.Ό αμαρτωλός έμεινε/ δλίγας στίγ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΟΕΣΙΑΛΙΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΙΝ

— Φύγε άπ’ εόώ. Αμαρτωλοί ωσάν εσέ, δέν ήμ-

έςεστόμισε αυτά; τάς λέςεις εξέπνευσε.
Καί ή ψυχή τοΰ αμαρτωλού ήρχισε ν’ αγαπά τόν
Μόλις

Μετάφρααις

----------

λόγους- δέν έξεκολλούσεν άπό τήν

έπί τοΰ Σταυρού.

καί τόν άφήκε νά έμβη εί- τό ουράνιον βασίλειον.

λους;» Καί ήμποροΰσες, τώρα, νά μέ μισήσή; καί νά
μέ διώξης ; Ή άπαρνήσου τά λόγια ποΰ είπες σύ ο

— Τώρα θά έμβω' ό Πέτρος καί ό Δαυίδ δέν θά
τήν άνθρωπίνην αδυναμίαν

καί τό έλεος τού Θεού.

Καί σύ, θά μ’ άφήσης νά έμβω, διότι είς έσένα ύπάρχει πολλή άγάπη. Δέν είσαι σύ ’Ιωάννη Θεολόγε, ποΰ

Έθνος άνήκον στή χορείαν τών προοδευμένων Λαών
νά δημιουργήσωμ,εν μίαν Θεσσαλίαν Γεωργικήν καί
Ή Θεσσαλία, ώς γεωργικός παράγων, δέον νά έπι- Ζωοτεχνικήν
;
καί Γεωργοβιομηχανικήν άξίαν τών ση
σύρη περισσότερον θερμόν τό ένδιαφέρον τής Πολι- ·μερινών άπαιτήσεων τού πολιτισμού καί τών άναγκών
τείας. Δέν είνε άρκετά διά τήν πρόοδόν της ήμίμε- Iτής Πατρίδος, δφείλομεν νά διαθέσωμεν υπέρ αύτής
τρα καί διαρκείς άμφιταλαντεύσεις. 'Η θεσσαλική Σκέψεις, Νοΰν, Χρήμα, Χρόνον, Μελέτας, άναζητήπεδιάς άποτελεΐ τόν άκρογωνιαίον λίθον τοΰ μεγάλου σεις καί προσπάθειας κοπιώδεις, έπιμόνους, σταθεράς
γεωργικού οικοδομήματος τής πατρίδος καί άπαιτεί- καί άποφάσεις άδιστάκτους. Καί πρός τοΰτο προτείνω
ται νά άναζητήσωμεν τούς πλέον βαρείς καί άσαλεύ- τά έξής : Πρώτον: Νά δνομασθή Γενική Διοίκησις
τους δγκολίθους διά νά θεμελτώσωμεν τό ώραίον καί Θεσσαλίας τεταγμένη ύπό Γεν. Διοικητήν καθαρώς
πατριωτικόν έργον τής πλήρους ένισχύσεως δλων τών Γεωργικόν, ποιον δέ τό κατάλληλον πρός τοιαύτην
πόρων της, δλων τών δυνάμεών της. Απαιτείται διά ύψηλήν θέσιν πρόσωπόν έν τοϊςμετέπειτα θά ύποδείξω.
τόν τόπον αύτόν σύστημα γεωργικής διαπαιδαγωγή- • Δεύτερον : Έργον τού Γεν.τούτου Διοικητοΰ θέλει
σεως σοβαρόν διά νά κατορθωθή μετά τινας γενεάς ' είσθαι ή πλήρης μελέτη τής Θεσσαλίας άπό πάσης
νά έμφανισθή ή γεωργική αύτή χώρα ώς άληθινός γεωργικής άπόψεως.Μελέτη άπό τούς καλλιτέρους μας
παράδεισος. Ή τύχη, ή ζωή τοΰ Καραγκούνη, τό Γεωπόνους Ιντεταλμένονς άνά δύο νά μελετήσουν άπ’
μέλλον τών παιδιών του πρέπει νά καταστούν άντικεί- άκρου είς άκρον χωριστά καί έκ περιτροπής όλόκληρον
μενον ιδιαιτέρας Κρατικής μερίμνης. 'Ο Καραγκού τήν χώραν. Μετά τήν συγκέντρωσιν πάσης έκθέσεως,
νης τής Θεσσαλίας μ’ δλα τά έλαττώματά του μού πάσης προτάσεως, πάσης ύποδείξεως, πάσης συστάείναι λίαν συμπαθής. Βρίσκω δτι είναι θύμα τής αδια σεως ή εύχής έκκαθάρισις τής έργασίας καί καθορι
φορίας τού Κράτους, τών Πολιτευομένων καί τών δια σμός προγράμματος, σαφούς, διαυγούς, πρακτικού,
νοουμένων τάξεων τοΰ τόπου του. Σαράντα χρόνια νοικοκυρεμμένου καί άμεσος, προσεκτική, έφάρμογή
ελεύθερη ή Θεσσαλία έπρεπε νά είναι ό ΰποδειγμα- του. Έργον τοΰ ίδίου Γ. Διοικητοΰ θέλει είσθαι ή
τικός τόπος πάσης Ελληνικής Γεωργικής προόδου. συνεργασία μετά τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. ΒολιΤί μπορούμε νά περιμένωμεν άπό Λαόν δ όποιος καί δοσκόπησις δλων τών στοιχείων πού ποθούν νά συν
εισφέρουν υπέρ τής γεωργικής άναπλάσεως τής Θεσ
μετά τήν άποδίωξιν τοΟ Τούρκου δέν άντελήφθη δτι
έζη έλεύθερος, άπηλλαγμένος άπό τήν τυραννίαν ή σαλίας καί άμεσος μετ’ αύτών συνεργασία. 'Η συνεισ
τήν έπιβολήν τού Αφέντη ; Μιά σειρά άτόλμων καί φορά των θά είναι πολλαπλή.θά είναι διαφωτιστική,
διατακτικών Κυβερνήσεων άφήκε νά παρέλθη πολύτι θά είναι προπαγανδιστική, θά είναι διαλεκτική, δημος χρόνος έξυγειάνσεως, βελτιώσεως, άναζωογονή-> μοσιογράφική κτλ. Σύλλογοι κατά τής χαρτοπαι
σεως. Αύτή ή Κυβέρνησις Βενιζέλου, χωρίς τήν πίεσιν ξίας, Σωματεία ύπέρ τού Δένδρου, κατά τής άφειδοΰς
τών περιστάσεων, θά έδίσταζε νά θέση έπί τού τάπη- ήμεραργίας καί φυγοπονίας, κατά τών άγροζημιών
πητος τήν λύσιν τού άγροτικού ζητήματος. Καί τό κατά τής ζωοκλοπής. Ένα είδος ψυχικής καί πνευ
δυσάρεστον είναι δτι, μολονότι είργάσθη καί έτόλμη- ματικής άπολυμάνσεως. Σύλλογοι πρός ί'δρυσιν άγροσεν άπό άγαθής προθέσεως, έν τούτοις έν τή σπουδή τικών έορτών, πρός δημιουργίαν Εκθέσεων, πρός
της ήστόχησεν έν τή συνολική καί κατά μέρος λήψει διασποράν διδακτικών εικόνων, πρός διάδοσιν ωφε
τών ένδεικνυομένων μέτρων καί σήμερον άκόμη τό λίμων είς τόν γεωργόν δημοσιευμάτων. Σύλλογοι
άγροτικόν ζήτημα παραμένει άλυτον. Άλλά, κατ’ εμέ, άπό έπιστήμονας, άπό έμπορους, άπό μεγαλοκτημακαί άν ή έπίλυσις ήτο ή σοφωτέρα, ή εύφυεστέρα, ή τίας, άπό μορφωμένας κυρίας, μέ έπί κεφαλής τόν
λογικωτέρα, ή έπιστημονικωτέρα, ή άνθρωπίνως τε- Νομάρχην, τόν Δήμαρχον, τόν Δεσπότην, τόν Γυμνα
•λειοτέρα, έν τή γενική άπόψει τών προσδοκομένων σιάρχην, μέ τούς Ιερείς, τους Διδασκάλους, τάς Διάποτελεσμάτων θ’ άποβή άπλώς άτελεσφόρος προσπά δασκαλίσσας, μέ ένα δίκτυον έξυγειάνσεως όλοκλήρου
θεια διά τήν γεωργικήν πρόοδον τής Θεσσαλίας, έφ’ τής ύπαιθρίου θεσσαλικής Γής.
Τρίτον. Άφθονα ύλικά μέσα είς τήν διάθεσιν τού
δσον δέν λαμβάνομεν έκ παραλλήλου σωρείαν έξυγειαντικών μέτρων ένισχυντικών τής γενναίας καίάπο- κ. Γ. Διοικητοΰ καί πλήρης πρωτοβουλία ένεργείας.
φασιστικής Κυβερνητικής χειρονομίας, θέλομεν ώς
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Γενναία άντιμισθία είς τόν Ιδιον καί δλα τά άμεσα ύπάρχη στοιχειώδης μέριμνα διά τό ζήτημα αύτό άπο
δργανα του. Επιτελεία διά τήν υδραυλικήν άποκα- τόν έσμόν τών δνειροπολούντων τήν γεωργικήν άνάτάστασιν τής χώρας καί ’ τήν κτηματογράφησιν αύ πλασιν τής Θεσσαλίας.
τής. Έχω υπ’ δψει μου τήν μελέτην τού ’Ιταλού υ
Τώρα μάλιστα πού περισσεύει τό χρήμα έπιβάλ^
δραυλικού κ. I. Νόμπιλε καί αισθάνομαι ντροπή δτι λεται είς τόν Υπουργόν τής Γεώργίας κ. Μιχαλακόέπί μίαν πενταετίαν παραμένει νεκρά, άνεφάρμοστος. πουλον νά σπεύση νά έξεύρη τρόπον έπιλύσεως τού
Καί ενθυμούμαι τά λόγια τοΰ τμηματάρχου κ. Μυλω ζητήματος αύτοΰ. "Αν ή Κυβέρνησις εύηρεστείτο νά
νά, ό όποιος έλεγε, τί ωφελούν αί μελέται δταν μέ προσέξη είς τήν πρότασίν μου έγκαθιστώσα τόν θε
νουν ανεκτέλεστοι καί μετά 5—6 χρόνια καθίσταν σμόν τής Γ. Διοικήσεως στή Θεσσαλία ώφειλε νά πα
ται έκπρόθεσμοι; Γίνονται μελέται άποξηράνσεως ελών ράσχω όλόκληρον τήν ύποστήριξίν της διά νά άφεθή
καί δέν πραγματοποιούνται καί μετά τινα έτη δλη πλήρης έλευθερία πρός διαρρύθμισιν τού ζωτικωτάαύτή ή εργασία παραμένει άχρηστος. Νέαι προσχώ του διά τήν Θεσσαλίαν ζητήματος. Μία συνεννόησις
σεις έδαφών,άλλοιωσεΐζ^γεωλογικαί καί έδαφικαί, επι μετά τών έγχωρίων κεφαλαίων φρονώ δτι ήδύνατο νά
φέρουν μεταβολάς καί ή μελέτη ή γενομένη πρό πεν ώθηση τό ζήτημα πρός άμεσον λύσιν ή τούλάχιστον
ταετίας είναι πλέον απραγματοποίητος. Τριάκοντα πρός άρχήν λύσεως έστω καί ύπό έποψιν ύδρεύσεως
εννέα έκατομμόρια προϋπολογίζει ό κ. Νόμπιλε διά όπότε μόνον ή καλή θέλησις υπολείπεται διά τό γεντήν υδραυλικήν διαρρΰθμισιν τής Θεσσαλίας καί δμως ναΐον αύτό βήμα.
έρχονται καί παρέρχονται - Κυβερνήσεις χωρίς νά
Δ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1918
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ

