ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
AievevNTPig:

cvrSNiA zarPAioy

AGHNAI

ΜΗΝΙΑΙΟΝ 6ΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/ΛΞΉΟΝ Π€ΡΙΟΩΙΚΟΝ

| *

|i

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τούς ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Δια τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Δια τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
Δια τήν ΚΥΠΡΟΝ
Αιά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
./

-

Δραχμαί
»
Δολλάρια
Λίρα ΑγγΛίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

12.—
8.—
3.—
1)2
10.—
12—

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕ9ΡΗΣΙΣ
;

ΕΤΟΣ ΙΑ’.

—

-------------------- —----------------------- ---------------- ■ ■

ΑΘΗΝΑΙ—ΙΟΥΝΙΟΣ 1913

|ί

Απο Τι Τραγούδια Του Καλού Κάιρου
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΕΡΒΟΥ

γενικώς Φρ. χρ. % δραχ. 25.~

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ :

χ;τγό^ι·μ

Αειποιιιμ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Όδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική Διεύθυνσις:

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΝ,, ΑΘΗΝΑΣ
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ΔΗΛΩΣΙΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
.

Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» παλαίσασα μέχρι τοΰδε είς μυρίας δυσκολίας
διά τήν έξεύρεσιν χάρτου είναι ήδη υποχρεωμένη νά εμφανίζεται μέ μορφήν καθαρώς πολεμικήν, μορφήν τής άνάγκης.Ή κρίσις τοΰ χάρτου έφθασε στό όξύτατον σημεΐον καί δέον νά θεωρήται άθλος καί δτι κατορθώνομεν νά έκδιδώμεθα.
Ή τιμή τοΰ χάρτου έφθασε πλέον είς απρόσιτα ΰψη.

Θ1|

Κι άν κάποια σοΰ ψιθύριζε λόγια πικρά ή ψυχή,
πώς είχες δίπλα σου άσχημιά και ψέμα κι άνημπόρια,
κι άν κάθε αγάπη τών πολλών οοϋ έφαίνοταν φτωχή,
κι αν άπ’ τούς άλλους ένοιωθες πώς ζοϋσες πάντα χώρια,
κι δλο μακρΰτερα έβλεπες κι δλο κάτι ζητούσεςμάρθε μι
* ακάλεστη στιγμή καί μια αναπάντεχη ώρα
πού έχάρηκες κ’ έτρόμαξες σάν είδες π’ άγαποΰσες.
Κ’ ένοιωσες μπρος σου μι
* άβυσσο νά σέ χωρίζει τώρα
άπ’ δσα γνώρισες παληά κι’ άπ’ δσα ζοΰνε γύρα.
Κι’ άπ1 τώνα χεΐλο είμαστε οί δυο κΓ ό κόσμος άπό τάλλοέμεΐς έπά στ
* άνθόσπαρτα κι
* άνάμεσα στά μϋρα,
οί άλλοι έπά στ’ άπόγκρεμνα, μεσ’ τοΰ καϋμοϋ τό σάλο.
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Κι’ ούτε βόλεϊ νάρθοΰν σέ μάς, ούτε κ’ έμεΐς νά πάμε,
γιατ’ είναι ή άβυσσο βαθειά, χωρίς διάβα κανένα.
Κι’δσο μεστών’ή σκέψη μας τόσο τούς λησμονάμε,
σάν ξένους πού κάπου είδαμε σέ χρόνια περασμένα.
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ΓΕΡΟΝΤΕΣ Η ΝΕΟΙ;
Κ<5τοιο παράπονο ποΰ διατυπώνει ή ευγε
νική Διεύθυνσις τής <’Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» γιά τό κοταμερισμό τής λογοτεχνικής
βύνοίας τών έπισήιιων καί ήμιεπιοήμων μοΰ
φαίνεται κάπως δικιιολογημένο. Τουλάχιστο
έξω άπό τές λεπτομέρειες, στές γενικές γραμ
μές και δσον άφορφ τήν συμπεριφορά τών άνεγνωρισμένων λογιοτάτων, είνε ώρισμένως δι
καιολογημένο.

♦

δείξεις, σέ τρόπο ποΰ νά μήν είνε άπαραίτητο,
νά άκυλουθήση κανείς τήν συνέχεια γιά νά τό
ζητήση. Καί τό συμπέρασμα είνε δτι στό δυ
στυχισμένο αύτό τόπο «πρέπει καί άρκεΐ», νά
πνίξωμε άπ’ άκρη σ’ άκρη τούς άγαθούς συμ
πατριώτες μας κι’ έπειτα πετώντες πέτρες πίσω
άπό τούς ώμους μας νά δημιουργήσουμε μεγά
λους ποΰ νά καταλαβαίνουν τούς άδικημένους
μεγαλοφυείς.

’Αλήθεια είνε, πώς άπό τήν έποχή ποΰ ή
♦
γλωσσική έπανάστασις έδημιούργησε φιλολο
Στές σκέψεις αυτές δέν παρακινοΰμαι άπό
γικά κόμματα, κακαί έξεις έκυριάρχησαν με κάποιο πρόσφατο φιλολογικό καυγά. Είνε τό
ταξύ τών λαμπροτάτων λογιών μας Τό παρά ύπερκήρυγμα τής φιλολογικής καί καλλιτεχνι
δειγμα τοΰ ψυχάρη ό όποιος έθεμελίωσε, δί κής ύποστηρίξεως ποΰ μέ κάνει νά άνοίξω καί
καια καί ΰπερδίκαια, ένα δικό του μέγαρο γιά έγώ μέ νωχέλεια τά μάτια—δπως ή γάτα στόν
τό όποιο έζήτησε καί βρήκε καλεσμένους και ήλιο —για νά δώ καί νά θαυμάσω τή λάμψι
υποτακτικούς έσκανδάλισε τούς μικρότερους. τής διανοητικής μας προόδου. Καί βλέπω
Καί τό συμπέρασμα ύπήρξεν δτι οί έξωφρενι- πράγματι κινησι εξαιρετική. Άλλά τό φαινό
σγοί άνακατεύθησαν μέ τό φανφαρονισμό καί μενο δέ μέ θαμπώνει. Γιατί άντιμέτωπα τών
έκτίσθησαν τά ανιαρότερα φιλολογικά καλύ
συγκινητικών «σύρτα-φέρτα» τών παρασήμων
βια τά όποια έχουν τό θαυμάσιο προτέρημα καί άριστείων μόνον ένα πράγμα θά είχα νά
νά καταρρέουν πριν καλά καλά τραβηχθή άπό ρωτήσω. Ή μάλλον θά είχα νά παρακαπάνω τους τό χέρι τοΰ καθιδρωμένου κτίστου. λέσω νά μοΰ δείξουν τήν Λογοτεχνική Σχολή,
Μέχρι τοΰ σημείου τούτου τά πράγματα τό έπίσημο εκείνο ίδρυμα ποΰ θά ήτο κα
βαίνουν θελξικάρδια. Άλλ’ άπό τώρα άρχίζει τάλληλο νά θεμελιώση μιά σοβαρή φιλολο
τό μαρτύριο τής φωνασκίας Qi άνθρωποι ποΰ γική ένασχόλησι. Γιατί τί τά θέλετε, κύριοι,
βλέπουν χαμένους τούς κόπους των θυμώνουν. έχομε κυριευθεΐ δλοι μικροί καί μεγά) οι άπό
Καί είνε προτιμότερο νά παρευρεθή κανείς τή παντοδυναμία τοΰ άσυνιιδήτου. Ψαρεύο
είς τή γειτονική σύρραξι τή; κυρά-Κώσταινας με γιά χρόνια στόν άπέραντο ωκεανό τής τέ
καί'ιής κοκόνας-Μαργαρώς παρά νά έντρυφή- χνης μέ τό άγκύστρι τής τύχης, χωρίς κάν νά
ση είς τήν αισθητικήν πολεμικήν τοΰ νεοέλλη έχω με" τουλάχιστο εμπρός μας κάποιο παρα
νας λογίου Τό τί θά είπωθή δέν είνε εύκολο δειγματικό σναδιοδρόμημα ποΰ νά δείχνη τή
νά σημειωθή άτλά καί σύντομα. Άλλωστε θετικότητα άτρέμολης γραμμής.
καί οΰτε ένδι«ιφέ.(.>ει. Γιατί άπό τήν πρώτη
Άν είχα καιρό καί δρεξι νά καταγίνω σέ
τιγμή τό συμπέρασμα κάμνει καταφανείς επι έπεξηγηματικά παραδείγματα τό υλικό καθό
λου όέν θά μοΰ έλειπε. Νά, κυττάχτε π. χ. τό

Νιρβάνα τό θαυμάσιο χρονογράφο καί τό
πραγματικό καλλιτέχνη. Ποιος κριτικός θά
μπορούσε νά άρνηθή δτι έχει τό άμεμττότεριχ,
καί ώραιότερο φιλολογικό πνεύμα, Μολαταΰ
τα ποία εινε. ποΰ είνε ή αναντίρρητη επιτυ
χία του; Στή διηγηματογραφία, δπου είνε ίσως
ό πραγματικοιτερος κύκλος του, μήπως δέν έ
μεινε μέτριος; Στό θέατρο ποΰ ό λυρισμός του
ώφειλε τά τόν κόμη άθάνατο μήπως δέν έμει
νε άποτυχι μένος;Ποιά ζωή είχεν ό’Αρχιτέκτων
Μάρθας, ποια μπορούσε νά,έχη μέ τήν κακοδεμένη πορεία του; Ποιά συγκίνησι σκόρπισε
ή Μαρία ή Πενταγιώτισσα, ποιά μπορούσε
νά σκορπίση μέ τό σαλατικό άνακάτωμα τής
βουκολικής πραγματικότητας καί τή; ψεύτικης
άριστοκρατικής άντιλήψεως καί δράσεως;
Ή θά ήξιζε τό κόπο νά χαθή δ έκλεκτός
αύτός άνθρωπο;, μέ τό άπαβλακωτικό χρονο
γράφημα; Γιατί λοιπόν ύπανδρεύθη μαζή του;
Τί είναι έν γένει αύτό ποΰ τόν συνέδεσε τόσο
άπορροφητικά μέ τήν έφημερίδα;
Τά ολίγα φράγκα ποΰ θά τοΰ πληρώση γιά
κάθε κατεβατό ή «Εστία» ή μιά λανθάνουσα
αδυναμία στά σοβαρότερα είδη τοΰ λόγου ποΰ
δέν έκαλλ εργήθησαν στή πρέπουσα ηλικία,
θεμελιωτικά καί αυτόχρημα επιστημονικά;
Είμπορ;ι κανείς νά μοΰ άντιλέξη στές ιδέες
μας δτι δ ως οί μεγάλοι τής παγκοσμίου φι
λολογίας είναι αυτοφυείς, πρέπει καί οί δικοί
μου νά βγούνε τό ίδιο.Άλλά μιά τέτοια γνώμη
θά ήτο φοβερά.άμε?χέτητη. Γιατί σκέψις συγ
κριτική δέν χωρεϊ μεταξύ τών τόπων ποΰ μέ
δλα των δ δάσκουν καί τής χώρας μας στήν ό
ποία δλη της ή φιλολογική εργασία είνε μιά
καθαρή καί κεφαλαιώδης άντίρρησις, στήν ό
ποία ή Πανεπιστημιακή φιλοσοφική Σχολή εί
νε επαγγελματική σχολή δασκάλων, καί στήν
όποιαν ή δ/»η διανοητική καί επιστημονική κατεύθυνσις. -αί κατά τή μεγαλειτέρα άκόμη στιγ
μή έπιτυχίας, περιορίζεται πάντοτε είς τό κα
τώτερο επί τεδο τής έοραρμογής καί ποτέ τής
πρωτοτύπου επινοητικότητας.

Έξ άλλου δμως μήπως καί τών μεγάλων ξέ
νων αί βιογραφίαι σπουδαζόμεναι άπό τήν
έποψι αύτή, δέν επιβεβαιώνουν αυτές τές άλήθιες; Τίνος τάχα ή έξέλιξι καταδικάζε τόν αδιά
σειστο νόμο δτι «μόνο τό κάτι γεννιέιαι, άλ
λα τό ο io γίνεται
;
*
Ή μήπως χρειάζεται
κανείς τό αντίθετο παράδειγμα γιά νά πεισθή
τελειωτικά; Μπορεί λοιπόν εύκολα νά λησμονη9ή ή δχι μοναδική περίπτωσι τοΰ ’Ισπανού
Lope de Vega, γιά τόν όποιο ό επιστημονικός
δυνατός Grillparzer λέγει καθαρά, πώς είχε
τή ν άξια τοΰ Σαίκσπηρ καί τήν ικανότητα ένός
οίουδήποτε μετρίου;

Φ
Μολαταύτα αυτές αί σωστές σκέψεις οΰτε
έγιναν οΰτε θά γίνουν καί άς κηρύσσεται, καί
άς σαλπίζεται ή άναγέννησις. Γιατί φαίνεται
ξάστερα, δτι δλη ή προσοχή άπερροφήθη άπό
γηροκομικά καθήκοντα. Καί τοιουτοτρόπως τό
ντουέτο συνεπληρώθη. Ή μεγαλοφυΐα τών νεα
νιών άπό τό ένα μέρος καί ή άγαθότηςτών γε
ρόντων ά-τό τό άλλο. Θυελλώδεις άνατροπεϊς
καί ανίκανοι άνοικοδόμοι εκείνοι, τρεμόχειρες
ταριχευταί αύτοί.Ύπερθερμαινόμενοι οί μικροί
άπό τό τίποτε καί τουρτουρίζοντες οί γέροντες
άπό τό πάν. Τί κρΐμοί
Ίσως είναι άσέβεια νά-έκφράζεται κανείς μέ
τέτοιο τρόπο. Άλλά ποιά καλή αγωγή, ποιά
λεπτότης συμπεριφοράς είναι ικανή νά συγκρατήση κανένα άπό ιοΰ νά γελάση καθαρά καί
άσυγκάλυπτα πρό τών λευκών κεφαλών ηστερα άπό τήν σοφήν κριτικήν των έπί τοΰ τελευ
ταίου Άβερωφείου, στήν όποία δια σειράς αο
ρίστων, άφηρημένων καί άνεπιστημονικών συμ
βουλών ίεροκηρικής φρασεολογίας κηρύσσεται
σχεδόν έν συμπεράσματι δ τ κρ< ολογοΰν είς
τήν Νορβηγίαν; Ποιά άμεμπτη άνατροφή
μπορεί νά συγκράτηση κανένα άπό τοΰ νά λά
βη τήν υποψία δτι άν κρυολογούν είς τήν
Νορβηγία, όμως έχουν ανάγκη άπό σάλι—
άπό χονδρότατα γεροντικό σάλι — μόνο είς
τήν άγαπημένη μας Ελλάδα;
«X"»

ΤΑ ΛΑ’Ι’ΚΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Παρ’ ήμϊν, ώς γνωστόν, οί ένορκοι καθορίζον
ται διά κληοώσεως δι’έκαστ ν Κακουργ δίκεΐον ενώ
πιον τοΰ ’Εφετείου tie δημοσίαν συνεδρίασιν και έκ
λέγονται εκατόν έκ τών γενικών καταλόγων, έξ
αυτών δέ λαμβάνονται τριάκοντα ώς τακτικοί
καί εϊκοσιν ώς αναπληρωματικοί’ ό οΰτω καταρτισθείς
κατάλογος δη·οτιευεται είς τήν Έφημερίδ ι τής Κυβ.-ρνησεως πρό τής ένάρξεω; τών εργασιών τών Κακουογοδκείων. Ό νόμος ,ΒΚΗ' τή. 30ής Ί ιυλ'ου
1892 καθώρισε λεπτομερώς τά τής κατά μήνα συγκρο-

τήσεώς των ώ; και τά τή: διάρκειας τών συνεδριάσεων
αυτών. Θεωυώ δλω; περιττόν ένταΰθ.» νά κάμω λόγον
πε>ί τών καθηκόντων τών κληρουσένων νά δικάσωσιν
ένορκων καθ’ δ.ι τό πλεϊστον μέρος τών διαφόρων
παρ’ ήμΐν κοινωνικών τάξεων θά ήξιώθει τής τιμής
νά ένασκή'ΐη ϊσω; πολλάκις τό δικιίωαα τοΰ ενόρκου.
Προκειμενου ήδη νά εκθέσω σχετικά τινά μέ τάς
περί δικαιοσύνης άντίληψ ις ένορκων τινών, θεωρώ
άκ'ραίτηων νά εϊ ιω τινά περί τή; κληρώαεως τών
έ'όρκων, ήι: θεωρείται ή πρώτη σπουδαιοιάτη
πράξις τής έπ’ άκροατηριφ διαδικασίας. Δυνάμεθα νά