τό όποιον δπως πάντοτε περιμένεται μέ πολλήν ανυ
πομονησίαν άπό τό ’Αθηναϊκόν κοινόν.

*
* *

ΘΕΑΤΡΑ

Τής τελευταίαις ήμερες τοΰ ’Απριλίου ήρχισεν
ή ήμιεπίσημος έναρξις τής θερινής θεατρικής πε
ριόδου. Ακόμη τίποτε νέον δέν παρουσιάσθη. ’Αλλά
όπως δήποτε πλήν τών θεάτρων «Διονύσια» καί
«Κοτοπούλη» τά όποια έλειτούργησαν κουτσά-στραβά

και τον χειμώνα ακόμη, άνεπέτασαν τάς πύλας των
εις τό κοινόν.καί τά άλλα θερινά θέατρα,
Ή «Άλάμπρα» τό θέατρόν τής όδοϋ Πατησίων,
τό όποιον άνεκαινίσθη εντελώς, καί έγινε ένα άπό
τά κομψότερα θέατρά μας, θά στεγάση εφέτος τά
Παναθήναια. Ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Γενάδη
κατηρτίσθη ένας θίασος τέλειος γιά επιθεωρήσεις.
Εαν δε λάβη τις ύπ’ ό'ψιν του καί τή αγάπη τήν
οποίαν τρέφει τό ’Αθηναϊκόν κοινόν εις τά «Παναθήναια», δέν υπάρχει αμφιβολία δτι δλος δ κόσμος
ό εκλεκτός θά συγκεντρώνεται κάθε βράδυ είς τό
θεατρον τής Αλαμπρας οπού όντως θά πέρνα μιά
ευχάριστη βράδυά.
Τα Νέα Παναθήναια τοΰ 1918 θά δοθούν τό τελευταΐον δεκαήμερον τοΰ Μαίου.
*
* *
Εις τό Πανελλήνιον, τό θέατρόν τής όδοΰ Πανε
πιστημίου, θά παίξη δ θίασσος τής Κ«ς Καλογερικού.
Και αυτός θίασος τελείως κατηρτισμένος θά δώση
μόνον επιθεωρήσεις. ’Ήρχισε μέ τό παλαιόν «Πανό
ραμα», τοΰ κ. Μωραϊτίνη, καί περί τάς άρχάς τοΰ
ερχομένου μηνός θά δώση τό «Πανόραμα τοΰ 1918»,

Ο κ. Παπαϊωάννου ήρχισε τάς παραστάσεις του
εΐς τό θέατρόν του. Καί αυτός μέ έργα παλαιά.
Ή κ. Άφεντάκη θά παίξη είς τό «Κεντρικόν»,
καί είς τά «’Ολύμπια», τό Ελληνικόν Μελόδραμα,’
τό όποιον έλπίζεται καί εφέτος νά μας κάμη άρκετάς
καλλιτεχνικός εκπλήξεις.
*

Νέα έργα θά δοθοΰν εφέτος πολλά είς τά θερινά
θέατρα. Έγνώσθη δτι δ κ. Συνοδινόο έχει ήδη έτοι
μον μίαν τρίπρακτον κωμωδίαν
*
“όταν λέμε τήν
’Αλήθειαν». Ό κ. Βουτιερίδης έτελείωσε τήν «Ηλιο
γέννητη» έμμετρον τραγφδίαν. έξηγμένην άπό τό
ομώνυμο δημοτικό τραγούδι, ή Ηλιογέννητη. Ό κ.
Δημητρακόπουλος έτελείωσε τή «Μέλισσα» κωμωδίαν
αρχαίας ύποθέσεως. Ό κ. Τσοκόπουλος έγραψε τρί
πρακτον δράμα τοΰ δποίου δέν έγνώσθη δ τίτλος καί
δ κ. Σημηριωτάκης, παρέδωκεν ήδη είς τά «Διονύ
σια» ένα κοινωνικόν δράμα υπό τόν τίτλον «Πώς
μάς ξεγελάει ή αγάπη».
Αυταί πρός τό παρόν αί θεατρικαί ειδήσεις. Τώρα
κατά πόσον ή πάροδος τοΰ χρόνου θά αύξήση τή
παραγωγή αυτή,έάν κρίνη κανείς δμως άπό τό παρελ
θόν, θα φθαση εις τό ώραΐον συμπέρασμα τής πολ
λαπλής καί άσυγκρατήτου παραγωγής. Άς εύχηθώμεν λοιπόν ή πληθώρα τών έργων νά είνε καί είς
ποιον έκλεκτή δπως θά είνε καί εις ποσόν υπεραρ
κετή.
ΣΥΝΑΓΛΙΑΙ
"Οντως υπεραρκετοί υπήρξαν έφέτος αί δοθεϊσαι συναυλίαι. Δέν έμεινε μουσικόν τάλαντον μικρό

ή μεγάλο, μέτριο ή πλούσιο, τό δποΐον νά μή ένεφανίσθη άπό τής σκηνής. Αί Άθήναι έπλησίασαν
νά πνιγούν μέσα είς τούς ήχους τών πιάνων καί
τούς τόνους τών βιολιών καί τών τραγουδιών τά
νανουρίσματα. "Ολοι καί δλαι έδωκαν δείγματα τής
τέχνης των, τοϋ ταλάντου των, τής μουσικής των ιδιο
φυίας. ’Εάν ήθέλαμε ν’ άπαριθμήσωμε δλαις αύταίς
τής συναυλίαις θά μάς έχρειάζετο ένας χώρος πολύ
μακρός. Γιά τούτο θά περιορισθώμεν εις .τάς πλέον
σοβαρωτέρας έξ αύτών, έκείνας ποΰ όντως άξιζαν τοΰ
κοινού τήν προσοχήν καί τήν έκτίμησιν.^
Έξ αύτών τών Συναυλιών βεβαίως εΐνε αί μεγά
λοι Συμφωνικοί συναυλίαι τής ’Ορχήστρας τού ’Ω
δείου. Είς τήν τελευταίαν έφέτος δ κ. Μητρόπουλος
έξετέλεσεν όλόκληρον τήν πρώτην πράξιν τού μελο
δράματος του Beatrice. Καί είς τήν έκτέλεσιν αύτήν
είχε συγκεντρωθή δλον τό ένδιαφέρον τού κοινού.
Διότι ένα τάλαντον πραγματικόν, δπως εΐνε τό ταλαντον τοΰ κ. Μητροπούλου δέν εΐνε δυνατόν παρά
νάέλκύση δλην τήν προσοχήν είς τήν έξέλιξίν του,
αφού συγκεντρώνει δλες τής έλπίδες τοΰ συνθέτου
τοΰ μέλλοντος.
‘Η Βεατρίκη τού κ. Μητροπούλου έστερέωσε τας
ελπίδας καί ηΰξησε τήν άξίωσίν μας άπό τό μουσικόν του τάλαντον.
’Επίσης μία συναυλία έξαιρετικής όντως σημασίας
ήτο συναυλία τών πρωτοτύπων συνθέσεων τοΰ κ. Δ.
Λιάλιου, ή δοθεΐσα είς τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου.
Ό κ. Λιάλιος μέ τάς οκτώ συνθέσεις του μάς έδωκε
δείγματα τής μεγάλης μουσικής του μορφώσεως καί
τής καλλιτεχνικής του ιδιοφυίας. Τά συμφωνικά του
έργα τά όποια τό Ώδεϊον είχε τήν πρωτοβουλίαν νά
μάς παρουσιάση έκρίθησαν τέλεια, καί τοΰ δίδουν
τήν επισημότερη θέσιν μεταξύ τοΰ μουσικού μας
κόσμου.
*
* *

Ή κ, Φωκά έδωκε καί δευτέραν συναυλίαν τόν
μήνα αύτόν. Είς τήν συναυλίαν αύτήν μάς παρου
σίασε τρεις μαθήτριας της. Τάς Δ“ς Φλώραν Πάσχάλη,
Κικήν Τσακασιάνου καί Έλλην Βαφειάδου. Ή δίς
Πασχάλη διπλωματούχος τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών εινε
άπό τής πλέον έκλεκταίς φωνές καί τάς συμπαθητι
κός εμφανίσεις.Έτραγούδησεν Α’ίαντα και Πρωτομά
στορα μέ πολύ αίσθημα καί τέχνη. 'Η Δις Τσακασιάνου έψαλε Τραβιάτα ένθουσιάσασα τό άκροατήριόν της, καί έτραγούδησε Μανόν ή Δίς Βαφειά

δου μέ έξαιρετική επιτυχίαν'Ως συμπλήρωμα τής δλης καλλιτεχνικής άπολαύσεως ήτο ή έμφάνισις τής δος 'Φωκά ή δποια ετραγούδησε Lakme, καί τό Δαχτυλίδι τής Μάνας, τοΰ

κ. Καλομοίρη.
Περί τής κ. Φωκά δέν υπάρχει ανάγκη νά κάμωμεν λόγον, ού'τε διά τήν επιτυχίαν της, ούτε διά τήν
τέχνην της, ούτε διά τό τραγούδι της. Τήν συγχαιρόμεθα μόνον διά τάς μαθήτριας της τών οποίων
τόσον καλά γνωρίζει νά άναπτυσση τό ταλαντον.
♦
* *

Μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν εδωκε την πρωτην μεγαλην συναυλίαν του δ Πανελλήνιος Μουσικός Συλλο& γος. Τήν ορχήστραν συγκειμένην έξ εκατόν οργάνων,

τήν διευθύνει ό κ. Λαυράγκας. Συμμετέσχε καί ή δίς

Μαρία Φωκά.