46β
εΓ-ωμεν δτι έξ αύτή; έξαρταται'ή τύχη τών κατηγοοουμενω·· εις τη·· απο-ομήν τής λ ϊκής δικαιοσύνη.
*
καθ’
οιι ω; θά ίδωμεν ό κλήρος τ ίζ-ι σπ.ιδαιό ατον δό
λον Δυστυχώς δτω; γί.ετ.ι σήμερον ή κλή.χυσι- καί
δίως συντάτσωνιαι ταρ’ ή;ι?ν οΐ «ατάλ γοι τών έ.·όο
κων νίνονιοί π.ώξενοι κακής απονομής ,ή; δ-ιαιοσύ
vn.11ιθα·ονδ τ τοδόν. μος Λήοο. νά έκλ’ξη δώδεκα
ένορκους μή έμπορους καί μέ έσφαλμέ.α, άντιλήψπς
lore θέλει συμβή ώστε τό είς αυτούς γε-νώμενον αί
σθημα υπέ · ή και κατά τών κατηγο^υ.ιένων νά τό έκλαβωσινω_, αποδειξιν καί κατά ιήν διάσκεψιν εάν κα
νεις ες αυτών,ή και περισσότεροι κατορθώσωσι νά έπι? *® σι,κα\Βι? τουί άλλους τήν γνώμην των, καί δν
εις αυτας τας περιστάσεις οΐ λόγοι οΐ ύπαγορεύσαντες
τήν γνώμην των είνε έχθρα ή μίσος πρός τόν κατηγο
ρούμενον αυδεν φυσικόν υπάρχει μέσον, δπως έκτιαήση τις πως έ ιοοφώθη ή γνώμη των άφοΰ μάλιστα έκ
των νόμων δέν είνε υποχρεωμένοι νά αίτιολογήσωσι
τήν ετυμηγ..ρ(αν των.
Έν τοιαύτη περιπτώ ·ει εκλείπει πάσα έγγύησις έπι
μελού; έξετάσεως τής κατηγορία; καί τής ύπεραστίσεως.
Κ α δν μεν πρόκειται περί συνήθων καί ά ίλών άδι
κηματων δπως λ. χ. είνε ή κλοπή, δ φόνος, ή βία τά
οτ-ια εχουσι ώρισμέν < συνήθως στοιχεία κα τά όποια
δυναταί τις λίαν εύκόλως νά διάγνωση. Έάν δμως
πρόκειται περί άλλων ιδικηαάτωνώ.· λ. χ δαλίας χρεωκοπιας, πλαστογραφίας τότε άπαιτοΰ,ται ε’δικαί γνώσεις τάς ότοί ις στερού.τ α οΐ έκλεγέν ε ένορκοι. Έν
Αγγλιφ «ΐς αυτάς τας περιπτώσε,. υπάρχουν ειδικοί
ένορκοι οι ινες έχοντε; ειδικά: γ ώσεις έπ' τών παρουσιαζομενων ζητημάτων βοηθοΰσι .ού. ενόρκους, άλ
λα και εν Αμερική εΐ ον καθιερωθή τοι<>ΰτ··ι μέ τρο
ποποιήσεις τινάς τών έν Άγγλίφ υπαρχόντων ειδι
κών ένόρκων.
***
Εκείνο δμως τό όποιον ε’ι ε σπουδ ιότατον έπίσης
δια τόν_κατηγορούμενον έάν μάλιστα συμβή νά καταδικασθή άδίκως,εΐνε καί τό άνέκλητον τής έτυαηγ οοίας
τών ένόρκων. Καί εΐε μέν άληθής δτι τό ά>θ. 435
τής Ποιν. Δικονομίας απαγορεύει είς τού; ένορκους
να λαβωσιν ύπ’ δ'ψιν «τά νόμιμα αποτελέσματα τής
ετυμη .οριας των καί τός διά τής άποφάσεωςέταχθη
σομένας τυχόν ποινάς», δχι σπανίως συμβαίνει νά έτηρεαζωνται ουτοι κατά τήν ψηφοφορίαν ύπό τής βαρύτητος τής ποινής τήν όπ··ίαν επιβάλλει ό νόμος. "Αλλο
επίσης σοβαρον ζήτημα προκειμένου ιής διά κλήρου
εκλογή; των ενόρκων είτε καί τό ζήτημα τή; έξαιρέ
σεως. Καί ό Είσαγγελεύ και ό συνή χορος εχουσι τό
δικαίωμα νά έξαιρέσωσι έξ έκάτερος, άλλά δυστυχώς
πολλάκις, ώ; έκ πείρας πάντες γνωρίζομεν, συμβαίνει
να κανονιζηται τούτο κατά τάς ιδιαιτέρας παρακλήσεις
των ένόρκων, καί συχνάκις ό συνήγουος έπωφελεϊται
καλή ιερόν τό δικαίωμα τούτο, άλλά καί αύτό: έ τηρεάζεται διά τή. έξαιρέσεως ένόρκων έχθρικώς αύτώ διακειμένων. *
0 κ Chabrol Chamiane άρχαΐος 'δικα
στικός λειτουργός έν Γ·»λ/.ίφ έ· τή εισαγωγή τών σο
φών αυτου έργων « Dictionnaire General'des lois
Penales» έν σχέσει μέ τήν δ(ά κλήρου εκλογήν λέγει:
«Bien queles jures soient Tires au sort, Γ enstitution est fort bonne, mais elie doit presenter d’
autres,garanties». Καί άφ’ ού ακολούθως μέμφεται το έπικρατοΰν σύστημα τής εκλογή., φρονεί gcl ή
έκλογή των ένόρκων δέον νά έπαφίεται είς τά κατά τό
πους γενικά συμβ >ύλια, υποδεικνύει τόν τοόπον τής
έκλογή; αύτών χαθώ: κα< τά; ιδιότητας άς δέ >ν νά
εχωσιν οΐ έκλεχθητόμεν ·ι ένορκοι Εϊτομεν άιωτέρω
Oct ο κλήρος παίζει σπουδαιότατου §ο/.ον έν τή απο
νομή τοΰ δικαίου καί ένίοτε μέν σχηματίζει δικαστήριον επιεικες διά τόν κατηγορούμενον, ένίοτε δέ του

4^»
ναντίον ά'κρω; αυστηρόν. Ότε έν Γαλλίφ κατά τόν
Απριλι >ν τοϋ 1892 δικάζετο ό περίφημος αναρχικός
Ravachol. οΐ^κατά πρώτον δικάσαντε. ,ύών ένορκοι
ιου εχάρισαν δ-α: τά; έλαφρυντικάς περιττοί σεις "Οτε
δαως μετ’ δ .γ-υ ,,ή-α. έδικάζετο έκ ,έο,ι ύπό τού
Κ ικουργιοάικείου M.nt-Brison κ-κεδίκασαν αυτόν
εις θανατον. Οι πρώτ «ιέ.ορκοι μιθόνιε, τήν ά.τόφασιν τών συνάδελφων των (ομολόγησαν τήν άκραν
επιείκειάν των δέ· άπέκρυψαν δμως τήν μετάνοιαν
αυτών δια την αθωωτικήν άποφασίν των.
„ Αλ'.οι παλιν ένορκοι εσφαλμένα; περί δικαιοσύνης
εχοντε, αντιλήψεις δικάζουσι συμφώνως μέ τά; έκάστοτε πρός^ τόν κατηγορούμενον διαθέσεις των. Καί
ιδού πώς
*
"Οταν εύρισκώμεθα είς τήν αίθουσαν τών
συνεδριάσεων ήσαν δλοι σύμφωνοι νά μήν δεχθώσιν
ουδεμιαν ελαφρυντικήν περίπτωσιν
*
δταν δμως είσήλθοαεν εις τό δω ιάτι ιν τή; διασκέψεω; μετέβαλον εν
τελώς γνώμην. Καί δταν ό προϊστάμενος τοίς άνέπτυξεν τα τεθέντα ήμϊν ζητήματα άλλοϊον υπήρξε ιό άποτελησμα, δηλαδή έδέχθησαν δλας τά έλαρρυντικάς
περιπτώσεις καί ήθώωσ ιν τόν κατηγορούμενον! ΙΙρό
τινων ετών εύρισκόμενος είς Ιίαρίσίους είχον τήν εύτΐ'χίαν νά παυευρεθώ είς τήν δίκην τής περιφήμου
Κας Steinheil ή έπί τό χαϊδευτικότερον Meg καλού
μενη:. Η κυρία αύτη ήιο δχι μόνον γνωστότατη εις
τήν Π,ιρισινήν κοινωνίαν, άλλά καί είς όλόκλη ον τήν
Γαλλίαν διά τά; μετά τοΰ μακαρίτου Προέδρ >υ τής
Δηποκιατία: Felix Faure τυυφεοάς σχέσεις της. 'Η
κ. Steinheil, ώς γνωστόν, έκατηγο.ρ,ΐτο διά τήν δολοφο-ίαν το·· ζωγρ ίφου συζύγου της και τής μητρός
της κ. Japy.
Η δολοφονία διεπράχθη είς ιήν έπί τής «Impas
se Ronsin» κατοικίαν τή; κατηγ ιρουμένη; ήτις ήτο
τότε το κομψοτερον σαλονάκι τό ότοίον έδ-χετο τήν
άνωτέραν Παρισινήν κοινωνίαν Τήν δίκην αύιήν, ή
όποια διήυκεσεν έ τί έννέα ολοκλήρους ήμέρας παρηκολούθησα άνελλι τώς και έπρόσεξ ι καλώς εις τας κατα
θέσεις τών διάφορων μαρτύρων τή; κατηγορίας καί
υτερασπίσεως τάς ερωτήσεις έπίσης τών συνέδρων,
ένορκων καί^τέλο, πάσαν τήν έπ’ ακροατηρίου διαδι
κασίαν τής ύτοθέσεως. ’Αψυχολόγητα δσον μοΰ ήτο
δυν ιτον έπί τών διαθέσεων τών ενόρκων, καί δέν μοΰ
είχε μείνη ούδεμία πλέον άμφιβο’ία, δ;ι ή έκδοθησομενη ετυμηγορία αύτών θά ήτο καταδικαστική. Έκτος
όμως ουιοΰ καί αυτή ή άπολογία τής ώυαίας κατηγο
ρουμένη;, ήτις περιέπιπτε άπό άντιφάσεως ε’ς άντίφασιν μοΰ ενίσχυσεν έτι περισσότερον τήν περί καταδίκης
όπόφασιν τών δικαστών τη;. Δύνασθε να φαντασθήται τήν έκπληξίν μου δτανήκουσα τήνάθωωτικήνάπόφασιν τών ένόρκων ήτις άπεδιδε τήν έλευθερίαν είς
τήν χαριτόβρυτον Meg ή όποία θριαμβευτικά); έξήλθε τοΰ δικαστηρίου καί άπεδόθη είς τήν Παρισινήν
κοινωνίαν άμ<ομος. Καί ή μέν κ. Steinheil ήθωώθη
πανηγυρικώ;, έγώ δμως καιεδικάσθην νά πληρώσω
στοίχηιια τι εις φίλον μου άντιφρονοϋντα μέ τήν καδικαστικην τότε γνώμην μου. Έ τί τής ανωτέρω ύποθέσεως, κατά τήν γνώμην μου, δύο τίνά συνέβησαν
*
ή_°-ι οΐ ένορκοι μετέβαλον τά; καταδικαστικάς έν αρ
χή τάσεις των συγκινηθέντες έκ τοΰ περίλυπου ύφους
τής μάγου Meg ήτις κατώρθωσε νά τού; πείση περί
τής αθωοτητο. της, ή δπερ καί πιθανώτερον τά διά
φορα τότε μέσ» έπέδρασαν έπί τή; συνειδήσεως τών
ένορκων.—Οι παρακολουθήσαντες δλην τήν έξέλιξιν
τής περίφημου αυτής ύποθέσε ος θά ένθυμοΰνται βεβ ·ίως τήν σκανδαλώδη ύπέρ αύ ή; έπεμβασιν πλείστων μελών τοΰ δικαστικού έν Γαλλ-'α κόσμο», διότι
ή Meg έχαιρε πολλών παρ’ αύτοΐς συμπαθειών. Καί
υπάρχουσι δυστυχώς ένορκοι οΐ όποιοι άπονέμουσι

τήν δικαιοσύνην -χωρίς νά έχωσιν ιδίαν γνώμην, αλ
λά πεοίιΐένωσι να σχηιιατίσ »σι τοιαύτην ατό τ ω;
άλλους! Μοΰ έδόθη π λλακις αφορμή να πορατη ·η·ιω
δτι οΐ ά οϊκώτεοοι έξ αύ ών έθεώρουν τήν ίύικην
μου γνώαην ώς άλανθ,.ττον διά τόν άπλουστατον κόγον δ t ήιηνέ ιιστήιων! *
όίί δ -·α> μάλισ. ι έγενιων
το σοβ ιραί έν τή συνειδήσει των άμφιβ >λιαι με επροσε/ον καϊ μέ ή ·ουον ώ: άλλην Πυθίαν!^ Εω τους
ΰ.ιεδείκνυον δτι όφεάουσι πρωιίστως νά έρωτωσι την
συνε δη 5'ν των, ή .ι. είνε ή μόνη ή < θυδη>οΰσα είς
τήν εΰρεσιν τή: αλήθεια; καί Ορθής ά co νομής της Δι
καιοσύνης. Ούδο.'.ως δέ πρέπει νά έπαναπαυωνται επίτής ίδικής μου γνώμης διότι πιθανόν αύτη νά εινε
εσφαλμένη.-Π ία νομίζετε δτι ήτο ή άπάντησις ιινών έξ αύτών; «Μά, πώς είνε δυνατόν κ. προϊστάμε
νε, νά κρίνη άδικα άφοΰ εΐσ-a δικηγόρος, γνωρίζεις
τού. τόμου, καί ίντελήφθης καλήτεοον άπό ήαώ. τήν
ΰπόθεσιν. Εμείς έννοοΰμεν ν ψιη , ίσωμεν σύμφωνα
μέ τήν εύγενεί ι σου.» Βλέπομεν Λοιπον ποιαν .επιρ
ροήν έξασκεΐ έπί τινων άι/.οϊκών ενοριών η νομιζοαένη ύπ’ αύτών σοφία οΐουδήποτε επιστήμονας κ··ι
μάλιστα δταν ούτ ·ς έχει τήν τιμήν νά ει-ε και, προϊ
στάμενος! Δύνασθε τώρα νά φαντασθή.ε ποιαν επιβο
λήν δύνατ ιΐ νά έχη έπί τών ένόρκων ό χρισθείς σοφός
προϊστάμενός των και μέχρι ποιου σημείου „υ>αται
ούτος νά τούς έπηρεάση; Έάν δέ μάλιστα τύχη ό
προϊστάμεν-ς νά ένδιαφέρητοι ιδιαιτέρως διά τον κα
τηγορούμενον, δυνάμεθα νά εϊμεθα έκ τών προτέρων
βέβαιοι περί τής άθωώσεώς του. Ή πλημμελής αναπτυξις ένορκων τινων έπίση, εινε σπουδαιοτά η αωορμή τής κακής απονομής τής λαϊκής δικαιοσύ.ης. Ιδού
έπί τής περιπτώσεως ταύτης και έν θαυμάσων παρα-

δειγμ’·: ‘Ημέραν τινσ έδικάζετο χωρικό; τις καταγό
μενο; ιπό-τή: Κ »υκουβαου«ες και ονόματι, Μελετη,,
κατηγορούμενος έ τί φό φ έκ <> ο/ελέτης. Εκ ιή, ιποδεικτική; διαδικ σίας α εδε χθη πλ । εστατα ή ε>οχή του. Κ ιτά τή- διάσκεψ.ν ή,ιών ά.ιλ ϊκός τις ένορ
κο; άκ’ύσαςτό «ΐκ τρομελέτης» με ή'ώτησε τι σημαί
νει αύτή ή λέξις
*
έστω· αν. τοϋ έςηγή «ω,αλλ ουιο;
ιιή δυνάιιεν ·ς να έν. .ή-η ·αϊ 6 .γιοθείς μοΰ· Λεγει απο.0 ι.·κ: « Μέ δλα τα νοαμμ αά σ-υ κ. τρ ϊ’ταμε ε δεν
ή ιτόρεσε; νά u ·ΰ δώσης νά καταλάβω τί εινε αντοννο τδ μελέτης έγώ θα αθωώσω τον Μελετη, διότι
καί αύιός ή.ανε άγράαμ <τος σαν καί μένα!» Εις αλ/.ας
πάλιν περιστάσεις μοΰ έδόθη πάλιν αφορμή να παρατηρήσω δτι τινές τών ένόρκων είχον μέν πλημμελή
ά'άττυξιν έν τούτοις ήσαν πεπροικισιιένοι δι ευφυΐας
ή δ ιοία θαυμάσια όνεπλήρου τήν έλλειψιν τής μορφ όσεως λ.ωτυχώ. δ ι ος. κ<ύ ύτοί δταν τ.οησθανοντο
την καταδίκη- τοΰ τα-.ηγορουμέ·<·υ τού καιελιίμβοεν
αΐ ρνη; έ'.α εΐ'ο, συμπ ιθείας.κ ■< οίττ-υ προς τον κα,
τηγορούμενον καί τον ήθώουν έψευρισκοντες αφ
εαυτών έλαφρυντικάς περιπτώσεις. Π λλοί παλιν των
ενόρκων δια νά δικάσωσιν έλάμβ ηων, ως βασιν το
έγκλητήριον καί τό παραπεμπτικόν βούλευμα καί συμ
φώνως μέ αύτά έμό >φωνον τήν περί τοΰ κατηγορου
μένου κρίσιν των. Ό Thonisson περί τοΰ ζητήματος
λέγει: «‘II ά<άγνωσις τοΰ έγκλητηρίου καί παραπεμ
πτικού βουλεύματος παρεισάγει προκαταλήψεις εί. το
π-εΰιι ι έκείνων, οϊτινες πρόκειτ ι να δικάσωσι. (Travaux preparatoires du Code de procedure Pe
nale).
(Έπεται συνέχεια)

Ν. Θ. ΣΑΊ TAX

.ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΙ ΚΑΪ ΕΠΑΙΤΗ
Όφείλομεν νά όμολογησωμεν οτι αι δια
τοΰ άρθρ-υ τοΰ κ. Φραγκιά αναπτυσσόμενοι
αντιλήψεις περί επαιτείας, μάς έστάλησαν
πολύ πριν τδ ύπουργεϊον τής Περιθάλψεως
θαυματουργήση διά τών τελευταίων μέτρων
του Εϊμεθα δμως υπερήφανοι δτι διά στό
ματός τοσον περιφανούς συνεργάτου μας
διετυπώΰησαν τόσον σοφοί καί πολύτιμοι
σκέψεις περί τοΰ σοβαρού αύτοΰ κοινωνι
κού ζητήματος.