*
* «

’Επίσης πολύ επιτυχής υπήρξε ή συναυλία τής ’Αθη
ναϊκής Μανδολινάτας.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ό κ. Φουζέρ διευθυντής τής Γαλλικής ’Αρχαιολο
γικής Σχολής έδωκεν είς τά «Διονύσια» μίαν διάλεξίν
περί «τής αποστολής τοΰ Ελληνισμού και τοΰ καθή
κοντος τοΰ Έλληνος στρατιώτου κατά τόν παρόντα
πόλεμον». Τάς διαλέξεις αύτάς τάς διοργανώνει ό
Γαλλοελληνικός καί Άγγλοελληνικός Σύνδεσμος». Είς
τήν δευτέραν διάλεξίν τών «Διονυσίων», είχε τον
λόγον ό κ. Ούάϊς, διευθυντής καί αύτός, τής Βρεττανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής. Ό κ. Ούάϊς ώμίλησε
περί τής συμβολής τής μεγάλης Αμερικανικής Συμπο
λιτείας είς τόν κοινόν Συμμαχικόν άγώνα.
Καί αί δύο διαλέξεις τών σοφών ξένων εΐχον πολ
λήν σπουδαιότητα καί ένεπνέοντο άπό τόν μεγαλείτερον φιλελληνισμόν.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Είς τό Ζάππειον μέγαρον ήνοιξε πρό ημερών τάς
πύλας της ή Έλληνο-Γαλλική έκθεσις Τά εγκαίνιά
της έγένοντο μετά πολλής έπισημότητος παρουσία
πολλών Ελληνικών άρχών. ’Έργα πολλά διακρίνονται
δικών μας καί ξένων, ζωγραφικής καί γλυπτικής.
Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Είς τήν αίθουσαν τής Σιναίας ’Ακαδημίας διεξήχθη μεγάλοπρεπώς ή τελετή τής άπονομής τοΰ «Α
ριστείου τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών» πρός τόν
Ποιητήν τών «Σπασμένων Μαρμάρων» κ. I. Πολέ-
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Ό κ. Άννινο; μετά μακραν εισήγησιν ετόνισε το
έγκώμιον τοΰ ποιητοΰ, ό Υπουργός τής Παιδείας κ.
Δίγκας ώμίλησε μέ άνάλογον ενθουσιασμόν υπέρ τών
άνθρώπων τής Τέχνης καί τοΰ Πνεύματος καί δ τιμώ
μενος ποιητής” άπήγγειλε μεγαλόστομον Ύμνον πρός
τήν Τέχνην, άντάξιον «τής διεξαγομένης έορταστικής
τελετής. Κατ’ αύτήν παρευρέθησαν δ Βασιλεύς, ό κ.
Πρωθυπουργός, οί κ.κ. 'Υπουργοί, Στρατηγοί, Βουλευταί,οί άρχικώς τιμηθέντες διά τοΰ’Αριστείου,ολίγοι
τινές Λόγιοι άπειράριθμοι Διδάσκαλοι καί αί Δακτυλογράφοι τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας.Δια τους
άλλους άνθρώπους τών Γραμμάτων έθεωρήθη περιτ
τόν νά άσχοληθή ή περίφημος άρμοδιότης τών κυρίων
τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας. ’Αγνοούν δλοι αύτοί
άν υπάρχουν "Ελληνες καί Έλληνίδες εργαζόμενοι
καί έργασθέντες υπέρ μιάς ’Ιδέας, άν εκδίδουν από
ετών Περιοδικά ποΰ υπηρέτησαν θετικώς τήν πατρίδα,
περισσότερον άπό τάς πομφολυγώδεις καί άερώδεις
αύτών μεγαληγορίας περί Γραμμάτων καί Τέχνης.
Καί μολονότι άπό τινων ετών, άτυχώς,άφ’ής εποχής αί
Φιλελεύθεροι ίδέαι διεσκορπίσθησαν εις τήν Ελληνι
κήν Κοινωνίαν, παρατηρεϊται διά λόγων μεν δήθεν
στοργή πρός τούς άνθρώπους τών Γραμμάτων, δΓ
έργων δέ περιφρόνησις καί ιδία εις τον κύκλον τών
Γραφουσώ ν ‘ Ελλη νί δων—δρα παρασημοφορίανλογίων
κ.τ.λ.— έν τούτοις ημείς άπεφύγαμεν νά θίξωμεν τό
ζήτημα αύτό,άφήνοντες τήν μικρολογίαν καί τήν στε-

442

νοκεφαλιάν νά δργιάζη εις βάρος τών αληθινών ερ
γατών της πέννας καί τής δημιουργικής εργασίας,
άλλά μετά τήν αδιαφορίαν τής π. Κυριακής ένομίσαμεν πλέον καθήκον μας νά διαμαρτυρηθώμεν, δχι
χάριν τών κυρίων αυτών, άλίά χάριν τής ’Ιδέας, τήν
οποίαν ημείς μέν δυνάμεθα νά καυχηθώμεν δτί μέ
υπερηφάνειαν άντεπροσωπειίσαμεν,έν ω αυτοί πάντοτε
τήν έποδοκΰλησαν εις τάς προσωπικάς των συμπά
θειας, εις τίΓ προσωπικά των συμφέροντα, είς τάς
κλασικάς των μηδαμινότητας καί εις τάς δργίαζοΰσάς κλίκας τοΰ άλληλοθαυμασμού — δρα καί μουσικά
σκάνδαλα πρωτοφανή διά τήν ιστορίαν τής νεωτέρας
Ελλάδος. ’Ένα μειδίαμα οίκτου αξίζει διά τούς καπηλευομένους δτι ώραΐον καί ευγενικόν έχει νά επίδειξη
τό Ελληνικόν πνεύμα καί ή τελευταία εορτή μάς έκαμε
νά άντιληφθώμεν καί πάλιν μέ πόσην άγαλλίασιν
παρωδούνται στήν Ελλάδα τά εύγενέστερα πνευμα
τικά καί ψυχικά ιδεώδη τοϋ άνθρώπου.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
X Τ Η Ν

ΚΕΡΚΥΡΑ
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Μπότσαρην», αί Άρσακέιάδες χαρίζουν τάς πλέον
άπολαυστικάς στιγμάς μέ τήν έύμορφιάν καί χάριν
τών Ελληνικών χορών. "Ολα έλληνικά τελείως έλληνικά.
"Ολους συσσωματώνει τό ίδιον αίσθημα καί είναι
τόσον ώραΐον αύτό, τόσον συγκινητικόν !
Βλέπει κανείς μέ τά μάτια τής ψυχής του μιά
Ελλάδα ύποβασταζομένην στερεά ύπό τών φιλόστορ
γων παιδιών της. ’Ιδιαιτέρως δέ διά τήν Κέρκυραν
βλέπει κανείς μέ τά μάτια τής Κερκυραϊκής πλέον
ψυχής του τά παιδιά τής μυρωμένης νήσου κρύπτοντα
βαθειά στήν καρδιάν των τό πλέον φλογερόν αίσθημα
τής έλευθερίας δπως δ Έλλην τό έννοεΐ καί ξεύρει
νά τό έκδηλώνη.

Έμεινεν ή ξηρά καί μετά τινας άναζητήσεις εύρέθη
άγωγιάτης, Δημητρός όνόματι, ό όποιος μάς ενοί
κιασε τά δύο του ζώα καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον έξησφαλίσθή ή άναχώρησις. ’Αλλά είχαμε ν’ άντιμετωπίσωμεν είς τά θεόρατα έκεϊνα ύψη ποΰ θ’άνειρχώμεθα
έπί μακρόν-τνα καινούργιο έχθρό.
Τήν άλλαγή τοΰ καιρού.
Ό χθεσινός έαρινός ήλιος υπεχώρησε σέ ψύχος,
σέ βροχή, σέ χιόνια. ’Επείγομαι δμως νά τελειώσω
τό ταξεϊδι μου και άποφεύγω συστηματικώς τής άναβολές καί μ’ δλην τήν κακοκαιρίαν, τήν βαρυχειμονιά
δέν έδίστασα νά έπιμείνω γιά τήν άναχώρησι. Ό απο
χωρισμός άπό τούς θαυμαστούς μου φίλους Καυσοκαλυβιώτας ήτο συγκινητικός. Αί ευχαί τους εγκάρδιοι

Τό πλέον εύχάριστον είναι δτι έδόθη άφορμή μίαν
άκόμη φοράν νά έκδηλωθούν τά αισθήματα, ύπό τών
όποιων έμφορεϊται ή Κέρκυρα, ή δποία μέ δλας τάς
περιπετείας της δέν έπαυσε νά είναι άρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν μητέρα της, ίκανή νά άντ· μετωπίση
κάθε προσβολήν καί κάθε βέβηλον έναντίον της σκέψιν μέ μιά έντονον καί εύγενή έξέγερσιν τής παι
διών ·*εης.

καί ειλικρινείς.