ή σύρονται είς τά πεζοδρόμια τών δδων πρηνείς ώς
τετράποδα, μέ έξηρθρωμένους πόδας, βρωμά μυιων,
γυμνοί, δυσώδεις καί άποτρόπ <ιοι τήν θεάν, εταιτοΰντες έν τεμάχιον άρτου ϊνα μή άποθανωσιν έκ πει-

νης.
Καί δμως δλοι αυτοί οΐ γελοίοι νεόπλουτοι και οΐ
φοικαλέοι έπαΐτ u είνε πλάσματα τοΰ αύτοΰ Θε··υ τού
ελέους καί τή; αγάπη:, άδελφ ·ί μεταξύ των, τήν αυτήν
Ή πόλις τών ’Αθηνών, έον μή άναλόγως καί δ η Ελλάδα ώ, ιατριδ ι έχο re;, ϊσοι ενώπιον του νομυυ
πυλΐται, μέ ϊσα δικαιώματα πρός τή ζωήν, προς τον
ή Ελλάς, αποτελεί σήαερον περιεργότατον θέαιρον
ιλαροτραγωδίας, συγκροϋον εις τήν ψυχήν τού θεατοΰ ήλιον, πρός τον ελληνικόν αέρα.
‘Υπάρχει άρά γε ανθρώπινη ψυχή τοσον τυφλή,
τό αϊσθηαα τοΰ γελοίου πρό; τό αίσθημα άλγους ηθι
τόσον άνάλγη-ος, ώστε νά μή αΐσθανθή τίποτε προ
κού. "Ανθρωποι χθές άκόμη αφανείς, σχεδόν άγραμτής αποτόμου ταύτης άντιθέσεως μεταξύ σπαταλωμέματοι, μετατράται, -χωρικοί, καί αι γυναίκες αυτών, νου άκόπου πλούτου καί έσχατη; ενδεια; καί αθλιότη
μετεμορφώθησσν αϊφνη: είς βαθύπλουτους,ένδώυμένοί
τας; Καί έάν δέν ύτάρχη τοιαύτη ανάλγητος ψυχή,
δέ πολυτελώ; καί περιφέροντε; σοβούσαν τήν κοινωνι ποΰ εινε ή Έκιλησία, ποΰ ή Πολιιεία, ποΰ ή Κοινω
κήν αυτών άσημότητα έφ’ αμαξών ή αυτοκινήτων, λυ
νία, ή ιξ.οΰσα έαυτήν πεπολιτισμένην καί χρίστίανην,
μαίνονται τά κέντρα τή: πόλεως, τά πολυτελή ξενοδο
ϊνα’πληοώση καθ’ δσον τούλάχιστον εΐνε,δυνατόν, τό
χεία, τά θέατρα και τά καφενεϊ ί της, σπαταλώ-τες
μαΰροναΰιο βάραθρον, ιό χωρίζον ιόν άηδη , κορον
άφειδώς καί έπι>ηδευόμενοι κωμικωτατα ήθος καί
καί τήν εγωιστικήν σ.ταταλην τοΰ υπερχειλοΰς εκείνου
συμφευιφόράν άνθοάνω· τή: ά-ωτέρας κοινωνικής
πλούτου άπό τών πανώντων τού«ων άτυ ών κ ιί ατοταξεως, απλετον δέ δια τούτο ιροκα οϋντες τον γέλω
κλήρω>;
...
,
τα τώ- θ ατών.
,
„
Γά συσσίτ.α καί. τ ■ δήθεν ασυ .α των άστεγων κιά
Ebl οΐ έφοπλιστ-ί ή οΐ έξ αισχροκέρδειας αίφνης αναπήρων και ά·ι<ύων, ά τε θρυνούμενα ή φυταπλουτή υ ν-ες έκ τοΰ παγκοσμί υ πολέμου.
ζωοΰ τακα· τά μελετώ ενα, εΐ ε το >ο·· ά-ε ταρκή και
’Αφ ετέρου άλλοι άνθρωποι, άνδρε., γυναίκες και
άψηλάφητα. ώστε ού ε ήΐυνήθησαν ΰτε θα δ·’> ηθω ’ΐ
βοέφη, έπίση; πολυπληθείς, άλλά οακέ’δυτοι αυτοί,
νά γεφυρώσωσιν αύτο τό τεράστιον χάσμα μεταξύ του
τυφλοί, άνάπηροι, ρυπαροί μέχρι βδελυγμίας, κάθηνται
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νεοπλουτιχοϋ Παραδείσου καί τή; στυγνής ταύτης Κο— Έρωτώσί τινες:—Μά ποϋ θέλετε νά καθίσωμέν,
λάσεως.
κύριε πρόεδρε, άφοϋ δέν υπάρχει κάθισ ια κενόν;
Και δέν είνε μόνη ή στοιχειώδη; φιλανθρωπία ήτις
— Καί ή έοώτησις μένει πάντοτε άνευ ά.ταντήσεως,
πονεϊ έκ τοϋ 9εάμ·<το; ιοότου' είνε κ·Α αϋιή ή έ9>ιχή διότι τφόντι δέν ύ τάρχει κάθισμα κενόν. Άλλά τότε
ημών φιλοτιμία, τήν ό’ιο'αν καταρρυπαΰει ή θέα αίί,η διατί νά διαιάσση δ πρόεδρος νά καθίσουν;
απέναντι τών ξένων, διότι σήμερον ή πόλις τών ΆθηΤ» αύτό συμβαίνει καί μέ τά δημοτικά πτωχοκομεια,
νών, ή πρωιειίουσα τοϋ Έλζηνι ψοΰ δλοκλήρον, έχει τά ν σοκομεϊα καί τά πολυώνυμα άσυλα. Διατάσσει
τήν δψιν βρ ομεοά; ανατολική; συνοικίας έν μέσφ δ νόμο·; νά κλείωνται είς αυτί οί έπαΐται καί ανά
πλουσίων μαρμαρο εύκτων μεγάρων.
πηροι καί νάΙδρύονται τοιαϋτα δημοτικά άσυλα. Άλλ’
Αυτό τό ά.τοτρόταιον οξύμωρου πλούτου έν έσχατη ή διαταγή δέν έκτελεΐται, διότι δέν υπάρχουν τοιαϋτα
ένδεια ανάγκη επείγουσα νά έκλειψη τάχιστα.
άσυλα επαρκή. Τίς πταίει διά τοΰτο; ’Ηχούσατε σεΐ;
"Ολοι, ανεξαιρέτως δλοι <>1 έπαΐται τών οδών, είτε ποτέ νάκατεδιώχθη δήμαρχος έτι π ιραβάσει καθηκόν
αρτιμελείς εϊτε ανάπηροι, πρέπει δυνάμει νόμου ειδι των διότι δέν έ ρρόνασε να ύτακούση είς τήν έπιταγήν
κού καί αυστηρού, νά συλλεχΗώοιν άπό τώ
*
δδών τών αύτήν τοΰ νόμο»; "Οχι. Οΰτ’ έγώ.
πόλεω' διά της βίας καί ν<· έγκ εισθώσιν οί μέν ανί
Ή μιγάλη τών Γάλλω έτανάστασις, ιδίως διά τοϋ
κανοι πρός πάσαν έργ σίαν εί. ίδια άσυλα, ένθα νά 21ου άρθρου τή. Declaration des droits de I’homκατοικώσι καί διατρέφωνιαι ΰτό τοΰ Κρ ίτου:, οί δέ ine Ινεκήρυξε · δ ι ή συντήοη-μς τών πτωχών καί ή
λοιποί εΐς έργαστήοια δηιιόσια, ένθι νά παρέχηταί εις παροχή εργασίας εΐς αύτού; είναι Ιερόν χρέος τής
αυτούς ΰτοχρεωιικώς εργασία οίαδήποτε, >·ϊ«ησι:, δια κοινωνίας πρό; τού; πτωχούς τη;. ’Εν ιίνι δικαιώματι
τροφή, έκπαίδευσις καί μισάός. Τά προϊόντα τή; ερ λοιπόν η κοινωνία άτιγορεύει τήν έπαιτείαν καί τι
γασίας των θά είνε ιδιοκτησία τοϋ Δη ιοσίου και θά μωρεί ποίνικώ; τούς έπαίτας, άφοϋ αυτή δέν έκπληροΐ
πωλώνται ύπ’ αύτ >ΰ πρόςϊδιον δ μέλος.
τό πρός αύτού; ιερόν χρέος τη, ίδρύουσα άσυλα πτω
Το πράγμα βεβαίως θά θεωρηθή έκ πρώτη; δψεως χών έπαρκή ;
'Η μόνη δι·νιτή δικαιολογία θά ήτο: — Δέν ύπάραδύνατον α) διά τό απαραβίαστου τής άτομική; έλευθερίας, β)διά τήν ανάγκην μεγίστων πρός τοΰτο χρη χουσι χρήμα;α ϊνα συστηθώσιν άσυλα τοιαϋτα άνάλοματικών πόρων, καθ’ δσον τά προϊόντα τή; εργασίας γα πρός τόν πληθυσμόν. Τοΰτο μέ φέρει είς τήν έξέτών επαιτών τούτων δέν θά καλύ ττωσι τας δαπάνας τασιν τή: 2 <ς άντιρρήσεως.
2. — Καί έρωτάται: Πώς άλλως ζώσι σήμερον οί
τοιούτων δημοσίων άσυλων, κ ιΐ γ) διότι σήαερον
πολλοί έπαΐται καί έπαίτιδε. διατρέρουσι τάς οικογέ τόσοι ανάπηροι καί μή, έπαΐται τών δδών; Πώς άλλως
νειας καί γαλουχοΰσι τά βρέφη των διά τοΰ τοιούτου είμή διά τής έλεημοσύνη; τών διαβατών, ήτις δέν είναι
παρανόμου επαγγέλματα., δτερ εϊνε τό μόνον είς τό υποχρεωτική·, ’Αντικαταστήσατε τήν ελεημοσύνην ταύδπιϊον ΰ ε ίπεργί-ιΐ γίνονται οϋ.ε φόρος έπιτηδεύ- την δΓ ενός φόρου πανδήμου καί έλαφροτάτου μετά
συνδρομής ΰποχ,εωτική; τών Μονών, τών Ν»ιών, τοϋ
ματος έπιβά^λεται
Άλλά καί αί τρεις αΰται άντιρρήσεις άκριβέστερον ’Εκκλησιαστικού Ταμείου, τών Δήμων καί τών Κοι
νοτήτων, καί θά ίδήτε δτι θά συλλεχθώσι μετ’ όλί
εξεταζόμενοι άποδεικνύονται ακίνδυνα μορμολύκεια,
γον ενιαύσιοι χρηματικοί πόροι πλέον ή επαρκείς πρός
διότι:
1. —Το απαραβίασταν τής άτοιιικής έλευθερίας προ ϊδρυσιν καί συντήρησιν τοιούτων δημοσίων φιλανθρω
ϋποθέτει δτι δι’ αύτής δέν παραβλάπτεται ή δηιιοσία πικών καταστημάτων. Καί δέν θά λείπουσι τότε κλη
τάξις, ή ηθική καί ή ευπρέπεια. Άάλ’ ή άνα τάς δδ >ύς ροδοτήματα καί δωρεαί τρό; αύτά τών φιλάνθρωπων
τών πόλεων επαιτεία έθεωρήθη πάντοτε καί είνε τό ·ον πλαισίων, αί δέ πόλεις θ’ άταλλαγώσι τήςάκαιανομάστου τούτη; ασχήμιας, ήτις σήμερον κατατάσσει τήν
επιβλαβής, ώστε ό Ποι πκός ή ιών Νόμος δια τώναρ
θρων 661 έως 664 τήν τιμωρεί διά κρ >τήσεω; ιιέ- ’Ελλάδα, κ υ ιδίως τάς Αθήνας είς τήν τάξιν βαρβά
χρίς ες εβδομάδων, τό Λέ ΐσχύν >όαου εχον Β ισ. Διά ρων λαών.
Έ· δ φ τοΰ ο γίνεται, θά σημαίνη δτι ή κοινωνία
ταγμα τής 31 Δεκεμβρίου 1836 ιεοί δημοτικής ’Αστυ
νομίας,ά ιαγο,.εύον τήν επαιτείαν, διατάσσει τήν αστυ ημών προτιμρ τήν σημ-.ρινήν αθλιότητα, άλ/.ά τότε ή
νομικήν άρχήν νά άτάγη πάντοτε άπό τών δδών τού; πολιιεία πρέτει νά κατάργηση τάς ποινάς τή; έπαιέπαίτας καί ίδ·ως «ιούς αηδείς ασθενείς καί αναπή τείας διά νά εϊνε τ ·ύ.άχιστον συνετή; πρός έαυτήν.
ρους δια νά μή συμβαινωσιν ώς έκ τούτο» (λέγει) δυ
3. — 'Η τρίτη άντιρρησις μετά τά ρηθέντα κατα
στυχήματα εί, εγκύους γυναίκας. > Καίποοιθέτει δτι πίπτει ά ρ’ έαυτής. ’Εάν δ επαίτη; συντηρή τήν οίκο
«έπαΐται καί αργοί ν’ άν .γκάζωνται είς εργασίαν,δταν γένειάν τ >υ διά τή; έταιτείας του, τά μέλη τή; οικο
εϊνε Ικανοί εργασίας' άιΛως τρέπει νά παραπέα των
γένεια: του θά έργασθώσιν, έάν εϊνε πρός τούτο ίκα
ται είς το δηιιοτικόν πτωχοκοαιΐ >ν.» Τοιαϋτα δέ πτο
νά.’Άλλως θά συντη ηθώσι καί αύτά ύτό τή; πολι
χοκομ ΐν< πρέπει νά συνιστώνται ύτό τών δηαο ιάον τεία; είς βρεφο ιο'ΐεΐ <, είς νοσοκομεΐι καί εις άλλα αάρχώ' ώς καί'κιταστήματα έργα νιας.
συΛα. Άρ’έτέριυ οαωςγάμοι επαιτών καί άέργων
Εϊνε άληθές δτι ταϋτα κραυγάζει δ νόμος άπό τοϋ πρέτει ν’ άταγ «ρευθώσιν ά.τοΛύτω;, διότι εϊνε κα
σωτηρίου έτους 1836, ήτοι άπό 82 έτών μέχρι σήμερον κούργημα τό γεννάν άνθρώπινα δντα έν τή άθλιότητι
άδιακόπως, χωρίς νά τόν άκούη κανείς, διότι βλέπετε, τής έσχάτη; ένδειας.
είναι .... νόμος, καί οί νόμοι γίνονται ώς έπι τό
Τό θέμα εϊνε μεγίστης, σπουδαιότητος καί άναλύεται
πλεΐστον διά νά μη άκ ύονται. Άλλά θα μ >ί άντιτά- είς πλήθος λεπτομερειών, περί ών ούτε χρόνος ούτε
ξη τις τήν έρώτη αν·: Πώς νά έγκλεισθώσιν οί άιάπηχώρο; υπάρχει ενταύθα. Δύο τινά δμως εϊνε απολύ
ροι εΐς άσυλα καί οί Λοιποί έπαΐται εί. εργαστήρια,
αφού τοιαϋια δέν ύ ταρχουσιν επαρκή; *11 ερώτησις τως βέβαια α) δτι ή παΰσις τής έταιτείας εϊνε δυνατή,
θά ιϊναι ποίύ
ογ ·ς καί θά μένη πάντοτε ά ευ έάν ύπάρ&η θαρραλέα πρωτοβουλία καί ρωμαλέα θέαπαντήσεις. Όμ ίω: δταν οί πρόεδροι τώ δικαστη λησις, καί β) δ ι τοιαύτη πρωτοβουλία καϊ θελησις
ρίων έ« δημυσιρ συιεδρίάσει φωνάζουν πρός τό άκροα δέν υπάρχει.
τήριον:
— Κύριοι μή στέκεσθε όρθιοι.Καθίσατε παρακαλώ.
ΙΟ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ

ΗΡΩΤΚΗ ΚΑΡΔΙΑ
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ΔΙΗΓΗΜΑ |

‘Ο έπί κεφαλή: τών διωκτών του Μπεκήρ αγάς ένέκλεισε
— ‘Ο σέρβικός ηρωισμός! άνέκραξεν άπο:όμως ό φίλος
τόν τρομερόν «’Εϊδοΰκον· είς τό βάθος Αρκτής όπου εΐκοσιν
μας χειρουργός διακόπτων τήν συνδιά'.εξίν μας, δ,τι καί ιάλλοι'αιχμάλωτοι συνωστίζοντο καί έβαυκαλίζοντο μέ τό
αν είπητε περί αύτοΰ θά είνε κατώτερον τής άληθείας. Άλ<σιγανόν καί έλπιδοφόρον τραγούδι ποΰ ετας άπ’ αυτούς έψαλ
λως τε, δέν έχετε Ιδέαν τινά περί αύτοΰ είμή άπό μερικά <λε:—’Αδέλφια, μή φοβάστε! Ίσως μάς στείλη ό Θεός κανένα
κατά.τό μάλλον ή ήττον μυθεύματα...
’Εϊδοΰκον νά μάς σώση!»
Έμείναμε σιωπηλοί. Βέβαια, ό διαπρεπής Άσκληπιάδης
Όταν όμως εϊδον τόν Ραδόίτσαν ' έξερράγησαν όλοι είς
τό. πμραξύλωνε κομμάτι. Άλλά ξεύρουμε συνήθως ότι οί χει
θρήνους, όδυρμοΰς καί ύβρεις.
ρουργοί εϊνε κάπως τραχείς τήν έκφρασιν—καί έξαίρετοι
— Είθε νά σέ στειλουν πρώτον πρώτον στά βασανιστήρια,
Ραδό’ίτσα! ’Εμείς, σ’ έσένα ελπίζαμε, άπό σένα περιμέναιιε
τήν
καρδίαν. τόν λόγον τής έπιψυλακτική; σιωπή: μας, έ. Έμάντευσε
τήν ελευθερίά κιί μάς έρχεσαι τώρα έδώ τσακισμένος! Κα
μειδίασε κάτω άπό τόν παχύν τοΰ μύστακα καί έπανέλαβε:
νά οοΰρθη!
— Θά έπρεπε νά ζήσετε μέ τούς Σέρβους, νά τούς δήτε τάρ»
Άλλ’ 6 μικρός Ραδόϊτσας τοίς άπήντησε απλώς :
πώς μάχονται, υποφέρουν καί άποθνήσκουν διά νά γνωρί
— Αύριο, τά χαράγματα, νά κράξετε τόν Μπεκήρ άγά καί
σετε τόν ήρωϊσμόν των, ή μάλλον ά.τλώς τό τί έστιν ηρωι
νά τοϋ πήτε πώς πεθανα, μπάς καί προστάξη και μέ θά
σμός, τέλειος ηρωισμός! Συνοιδευσα τά στρατεύματά των
κατά τούς βαλκανικούς πολέμους, δταν έποδοπάτησαν τούς ψουνε !
Ουτω καί έγένετο.
Τούρκους καί «έστυλιάρωσαν» τούς Βουλγάρους. Έξετέλεσα
Τήν έπιοΰσαν, περί τήν χαραυγήν, οι αιχμάλωτοι έρρηξαν
τάς δυσχερεστέρας τών έγχειρήσεων έπάνω είς τούς πληγω
έν χορφ γοεράς κρουγάς.
μένους των — καϊ τί πληγωμένους, κατεξεσχισμ.ένους άπο τά
— Γιατί, μά γιατί, Μ εκήρ άγά μάς έφερες έδώ τόν Ραβλήματα ή φρικωδώ; κρεουργημένους άπό τούς αγριάνθρω δόϊτσα καί δέν τόν κρέμασες άπό τά χτες; Νά τώρα ψόφησε
πους τοΰ διαβοήτου Φερδινάνδου! Ποτέ μου δέν διεπίστωσα
έψές τό βράδυ καί βρωμοκόπησεν ό κόσμος! Πάρ’ τόνε άπό
άλλο σημεϊον αδυναμία: είμή τόν ρόγχον τοΰ ψυχορραγήματος τών επιθανάτιων. ’Εκείνοι τών όποιων ή κεφαλή «έζη» δώ νά ζής, νά μή μάς φάη ή βρώμα!
Αί ώρυγαί αΰται έπληξαν τάς άκοάς τοΰ άγά, δστις διέτα
άκόμη ύπέμενον τάς πλέον άνυποφόρους άλγηδόν ις δίχως
ξε ν’ άνοίξουν τήν φυλακήν καί είπε πρός τούς αιχμαλώτους:
κανέν παράπανον.... Αλήθεια διιως. θαρρώ δτι ματαίως
— Πάριε τον μόνοι σας καί θάψετέ τον!
φλυαρώ. Είμπορεΐτε νά τά διαβάσητε δλα αύτά εί: τήν επί
Άλλ’ αυτήν άκριβώς τήν στιγμήν προσέδραμεν ή σύζυγος
σημον έκθεσιν ποΰ σάς έστειλα καί τής όποιας δέν έλάβετε τοΰ άγά. Πλήρης θυμοΰ διότι θά έστερεϊτο τής χαράς νά
τόν κόπον νά σχίσετε κ&ν τά φύλλα.
βασανίση τόν τρομερόν της έχθρόν, άνεφώνησε μετά πεί
Ό χειρουργός καί πάλιν έμειδίασε. Άλλά καί ημείς έξησματος.
κολονθήσαμεν μένοντες Ιχθύος άφωνότεροι.
— Μά τόν Αλλάχ 1 *
0 σκύλλο.- αυτός δέν ψόφησε στά
Ήτο ώ: μία ύπόδειξις δτι ήθελε νά μάς πείση διά συγκε
άληθινά. Προσποιείται μόνον. Ανάψετε φωτιά έπάνω στά
κριμένων
έπιχειρημάτων.
σηκώιια του, νά δοΰμε αν θά κουνήση ό σκύλλαρος!
—Ό σέρβικός
ήνωϊσμός, κύριοι, είνε όποιος τόν βλέπομεν
Μετ’ όλίγην ώραν έλαμψε τό πΰρ. Άλλ’ ό ανδρείος Ραδόϊ
σήμερον διότι άνέκαθεν άπ’ αιώνων, άσυναισθήτως βέβαια
τσας είχεν ηρωική καρδιά. Δέν έκινήθη μιά τρίχα!
πλήν άδιακόπως συνετηρήθη ώς Έστιάόος πΰρ μέ άσβεστον
’ίΐ γυναίκα τού άγά έδάγκασε τά χείΛη της.—«Σάς λέγω,
τήν φλόγα. Καθώς οί Πολωνοί πρός βορράν, ουτω καί οί
Σέρβοιπρός νότον άπετέλουν ζωντανόν φραγμόν κατά τής ξαναφώναξε πώς δέν είνε πεθαμένο,! Ξαπλώστε ένα φείδι
στή
Λιακάδα καί χώστέ το έπειτα στό κόγφο του. Νά δοΰμε
επιδρομής τών άνατολικών ορδών. Μετά τούς Γραικούς,
'
·
υπήρξαν οί πρώτοι ποΰ ύπέστησαν τήν τρομεράν πρός τούς άν
( θά κουνηθή ό ά τιστος!
Τούτο και έπραξαν. Άφοϋ έθέρμαναν έναν δφιν είς τόν
Τούρκους σάγκρουσιν, περί τά τέλη τοΰ τετάρτου αΐώνος.
Ήττήθήσαν, συνετρίβησαν ώς έκ τού πολυαρίθμου τώνέχ- ήλιον, τόν άφήκαν έτι τοΰ σιήθους του, άλλ’ ό Ραδόϊτσας
είχε ηρωική καρδιά, δέν έφοβήθη καί δέν μετεκινήθη !
θρών είς Κόσσοβον. Άλλ’ άκριβώς άπό τής ήμέρας τούτης
"Εμ -Λεως λύσσης ή γυναίκα τοΰ άγά συνέσφιγξε τάς πυγέγεννήθη ή έπική των ποίησις. Γέροντες, άνάπηροι καί τυ
φλοί διέτρεχον τάς άγροτικάς περιφέρειας, έξαίροντες μέ τά
μάς.
— Νοιώστέ το! έπανέλαβε μέ συριστικήν φωνήν, ό Ραδόϊ
ρσματά των τούς δυσιυχήσαντας ήρωας. Αδιάκοπος πάλη
ήρόατο μεταξύ τών δυναστών Μουσου/.μάνων καί τών άδαμά- τσας μά. περιπαίζει. Παριε είκοσι καρφιά καί μπήξτέ τα
άνάμεσα στά νύχια τών χεριών του καί τών ποδαριών του,
στων πατριωτών ήιις έμελλε νά διαρκέση μέχρι τής άποτινάμπάς καίπροδοθή, ό σκυλόπιστο,Ι
ξεως τοΰ μυσαροΰ ζυγοΰ. Τί θαυμασιας συμπλοκάς μάς διη
Τοΰ ένέπηξαν έν πρός έν καί τά είκοσι καρφιά, άλλ
*
ή
γούνται τά λαϊκά τραγούδια, έργα άγνώσ·ων ποιητών, ποΰ
ηρωική καρδια τοΰ Ραδόϊισα είχεν άπομαρμαρωθή, δέν
αντιλαλούν άκόμη είς τά πλέον μικροσκοπικά τής Σερβίας
άφήκενά τής ξεφύγη μηδέ στεναγμού πνοή!
χωρία!
—Άλλά ξεχάστηκα καί σάς όμιλώ σάν δάσκαλος, ένφ κάθε
άλλο είχα σιό νού μου παρά νά σάς δώσω μαθήματα. Ακού
στε, άν άγαπάτε, μίαν άπό τάς παλαώις σέρβικά: διηγήσεις,
Τρέμουσα έξ ανίσχυρου οργής ή παμπόνηρο; γυναίκα τοϋ
θά είνε διδακτικώτερα καί τερπνότερα άπό δλας μου τάς
Μπεκήρ άγά, έσκέφθη όλίγας σαγμά; καί ό δαίμων τής ένέπνευσε
μίαν άλως διόλου πρωιοφονή δοκιμασίαν καί αύτόρητορείας.
—Δέν θά σάς παρουσιάσω τόν Ραδόϊισαντό κύριον τής άχρημ ι γυναικείαν πανουργίαν.- Βάζω τά χέρια μου στή φω
φηγήσεως πρόσωπον, ώ, τύπον καί υπογραμμόν πά ·ης αρε
τιά, ήλαλαξεν δτι ό Ραδοίτσας είνε ζωντανός! Νά πιασουν
τής. Ήτο ΐπό τούς λεγομένους «Έίδούκους» άπό τους ανδρας δηλαδή έκείνους οί οποίοι δια να άποφε· γουν τάς βιαι τά κορίτσια τό χορό, και πρώτη πρώ ιη ή πεντάμορφη Χαϊκοΰνα νά χοροπηδήσμ άπο πάνω του ! "Ισως ν’ άνοιξη τά
ότητας τών Τούρκων, έγκατελειπον τάς οίκογενείας των, καστραβά του νά τήν γλυκοκυττάξη!
τέφευγον εις τά δρη καί έκεΐθεν επέπιπτον έξ άπινης κατά
Εΐς έν νεΰμά της αί άφρόπλαστοι τοϋ χαρεμιού όδαλίσκαι,
τών τυράννων τής πατριδος των είτε διά νά τούς άποσπάσουν
μέ τήν πανεύμορφη Χαίκοΰνα έπί κεφαλής ά.ιετέλεσαν ενα
βαρέα λύτρα είτε διά νά τούς εξοντώσουν. 'Οθωμανοί άξιωαληθινά
όλορρόδινον κυκλικόν χορόν. Χάν μυρωμένα λουλού
ματικοί ήσαν επιφορτισμένοι νά καταδιώξουν τούς «’Εϊδούκουι» άγρίως καί άπηνώς. Δυστυχία εΐς δσους έπιπτον είς τάς δια κάτω τάπό τοΰ ζεφύρου τήν πνοή, κλίνουν καί λυγίζουν
χαριέντως
ολόγυρα στόν καιακείμενον πολεμιστήν. Πλέον
χεϊράς των! Τρομερά βασανιστήρια τών οποίων τό έλαφρόλυγερή άπό όλες κι
* ολόθερμη, ή Χαίκοΰνα, μέ τά κάλλη
τελον ήτο ό άνασκολοπισμός πού τούς, άνεμενον. Καί δμως
της
τ
’
άστρα
ηβόλα, τα βαρύτιμα πετράδια ποΰ ήχολογοΰν
οί διαβολάνθρωποι αύτοί εΐξευραν τόσον καλά νά ξεψυχή
σουν μέσα στάς βασάν.υς δίχως νά τοίς διαφυγή στενανμός κρειιασμένά άπό τόν κύκνειον λαιμόν της καί τό άνατριχιαστικό τρίξιμο π’ άφήνουν τα μειαίωτά τσα ι.τράζια της, σύ
κάν πονου καί μέ ιό τραγ,.ΰδι στά χείλη, ώοτε έφορον είς
ρει τόν χορόν τόν μαγικόν, τον χορόν ποΰ κι’ αποθαμένους
απελπισίαν τούς έφευρετιπους δημίους των.
άναστένει!...
‘Ο καϋμένος ό Ραδόϊτσσς έπήγε νά τά χάσΐ| όλότελα! ’Α
νοίγει μιά χαραματιά, τό δεξί του μαιι, έπειτα τ’ αριστερό
Ό μικρός Ραδόϊτσας έθέωρεί ο εΐς άπό τούς πλέον ατρό
καί χαμογελρ κάτω άπ’ τα μουστάκια του. Ή σφρίγη -ή καί
μητους. Δι" αύτό, δίαν έζωγρήΟν, ώ; έκ θαύματος ύπό τοΰ
πάγκαλο, Χαίκοΰνα συνεκινήυ η μεχρις έγκάτω . τή, ψυχής
καταοιωκτικοϋ τών Τούρκων άτοα .αομαιοί, κανονιοβολισμοί
της. Τοΰ ρίπτει παρευθύς στό πρόσωπο τό πλουμιστό ϊ* άρα·
άγαλλιάστως αντήχησαν είς τήν Ζάραν.
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χνοΰφαντό της μανβήλι γιά νά μή τόν νοιώσουν ή συντοόφιοσες της και λέγει φωναχτά :
— Μήν αμαρτάνετε πλειότερο! Πάρο- τό ξεψυασμένο αΰτό, το κουφάρι χσί Φάψετέ το ιτιά καί καλή!
Άλλ’ ή κοοδία ΰαίνηςποϋ έκρυττε σιά στή&η τη; ή γυ
ναίκα του αγά άντέστη καί είς τοϋτο.
a 7 ·Οχι ?χι!.μήν τόν η“Ψετε· Ρίξτε τον καλλίτερα στά
ρασεια νερά να τον φάνε τά ψάρια νά χορτάσουν άπ’ τό
κρέας του.
Ό ϊόιος αγάς έσήκωσεν είς τοΰ; νευρώδεις του βοαχίον·ις
τον υποτιθέμενον νεκρόν Ρ<ιδόϊτσ·ιν καί τόν έξεσφενδόνισεν
έκ τοΰ παραθύρου είς τήν θάλασσαν.

*
Αλλ
ο «Έίδοϋκός» μας έκολύμβα δίκην ιχθύος. Άφοΰ
λοιπόν έπήρε κ ιτ’ άρχάς ένα μακροβοΰτι έκολύμβησε άκόμη
μακρύτερα, έπειτα έβγήκε σέ μιά άαμουύιά, έκάθησεν αμέ
σως σταυροτοδητί καί μέ τά μυτερά καί κατασπρά του δόν
τια ξερρίζωσε άπ’ τά νύχια τών χεριών καί τών ποδιών του
τά είκοσι καρφιά, τά οποία έφύλαξε στό στήθος του. "Αμα
ίνύζτωσε έπλησίασε μετά μεγάλων προφυλάξεων έως είς τό
πηράθυρον τοΰ κονι-κίου τοΰ Μπεκήρ ΐγά καί έρριψεν ένα
λαθραίον βλέμμα έντός. Ό Τούρκος τήν σιιγ.ιήν εκείνην
έδεόινει καϊ έλεγε πρός τήν μέγαιρα' τήν σύζυγον του.
, — ’Αγαπημένη μου, αποδώ καί δέκα χρόνια ποΰ έγένηκε
ο Ραδόίτσας « Έίδοΰκος» μιά φορά δέν έφαγα άκόμη ήσυχο

φαγί. Δόξα νάχη ό ’Αλλάχ καί ό προφήτης του Μωάμεθ ποΰ
τεΛεψε και αυτός..Αύριο, τό πουρνό θά κρεμάσω καί τούς
είκοσι τους αςλους !
·
Μόλις είχε είχε τελειώσει τάς λέξεις αύτάς καί ό ^αδυϊτσας εισοριιρ εκ τοΰ παραθύρου, δράττεται μιας κρεμασμενης σπάθης και ατοκοπτει παραχρήμα τήν κεφαλήν τοΰ αίμο βορού Του ,κου. έπειτα, άρπάζων τήν άνταξιαν σύνευνόν
του, αρχίζει ν ι τής έμτήγη τά καρφιά ποΰ είχεν έϊεπίτηδεδιαφυλαξει έπι σκοπώ αντεκδικήσεως. Άλλά δέν είμπόρεσε
να υ ιομεινη μηδέ τα ημίση καί άπέδωκε τήν ΰστάττ,ν της
πνοήν, η σκύλλα!
>
ι
ιν
Τότε ό Ριιδόϊτσας έλαβεν ίκ τής χειρός τήν νεαράν καί άνγελομοοφον Χα,κοσναν και τής είτε μετά τρυφερότητος:
,
, Ζ'1 τί1ε ΨυΖή; μου. ίλα δός μου τά κλειδιά διά ν.ν
παγω να λευτερώσω τά αλλα τά παιδιά. Καί όταν οι αιχμά
λωτοι εξήλθον τής ειρκτής των:
t Γ ?αρδιά τ{ί’ ,κ™2δ·άς μου τής είπε, δός μας νά πιοΰμε νά
ξεδιψάσουμε γιατί μακρινό ταξεϊδι μάς προσμένει!
. Tett.u «ξ^χενωσεν έ.τιμελώς τόν χαζινέν τοΰ άγά, διεμοιρασοη τα ,πλουτη του μετά τών άλλων συντρόφων του καί διά
να περατωση καθώς επρεπε τήν περιπέτειαν αύτήν, έπήρε
μαζυ του την καλοκαγαθον Χαίκοΰνανκαί τήν έφερε σ’ έλεύθερη σέρβικη γή Εκεί έαβήκεν όλόχάρη μέσα σέ μιά λαμπροστο/,.στη κάτασπρη εκκλησιά, έβαπτί >θηκ·> ’Αγγελική καί
εγινε υπερηφ ·νη κ ευτυχισμένη γυναίκα τοΰ ανδρείου « Έϊδουκου», τοΰ Ραδοίτσα μέ τήν ηρωική καρδιά!
( Εκ τοΰ Σέρβικου)
'
Ε. Κ

θΕΣΣΑΛΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΙΝ
Γ'.