Σέ λίγο βρισκόμαστε σένα πολύ άπότομο άνήφορο.
Δυό ώρες τώρα προχωρούμε, άνερχόμεθα μέσα σέ μο
νοπάτια ολισθηρά, γεμάτα άπό δξύτατα λιθάρια. Πα
λαιός σεισμός έχει άνασκαλεύσει, άναποδογυρίσει βρά
χους ολόκληρους καί τούς μετέβαλε σέ θρύψαλα έξ οΰ
τό πολύ, τό άνυπόφορο, τό κουραστικό λιθάρι. Καί
κοντά σ’ αύτά μιά βροχή ποΰ άλύπητα μάς περιλούζει,
πολλές μάλιστα φορές μέ μιά ορμή ποΰ έκανεν άχρηστο

Κέρκυρα 1918.
Έάν ή 25 Μαρτίου έδόνησε κάθε έλληνική καρ
διά καί έπλημμύρισεν άπό αίσθημα έθνικόν κάθε γω
νιά Ελληνική έξαιρετικώς τοΰτο συνέβη είς τήν
Κέρκυραν. Ούδέποτε έωρτάσθη έλληνοπρεπέστερα ή
Έθνική μας έορτή στήν περικαλλή νήσον. Μέσα στήν
παγκόσμιον έξέγερσιν τών αισθημάτων τών λαών καί
τήν ένθερμον διακήρυξιν τής έλευθερίας των υπερή
φανος ό.Κερκυραϊκδς λαός δείχνει δτι είναι. 'Ελ
ληνικός καί μόνον Ελληνικός.
Μέ τόν ίερώτερον ένθουσιασμόν, μέ τήν πλέον δυ
νατήν κραυγήν έξερχομένην άπό τά βάθη τής ψυχής
τυυ διακηρύσσει μέ υπερηφάνειαν τήν Ελληνικότητά
του. Καί ή φωνή του έχει κάτι τό συναρπάζον, κάτι
τό προκαλοΰν τάν σιωπηλόν θαυμασμόν. Έχει ή
φωνή έκείνη τήν ιερότητα ποΰ έχει κάθε διαμαρτυ
ρία κατά ξένης σιδηράς θελήσεως προσπαθούσης
ύπούλως νά τήν ύποδουλώση.
Κατ’ αύτήν τήν ήμέραν ή Κέρκυρα δχι μόνον έτέλειτό μνημόσυνον τών ήρώων τής μεγάλης ιδέας,
άλλά καί έμπράκτως έδεικνύετο ύπέρμαχος αυτής.
Δι’ αύτό καί ή ήμέρα αύτή έπέρασε μέ μιά διαρκή
έκδήλωσιν έθνικοΰ ένθουσιασμοΰ άκραιφνοΰς καί ζωντανοΰ.
Άπό τής λαμπαδηφορίας τής παραμονής μέχρι
τής έθνικής παραστάσεως ποΰ έπέστεψε τήν εορτήν
διαρκώς μΰρα έλληνοπρεποΰς μεγαλείου διέχεον τήν
θεσπεσίαν των όσμήν. Μία θάλασσα άπό έθνικά χρώ
ματα πλημμυρίζει τήν πόλιν. Όλοι άπό τών ’Αρχών
μέχρι τοϋ τελευταίου ιδιώτου συντείνουν είς τόν με
γαλοπρεπέστερο'/ εορτασμόν μέ δ,τι ήμπορεΐ καθένας
νά διαθέση. ’Επιτροπή κυριών άναλαμβάνει τήν διοργάνώσιν τής έορτής είς τό θέατρον. Καθηγηταί έκφωνοΰν πανηγυρικούς στεφανόνοντες τούς άνδριάντας
μεγάλων Κερκυραίων. Μαθηταί διατελοΰν ύπό τήν
έπήρειαν τής πατριωτικής ψυχαγωγίας, μουσικαί
σκορπίζουν τάς ίερωτέρας φρικιάσεις μέ τά έθνικά
των έμβατήρια. 'Ο Ελληνικός θίασος παριστάνει
τό πλέον ζωντανόν έργον τής έποποιΐας, τόν Μάρκον

Δνί« ΑΓ. ΝΙΚ.

ΑΓΓΛ1ΔΕΣ
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ΚΑΜΙΤΕΧΝΙΔΕΣ J)

*Η ηθοποιός Neilson Terry

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
(’Επιστολή πεντηκοστή έννάτη)
'Ιερά Μονή 'Αγίου Παύλου, 3 Μαρτίου 1915
(Τρίτη εσπέρας)

Κλώνη μου,
Σοΰ γράφω άπό τήν Μονήν τοΰ Αγίου Παύλου
μία άπό τής μεγαλοπρεπέστερες Μονές τοϋ Όρους,
λόγω θέσεως καί λόγω προσόψεως τοΰ οικοδομήματος.
Τά θεμέλια τής Μονής είνε έπί βράχου καί είς ύψος
έπιολητικό άνεγείρονται τά οικοδομήματα. Μακρόθεν
τό δλον προξενεί περιεογοτάτην έντύπωσιν. "Εφθασα
έδώ κατόπιν πραγματικός δεινών περιπετειών, χωρίς

κάθε προφυλαχτικόν μέτρον.
Εϊμεθα στήν άπόλυτη διάθεσι τών στοιχείων.
Πέρνω δμως ιδέα ττς άγριεμένης φύσεως ποΰ ασυγ
κίνητα κάνει τά γόΰστά της, τά καπρίτσια της, χωρίς
νά’δίνη ούτε προσοχή, ούτε σημασία στές κούκλες αυ
τές ποΰ χαυχώνται, πώς λέγονται άνθρωποι.
Τά πανύψηλα βράχια διαδέχονται τό ένα τό άλλο
καί έμεϊς διαρκώς απέχουμε πολύ γιά ν’ άντιχρύσουμε,
τό τέρμα. Πλησιάζομε μόνον στούς βραχώδεις καί
κρημνώδεις πρόποδας πλέον τοΰ ’Άθω καί συναντούμε
έκεϊ τήν δασικήν βλάστησιν γιομάτην άπό χιόνια πού
έπεσαν τήν νύκτα.
Βρεχόμεθα άπό παντού, διότι καί αν σταματούσε
γιά λίγο ή βροχή, μάς κατάβρεχαν οί κλάδοι τών δέν
δρων ποΰ κατ’ άνάγκην τούς άγγίζαμε τήν στιγμή
ποΰ περνούσαμε μέ τά ζώα τά στενά μονοπάτια.
Σέ μιά στιγμή ποΰ διερχόμεθα,άπόκρημνη τρομα
κτική θέσι και έπρεπε νά προχωρήσωμε σέ μιά ράχη
σχεδόν κάθετη, ρωτώ τόν Πατέρα Χριστόφορον :
— Πώς τά βλέπεις τά πράγματα, Πάτερ Χριστόφορε ;
— Χαλεπά, μοΰ άπαντα μέ τραγικόν ύφος ό σύντρο

φός μου.
‘Ώς τώρα ό Πατήρ Χριστόφορος ήτο διαρκώς εύελπις καί ήτο? ή πρώτη φορά πού έξέφυγεν άπό τά
χείλη του λέξις δυσφορίας ή άποκαρτερήσεως.
ευτυχώς συνεπείας.
— Μή χειρότερα Πάτερ Χριστόφορε.
Έπέρασα άγρια καί δύσβατα μέρη καί ήσθάνθην τήν
Άλλά είς τήν ώχρότητα τοΰ προσώπου του καί στό
ψυχήν μου περισσότερον ϊσχυράν ύστερα άπο τήν επι φοβισμένο ύφος τής μορφής του διέκρινα δτι ύπερίσχυκίνδυνον αύτήν πορείαν.
Χ σεν άλλο συναίσθημα άνώτερο άπό τόν πόθο τής
Τδ πρωί ποϋ έξύπνησα στά Καυσοκαλύβια τό πρώ
τον ζήτημα ποΰ μ’ άπησχόλησεν ήτο ή έξεύρεσις μέ φλυαρίας.

'Η ηθοποιός Lydia Yavorska

σων άναχωρήσεως.
Διά θαλάσσης άπεκλείετο ελλείψει βάρκας.
Οί ’Αδελφοί
έκ διαφόρων τοποθεσιών τής
Σκήτης προσεπάθησαν ν’ άνεύρουν είς δλα τά σημεία
τοΰ πόντου καμμίαν τυχαίαν βάρκαν μέ τήν ελπίδα,
νά τήν καλέσουν διά σημάτων, νά μέ παραλαβή, άλλά
συμπτωσις ούτε ψαροπούλα νά μή φαίνεται.

Προχωροΰμεν καί ποΰ καί ποΰ άνάμεσα άπό κάποια
άραιά δένδρα διακρίνομεν είς βάθη πλέον δυσθεώρητα,
τήν θάλασσαν.
Χθές άπό τήν επιφάνειαν τής θάλασσας άντικρύζαμε
τά ιλιγγιώδη αύτά ύψη καί έβλέπαμε σάν φωλιές τόν
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•υνοικισμύ τών Καυσοκαλυβίων καί σήμερον άντιθέ*
τως προσατενίζομεν πρός τήν θάλασσαν ποΰ βρίσκεται
τόσον χαμηλά καί τό μάτι μας πάλιν άντιχρύζει τόν
ίδιον συνοικισμόν ποΰ τώρα φαίνεται άπό τήν αντί
στροφο οψι του, άλλα πάντως σάν ζωγραφιά χαρμό
συνη γιά τό άνθρώπι/ο μάτι.
Άλλά καί έδώ άπάνω δέν λείπουν αί ευχάριστοι
έκπλήξεις.

Βρίσκουμε μεμονωμένες Καλύβες καί άντιχρύζομε
μέσα στά βράχια, δένδρα καρποφόρα, κήπου; καί
κάποια ήμερότητα στήν άκραν αντίθεοι τής ύπεραγρίας
ούσεως.
Κάτω πρό; τήν θάλασσαν φαίνεται ένας Ρωσσικός
συνοικισμός τοΰ Παπαγιώργη, πλούσιος, κτυπητός,
πολύχρωμος δπως δλα τά Ρωσσικά είς τό "Ορος "Ησυ
χαστήρια. Είς μιαν πλαγιάν βουνού άλλο Βλάχικο
Κελλί. Παρακάτω Βουλγαρικό, άλλά τό κρύο καί ή
βροχή ποΰ μ* ,έχει μουσκέψει δέν μοΰ δίνει διάθεσι γιά
νά άκούω άλλες λεπτομέρειες.
’Αλλού συναντούμε μέσα στά βουνά άμπέλια καί ό
Δημητρός, ό περίεργος αύτός χωλός άγωγιάτης ποΰ
πατεϊ έπι τής πτέρνας του καί βαδίζει σάν πτερόπους,
άκούραστος, αδάμαστος, απτόητος όμιλεϊ γιά τόν Κα. λόγηρον ποΰ μένει σ’ αύτό τό άμπελόφυτο Κελλί λέγων μέ έσχάτην περιφρόνησιν :
—Έίνε γιούφτης αύτός ό καλόγηρος.
Καί εξηγεί δτι εινε δύστρο ος, αφιλόξενος, έγωϊ-»
στής, υβριστής.
Φαντασθήτε έκεϊ έπάνω νά δημιρυργήται Κοινωνία
μέ τάς συμπαθείας της, μέ τάς άντιπαθείας της, μέ
τάς αντιθέσεις της, μέ τά μίση της.
Μ’ δλο τό συναίσθημα έν τούτοις μιάς άδιακόπου
ανησυχίας δέν παύω νά θαυμάζω. Στά πιό άπρόσιτα
καί τά πιό άγρια καί άπότομα νά συναντώ καί άπό
μίαν Καλύβη μέ άγροτικήν περιοχήν ! !

Έδώ σ’ αύτή τήν έρημία ή καλογερική δραστηριότης έχει θαύματα.
Έφθασε τέλος ή στιγμή ποΰ έφθάσαμε σέ ένα τέρμα
της ανηφορικής μας πορείας. Είμεθα ακριβώς είς τό
έγγύτερον σημειον πρός τήν κορυφήν τού Άθω άπέχουσαν άκόμη 4 ώρα; άπό τής θέσεως αύτής. Άπό
τό σημειον αύτό άπητεϊτο καινούργιο κουράγιο γιά τήν
κάθοδον.
Ήτο ή τρομακτικωτέρα στιγμή τοΰ ταξειδίου αύ
τοΰ. Μοΰ ήτον άδύνατο νά βρίσκουμε σέ ζώο καί νά
καταβαίνω άπό μονοπάτια πέτρινα, κάθετα, ολισθηρά
καί νά βλέπω μπροστά μου ένα κρημνώδες χάος μιά
άβυσον πού μοΰ έτάραττε τήν φαντασίαν καί μέ έτρόμαζε.

Έπρεπε νά ξεκαβαλικεύσωμεν. Ή κάθοδος θάέγίνετο
πεζή. Σταματώ λιγάκι γιά νά άπολαύσω μέ κάποιαν
άνεσι τό άγριο θέαμα ποΰ μέ περιβάλλει
λίγα λουλούδια άγρια μέσα σέ σχισμές Εόώ δρέπω
λουλούδια πολύχρωμα, ζωηρά, γιά νά τών βράχων,
σοΰ ποΰ
τά όοέοω
σάν μιά ιερή άνάμνησι τών στιγμών αύτών
λο

γισμός μου καί ή σκέψις μου πετοΰσαν σέ Σένα τήν
καλή μου φίλη.
Είς τό βάθος πρός τ’ άριστερά εΰρίσκεται ή Σκήτη
τής "Αγίας Άννης καί έκεϊ θα διευθυνώμεθα διά νά
συνέλθωμεν.
Έπρεπε λοιπόν νά έχωμεν δυνάμεις για κάθοδον

διαρκείας μιάς ώρας καί πρό τής ύπερτάτης ανάγκης
θά έπέρναγα καί αύτή τή δοκιμασία.
Διάβροχος είς τό πλεϊστον τοΰ σώματος, κατάκοπος,
ριγών άπό τό δριμύ ψύχος, προχωρώ στό κατήφορο
ποΰ εινε κατ’ εξοχήν όλισθηρός.
Ό Πατήρ Χριστόφορος δέν απομακρύνεται άπό κοντά
μου, ό άγωγιάτης δμως ό Δημητρός μέ τά έλεύθερα
πλέον ζώά του παίρνει ένα μονοπάτι πιό επικίνδυνο,
πιό απότομο καί πιό τοαχύ άκόμη, άλλά πιό σύντομο
καί διευθύνεται ταχύς πρός τήν 'Αγίαν Άνναν γιά
ν’ άναπαυθοΰν τά ζώά του ώς ποΰ νά οθάσουμε ημείς
τά ναυάγια τής ξηράς.
’Αρχίζει λοιπόν ό ξεθεωτικός κατήφορος καί μετά
πορείαν έπικίνδυνον μισής ώρας άρχίζόυν νά τρέμουν
τά γόνατά μου καί νά είμαι άναγκασμένος νά σταματώ
γιά νά βρίσκω καινούργιες δυνάμεις.
Άλλα σ’ αύτό τό κόσμο καί τά καλά καί τά κακά
έχουνε τό τέλος των έτσι καί μεϊς πλησιάζομε πλέον
στό τέρμα τών δεινών μας. Έφθάσαμεν μετά 1 1)4
τής ώρας σέ μέρος όμαλώτερον. Εύρισκόμεθα πλέον
στήν περιοχή τής Σκήτης τής Αγίας Άννης.
Τή στιγμή έκείνη αχούμε καμπάνες.
Καμπάνες δμως πένθιμες, όχι χαρωπές.
Ξεψυχάει ένας Μοναχός καί ή Σκήτη άποχαιρετα
τόν άπερχόμενον ’Αδελφόν. Έρχεται ό θάνατος νά
άφαιρέση τήν ζωήν καί ή ’Εκκλησία κτυπά θρηνωδώς
τής καμπάνες της.
Μέ μια τέτοια έντύπωσι είσερχόμεθα τέλος είς τόν
ξενώνα τής Σκήτης δποτ φιλοξενία έγκάρδιος μάς άναμένει καί δπου βρίσκουμε ζεστασιά, στέγη, άνάπαυσι
καί φαγητόν.
Μέ πολλήν φιλίαν

Μ. Ζ.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1919

Ένφ ψάλλει ή ζωή τό γλυκό τραγούδι τής άνοίξεως και ή φύσις ολόκληρη έορταστικά πανηγυρίζει
τήν άναγέννησί της, ασυγκράτητος ό άνθρωπος απερ
γάζεται τήν έκθεμελίωσιν πόλεων, φρουρίων, χω
ρίων, έπαΰλεων καί αφειδώλευτα απλώνει τόν θά
νατον είς τήν διεθνή νεότητα. Εις τό Δυτικόν μέτωπον αί θυσίαι, αί χιλιόμβαι, αί ανατινάξεις, αί καταστροφαί, ή φρίκη, δ διαμελισμός ανθρωπίνων σαρ
κών καί ή ατέλειωτος πλημμύρα άπό αίμα άθώον.
Είς τό Δυτικόν αί αγωνιώδεις προσπάθειαι καί οί
μυθικοί ηρωισμοί διά τήν έξασφάλισιν τής νίκης.
Έκεϊ στρέφεται τό μάτι τής ανθρωπότητας, έκεϊ δ
Νους, έκεϊ αί ελπίδες καί οί φόβοι. Άπό τήν άφάν

ταστον τραγφδίαν ποΰ εξελίσσεται έκεϊ θά πρόκυψη
ή αίματηροτέρα ειρήνη τής άνθρωπότητος τήν δποίαν
δμως θά πανηγυρίσωμεν δλοι μέ τόν πενθιμώτερον
άναστεναγμόν τής άνακουφίσεως. Ή παγκόσμιος ζωή
ύπέστη τοιοΰτον κλονισμόν ποΰ θά τής λείψη ή διάθεσις διά θορυβώδεις έορτάς έπινικείων θριάμβων.
Μία σιγηλή έκδήλωσις πόθου λήθης τών τραγικών

·
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στιγμών θά είναι ή προσπάθεια τών λαών κατά τήν
μοιραίαν έκείνην ήμέραν.
Μόνον άπό χείλη αΰτοκρατορικά, άπό χείλη στρα
τηγών καϊ πολι τικών θά άκουσθοΰν καί πάλιν λόγια
θριάμβου.Όλοι έκεϊνοι δσοι άσκοπα, άδικα, έθυσίασαν τόσην άκμήν, τόσην νεότητα, μόνον αυτοί οί με
γάλοι ένοχοι, άγέρωχοι καί υπερφίαλοι θά τολμούν
νά μεγαλαυχούν καί νά διακηρύττουν τήν ίκανοποίησιν τών ιδεωδών τής ζωής. Είναι ή τύχη τής άνθρω
πότητος τέτοια ώστε νά είναι δούλη τών διαθέσεων
τών ολίγων.Ούδεμία ιδεολογία, ούδεμία προσπάθεια,
καμμία Θρησκεία, καμμία Δικαιοσύνη δέν θά κατα-·
στή ικανή νά μεταβάλη τήν τύχην αυτήν. Τό μεγα
λειώδες έργον τής φύσεως, φαίνεται δτι είναι ατελές.
Πάντα έν «Σοφία έποίησας» λέγει δ Εκκλησιαστής.
’Ιδού καί αύτός ματαιόδοξος δ δποϊος επαινεί έθελοδούλως τό θειον. «Ούδείς λόγος έξαρκέσει πρός ύμνον
τών θαυμασίων Σου». Καί τά «θαυμάσια» αύτά εί
ναι τό μεγάλο ψεύδος ποΰ είναι ενθρονισμένο σέ δλες
τής στιγμές τής ζωής μας.

* *

τοδυναμία μάς είχε «Ποιήσει έν Σοφία» θά ήσαν
άκόμη άτολμοι οί Λαοί γιά νά βροντοφωνήσουν
πλέον ένα έντονο «Φτάνει», ένα πολύηχον «Άλτ» ;
Καί» δμως μέ ποιαν λαχτάραν θά έπόθουν νά τά
διακηρύξουν σέ κάθε στιγμή. Μέ ποίαν λαχτάραν θά
ήκουον τό πολυσήμαντο δνομα τής Ειρήνης ή δποία
ούτε ώς δνειρον, ούτε ώς σκιά διαγράφειαι μέσα στής
έλπίδες μας; 'Όσον αί θυσίαι πολλαπλασιάζοντας
δσον έντείνονται αί προσπάθειαι, τόσον τό τέρμα α
πομακρύνεται. ‘Ο άδηφάγος Γερμανισμός μέ τάς
προσωρινός έπιτυχίας του μαραίνει κάθε προσπάθεια
ειρηνικής λύσεως καί υστέρα άπό τάς τόσον αίματηράς πληγάς τής άνθρωπότητος τό δνειρον ειρήνης
διαρκούς, δικαίας, λογικής βρίσκεται άπομακρυσμένον είς τά βάθη τού άγνώστου. Έν τφ μεταξύ τά
Ελληνικά στρατεύματα συγκεντρούμενα είς τό μέτωπον δείχνουν τήν ελληνικήν αλκήν, τόν ελληνικόν
ηρωισμόν ποΰ σύντομα θά διδάξη τούς αίαοσταγεϊς
Πρώσσους τώνΒαλκανίων, δτι έφ’δσον υπάρχει αγνός
Ελληνισμός δ Βουλγαρισμός θά παίζη τόν ρόλον τοΰ
Δον Κιχώτου τοΰ περιφήμου καυχησιολόγου 'Ισπα-

νοΰ τυχοδιώκτου.
Δ. Λ. Ζ.