μόν χωρίων, καί είς έκάστην έξ αύτών ένα
Ενδέκατον: Θά ήθελον την κατάοτισιν γεωπόνον-κατωτέρων Σχολών τής Ελλάδος,
τελειότατου τμήματος στατιστικής μέ πλού ό οποίος, εκτός τών άλλων ασχολιών του, νά
σιον προσωπικόν διά τήν έξακρίβωσιν καί άνα- νά άκολουθή έπιμελώς σύστημα συγκεντρώπαράστασιν τής αληθούς είκόνος τής γεωργι σεως πληρών στατιστικών πληροφοριών. Νά
κής ζωής τής Θεσσαλίας. Άπό τά γενικά μέ μή μάς διαφεύγη ή έλαχίστη λεπτομέρεια τής
τρα τής καθόλου πολιτείας, τοΰ Κράτους, ή παραγωγής. Να εΐμεθα είς θέσιν νά ξεύρουμε
μέριμνα τής πλήρους έρεύνης τών στοιχείων, και τα αυγά άκόμη ποΰ παράγομεν.
Σέ κάθε περιφέρειαν έξ ώρισμένου αριθμού
έφ’ ών δυνάμεθα νά στηριχθώμεν καί νά ύπολογίσωμεν ώς Λαός, ώς Έθνος, ώς Κράτος, χωρίων και ένας γεωπόνος εί δυνατόν. Νά ξέ
ώς Κοινωνία, ένεφανίσθη πάντοτε ελλιπής, έλ- ρουμε έπακριβώς τάς άνάγκας μας, τάς έλλείλιπεστάτη. Έχομεν στατιστικά γραφεία, άλλά ψεις μας, τά μειονεκτήματά μας, τάς άδυναμίας
πλήρη στατιστικήν εικόνα ούδέποτε άπεκομί- μας μέ άριθμούς, μέ έξακριβωμένας παρατηρή
σαμεν. Πλήρη άντίληψιν τοΰ τί έχομεν, τί πα· σεις με αναμφισβήτητα συμπεράσματα.
δωδέκατον: Νά διακόψωμεν τήν ά'συγκράράγυμεν, τί μάς λείπει, τί χάνομεν κατ’ έτος,
ποΰ κερδίζομεν, πώς προοδεύομεν, πώς εϊμε- τητον έπιπολαιοτητα ή όποια μάς χαρακτηρί
θα στάσιμοι άκόμη δέν κατωρθώσαμεν νά έπι- ζει εις το ζητημα τής μεταθέσεως τών γεω
τύχωμεν. Ή Γενική Διοίκησις Θεσσαλίας ο πόνων. Μοϋ είνε άκατανόητονπώς τό Ύπουρφείλει νά θέση έκ τών πρώτων τήν φροντίδα γεΐον τής Γεωργίας, γιά φύλλου πήδημα,
τής άρτιας, τής έπιστημονικής στατιστικής, τής παίρνει ένα γεωπόνον, μή προσανατολισθέντα
δποίας τά άποτελέσματα σωρεία είδικώννά με- καλά-καλά πρός τάς άνάγκας τοϋ νομού του
λετρ, νά έξονυχίζη, νά άνερευνςί διά διαφωτι- καί τόν έκσφενδονίζει είς άλλον νομόν. Ή
γεωργία^ένός τόπου είνε ζήτημα τοπικών συν
στικών έκθέσεων, άρθρων, δημοσιευμάτων.
Φηκών. Ενας Νομός εΐνε μία εύρυτάτη άκτίς
Ή στατιστική τής παραγωγής μας είνε δια- έπί τής οποίας όφείλει έπί έτη νά πειραματί
φωτιστικώτατυν σημεΐον τής νεωτεριστικής ζεται ό Γεωπόνος διά νά είνε είς θέσιν νά έχη
μας έργασίας. Έννι.ώ είς εύρυτάτην κλίμακα κάποιαν γνώμην σοβαρόν καί αύθεντικήν. 'Η
διενεργουμένην ταύτην. Έάν είνε δυνατόν νά
Επαρχία, Δήμος, ή Κοινότης. τό Χωρίον,
διαιρέσωμεν τήν Θεσσαλίαν είς μικροτάτας πε το Κτήμα. Όλαι αύταί αί ύποδιαιρέσεις είνε
ριφέρειας περιλαμβανούσας ώρισμένον αριθ αντικείμενον μακράς μελέτης, διηνεκούς προ

σοχής ποΰ απαιτούν χρόνον μακρόν, άτελείω| τον καί όμως είς τούς διέπυντας τάς, τύχας
Κ . τής γεωργικής ζωή; τοΰ Νομού, τής ΕπαρI χίας, τοΰ Δήμου ή τής Κοινότητας, στεροΰμεν
I τόν σπουδαιότερου παράγοντα τής έργασίας
Β των, τόν χρόνον.
,
Μοΰ έκαμε καταπληκτικήν έντύπωσιν, κατα
[ τό τελευταϊον είς Θεσσαλίαν ταξείδιόν μου,
ί δτι ό άπειρων γεωργικών γνώσεων δ μακράς
I πείρας καί υπέροχου άντιλήψεως καί διαύγειας
I είς τάς σκέψεις κ. Χασιώτης, Γενικός ΕπιθεI ωρητής τής Γειοργίας, δ δεινός και βαθύς επιί στήμων, δ εύρυτάτων γεωργικών οριζόντων
κ . άνήρ, ό έχων άπεκρυσταλλωμένας βαρυσημάνί’ ' τους γνώμας έπί τών γεω ιγικών μας ζητημάi των, δ διδάσκων άπό τριακονταετίας ίσως καί
I κηρύττων ύπέρ τής Γεωργίας, οτι δ κορυφαίος
τών γεωπόνων μας, παντού οπού έπίηγαιναμεν,
είς καλύβας χωρικών, είς σταύλους, είς κονά
κια, είς τούς αγρούς, στό καφφενεϊο, ήρώτα, έξωνύχιζε, διηρεύνα, διά νά διδά
σκεται, διά νά συμπληροΐ τάς γνώσεις
του, νά τάς πλουτίζη, νά τάς έδραιώνη. Ενυ
πάρχει είς τήν γεωργίαν τοιαυτη λαβυρινθώ
δης ζωή, πού δέν αρκεί βεβαίως δλόκληρος ο
βίος τοΰ ανθρώπου διά νά καταστή κύριος τών
μυστηρίων της, τών Ιδιοτροπιών τη:, τών^ αξιώσεών της. Φαντασθήτε τώρα τους νέους
Γεωπόνους. Τούς φέρετε άπό τάς Ευρωπαίκας
Σχολάς καί τούς ρίπτετε μέσα στόν ώκεανόν
τής γενικής γεωργίας. Τούς θέλετε παντογνώστας, πανδκήμονας, κατόχους γνώσεων, πεί
ρας, γνώστας συνθηκών κλιματολ.ογικών, έδαφικών, μετεωρολογικών κτλ. κτλ. Είνε φανε
ρόν δτι γνωρίζουν πολλά πραγματα. Οτι έ
χουν επιστημονικός βάσεις. "Εχουν ζήλον, ένI

θουσιασμόν. Εΐνε δμως καί άναμφισβητητον
δτι διά ιινάς γεωργικούς κλάδους γνωρίζουν
ελάχιστα ή άκόμη δέν έχουν καμμίαν ιδέαν,
δέν πρέπει μάλιστα νά έχουν καμμίαν ιδέαν άν
οί ίδιοι έχουν σεβασμόν πρός τήν Ιδίαν αξιο
πρέπειαν καί τήν έπιστημονικήν τους ιδιότητα.
Καί έν τούτοις κατά σύστημα διοικητικόν άθλιέστατον, κατά τήν γνώμην μου, καί ας μου
συγχωρηθή δ .βαρύς χαρακτηρισμός, τούς ανα
θέτετε τήν διεξαγωγήν έργασίας ύπερτέυας τών
δυνάμεών των, τής είδικής ή γενικής καταρτίσεώς των, τών ειδικών ή γενικών σπουδών των.
Ή μόρφωσίς των, αί σπουδαί των, ή φιλοτι
μία των, ούδεμία άμφιβολία, δτι θά συντελεσουν είς τήν βελτίωσίν των καί τελειοποίησίν
των. Άλλά τί άπαιτεϊται πρός τούτο; Στοιχει
ώδες, λογικόν; Απλώς, άφήστέ τους έκεΐ ποΰ
τούς έτοποθετήσατε άρχικώς 10 χρόνια, 15
χρόνια, 20 χρόνια. Δημιουργήσατέ τους συντελεστάς ώφελιμότητος, χρησιμότητο:, βελτιώσεως, προόδου. Ύποβοηθήσατέ τους πρός
τούτο. Άφοΰ δέν έχετε σύστημα άλλο — περί
τοΰ δποίου εις άλλην ευκαιρίαν—διά νά διευ
κολύνετε τούς νέους Νομογεωπόνους είς τήν
έκτέλεσιν έπωφελώς, έθνικώς,τών καθηκόντων
των, μή τούς παραλύετε τάς άλλας των ιδιότη
τας διά συχνής καί αδιάλειπτου μεταθέσεως
άσκόπου, έπιζημίου, καταστρεπτικής άπό τό
που είς τόπον. Πρό παντός θεσατε πλησίον
τους βοηθούς, έπιμελητάς πεπειραμένους καί
περιβάλετέ τους διά έγγυήσεων πλήρους ύλι<
κής ίκανοποιήσεως. Άλλά τό παρόν άρθρον
τείνει νά ύπερβή τά δρια καί ή συνέχεια είς τό
επόμενον.
ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

·Β ·

ΥΓΙΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙ
* τοΰ ώ?ελιμοτάτον Sm καί χεοισπουϊάιτου έργου
Έ
τοΰ όφθίΛμοΛόγου κ· Σπήλ.
δ:» « όποιον τοσ«
έλέχ·ηί«ν ΰιώ τοΰ έπ’.στημονιχοΰ άλλα
τυΰ ψίΛΟΛογικοΰ κόσμου, ϊημοσιεΰομεν τον επίλογον ίστις και Ηικαιρος είνε καί μέ τον φιλολογικόν σκοπον του χεριο-ικοΰ συνάϊει.

e;tttaot~oss
"Εχω τήν συνήθειαν ϊνα καθ’ ίσπέραν, μετά το έρ
γον τή. ήμερα; άτοστρόιιενος είς το ϊδι ατερόν μου
γραφιΐον, ιϊναΟίωρώ έν τφ
τά κατά τήν ήμέραν
πεπραγιιένα. Οώνεί λογοδοιώ καί διερωτφ έμα·αόν:
"Επραςά ττ καλόν σήιίεραν; Τή·' συνήθειαν ταύτην
Ιπέκτησα άπό τών χρόνων τών σπονδών, μου. Λαι
άότε έν Παοισί ι: καθ’ έσπέραν, κπτα-λυόμενος τρος
ττνον, άνεπόλουν τά >ή; ήαέρας έργα καί διηρωτων
ύμαυτόν: Τι έμαθα σήμερον;

Εινε λοιπόν παλαιά ή συνήθεια, μετατραπεΐσα τοΰ
χρόνου προϊόντος είς ανάγκην, ή; ή έκπλήρωσις άποτελεϊ τήν κυρίαν άπό τοΰ ημερησίου-καμάτου άνακοΰφισίν μου..
Εξηγούμαι.
Τό εύποιείν εΐνε, λέγαυσιν, άρειή. Ούδεις τοϋτο
άντιλέγει. Δι’ έμέ δμως ή άρετή αυτή εΐνε έν ταυτφ καί
τέρψις, εΐνε ήδονή άρρητος. ’Ιδιαίτατα δέ οΐ Ιατροί
άπολαΰουσι τή; ήδονής ταύτης, δπόταν είτε τήν ζωήν
τοΰ Αρρώστου σώζωσιν άπύ έπικειμένου κινδύνου, είτε
τόν ταλαιπωρούμενον άρρωστον Ανακουφίζωσιν άπό
τών άλγηδόνων. Καί δι’ έμέ τόν δφθαλμίατρον οια
Αληθώς ήδονή όπόταν θεραπεύων του; οφθαλμούς
εϊτε αποδίδω τήν έκλι.τυΰσαν ορασιν, είτε διασώζω
αύτήν έπαπειλουμένην!
’Αλλ’ άμοίβομαι θά μοί εΧπητε. Δέν λέγω οΑι, ά/Λ’
Ιρωτώ: Τίς άμοιβή δύναται νά θεωρηθή έπ^ρκήςπρο-
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κειμένου περί οφθαλμών καί δράσεως; Έρωτήσατε
τόν τυφλόν:—Τί,θά έδιδες διά ν’ ανάκτησης τήν δρασιν; Ό,τι έχω θ’ άπαντήση καί είς τούς έσβεσμένους
αύτοΰ οφθαλμούς θ’ άπαστράψη πρός στιγμήν τής ελπιδος το ίνδαλμα και θα φωτίση τήν τυφλήν αύτοΰ
μορφήν, ώς τόν νεφελώδη καί μαΰρον ουρανόν φωιίζει« πρός στιγμήν τής αστραπής ή αίγλη.
*Η αμοιβή λοιπόν ή χρηματική, δσηδήποτε καν ή,
δεν biνε .πραγματική αμοιβή, είνε μόνον εισφορά διά
ΤΡς βιωτικάς άνάγκας, είνε κοιν.ωνική συνθήκη δημιουργηθέϊσα εκ ιών δρων τοΰ βίου.
.
*
Άφ
ετέρου δμως ή συν.αίσθησις τής εύποιΐας, τοΰ
καλού, δπερ πράττει δ ιατρό:,’ είνε ή πραγματική αύ
τοΰ αμοιβή, ής τό μέγεθος δίίναται νά συγκριθή πρός
τοΰ καλού τό μέγεθος.
'
" .
’Ιδού διατί είπον οτι .ή συνήθεια τοΰ διερωτάν έμαυτόν: ’^π’ρ.αξά τι καλόν σήμερον;-είνε δι’ έμέ άνάγΥή> ήϊ ή εκπληρωσις με ανακουφίζει άπό τοΰ ήμερησίου καμάτου.
Καί νΰν, επισκοπών τάς σελίδας τού βιβλίου τούτου,
οίονεί λογοδοτών καθ’ ήν έχω συνήθειαν, λέγω κατ’
έμαυτόν: Θ’ άποβή άρά γε χρήσιμον; Διότι μόνον οΰτω θά θεωρήσω έμαυτόν .άιιοιβόμενον διά τε τούς
κόπους καί τάς δαπάνας, εις δς ύπεβλήθην διά τήν έκδοσιν αύτοΰ.
Καί θ’ άποβή χρήσιμον. Ή υγιεινή παρ’ ήαϊν είνε
ατυχώς παρημελημένη. Καί ή υγιεινή είνε έπιστήιιη
απαραίτητος είς πάντα άνθρωπον, ή δέ γνώσις αύ.ής
αποτελεί έφόδιον έκ τώνών ούκ άνευ.Τό ζήν καί διά’
γειν κατά τού. κανόνας τής υγιεινής ίσοΰται πρός τό
άσφαλίζειν άπονον τόν βίον, άλλά καί μακράν.
Ή υγιεινή ιών οφθαλμών σκοπεί τήν διαφύλαξη
*
πολυτιμοτάτου δωρήματος τοΰ Δημιουργού, τής όράσεως ή; την αξίαν αρκούντως έξήραμεν έν τή εισαγω
γή. Εινε άρά γε άνάγκη έτι μάλλον νά έξαρθή τής ΰ
γιεινής τής δράσεως δ σκοπός; Ούδαμώς’. Δεδομένου
δ’ διι πλεΐσται δσαι έκ τών δφθαλμοταθειών οφείλον
ται είς τήν άγνοιαν τής υγιεινή; τοΰ οφθαλμού, δέν
έχω δϊαιον φρονών δτι θ ’ άποβή τό βιβλίον μου
χρήσιμον; ’Εάν δέ καί ολίγους έκ τών παραμελούνιων
τής υγιεινής προσηλυτήσω είς τα δόγματα αύτής δέν
θά Γίνε τοΰτο σημαντικωτάτη δι’ έμέ'άμοιβή ;
'Η σκέψις αύιη, τό δμολογώ μ’ευχαριστεί, έχων
δέ ένώπ ιόν μου τό βιβλίον καί διερωτών έμαυτόν άν
έπραξά τι καλόν δι’ αύτοΰ, ανακουφίζομαι έν τή πεπο ιθήσει δτι θ’ άποβή ωφέλιμον.
Δέν είνε η πρώτη φορά, καθ’ ήν κατέρχομαι εις
τήν δηυοσιότητα· είνε δμως ή πρώτη φορά καθ’ήν
δημοσιεύω έργον κοινής ώφελείας. Τά μέχρι, τοΰδε δημοσιευθένια έργα μου είς άλλον άπέβλεπον' σκοπόν,
έπιστημονικόν καθαρώς καί προαγωγικόν, έπιτραπήτω
μοι ή έκφρασις. Αί έπιστήμαι προάγονται δι’ εισφο
ρών τών δτρηρών αύτών σκαπανέων, καί αί έπιστήμαι προαγόμεναι προάγουσι τούς προάγοντας αύτάς.
Σκαπανεύς λοιπόν καί έγώ τής έπιστήμης έκρινα δτι
επιβάλλεται μοι νά συμμετάσχω τής εισφοράς, συνει
σφέρουν έστω καί τής χήρας τόν οβολόν.
Αλλως δε και άλλον είχον σκοπόν τά μέχρι τοΰδε
δημοσιεύματα μου καί τά δύο όργανα άτινα έπενόησα,
τό δμολογώ έν ειλικρίνεια, είχον σκοπόν φιλοδοξίας’
Διατί νά τό άποκρύψω; Τις δέν φιλοδοξεί ϊν’ άναδειχθή εν τή σταδιοδρομία αύτοΰ; Τίς άποστέργει τήν εύ
φημον τοΰ, ονοματός του μνείαν; Ή επιστημονική
*
εργασία
και ή πρός προαγωγήν τής έπιστήμης εισφο
ρά δέν είναι έλεημοσύνη γιγνομένη έν κρύπτω. Πρέπει
eJ' ε φανερα, ο δε εργαζόμενος, επιστήμων οφείλει
νά εργάζηται υπο άπλετον φώς, άπεκδεχόμενος και
άιαμένων ού μόνον τάς κρίσεις τών έπαϊόντων, άλλά

καί έργα τούτων κρείσσονά τών ιδίων. Οίίτως άλλως
γεννάται ή άμιλλα, ήά/ουσα ευθύ πρός τήν πρόοδον.
Μήτοι δέ νΰν δέν φιλοδοξώ διά τοϋ βιβ-.ίου μου
τούτου; Ναι φιλοδοξώ, ούχί δμως πρός προαγωγήν
τής έπιστήμης, άλλ’ επαναλαμβάνω, πρός κοινόν όφε
λος.
Καθήκον δ επιβεβλημενον θεωρώ νά ευχαριστήσω
δημοσία τούς έπιμελητά,ς τών τριών κλινικών ας διευ
θύνω κ. κ. Δ. Τζώρτζην στρατιωτικόν Ιατρόν καί Μ.
Γεωργάριον ιατρόν, έπίσης δέ καί τούς βοηθούς καί
ύποβοηθούς μου, οϊτινες διά τής ακριβού; τηρήσεως

στατιστικών καί τής έν τοΐς βιβλίοις τών κλινικών
άναγραφής τών ένθιαφερουσών' παρατηρήσεων παρέ
σχον μοι ού σμικράν αρωγήν, είς τό έργον μου.
Μίαν έτι οφείλω έξήγησιν.
“Ισως παραξειευθώσι τινές διά τό τελευταΐον τοΰ
βιβλίου μου κεφάλαιον, ή μάλλον διά τήν έκταση
*
αύτοΰ καί τήν εκτροπήν άπό τής καθαρώς έτιστημονικής τροχιάς.
Ας σκεφθώσιν δμως ολίγον οί τυχόν παραξενευθησόμενοι:
Είμαι Έλλην, οί δέ γονείς μου μέ έδίδαξαν'πρώτί
σια πάντων τήν θρησκείαν καί τήν φιλοπατρίαν, τούς
δύο τούτους ακρογωνιαίους λίθους τή; ύπάρξεως παν
τός άνθρώ του. ]ρ κειμένου δέ περί φιλοπατρίας ή
μετριοφροσύνη ύτοχωρεΐ. Δέν λέγει τις είμαι σοφός·
άλλ’ είμαι φιλό.τατρις δύναται καί πρέπει νά τό εϊ τη.
Είμαι ,-,οιπον φιλότατρις καί ώς τοιοΰτος πονώ τήν
πατρίδα, τήν μητρός τε πατρός τε κ/ι ά .λων άτάντων
τιμιωτέραν. Καί τήν μικράν αύτήν γωνίαν τοϋ κόσμου,
τήν Ελλάδα μας βλέπω διά τοΰ φακού τή; ψυχής μεγάλην καί ήθελα νά έβλεπαν αύτήν μεγάλην καί ένδο
ξον καί δια τών οφθαλμών τοΰ σώματος.
Καί έχει ό Έλ/.ην τά προσό τα ϊνα καταστήση τήν
πατρίδα του άνταξίαν τής Ιστορίας αυτής. Έγώ δέ
ώ, οφθαλμίατρος, γνωρίμων έκ μεκέτών δτι καί τήν
δύναμιν τής δράσεως έχει άκμαίαν δ "Ελλην, ήθέλησα
νά τονίσω καί να υποδείξω δτι δέν καλ.ιε,»γείται τό
μέγα τοΰτο προσόν, νά έξίρω δέ αφ’ ετέρου τήν ση
μασίαν καί τήν σπουδαιότητμ τής καλλιεργείς και
τή; άναπιύξεως και τής εθνική; έκαεταλλ-ύσεως τοΰ
προσόντος τούτου, δι’ ύ ή μεγαλόδωρος φύσις έ
προίκισε τόν "Ελληνα. Ίδ ύ διατί εξετράπην ϊσως"
άλλ’ ούχί πέραν του δέοντος. Πέραν τοΰ δέοντος ούδέποτε έκτρέπεταί τις προκειμενου περί πατρίδος, θά
ήθελα δέ πάς συγγραφεύς εϊτε νομικός, εϊτε ιατρός,
εϊτε οικονομολόγος, εϊτε φιλόλογος, εϊτε βιομήχανος
νά ευρισκε αφορμήν ϊνα πραγματεύηται εθνικά ζη
τήματα ζωτικά.
Καί έγώ ώς ιατρός λέγω στεντορε'α τφ φωνή:
Προχχθήτω ή επιστήμη, προ παντός δμως
«ροαχΟήτω ή 'Ελλάς.
ΣΠΠΛΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ θθΟθΟθΟΟΟΟΟνύΟΟΟΟΟΟ
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τής στρατιωτική: δυνάμεως, οδτος δέν είνε φίλος τής

’Αμερικής.
s » »α
Οί άνθρωποι δέον νά είνε έτοιμοι δι ηθικού; σκο
πούς μετά τόση; τούλάχιστον γέννα ιό τητος δσηνέπιδεικνύουσι διά νά ληστευσωσιν. Έάν ή έπιθυμία τή;
λείας αποτελεί μεγαλύτεροι
*
έλατήοιον έν τώ πολέμφ
I Ό Πρεσβευτής τών "Ηνωμένων Πολιτειών άπέστειλε πρός
παρά τό αίσθημα τής φιλ'-νθρωτι /ς, τρέμω διά τήν
«ft. X. Πρόεδρον τής Κνβερνησεως τήν έ ομένην τοϋ έορτατύχην τής Εύρώπης.
ομοϋ τής επετείου τής "Αμερικανικής Ανεξαρτησίας την άΛέγω τούτο διότι έπιθυμώ ολοψυχως να ένθαρρυνω
χδΐουϋον έπισιολήν.
τόν άπλοϋν "Ελληνα στρατιώτηννά πολεμήση γενναίως
Φίλε μοι η· Βενιζέλε,
μετά τής ’Αμερικής υπέρ τής ηθική; καί τής άμοιt Χθες μεταξύ τών θερμών συγχαρητηρίων τώνέπιβαία; αλληλεγγύης. Μέ άφίνουν έντελώς άδιάφορον
βήμω ν’Ελληνικών ’Αρχών ώς καί τών επισήμων καί τά συγχαρητήρια πρός μίαν μεγάλην Δημοκρατίαν έάν
ίιιιεπισήμων δργανώσεων, δέν μοι διέφυγεν ή^συμ δέν σημαίνουσι τήν άτοδοχήν τών ώ; άνω άντιλήπάθεια μεγάλου αριθμού ’Αθηναίων πολιτών οϊτινες ψεων. Ό ασημότερος τών ‘Ελλήνων πολιτών καλού
Εείψει άλλου έκφρασιικωτέρου τών αΐσθηιιάτων αύ- μένος ύπό τά δτλα πρέπει νά πιστεύη δη άποδύειαι
ών τρόπου έξεδήλωσαν ταΰτα φέροντες τά Άμε- παρά^ τό πλευράν τών ’Αμερικανών είς αγώνα ύπέρ τή;
μκ νικά χρώματα καί διακοσμοΰντες μέ Αμερικάνι τιμή; του καί τή; έλευθερία; του έναντίον έχθροϋ έπικος σημαίας τά καταστήματα αύτών.
θυμοΰντο; νά τόν ύποδουλώση κΤι ή συναίσθησι; αυ
Επιτρέψατε μοι νά έκφράσω τάς ευχαριστίας. μου τή δέον νά ένδυναμώνη τήν καρδ'αν του κ ιί νά έμείς δλους τούτους τούς άναριθμήτους φίλους
*
δι" Υ πνέη τήν ψυχήν του κατά τρόπον ώττε νά πολεμά
μών τ·ϋ έπισήμου αύτών έρμηνευτοΰ καί ’Αρχηγού. τούλάχιστον τόσον κιλώ; δσον καί δ τόθο;πρό; κυρι
Ή ’Αμερική θαυμάζεται, υποθέτω, έν τφ παρόντι αρχίαν υποκινεί τόν Γερμανόν.
Πιστεύω δτι οίοσδήποτε "Ελλην δοον άτηαος καί
Κλέμφ, δι’ έν είδος άνιδιοτελείας, ήπς μολονότι δυ
νατοί εξίσου νά ύπάρχηκαί είς τάς άλλα; Δυνάμεις τής άν είνε, άντιλαμβάνεται καλώ; διατί πολεμρ καί ώς
Εϊυνεννοήσεως, δέν είνε τόσον πρόδηλος καί καταφα έκ τούτου έπιθυμώ νά έκφράσω δι’ Υμών τάς ευχα
νής. Μέ δλί γην διπλωματικήν έπιτηδειότητα, περιβε- ριστίας μου, πρός τό πλήθος τών αγνώστων φίλων οϊΚημένην μέ τήν μελισταγή γλώσσαν τής ειρήνη; καί τινες έξεδήλωσαν χθέ; τάς διάπυρου; εύχά: των διά
τής άγαθότητος θα ήδυναμεθα εύτόλιύς νά μεί αμεν τήν ευημερίαν τή; πέραν.τών Ώ ιεανών Δημ ικρατίας.
ιξο τοΰ άγώνος. Άιλά δέν έστέρξαμεν νά πράξωμεν
Διατελώ κλπ.
ΑΡΟΠΕΡΣ
τοντο καί είσήλθομεν είς τόν πόλεμον διακηυύσσοντες
δτι ούδέν άλλο έπεθυμοΰμεν είμή τήν διατήρησήν τής
I ιατροπ
*
ραδότου ήμών έλ
*·υθεριας.
Δεν εϊχομεν ανάγ
κην ούτε υλικών ή έδαφικών κερδών ούτε άποζημίώ.οεων καί φόρων.
ΘΕΑΤΡΑ
I Άλλά έάν νομίζουσι τινέ; δτι ούδέν έπιθυμοΰμεν
'Β βμ^άνισι» tijf Δος “AreaS
είς αντάλλαγμα τή, συμβολή: ήμών είς τόν αγώνα τής
Δύο συνεχείς βραδείες στό θέατρο Κοτοπούλη επαιξεν ή
Συνεννοήσεων, έάν π. χ. δ 'Ελληνικός Λαός νομιζη Ανίς'Εφη Άγρα είς τόν «Κλέπτην τοϋ Μπερνστάϊν».
διι ή ’Αμερική παίζει ρόλον Δον Κιχωτου Ιν τή πα. η
"Η πρώτη βραδυά ήτον τελείως πανηγυρική. Μία σάλα
I ταύ η, πάντες ούτοι άπατώιται οίκτι ώς. Τουναντίον κοσμική άπό τάς πλέον εύμορφοστολισμένας. Πλούσια είς
ζητοϋμεν κάτι λίαν ζωτικόν, δηλαδή, δπως δλοι ούτοι καλλονάς, είς πιρικόμψους τσυαλέττες, εί, πολυχαριτωμένες
σιλουέττες, είς όμίλους θεατροφίλων οι όποιοι θορυβωδώς
t 4ναγνωρίσωσι on ή ’Αμερική αγωνίζεται Ιερόν άγώέφ-ινέρωναν τήν άνυπομονησίαν των διά τήν πρώτην έμφάνα, άγώνα τών λαών καί δτι ζητοϋμεν τήν ύψίστην νισιν τής νεαρός Έλληνίδος. "·ν πλήρει άπαρτία ό κόσμος
Ρ. στρατιωτικήν προσπάθειαν παρ’ δλων τών Δυνάμεων τών πρώτων. Λόγιοι, Δημοσιογράφοι, Δραματικοί Συγγρα
φείς, Κριτικοί έπίσης πλουσίως άντιπροσωπευόμενοι. "Ενας
τής Συνεννοήσεως έν τή πάλη αύτών πρ?ς
κατισχυσιν
*
πολυσύνθετος όργανισμός κατεχόμενο; άπό τήν δίψαν τοΰ
κατά τής Γερμανίας. ’Εν ά/.λαΐς λχξεσιν η Αμερική νέου, τοϋ άγνώστου, τών καλλιτεχνικών συγκινήσεων. Καί
δέν ζητεί μόνον ευγνωμοσύνην διά τήν υποστήριξη
*
Αντιμέτωπος δλης αύτής ψυχικής συνθέσεως, όλης αύτής
ήν παρέχει είς τήν Συ>εννόησιν άλλά σύμπραξιν ένερ- τής οφθαλμικής άπληστείας, δλης αδτής τή; αισθητική; άI γόν. Έαν δ Ελληνικό: Λ «ός αισθάνεται ευγνωμοσύ γρι ηητος—άν έπιτρέπεται ή όξύμωρο; αυτή έκφρασις—μία
τολμηρά καί άποφασιστική κόρη ποϋ ώ; επαθλον έζητοϋσεν
νην πρός τήν ’Αμερικήν δρείλει νά απόδειξη ταύτην Ινα κλωνάρι δάφνης καί μίαν ικανοποίησιν τών Ιδίων ψυχι
μ* χόμενος γεννοίως κατά σκληρού καί ειδεχθούς εχ- κών καί καλλιτεχνικών δρμών........ Καί άντιμέτωπος δλων
θροϋ τή, έλευθέρας έξελίξεως οίασδήπυτε ωφελίμου αύτών ίνα καινούργιο στοιχεϊον τής "Ελληνικής Σκηνής,
καινούργιο, διαφορετικό, άνόμοιον, ξεχωριστό άπό τάς συ^πρωτοβουλίας.
νειθισμένας έμφανίσεις τοϋ ‘Ελληνικού Θεάτρου. Γιά τοΰτο
’Υπάρχουν άνθρωποι οϊτινες, μόλον δτι εύχονται
.ή πρώτη βραδεία τής έμωανίσεώς της είχε προκαλέσχι τόσον
νωχελώς τήν νίκην τής Συνεννοήσεως δμιλοΰσιν ουχ
ζωηρόν, τοσον εκδηλον το ένδιαφέρον.
Ή Ανίς Άγρα δκαμε τήν πρώτην έ.ταγγβλματικήν έμφάI ήιτον μετά θαυμασμού περί τών άρετών και_ τη; Iνιβίτης. Καί μαλιστα el; στιγμάς θεατρικής κα .αιγίδος ή
L σχύος τής Γερμανίας. ΟύιΌΐ δεν είνε φίλοι τής Αμε- δποια ώτό τίνος έκρήγνυται συνεχώς άπό τών στηλών ένίων
I ρική:. Οί Γερμανοί άπεγυμνωσαν τό Βέλγιον καί τήν έκ τών συναδέλφων. ’ΕζητεΙτο λοιπόν ή λύσις απορίας ποϋ
Β Γαλλία., κ<·ταιατάινςες πάντ·' θειον καί ανθρ ·>τι- άτησχόλει τοϋ; κριτικούς καί τούς ένδιαφεριμένου; διά τό
θέατρον.
τ·ν νόμον. “Ηδη άπογυμνοΰσι τήν Ρωσσίαν δπως ι·ί
Ή Δνίς "Άγρα θά είχε τήν δύναμιν, τήν ορμήν μιας καλ
Β .^ώ' ι /ησιαί ·οϋ Μεσαίωνο,. Παντα ταϋτ
είνε λιτεχνικής άστραπής ποΰ θά έφώτιζε τού; νέου; θεατρικού;
πασιφ νή. "Οστις ευρίσκει νάθαυμάση τι εί: τόν τμό- μα; ορίζοντας ή θά παρίρχετο ώς άταλόν μετέωρον μόλις
βυνάμενον νά διασκορπίση τάς άλαμπεί; άνταυγεία; του; Ή
[ Λον τούτον τής Γερμανικής ένβργβιας καί τής Χρήσεως

ΙΠΙΙΤΟΛΗ ΠΡΟΣ T0H «. ΕΛΕΪΒ. ΒΕΝ1ΖΕΛ0Ν
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πρώτη πρΰξις ιιφίνει τάς γνώμας άμφιταλαντευομένας. Ή
Μαρίζ δέν έχει στίγμα; ενδεικτικά; τής καλλιτεχνική; φω
τιά; ποΰ δύναται νά άναπηδήση άπό τό εύμορφο παράστη
μά τιμ καί τό κομψό καί ευλύγιστο σώμά της Μία δέ άτυχή;
τή; κομώσεως περιπέτεια έπιτείνει τά; αμφιβολίας. Ιδού
δμως ή δεύτερα πράξις. Ή Καλλιτέχνις έχει εΰρύ στάδιον
άναδείξεως. Αί τραγικοί στιγμαί, τό πάθος, αί μεταπτώσεις,
ή αγωνία τοΰ κινδύνου, ή τρυφερότη; ενός έρωτος ειλικρι
νούς, ή αδυναμία τή; φιλαρεσκείας διεγείρουν έξ ΰπαμο'βή;
τά πλούσια καλλιτεχνικά εφόδια τής Δοος "Άγρας ζα. τό
κοινόν παρακολουθεί τής άστραπές ποΰ φωτίζουν τόν δρό
μον τοΰ αληθούς Καλλιτέ νου.
Ή Δνίς "Άγρα άνεδείχθη νικήτρια.
Τό εξαιρετικόν κοινόν ποΰ έπλήρου άσφυκτικώς τήν πλα
τείαν καί τού; διαδρόμους χειροκροτεί ένθουσιωδώς καί ή
Ελληνική Τέχνη θωπεύει απαλά. στοργικά τήν κεφαλήν τής
άπαφασιστικής 'Ελληνίδος.