Ψεΰδος ή Θρησκεία, ψεϋμα δ Πολιτισμός, Θάνα
τος καί Νέκρωσις ή ’Επιστήμη. Ψεύδος ή Εύγνωμοούνη, ή ’Αγάπη, ή Φιλία. Απάτη ή Ζωή, κάθε βήμα
καί κάθε έκδήλωσις τής Ζωής. Μέγα, τό μεγαλείτερο
'ίσως, ψεΰμα ή ‘Ιστορία. Ή ‘Ιστορία τό άναιδέστερον δημιούργημα τοΰ ’Ανθρώπου. Ή. Φιλοσοφία καί
ή Ψυχολογία έργα καί αύτά τής άτελοΰς φύσεως τοΰ
άνθρώπου άπασχολοΰν τούς σπουδαιοφανείς τής άν
θρωπότητος, τούς έκμεταλλευτάς τής ζωής ποΰ ζητοΰν
μέ τούς θαμβούς καπνούς τής σοφίας των νά έκπλή|ουν καί νά έπιβληθοΰν. Τί άστεϊον πράγμα ή Ζωή
καί τί άστειότεραι αί ποικιλώνυμοι έκδηλώσεις της ;
Όλα τά άθύρματα δσα κρατούν τά νήματα τής
παγκοσμίου κινήσεως αντί νά φυτοζωούν, διαλάμ
πουν άπό τό φώς ποΰ ή ϊδική μας μικρότης άπλετα,
έκθαμβωτικά τούς σκορπίζει. Καί δταν τό Φώς πέση
μιά φορά στά χρυσά κουμπιά τους, στά μαλαματένια
παράσημά τους, στά πολύχρωμα πετράδια τους, στά
άστραφτερά αύτοκίνητά τους, στής κοροϊδευτικές μεγαληγορίες τους, στά ψεύτικα διανοήματά τους νομί
ζουν καί οί ίδιοι, πιστεύουν άκράδαντα δτι είναι οί
προνομιούχοι, οί δυνάσται, οί μεγάλο ι,' οί τρα
νοί, ποΰ τούς επιτρέπεται κάθε δολιότης καί άτιμία·
‘Η δική μας μικρότης, ή μικρότης, ή ταπεινοσύνη,
τό δουλικόν τών Λαών—τό άτελέστερον δημιούργημα
τής Θείας Παντοδυναμίας, είναι ή εδραία βάσις τής
έκμεταλλεύσεως τών Προνομιούχων. Άν ύπήρχον
Λαοί Τέλειοι, Μεγάλοι, Τρανοί, Δυνατοί, θά έσπαράσσετο σήμερον ή Νεότης, ή Εύμορφιά, ή Δροσιά
τής Ζωής, διότι τό ήθέλησεν ένας Κάϊζερ καί τό ύπέθαλψεν δ γυιός του καί τό ένεθάρρυναν οί στρατηγοί
του: "Άν ύπήρχον Λαοί Δυνατοί θά άφηναν τέσσαρα
τώρα χρόνια νά όργιάζη ή Πολιτική, τά ’Επιτελεία
καί τά συμφέροντα τών Θρόνων; Άν ή Θεία Παν

•—~
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥ
“Ενας γεωπόνος ποΰ εργάζεται πολλά χρόνιο? έπί
κεφαλής μιάς γεωργικής έπιχειρήσεως γράφει τά έξής
περίεργα καί άξιοπαρατήρητα σέ ένα Γαλλικό περιο
δικό.
«Είχα ακούσει πολλές φορές νά λένε δτι δσάκις σ’
ένα κτήμα υπάρχει ένας τράγος μέσα έκεϊ έβασίλευε
μεγάλη υγεία στά ζώα.
«Ποτέ δέν άσθενοΰσαν άπό τής αρρώστιες ποΰ
συνήθως προσβάλλονται τά κτήνη ποΰ ζοΰν στήν έξοχή.
«Νά λοιπόν τώρα επτά χρόνια τ’ δλιγώτερο ποΰ
έχομε *στό κτήμά μας ένα τράγο καί άρχίζω νά πι
στεύω στήν έπιρροή ποΰ έξασκεϊ ή παρουσία του στά
άλλα μου ζώα.
«Πέντε τώρα χρόνια, τά βώδια τά εργατικά κυ
ρίως προσεβλήθησαν, σ’ δλα σχεδόν τήν περιοχή
μας, άπό πόνους στά πόδια, ποΰ γιά πολύ καιρό τά
κρατούσαν μακρυά άπό δουλειάν.
«Σ’ εμάς, δέν ήρθε καμμιά τέτοια προσβολή.
«Εινε τώρα δυό χρόνια, ποΰ τά γουρούνια τών
πτρισσοτέρων γειτονικών κτημάτων προσεβλήθησαν
άπό μιά άρρώστια ποΰ έφερε καταστροφές καί αν
καί σ’ έμάς υπάρχουν πολλά άπό τά ζώα αύτά, κάνένα
δέν μάς άρρώστησε.
«Ποιά εϊνε ή πραγματική άξία αύτής τής παρατηρήσεως; Δέν ξεύρω . . . άλλά νά τό γεγονός γιά τό
δποϊον έπικαλοΰμαι τήν προσοχήν έκείνων ποΰ έν-
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διαφέρονται. Γιά κάθε ενδεχόμενον δέν θά δ.ατρέσπορο. Νά τά Ανακατεύουμε μέ ζεστό νερό καί νά τό
ξουν κανένα κίνδυνο αν δοκιμάσουν.
δίνουμε τή στιγμή πού Οά κρυώστ), Τό’βρίσκει πολύ
, «Ή μυρουδιά τοΰ τράγου είνε δυνατή. Δέν έχει ωφέλιμο γιά τό στομάχι τους.
τίποτε τό επιβλαβές, ούτε φέρνει αηδίαν . . . άπ’
εναντίας ξέρουμε δτι εινε τονωτική. Γιατί άρά γε δ
Πώς νά έμποδίξωμεν τά αλόγα νά τρώνε
ατμοσφαιρικός αέρας κορεσμένος από πολλές αναθυ
τά ξύλα.
μιάσεις, δέν θά μπορούσε-νά έξουδετερώνη τά δηλη
τηριώδη μιάσματα τά όποια θά μπορούσαν νά πα
Μερικά άλογα έχουν τήν κακή συνήθεια νά τρώνε
ρουσιαστούν ; Παραδίνω αυτήν μου τήν παρατήρη- ή μάλλον νά δαγκώνουν δτι πράγμα ξύλινο βρίσκεται
σιν στους πιο σοφούς από μένα». Καί ή «Ελληνική μπροστά τους. Τά παχνιά τους, τής πόρτες, .τής σκάΕπιθεώρησις» τήν συνίστά στήν προσοχή των Ελ φες κ τ λ.
λήνων κτηνοτροφών, γιατί άξίζει νά τήν δοκιμάσουν
Μπορούμε νά γιατρέψουμε αυτό τό ελάττωμα άλείαφού διά τού τρόπου αυτού μπορούν νά σώσουν από οοντες τά ξύλα αύτά μέ μαύρο σαπούνι.
άρρώστιες τά ζώά τους.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΟΓΑ
Τό πρώτο καί τό σπουδαίο πού συμβουλεύομε·/ γιά
τα αρρωστα ζώα εΐ/ε τό καθαρτικό.
Ή λαϊκή ιατρική παραδέχεται δτι ένα καθαοτικό
που δίνεται στη κατάλλήλη στιγμή φτάνει πολλές φο
ρές να σταματήσν) τήν αρρώστια όλοτελώς καί *νά
σωστ) τό άρρωστημένο ζώο.
Δεν θά σάς πούμε βέβαια σήμερα λεπτομέρειες σέ
ποιες περιστασε-.ς^χρειάζεται τό καθαρτικό. Θά έπιμείνουμαι μοναχά οτι γενικός κανών είνε τή σ-ινμή
πού βλέπουμε δτι κόβεται ή λιγοστεύει ή δρεξις τού
ζώου, καί φανερώνει δτι χάλασε τό στομάχι του ή
επαθαν τα εντερα του καί έχει καί πυρετό, χρειάζεται
το γρηγορωτερο νά κάθαρίζωμε τό άρρωστο καί νά
το κρατούμε σέ δίαιτα.
Τώρα πώς πρέπει νά του δίνουμε τό καθαρτικό';
Αυτό το ζήτημα είνε σπουδαίο έξαρτάται δμως’άπό
το ειόος του αρρωστημένου ζώου.
Σήμερα θά πούμε γιά τό Άλογο.
• . Τ0 *“λλίξε?° ’‘«θαοτίκό είνε τό αλάτι τής Άγγλιτερας. Εινε ελαφρό καθαρτικό καί ενεργητικό, εύκολα
oc το δέχονται τά ζώα μέσα στο πότισμά τους ή ανα
κατεμένο στρ κριθάρι τους. Τό γιατρικό αύτό κόβει
τον πυρετό και μπορούμε νά τό δίνουμε χωρίς κίνδυνο
εγΧυ€ς/ ?°Ράδες· 'Η δόσις του είνε 100 έως
/υο οραμία σύμφωνα μέ τό ανάστημα ποδ έγει τό
ζώον.
Λ
"Αν θέλουμε δμως νά ένεργηθή τό ζώον μέ πιό
ασφαλεία και περισσότερη αφθονία, δταν δούμε
εχει δυσκοιλιότητα ή εμφραξι ή ένα είδος νευρικής'
««Ρ“λυσιας θα καταφυγουμε τότε στήν άλοή, μέ δοσι
5 20 γραμμαρια (5-6 ’/, δράμια περίπου).