- φ
Τήν δευτέραν βραδυά ή επιτυχία τής καλλιτέχνιδος έξέλαμψε χωρίς καν τήν ελάχιστη σκιά. Άπηλλαγμένη τών μικροελλείψεων, ποΰ άλλως ήσαν άσχετες πρός τάς απαιτή
σεις τή; Τέχνης, κατεδειχθη απαράμιλλος ε’ι; την έκ έλεσιν τοΰ ρόλου της. Κατεφανη υπέροχος, κυρία έαυτής, μέ τό
νον φωνή; εναρμονιζόμενου πρός τό έκδηλούμενον πάθος,
μέ έκφρασιν άποτυποϋσαν τόν χαρακτήρα τής Μαρίζ καί
άναδεικνύουσαν τάν Δδα "Άγρα είς τό ύψος ποΰ τήν έταξεν
ή ιδιοφυία της, αί μελέται της καί ή βαθειά άγάπη της
πρός τό θέατρον. 'Ο δρόμος τής Τέχνης άνοίγετο πλέον πρό
αύτής έσπαρμένος μέ αρωματισμένα πέταλα δροσερών λουλουδιών καί σκεπασμένος άπό κλωνιά άνθισιιένης δάφνη;....
Έν τούτοις ή ζωη έχει τόσα παράδοξα. Καί τά θεατρικά
παρασκήνια κρύπτουν τοιαύτας εκπλήξεις!
Αίφνης ό κόσμος έπληροφορεϊτο δτι ή θρισμβεύτρια είς
τόν ρόλον τής Μαρίζ έπαυσε συι εργαζομένη είς τόν θίασον
τής Δδος Κοτοπούλη. Ριζική αντίθεοι; καλλιτεχνικών άντιλήψεων άπεμάκρυνε προσωρινώς τήν Δσα Ά .ρα άπό τήν
ζωήν τής καλλιτεχνική; έργασίας, άπό τόν άνθόσ.ταρτον δρό
μον τής Τέχνης καί τού θριάμβου......

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Εις τό Κεντρικόν θέατρον είς τό όποιον παίζει ό μελο
δραματικός θίασος τής Κας Άφεντάκη έδόθη μέ πολλήν
έπιτυχίαν ή «Μπεμπέκα» τών κ. κ. Χατζηαποστόλου καί Βεκιαρέλη. Ή μουσική τής «Μπεμπέκας» εϊνε άπό τά; πλέον
ευχάριστου; καί διά τοΰτο ήρεσε καί πολύ.Άλλά καί ό θίασος
προσεπάθησε μέ πολλούς κόπου; καί δαπάνος νά φα.ή αν
τάξιο; τής εύνοιας τοΰ κοινού διά νά άνταποκρίνεται πάν
τοτε πρό; τάς δικαίας άξιιόσεις του.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Τό έφετεινόν «Πανόραμα» τοΰκ. Τ. Μωραϊτίνη άνεβιβάσθη μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν είς τό Πανελλήνιον ύπό τοΰ
θιάσου τής Κας Καλογερικού. 'Όπως πάντοτε τό έργον τοΰ
κ. Μωραϊτίνη τό διακρίνει τό σατυρικόν πνεύμα καί μία πνοή
εκτάκτου εύθυμίας καί δροσεροτητος. "Ο θίασο; ολόκληρος
εί; τή θέσι του. Αρέσει πολύ ή Δνίς Ίατρίδου καί ενθουσιά
ζει τό κοινόν ή σάτυρα τής Κόρη; τών Κυμάτων, τήν όποιαν
υποδύεται ό κ. Λύτρας.
Τό «Πανόραμα» άσφαλώς θά άριθμήση σειράν παραστά
σεων.

φ
Έπίσης , είς τό αύτό θέατρον έπαίχθη ένα πρωτότυπον
δράμα «Μάριος ή Μαρία». Τό έργον εϊνε πολύ δυνατόν καί
παίζει εις αύτό ωραιότατα ή κ. Καλογερικού.
ΚΥΒΕΛΗΣ

Τά θέατρα Κυβέλης καί Κοτοπούλη τά όποια έξωστράκισαν άπό τά προγράμματα των τάς επιθεωρήσεις έπέσιρεψαν
εί; τά παλαιά έργα. Ένα άπό αύιά εινε τό « Ημερολόγιον
άπορου Νέου» είς τό θέατρον Κοτοπούλη καϊ ό «ΆρχισΟηρουργός» είς τό,θέατρον Κυβέλης Ό «Άρχιαιδηρουργός»
έσημείωσε μίμν εξαιρετικήν επιτυχίαν. Ή Κυβέλη άπαράμιλλος είς τον ρόλον της. Έπίσης καί όλο; ό άλλος θίασος ά
νεδείχθη άντάξιος τής πρωταγωνίστριας.

Η ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Τό Ώδεΐον έκαμε τήν τιμητικήν του έμφάνισιν είς τά

"Ολύμπια μέ μίαν μελοδραματικήν παράσ-ασιν ύπέρ τοΰ "Ε
ρυθρού Σιαυροϋ Τό πρόγραμμα άριειά βαρύ έξετελέσθη
έν τούτοις πολύ επιτυχημένα λι.ϊ όλοι οί νεαροί καλλιτέχναι
εδειξαν μιαν άφοσίωσιν εί; τό έργον τό δ·τ<·1 >ν άνέλαβον
καί ένέπνευσαν πολλά; έλπίδα; διά 'ό καλλιτεχνικόν των μέλ
λον. Έν γίνει ή έμφάνι ιι; τή. ιιελοδραμ ιτ.κή; σχο.ή; τοΰ
"Ωδεί ου άφήκε τά. καλλίτερα: ;’.ι >υπ«ό <εις εί; τό κοινόν τό
όποιον άσφυκτι 'ώς παρηκολ ιύθησε ιού; νεαρούς καλλιτέχνας κατά τά; τρ^ΐ; έτ.τέρα; τή; παρακάσεως.

Φ
ΕΟΡΓΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Εί; τά Όλύμιια έδόθη ύ.τό τή; «Πατριωτική: Ένώσεως»
ή διάλεξις τού κ. Καφαντάρη'έπϊ τή εύκοιρίρ τής επετείου,
τής Αμερικανική; ανεξαρτησία;. 'Η απογευματινή είχεν εν
τελώς πανηγυρικόν χαρακτήρα, διότι πλήν τής ομιλίας τού
κ. Καφαντάρη, χορωδία ύπό τόν κ ΚαΛ,ημέρην έψαλε διά
φορα πατριωτικοί άσματα συνοδευομένη ύπό τή; μουσική;.
Ή εορτή έ/.ηξεν έν μέσφ θερχοτατων έ ιδηλώσεων έκ μέ
ρους τοΰ .-.οίνου ύ τέρ τή· Αμερικής.
Τήν έσ ,έραν <-ί Άθή.·αι έφωταγωγήθησαν καί εί; τά
θέατρα έδιδαχθησαν έργα σχετι,όμενα μέ τή-.- Αμερικανικήν
επέτειον.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΎ ΜΗΝΟΣ
ΙΟίΗΙΟΙ 1918
Ή Ειρήνη.
Ή απατηλή όντασία τής πραγματικότητας
διολισθαίνει μέσα άπό τάς ελπίδας και τούς πό
θου; τήςάνθρω ιότ ήτας, διαφεύγει μέσα άτό τάς
εΰμεγέθεις ότάς ιών δικτύων τάδ ιοϊα πλέκουν
μέ δακρυβρέ/.τους οφθαλμού; οί άγωνιώντες
λαοί και καμμία δύναμις δέν αναφαίνεται άκό
μη ικανή νά τήν άνευρη φέρουσαν κλάδον
έλαίας σύμβολον γαλήνη; είς τάς ψυχάς τών
συνταρασσομένων Κόσμων τοΰ πλανήτου μας.
Ή Ειρήνη.
*κ4γέρωχ·>ς άκόμη και ανάλγητος πλανδται
είς ύψη δυοάεώρατα, απρόσιτος σιών θνητών
τάς έπικλήοεις.
'Η Ειρήνη
Τό παίγνιον τών ισχυρών οί όποιοι δέν συγκινοΰνται άπό τά μαρτύρια και τήν καταστρο
φήν τής άνθισμένης νεότητος καί μόνον ένασμενίζονται εις λόγους πολιτικής περινοίας και
σκοπιμότητας!!
Ή Ειρήνη
Ή φυγαδευομένη Θεότης άπό τά όνειρα τής
φρενοπλήκτουκοσμοκρατορικής κατισχύσεως ή
όποίά δέν έχει όρια είς τάς βλέψεις της και τάς
φιλοδόξους δρμά; της.
‘II Ειρήνη
Άραγε θά παραμείνη έπί πολύ άκόμη δ
απραγματοποίητος πόθος τών θνητών ή κάποια
δύναμις άνωτερα τήν άναζητα εις τος άποκρύφους γωνίας τής Γης διά νά τήν φέρη λευκοκύσνον πρό τής άγων-ΰδους ζωής;
Άγνω ττυν γιά δλ : μα:,γιά τά Κράτη γιά
τάς Κυβερνήσεις, γιά τούς Λαού;,γιά τούς 11ολιτικούς, για τούς Στγ πηλάτας, γιά τού^ Βα
σιλείς.
Είναι δέσμια είς τών πραγμάτων τήν δύνα·

μιν καί αύτά μόνα θά καθορίσουν τόν χρόνον
ποΰ θ’άναλάμψη πάμφωτοςείς τάςάνθρωπίνόυς
συνειδήσεις. Καί άτυχώς τά πράγματα δέν εί
ναι ένθαρυντικά. Τό θηρίον παλαίει άκόμη μέ
άτεγκτον επιμονήν. Μεθυσμένου άπό πρόσκαι
ρους πολεμικός επιτυχίας,χυρτασμένον άπό τής
Ρωσικές σάρκες ποΰ μέ τόσην άριστοτεχνικό
τητα διεμέλισε και διεμοιραοεν, άνθίσταται μέ
άγωνιώδη λύσσαν πρό τής ηνωμένης δυνάμεως τών δημοκρατικών Λαών. Άνθίσταται διά
νά παρατείνη τήν αγωνίαν τοΰ κόσμου τίς
οϊδε γιά πόσα άκόμη χρόνια. Άλλά τό τέρμα
μακράν ή εγγύς θά έπέλθη τό αναμενόμενον
τήν μοιραίαν στιγμήν. Οί Δημοκρατικοί Λαοί
δέν άστειεύονται. Κατακτούν στρατιωτικώς,
πολιτικώς, κοινωνικώς, ιδεολογικώς. ‘Η ’Αμε
ρική διά στόματος τοΰ Προέδρου Οίΐλσωνος
δηλώνει ότι κάνεις περιορισμός δέν θά τεθή
είς τόν όγκον τών στρατιωτικών δυνάμεων
τάς δπι ίας θά στείλουν είς τήν Γαλλίαν.
«Οϊος δήποτε και άν είναι δ άριθμός αύτός,
θά εϊνε τόσος, όσος θ’ σρκέση διά νά νικήσωμεν τόν Γερμανικόν στρατόν. Πρόγραμμα τής
Άιιερικής εϊνε νά στείλωμεν δσον τό δυνατόν
περισσοτέρους άνδρας, περισσότερα τρόφιμα,
περισσότερα πυρομαχικά.»
«Θά πολεμώμεν έως δτου μάς εϊπη δ ’Αρ
χιστράτηγός μας δτι δ πόλεμος έκερδήθη.»
Αύται αί τρομεραί άλλά και παρήγοροι λέ
ξεις δίδουν ιδέαν τής άποφασιστικότητος τών
Λαών διά τήν τελικήν νίκην. Θά πολεμούν άποφασιστικώς, δι’ υπέρτατων θυσιών, διά μέ
σου ποταμών αιμάτων, άλλά θά πολεμούν διά
τήν δριστικήν νίκην.
Θά πολεμούν μήνας, έτη άκόμη, χωρίς κούρασιν, χωρίς ενδοιασμόν, καθημερινώς έπιτείνοντες τάς ψυχικάς καί υλικός των δυνάμεις,
άλλά θά επιτύχουν τήν εύτυχίαν τών παιδιών
μας, τήν έλευδερίαν τής άνθρωπότητος, τήν
έμπέδωσιν τής δικαιοσύνης καί τής ίσότητος.
'Η ειρήνη,, τό γλυκύ τής. άνθρωπότητος ονειρον, θά πτερυγίζη ίσως έπί μακρόν άκόμη
είς τάς χώρας τών νεφελών, άλλ’ δταν άστραπηβόλος κατέλθη είς τήν Γήν θά φέρη χαράς
Ευαγγέλια, θά κηρύξη τήν Άνάστασιν τής
Ζωής καί θά σκορπίση είς τήν άναγεννωμένην
άνθρωπότητα τούς νέους θησαυρούς τής πραγ
ματικής ευτυχίας έπί τοΰ άγρίως δοκιμασθέντος Πλανήτου μας
Δ. Λ. Ζ.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ Μ^ΥΣΑ

ΑΓΙΟΚΕΡΙ ΤΟ,ΣΚΡΑ
ΑΦ1ΕΡ0ΥΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ TCY 1918