Τήν άλοή τήν κάνουμε χάπι καί τήν δίνουμε κατά
τον έξης τρόπο.
, Καρφόνουμσ σέ μιά ρίγα-άς πούμε—τό χάπι ποΰ
εκανσμε από τήν άλοή καί τό βάζουμε στή ρίζα τής
γλωσσης τού ζώου. Στή στιγμή τραβάμε ποός τά έξω
απότομα τη γλώσσα, καί δταν τό άλογο ξα^αοέοη στή
θεσι του τη γλώσσα του θά καταπιή καί τό /άπτης αλόης.
’
.
Λ

, Αυτό το καθαρτικό απαγορεύεται στής έγκυες φοραγς και τα αλόγα πού έχουν άρρωστα τά έντερά τους.
U κ. Πσλάβιος εξω απ’ αύτά συμβουλεύει νά δί.
νουμε στ’ άρρωστημένα ζώα μας πίτουρο μέ λιναρό

ΟΠΟ ΤΟ Π£ΝΘΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

'Ο γηραιός εθνικός διδάσκαλος τής Κύπρον Μσ>.
δρεας Θεμιστοκλής υπέκυψε στή δύναμι τοϋ Χρόνον.
Εξέλιπε δια τοϋ θανατου του μία κλασσική μορφή των

Γραμμάτων καί τής Διαπαιδαγωγήσεως τής Μεγαλονήσου. 'Ο πολυσέβαστος Γυμνασιάρχης τής Λεμεσοοϋ
έπλήρου διά τοϋ ονόματος του, διά των Ιδεών του,

τελευταϊον καταφύγιον τής άνθρωπινης ματαιΟτητος.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ Κ· ΠΩΠ
Μία γραμμή ατελείωτη στοργής καί τρυφερότητος
άνεκόπη άπό τον θάνατον, μέσα στο θερμό καί ολβιο

οικογενειακόν περιβάλλον τοϋ φίλου Διευθυντου των
<ί ’Αθηνών» καί βουλευτοΰ Ψαρών κ. Γ. Κ. Πώπ.

Είς βαθύ καί τιμημένο γήρας ύπέκυψεν ή προσφι
λής του μητέρα. 'Υπόδειγμα μητρικής αφοσιώσεως
έζη διά νά συγκεντρούται στοργικωτέρα όλονέν προς
τό πρόσωπον τού υίοϋ της. Νομίζει κανείς, δτι δλη
ήμακρά ζωή τής αειμνήστου Πηνελόπης Κ. Πωπ εκ

τού συναισθήματος αυτού ήντλει τήν δύναμίν της και
κάθε παρερχόμενον έτος ζυμωμένον στής εύμορφίες
τής μητρικής τρυφερότητας συνεκράτη ευλαβητικά είς
άπόστασιν τον θάνατον.
,
Πώς θά άπετόλμα καί ό δρεπανηφόρος αυτός Θεός
νά αποχώρηση δτι στοργικά συνέδεε τήν ζωήν μητρός
καί υιού ; Ή μοιραία στιγμή εν τούτοις έπρεπε κάπο
τε νά έπέλθη. Τό βαρύ πλήγμα έδόθη καί άπό την
υίϊκήν λατρείαν άπεσπάσθη δ πολύτιμος θησαυρός.

Ο χρόνος δ αιώνιος θεραπευτής τών ψυχικών πληγών
ας έπουλώση καί τό ψυχικόν τραύμα τού πονεμένου
υιού.

διά των εμπνευσμένων λόγων του, διά τοϋ παραδείγ

ματος του, διά τής διδασκαλίας του τήν Κύπρον δλόκληρον. Καί πέραν αύτής ίπεξετείνετο ή φήμη του.
‘Εθνικός Κήρυξ, ίθνικος Διδάσκαλος άλλων χρόνων,
άλλων αντιλήψεων παρέμεινε κορυφή τής πνευματι

ΘΥΜΗΜΑΤΑ
Τοϋ φίλον Θανάση Μαντέλλου
( Γιατρόν)

κής ζωής των Κυπρίων καί άπελάμβανεν άμερίστου

σεβασμού καί αγάπης. Εις τους οικείους τοϋ έκλεκτοΰ
"Ελληνος άπευθύνομεν τά θερμά μας συλλυπητήρια.

Κλείσε τά μάτια,

κι’ ένα σκοτάδι ωραίου
σέ σπίθες μέσα μιας,

μπεςςη μάσσωνος
Διά τοϋ θανάτου τής Μπεσσής Μάσσωνος εξέλιπε

πολυσέβαστος Διδαοκάλισσα ολοκλήρων γενεών τοϋ
Πανελληνίου. Τό Πορθεναγωγεϊον Χίλλ αντιπροσω

πεύει τήν αγνότητα τών ελληνικών ήθών καί Ιθίμων καί άπό τών θρανίων του διήλθε σειρά 'Ελληνίδων διαπαιδαγωγηθεϊσα εις κύκλον φιλοπατρίας,
εύσεβείας καί φιλεργίας. Μέσα είς τό Σχολεΐον αύτό
ειργάσθη ή άείμνηοτος Μάσσωνος, διάδοχος τοϋ
θείου της, τοϋ άρχικοϋ Ιδρυτοϋ,μΙ μίαν ύπερτάτην άφο-

σίωσίν εγγίζουσαν τά δρια θρησκευτικής Ιεροτελεστίας.
Η έργασία της ύπήρξεν άνεπίδεικτος καί άθόρυβος,
οι' δε καρποί της πλούσιοι είς άποτελέσμαια ψυχικής

εύμορφιας

καί

πνευματικής

άνθήιεως.

Μολονότι

γλυκείας Σου πιθυμίας,

Θά ζωντανέψη. Μοιραίου;.,
άγρια κομμάτια,...

σχισμένα μέ τά νύχια, .
όνειρα, παρηγοριάς

ατέλειωτης, σέ ματωμένα

—απελπισίας χυμένα
δάκρυα—μάτια μιας

νυχτιάς γιομάτης κρύφια.—

’Από τά στήθεια μήν ξεφεύγουν
άχ!. Τό νού Σου μήν παιδεύουν

τής σκοτεινιάς τά ψέματα!..

εζησε μέσα σ'ε ολίγα τετραγωνικά μέτρα, ίξω τοϋ

'Ορκίσου στήν έκδίκησικαί χτυπά

κοσμικού θορύβου καί τών Επιδείξεων, έν τούτοις ή
έπΐδρασίς της ΰπήρξε κολοσσιαία είς άλας τάς γω

χάδι, φιλί, δάκρυ,...φτύστα,..
μουρμούριζε μονάχα..-Γυναίκα;..ψέματα

νίας τοϋ ‘Ελληνισμού. Γιά τούτο δ θάνατός της επρο-

καλεσε Πανελλήνιον σνγκίνησιν καί λόγια ευγνωμο
σύνης καί δάκρυα αληθινά τήν συνώδευσαν εις τό

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Άσμάρα, 24)12)17

MIX· ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ

Άπό τάς ήμέρας τής έβδομάδος τών Παθών του
’Ιησού ή πλέον υποβλητική καί μεγαλειώδης εινε η
Μ Παρασκευή. Ό Θάνατος πτερυγίζει παντού και
ή Άποκαθήλωσις τής ζωής
Η Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ καί ή Κατάθεσίς Αυτής Νε
κρωμένης έν τφ Τάφ<ρ δέν
αφήνει άσυγκίνητον καί τήν πλέον άπεσκληρυμένην
ψυχήν. Ούτε ή Γέννησις τού Κυρίου, ούτε ή Άναστασις Αυτού έχουν τήν δύναμιν τή; επιδρασεως επι
τής φαντασίας τού χριστιανού, δσον η Ημερα τής
Ταφής Του καί τής Κηδεύσεώς Του. Τήν στιγμήν
ιιάλιστα τής περιφοράς τών Επιταφίων κορυφουται
τό αυθόρμητον συναίσθημα τής υπερτάτης ευλαβειας
καί εις τήν ομαδικήν εκείνην έκφρασιν συγκεντρουται μία άπό τάς μεγαλειτέρας αποδείξεις της δυναμεως
τής Θρησκείας τού ’Ιησού. Καί μονον όταν σκεφθη
κανείς τό ρίγος ποΰ διατρέχει τάς φλέβας εκατομμυ
ρίων χριστιανών είς τό αυθόρμητον ψυθιρισμα των
’Επιταφίων Θρήνων μπορεί νά κατανόηση ποια κο
λοσσιαία ψυχική πυραμίς άνεγείρεται διά να περιλαβη
αγνήν καί άμόλυντσν τήν ίεράν συγκίνησιν του χριστεπωνύμου πληρώματος.
,
Μόνον τήν Μ. Παρασκευήν αΐσθανομαι πλατύτε
ροι νομίζω τήν ήμέραν αυτήν δτι μέσα στήν φαντασία
μου Αναζή ολόκληρος ό Χριστιανισμός διότι εκ πα
ραλλήλου ‘αντιλαμβάνομαι δτι μέσα στη ψυχή κάθε
Έλληνος ’Ορθοδόξου συμπυκνοΰνται και τα ιδικα μου
συναισθήματα μαζύ μέ εκείνα ποΰ αναπηδούν απο
κάθε γωνίαν Ελληνικής Γής στους κόλπους τής οποίας
ή Ελληνική εύλάβεια ζή καί έκδηλοΰται ακμαία και
άιιοοσιιοί'πτος.
Ζ
Τήν ήμέραν εκείνην τό Θειον Δραμα κορυφουμένον
φέρει τήν Ζωήν νικημένην άπό τόν Θάνατον. Ο Θά
νατος ποΰ είνε δ μοιραίος νικητής δλων μας, ο Θάνα
τος ποΰ είνε δ πρόλογος τής άνυπαρξίας, μας, ο καταλυτής τών προσπαθειών μας καί τών άγωνων μας,
αυτός καί πάλιν κυρίαρχος φέρει τήν Ζωήν τής ζωής
ποό τού Τάφου καθηγιαζομένου διά τής Άναστασεως
τήν δποίαν ή Πίστις πρός τήν Θείαν Μεγαλειότητα
φέρει παρήγορον πρός τήν άδυνατον ανθρωπότητα.
"Ολες εκείνες τής στιγμές τού Ζωοποιού Νεκρού,
εξαιρετικώς ή ψυχή παθαίνεται καί δ άνθρωπος ευλα
βητικά στρέφει τόν νοΰν πρός το θρησκευτικόν μεγαλέϊον τό όποιον συγκεντρώνεται πένθιμον καί ε^ιΡΜ'
τικόν είς τήν ποιητικωτέραν τών ημερών τής Μ.
Έβδομάδος την Μ. Παρασκευήν.
★
* *

Θά παραμείνη εις τήν σύγχρονον πολεμικήν "ιστο
ρίαν ως έν άπό τά πλέον ηρωικά κατορθώματα η
έμφραξις τών λιμένων τής Όστάνίης καί τοΰ Ζεεμπρουκ.
Εγχείρημα
ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
γιομάτο από κινδύΑΓΓΑΙΚΟΝ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ νους καί εκ τών δυσκολοτέρων έξετελέσθη
μέ άπαράμιλλον ψυχραιμίαν καί γενναιότητα άπο
τούς άνδρας τοΰ Άγγλικοΰ Ναυτικού.,
ζ
Κυριωδέστατα παρετηρήθη ή άκρατητος επιθυμία
τών άνδρών δπως προσέλθουν έκουσίως εις τας τά
ξεις τών εκτελεστών τοΰ κινδυνώδους τολμήματος. Ια
άποτελέσιιατα υπήρξαν άντάξιαΚών θυσιών. Ο εχθρός
περίφοβος καί πανικόβλητο; ύπέστη πανωλεθρίαν και
άδιστάκτως ώμολόγησεν δτι άξίζει κάθε θαυμασμός
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εις τούς τολμηρούς και γενναίους ’Αξιωματικούς καί
Ναύτας τοΰ ’Αγγλικού Στόλου.

*
¥ ¥
Τό αγροτικόν ζήτημα παρέμεινεν αλυτον. Κατηναλώθη μία ολόκληρος σύνοδος τής Βουλής, υπεβλήθη
ή σχετική τροποποίησις τοΰ νόμου τής άπαλλοτριώσεως, χωρίς δμως νά ληφθή
ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ οίαδήποτε μεταρρυθμιστική άΖΗΤΗΜΑ
πόφασις τείνουσα πρός έπίλυσιν τοϋ ζητήματος.
Αύτό σημαίνει δτι δ περί Άπαλλοτριώσεως νόμος
δέν άντεπεκρίθη εις τάς κοινάς προσδοκίας. Έχει
φαίνεται κατά βάσιν κάτι τό ελαττωματικόν καί ή
Κυβέρνησις άμφιταλαντευομένη είς τήν άνευρεσιν
τοϋ άληθοΰς καί τοΰ συμφέροντος έπροτίμησε νά
άναστείλη πάσαν νεωτέραν άπόφασίν μέχρις ώριμάνσεως τών αντιλήψεων της. Άτυχώς τά κυβερνητικά
μέτρα έπιδιωχθέντα μετά επαινετής τόλμης καί περιβληθέντα ευφυών διατάξεων δέν άντεπεκρίνοντο κατά
βάσιν πρός τά πράγματα. Ή άποσταλεΐσα έξ άλλου
’Επιτροπή δέν έζήτησε νά έμβαθύνη εις τήν ψυχολο
γίαν προσώπων καί πραγμάτων καί έφερεν είς τήν
Κυβέρνησιν γνώμας ύπεράγαν τολμηράς πρό τών
οποίων έκρίθη σκόπιμον νά άνασταλή πάσα αποφα
σιστική σκέψις καί έτσι δ νομός Τρικκάλων καί τά
υπερεκατόν Τσιφλίκια του θά εξακολουθούν νά αγνο
ούν ποία τύχει τά αναμένει έπί αρκετούς είσέτι μήνας.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
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έπιστολήν, δτι είχε μεεαβληθή πολύ καί δτι ήτο
σχεδόν άγνώριστος.
— Αί κακουχίαι τοΰ πολέμου. "Εμεινα έξή ιόντα,
δύο ώρας είς τό πεδίον τής μάχης, τραυματισμένος
καί ύπό τάς σφαίρας τοΰ έχθροΰ. Αί συγκινήσεις μετέβαλον τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου μου.
Αί αυτοί συγκινκσεις εΐχον επίσης τόσον -πολύ σκο
τίσει τήν μνήμην τοΰ λοχίου, ώστε δέν ένθυμείτο τί
ποτε έκ τοΰ παρελθόντος συζυγικού του βίου.’Εκείνο
όμως τό όποιον διήγειρε περισσότερον τάς ύπονοίας
τής κυρίας Ντάντυ ήτο 'ότι δέν έφερε πλέον είς τό
σώμά του μερικά στίγματα τά όποια εΐχεν είς τό
στήθος του ό σύζυγός της.
Το περίεργον όμως είναι δτι όταν ή κυρία Ντάντυ
£κάλεσε τήν άνδραδέλφην της όπως ίδη τόν παρουσιασθέντα ώς σύζυγόν της, εκείνη έρρίφθη είς τάς
αγκαλας τοΰ άδελφοΰ της κλαίουσα άπό χαράν, διότι
ηύτύχησε νά τόν έπανίδη.
Παρ’ όλα ταΰτα ή κυρία Ντάντυ έξηκολούθει ύποπτευομένη δόλον. Τέλος δέ κατέφυγεν είς τήν άστυνομίαν, ητιφ συνέλαβε πράγματι τόν ψευδολογίαν
αναγνωρίσασα έν τώ προσώπω του γνωστόν λωποδύ
την καί άπατεώνα.
Κατά τήν ήμέραν τής δίκης έπηκολούθησε καί ή
κωμικωτέρα σκηνή τής κωμικής αύτής ιστορίας. Μία
γυνή έκ τοΰ άκροατηρίου ευθύς ώς είδε τόν ψενδολοχιαν ώρμησε πρός τήν έδραν τοΰ δικαστοΰ φωνάζουσα:
— Είναι ό σύζυγός μου, ό Τζώρτζ Χήλ. Τόν έχω
χάσει πρό τριών έτών.
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ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

ΑΤΑ τήν Γεωργικήν έπιθεώρησιν της Ρώμης έλύθη
τό ζήτημα έάν τό μέλλον νά γεννηθή τέκνον θά
εΐναι αρσενικόν ή θηλυκόν. Ό τοΰ Σαντιάγου ιατρός — Άνεκλήθη δ πρεσβευτής τής ’Ιταλίας κόμης Α.
Μπεντόρ κατόπιν πολλών μελετών έπαρουσίασεν εις
Μποσδάρι αντικαθιστάμενος υπό τοϋ Μαρκησίου
τήν Ακαδημίαν τό έκ τών παρατηρήσεων του συμπέ
Ρομάνο Άβετσάνο.
ρασμα έχον ώς εξής :
— Ό Κόμης Μποσδάρι απερχόμενος εγκαταλείπει
Τό γένος δύναται νά προγνωσθή άπό τούς καρδια
κούς παλμούς τής μητρός. Έάν οί παλμοί ούτοι είναι τάς ώραιοτέρας αναμνήσεις άνδρός τής μελέτης καί
όλιγώτεροι τών 135 τό μέλλον νά γεννηθή τέκνον θά τής σκέψεως.
είναι αρσενικόν, έάν ύπερβαίνωσι τούς 145 θά εΐναι
— ’Εσχάτως έδημοσίευσε μελέτην περί τής νεοελ
θηλυκόν. Έφαρμόζων τό σύστημα τούτο ό Ιατρός
ληνικής ποιήσεως ή δποία θά δημιουργήση άλησμοΜπεντόρ προλέγει τό γένος 92 φοράς έπί 100.
Πολλοί έπιατήμονες παραδέχονται ότι τά θήλεα νήτουςί πνευματικούς δεσμούς μεταξύ τής εξοχότητά?
προκαλοΰσι πράγματι καρδιακούς παλμούς τής μητρός του καί τής συγχρόνου ελληνικής εργασίας.
περισσοτέρους τών άρρένων, άλλ’ ύποβιβάζουσιν αυ
— Παρέμεινεν αρκετές ήμερες εις τό «Άκταϊον»
τούς είς 130 διά τά άρρενα καί 140 διά τά θήλεα.
τοΰ Φαλήρου δ άντιβασιλεύς τής Σερβίας Πρίγκηψ
’Αλέξανδρος.
Λ ΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ή κατωτέρα ιστορία, έν τούτοις μέ— Τήν A. Υ. περιέβαλεν δ Ααός καί οί επίσημοι
/I χρι κεραίας άληθής, άφοΰ έπισημοποιήθη ούτως
μ’ δλην τήν εύλάβειαν καί δλον τόν θαυμασμόν ποΰ
ειπέίν ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τοΰ Μάντζεστερ.
Μία γυνή, όνόματι Ντάντυ, τής οποίας ό σύζυγος, αξίζει δ ηρωικός αρχηγός τοΰ ήρωικοτέρου έκ τών άγωλοχίας, έΐχεν άναχωρήσει μετά τοΰ συντάγματος του,
νιζομένων στρατών.
διά τήν Καλλίπολιν, είδε· ήμέραν τινά νά εισέρχεται
— Ή ’Αγορά τής Λαίδης Γκρανβίλ είχε μοναδι
είς τό μικρόν παντοπωλείου τό όποιον διηύθυνε,ν ένας
κήν έπιτύχίαν.
λοχίας συνοδευόμενος ύπό τινων γειτόνων.
— Τόσον άπό απόψεως τελειότητας διεξαγωγής καί
— Έπαναβλεπόμεθα έπί τέλους, άγαπητή μου,
είπεν ό λοχίας, διευθυνόμενος πρός τήν κυρίαν Ντάντυ, επιτυχίας έορταστικής δσον καί άπό άπόψεως υλικής.
τήν οποίαν μετ’ ολίγον έθλιβεν είς τάς άγκάλας του.
— Έπί πλέον κατέδειξε καί τήν λαϊκήν καί κοινω
Είμαι ® σύζυγός σου.
νικήν άντίληψιν τής πόλεως κατανοήσασαν βαθέως
Μετά τάς πρώτας συγκινήσεις ή κυρία Ντάντυ
έτόλμησε νά παρατηρήση είς τόν σύζυγόν της, παρά τάς ύποχ'ρεώσεις της πρός τούς εύγενεΐς άντιπροσώοΰ οποίου άπό τιτων εβδομάδων δέν είχε λάβει πους τής ’Αγγλικής 'Υπεροχής καί Άβρότητος.
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Διά χώρον μικρότερον αί τιμαι άνάλογοι
Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ 8ξ τεύχη ή περισσότερα ιδιαίτεροι σνμφωνίαι.
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ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
ΚΑΕΦΤΟΠΟΪΆΑ Δράμα Ιστορικόν τρίπρακτον.
ΤΖΕΝΗ ΜΈ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιο-,
μονόπρακτον,·μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν τρί·
5.00|ϊ
πρακτον. Πάντα διδαχθέντά άπό τής 'Ελλ. Σκηνήί

Σειραϊ τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'
Ζ . Η . καϊΘ.έτουςπωλοΰνται εΙςτάΓραφειά μαςπρός 30 φρ. έκαστη..
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