ΠοίχΤί κονόνισ μέ σκοπό ντουφέκια μ’ τραγούδι
Τί δέ μ’ αρέσουν τά βιολιά δέκα ζυγιές νταούλια
Δικό μου θέλω τό σκοπό, δικό μου τό τραγούδι
Τσαρούχι μέ τή λεβεντιά κι ί φούντα μέ τσαρούχι
Γκρεμούς τοΰ; κάνει δεμισιές κοί τά βουνά ντερβένια
Π’ δπου πατεΐ τρέμ ει ή γης άναγαλλιάζ’ ό κόσμος
Καί κάθε δέντρο καί κλαρί τής γης κάθε χορτάρι
Στάζει αθάνατη δροσιά, τήν πίνουν, τή ρουφάνε
Τοΰ Χάρου δίνουνε κλωτσιές Χάρο δέ λογαριάζουν
Καί μιά ανοίγουν δεμισιά σ’τήμ’ Πόλι πάν καί μπαίνουν
Σ’τήμ
*
Πόλι. σ
* τήν Άγιά Σόφιά, σ’ τό Μέγα Μοναστήρι
Πέρ’ ώς τή Κόκκινη Μηλιά, σ’ τομ’ ποταμό Άφράτη
Καί μέ τά γόνατα σ’ τή γή, σ’ τόν- Άγιο μπαίνουν
Γονατιστά τόν προσκυνούν καί τόν δοξολογάνε
Κκί μέσα στήν Άγιά Σόφιά στέκουν καί λειτουργιώνται.
I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Άλη^ιτδς πολίτης της μεγάλης Δημοκρατίας
ό έν Άϋήναις Πρέσβυς τών ‘Ηνωμένων Πο
λιτειών δ κ.Δρόππερς έλαβεν ευκαιρίαν νά όμιλήοη δις πρδς τον ‘Ελ·
Ο κ. ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ληνικδν λαδν και έξέΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
&ηκε τάς ιδέας του
άπεριφράατως, χωρίς
περιστροφάς και διπλωματικάς επιφυλάξεις. Εϊπεν: Δέν άρκοΰν οί ένΰΌνσιααμοι και αί πολε
μικοί μόνον παρασκευαι τής Πολιτείας διά τδν,
τελικδν θρίαμβον. Πρέπει νά προσφέρη τδ ελ
ληνικόν κεφάλαιον γενναίας ενθαρρύνσεις άπδ
τάς άκόπους άπολαυάς του, άπδ τά κολοσ
σιαία εισοδήματά του. Αί ε’ισφοραι κάθε "Ελλη
νας πολίτου πρέπει νά εινε ανάλογοι πρδς δλας
του τάς δυνάμεις. Οί πλούσιοι, οί κεφαλαιούχοι,
οί συσσωρεύσαντες χρυσδν νά δώσουν χρήμα
πολύ, χρήμα άφθονον, νά εξαντλήσουν δλας των
τάς δυνάμεις και δλας των τάς πηγάς ύπέρ τής
πατρίδος.Κατ’ αύτδν τδν τρόπον ή έλληνικήέ&νική οικονομία θά πράξη τδ καθήκόν της και ή
‘Ελλάς θά ύψωθή εις τδ ίδιον ηθικόν επίπεδον
τών συμμάχων Ααών. Διά δευτέραν δέ φοράν
ώμίλησεν επ’ εύκαιρό
*
τοϋ εορτασμού τής έπε
τείου τής ’Αμερικανικής ανεξαρτησίας. Συνεκινήθη μέν ό κ. Πρέσβυς άπδ τάς ενθουσιώδεις
εκδηλώσεις τοϋ ‘Ελληνικού Ααοϋ ύπέρ τής ’Α
μερικής δέν έδίστασεν δμως νά διακηρύξη δτι διά
τάς μεγάλος στιγμάς δέν άρκοϋν τά λόγια καί αί
άπλαϊ εκφράσεις άγάπης και ευγνωμοσύνης. Όφέίλόμεν νά καταδείξωμενέναργέδτερον τά αιοθήμαίά μας εκεί ποΰ μας καλεΐ τδ καθήκον και ή
τιμή.Οϋτώ πράττοντες θά φανερώσωμεν τήν ευ
γνωμοσύνην μας καί τήν αγάπην μας εις τήν
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Μεγάλην Δημοκρατίαν την πέραν τοΰ Ατλαντι Αίβας, κάθε Εθνικήν βλάστησιν. ’Εχρειάζετο
κόν.
ή δρόσος τών μεγάλων άτοφάσεων. ‘Ο ΒενιζέΔις ώμίλησεν ό κ. Δρόππερς τσεκουράτα. χω λος καί τήν τελευταίαν στιγμήν ώμίίησεν! Έζήρίς περιφράσεις και διπλωματικός Επιφυλάξεις. τησε νά διάνοιξη όφθαλμού:, νά ύτομνήση κα
Άλλά τά λόγια του αΰιά αξίζουν εύρυτέρας δη θήκοντα, νά υπόδειξη τδν δρόμον τής εθνικής
μοσιότητας καί γιά τοΰτο δημοσιεύομεν είς άλ ζωής. Μάιαιαι προστάθειαι. Ό δ· όμος τής ε
λην στήλην όλόκληρον τήν πρδς τόν κ. Βενιζέ- θνικής ζωής ανήκει στούς εκλεκτούς. Καί Εκεί
λον επιστολήν του.
εστράφη όρμητικδς μέ τούς οπαδούς του. ”Εκ
*
τατέ άναζή δ ’Ελληνισμός καί τήν 14 Ιουνίου
* ♦
Εωρτάσθη πανηγυρικώς ή πρώτη Επέτειος τής
Ή δύναμις τής έξελίξεως ποΰ φέρει τάς διαρ ’Ελληνικής Άναστάσεως.
κείς μεταμορφώσεις είς τήν ζωήν και τήν φύσιν,
άνοιξε στή γυναίκα ένα καινούργιο επάγγελμα,
Τήν έκαμεν οδηγόν τών 'Ηλεκτρικών Τράμ.
‘Οκ. Γενικός Γραμματεύς τής Κ.Έπιτροπής
Έλλειψεν άνδρικδν προ- τής Εκατονταετηρίδας—τίτλος ποΰ Ικανοποιεί
ΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΜ σωπικδν και ή εύφυής καί κάθε φιλοδοξία—τίτλος χορταστικός—δ φίλος
αποφασιστική Έλληνίς,
κ. ΐ. Δαμβέργης στδ
ή νεωτέρα ‘Ελληνίς τής Εργασίας και τής δρά- Ο κ. I. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ στοιχεΐόν του. Αυτός
σεως, δέν έδίστασε νά άναλάβη και τδ έργον
ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ δημιουργός, αύτδς εκ
αύτό.
τελεστής, αύτδς δ έ
Πνοή πολιτισμού έσκορπίσθη μέσα στά τράμ. χων τάς Ιδέας, τάς Εμπνεύσεις, αύτδς ό ΕφαρΚάποια άπαλότης και ήμερότης Επεκράτησε μόζων, ό πραγματο ποιων, αύιδς δ ίκανοποιών
μέσα σέ περιβάλλον θορύβου καί αντεγκλήσεων. φιλοδοξίας, ό καταρρίπτων όνειρα. Αύτδς διο
Ό πόλεμος μάζύ μέ τάς άπαισιότητάς του φέρει ρίζει προέδρους, βαπτίζει ειδικούς, άναδείκνύει
καί τινα σημεία παρηγοριάς καί άνακουφίσεως, προσωπικότητας. Αύτδς εκμηδενίζει κοινωνικός
ωθεί τήν πρόοδον ταχύτερου είς τήν κοινωνικήν κορυφάς, καταργεί δικαιώματα. Αύτδς δ ίδιος
μας ζωήν καί μεταβάλλει άρδην παλαιάίς καί άς μάς Επιτρέψη νά τοΰ ΰποδείξωμεν μίαν πα·
σκουριασμένες ιδέες. Ό πόλεμος ηύνόησε κατ’ ράλειψιν: Διώρισεν, άνέδειξεν, άνύψωσεν όρμαΕξοχήν τήν γυναίκα καί τής άνοιξε διάπλατα τδν θούς συμπολιτών μα:—καί ελάχιστων φεΰ συμδρόμον τής χειραφετήσεως.
πολίτιδών μας —εις Προέδρους καί μέλη 20 Επι
*
τροπών —θαυμαστός ό άθλός του —Επιτροπών
γιά μνημεϊαι, γιά Εξωραϊσμούς, γιά δεξιώσεις,
Μέ τήν θέρμην, μέ τδν ενθουσιασμόν, μέ τήν δι αγώνας, δι
* Ιστορικός εκδρομάς, διά μουσικά
ειλικρίνειαν ποΰ αξίζει τδ Εθνικόν γεγονός τής έργα, γιά κοινωφελή Ιδρύματα, γιά συνέδρια,
Ενόιητος τοΰ Κράτους καί τής συμμετοχής γιά πνευματικούς αγώνας κτλ. κτλ. κτλ. ’ Ολα
τής 'Ελλάδος είς τδν κατά καλά, θαυμαστά, ώραϊα, μεγαλοφυά, πρόσωπα
Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ τής τυραννίας καί τής καί πράγματα. "Ολα μέ τήν σφραγίδα τοΰ ποΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ βαρβαρότητας αγώνα, Ε- λυπράγμονος, τοΰ πολυίδμονος, τοΰ Σοφοΰ Γε
ωρτάσθη τήν 14 λήξαντος, νικού Γραμαατέως τής Κ. ‘Επιτροπής τής
ή επέτειος τής ιστορικής αύτής ημέρας.
’Εκατονταετηρίδας φίλου μας κ.Ι. Δαμβέργη.
'Ολόκληρος ή ’Ελλάς εδονήθη άπό τάς ία- Άλλά, κατά τήν γνώμην μας, είς έν σημεΐον
χάς τοΰ εορτάζοντας Ααοΰ. Τδ δνομα τοΰ Βενι- Ελλιπή. Δέν αξίζει τήν προσοχήν του ή Γεωρ
ζέλου διά μυριοστήν φοράν εκυριάρχει παντού. γία; Δέν προώδευσεν ό ‘Εθνικός αύτδς Κλάδος
'Η σ ,δηρά του θέλησις, ό άτεγκτος πατριωτι κατά τήν διαρρεύσασαν εκατονταετηρίδα; Γιατί
σμός του, ή αλύγιστος άποφασιστικότης του, ά- τδν παρέλειψεν ό κ. Δαμβέργης; Δέν είνε δυ
μιγνίοντο με τδν άνεπιφύλακτον θαυμασμόν νατόν νά προστεθή μία εικοστή πρώτη Επιτρο
όλων μας πρδς τδν ύπέροχον πολιτικόν τής πή μέ Πρόεδρον τδν κ. Χασιώτην ή τδν κ. Κα·
νεωτέρας ’Ελλάδος.
λούδην καί μέ μέλη τούς διαπρεπεστέρους τών
Κακή μοίρα εδούλωσε τήν ψυχήν, τοΰ ”Ελ· γεωπόνων μας; Οί κ. κ. Κουισομητόπουλος,
λητος τέως ‘Ηγεμόνος, πρδς τήν άγριότητα Κυριάκός, Χαρακωμένος, Μαργέτης κ.τ.λ. δέν
κοαμοκρατορικών βλέψεων καί άπέβη οϋτος θά άπετέλουν ένα σύνολον εργασίας θετικής
όργανον συμφορών τής πατρίδος. Ό Θεός όμως πρδς άνάδειξιν τοΰ σπουδαιοτάτου αύτοΰ εθνι ■
τής ’Ελλάδος έταξεν αντιμέτωπαν τδν ’Αρχηγόν κοΰ κλάδου; Εύλαβώς τδ ύ ιοβάλλομεν είς τδν
τής Φυλής, ό όποιος δέν έδίστασεν είς τήν χρή- σοφόν φίλον μας κ, Δαμβέργην, μέ ιδιαιτέραν
σιν τών μέσων. Ή σωτηρία τοΰ τόπου δέν άπε- παράκλησιν καί πρδς τδν φίλον Πρόεδρον κ.
όέχετο αμφιταλαντεύσεις. Τδ Κωναταντινικδν Σοφούλην, είς περίπτωσιν καθ' ήν άπορριφθή
καί Γουναρικού καθεστώς έμάρανεν, δπως ό ή γνώμη μας άπό τδν κ. Γενικόν Γραμματέα.

Μέ μίαν δειλή-» δμως παρατήρησιν. ‘Ημείς υ
*ποδεικνύομε ’ τούς ειδικού; καί άφιέμεθα είς τήν
εμπνευσιν τοΰ κ. Δαμβέργη νά δ-ορίση, κατά
τήν Επικρατήσασαν συνήθειαν, είς Επίτροπός
ειδικών, δι ηγόρους, ιατρούς, φαρμακοποιούς,
καθηγητάς τοΰ Πανεπιστημίου κτλ. κτλ. διά νά
μας γνωρίσουν τήν ‘Ελληνικήν Γεω,.γίαν!! “Ισως
δμως ή μέθοδος αύτή νά είνε ή Επωφελεστέρα
καί ή πλέον σοφή.........
♦

'Ενα άπδ τά άφθονώτερα Ελληνικά προϊόντα,
τδ τυρί, εξηφανίσθη άπδ τήν άγοράν. Ή άλάνθαστος μέθοδος τής άποκρύψεως, ή δποία επλούτισε τούς θιασώτας της, διά
ΤΟ ΤΥΡΙ τής μεταπηδήσεως άπδ τά πλού
σια θυλάκια τών εφοπλιστών
είς τά παχύτατα καί πολύλυγδα πορτοφόλια τών
μπακάληδων τοΰ ύπεραφθοτοΰντος χρήματος,
τίθεται πάλιν είς εφαρμογήν. Ή ‘Ελληνική
Διοίκησις ροχθεΐ είς μακαριότητα καί δ καταδυναστευόμενος πληθυσμός κατάζαλισμένος άπδ
τήν Επιτυχίαν τών μεθόδων τών αισχρό ιερδών
Ελεεινολογεί τήν τύχην του καί ζή μέ τήν εξ
ύψους παρηγοριάν.
Έν τώ μεταξύ τδ γευστικώτατο καί υγιεινό
τατο τυρί τδ άπολαμβάτει δ εσμδς τών εφοπλι
σκικών κύκλων καί είς ήμάς απομένουν τά ονει
ροπολήματα καί οί αόριστοι πόθοι.
;

*
* *

Μερικαί Γερμανικοί προσωπικότητες άνωτέρας διανοητικότητας καί ύψηλοτέρας ψυχοσυνθέσεως εξαγνίζουν τήν Γερμανικήν ψυχήν μέ τδ
θάρρος τών γνωΠΩΣ ΕΞΑΓΝΙΖΕΤΑΙ μών των καί τήν
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΨΥΧΗ αποφασιστικότητα
τών σκέψεών των.
Μετά τάς περιφήμους αποκαλύψεις τοΰ ύποκόμητος Αιχνόβσ.ιυ Ιδού ή διαμαρτυρία τοΰ Γερ
μανού σιρατηγοϋ κόμητος Μονζελάς. Άπηλλαγμένος τής παράφοονος γερμανικής Ιδεολο
γίας δημοσιεύει άρθρον είς τήν «Βερολίνειον
Ήμερησίαν» δεν διαθεσιμότητι Γερμανό: στρα
τηγός τοΰ πεζ.κηΰ διαααρτυρόμενος κατά τών
γερμανικώνβιαιοτήτων,κατά τής Ιμπεριαλιστικής
πολιτική, τής πατρίδος του ποΰ εύρίσκεται αντικρυς αντίθετος πρδς τά παραγγέλματα τής Δι
καιοούιης, τής Φιλανθρωπίας, τοΰ Πολιτισμού.
Τά μαρτύρια τοΰΒελγικού Ααοΰ δέν τδν αφή καν
άσυγκίνητον καί ή φωνή του, ή διαμαρτυρία του
εινε δ εξαγνισμός τής γερμανι ής ψνχ,ή>- Δεί
χνει ότι ή χώρα αύιή δέν έχει μόνον Γουλιέλμους κτί Χίνδεμπουργ καί Λούντεντορφ και
Κρό.τριντζ άέλά καί Αιχνόφσκυ καί Μονζωλας.
« ·

Μέσα στής τραγικές στιγμές ποΰ διερχόμεθα

έρχεται Ενίοτε ή Ελληνική Διοίκησις καί μάς
χαρίζει τόνους τινάς εύθυμίας καί φαιδρότητος.
Αύτούς τούς τόΠΩΣ ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ νους εσχάτως τούς
εσκόρπισεν άπαλά α
παλά ή πρδς καταστολήν τών πυρκαϊων
τών δασών μέριμνα τοϋ Υπουργείου τής Γε
ωργίας.
Λεπτεπίλεπτος έρευνα καί ύπόδειξΐς μέτρων
σοφών καί σοβαρών διά τήν κατάπαυσιν
τών πυρκαϊών, διά τήν καταστολήν των. Ούδεμία μέριμνας ούδέν μέτρον, ούδεμία σκέψις, ούδεμία πρόβλεψις διά τήν πρόληψ ι ν αύτών.
Αθάνατη ‘Ελληνική Διοίκησις. Ξαπλωμένη
μέσα στής άΐ>απαυτικές πολυθρόνες τών γρα
φείων της, περιβαλλομένη άπδ τούς δροσιστι
κούς άνεμιστήράς της, ή άθάνατη Ελληνική
Διοίκησις εξαπολύει έ γ κ υ κλ ίου ς λεπτομερεστάτας καί...άποκοιμάται ικανοποιημένη άπδ
τάς πολυτίμους οδηγίας ποΰ άπέστειλε στήν ύπ’
αύτήν δασικήν υπηρεσίαν. ’Έτσι σώζονται τά
δάση....
■
*
**
Άπδ τής τραγικώτερες συμφορές ποϋ εδο’
κίμασαν καί. δοκιμάζουν οί σύγχρονοι πολεμισταί είνε ή στιγμές ποΰ περνούν όσοι ζοΰν μέσα
στά τορπιλλιζομενα ύποΗ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΗ βρύχια,‘0 θάνατος Εκεϊ
ΣΥΜΦΟΡΑ
εινε έπί τοσοΰτον έπώδυνος καθ ’ όσον άλλως
είνε άναπόφευκτος. Ή μόνη άνακούφισις είνε ό
δρόμος τήςαύτοκτονίας.Εινε ή μόνη όδδς τής σω
τηρίας. Ό ταχύτερος καί άμεσώτερος θάνατος,
ή ραγδαία, ή ακαριαία εκμηδένισις εινε ή μεγαλειτέρα καί θετικωτέρα εύτυχία Άν βρεθούν
διστάζοντες καί έλπίζοντες ύφίστανται τά άγρίώτερα μαρτύρια τής ζωής. Πνευματικοί, ψυχι
κοί κάί σωματικοί πόνοι συνηνωμένοι δίδουν
ιδέαν τής φρίκης τήν όποιαν δοκιμάζουν. “Οταν
βραδύτερου, κατά τήν μεταπολεμικήν εποχήν,
επέρχονται άιελεύτητοι αί περιγραφαί τών πο
λεμικών συμβάντων, ή άνθρωπότης θά αίσθανθή κλονισμόν άπδ τάς περιγραφάς τών ολίγων
εκείνων οί όποιοι κατώρθωσαν οίμώζοντες καί
ύπδ τδ κράτος τρομερού ψυχικού κλονισμού νά
έπίζήσουν.
*
* *

■ ·.
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Έ,ύρισκόμεθα.στήν.■ εύχάριστον θέσιν, μέσα
στή σαχάρα τής κακοδαιμονίας μας, ν’ άνευρίσκωμεν καί τινα σημεία ίκάνοπδίήτικά, σημεία
προόδου κοινωνικής
ΜΕΡΙΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ άξια πολλής προσο
χής. 2d Σχολικά
Ταμεία είνε θεσμός ενέχων μεγίστην ηθικήν
σημασίαν. Φέρει είς στενοιέραν επαφήν τδ Σχο-

■
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λεϊον μέ τδ Σπήτι. Οί γονείς ·δά ένδιαφέρωνται
δια τδ Σχολεϊον. Εΐνε τοΰτο σπουδαιότατον. ‘Ε
πιτροπή άπο γονείς δά φροντίζη διά τους πό
ρους τοΰ ταμείου οί όποιοι δά χρησιμεύουν διά
διαφόρους σχολικάς άνάγκας. Εΐνε μία πνοή
προόδου γεμάτη άπό δροσιά καί Ενδιαφέρον διά
τήν μαέλητιώοαν νεολαίαν.
'

*
* *

Χάριν τής 'Ιστορίας αναδημοσιεύομεν τούς
αποπνέοντας τόσην διαλλακτικότητα βρους τών
Παγγερμανιστών τούς διατυπωδέντας εις τδ
Ράϊχσταγ.
ΧΑΡΙΝ ΊΗΣ ΙΣ1ΟΡΙΑΣ
Ζητούν πολύ
μικρά καί ασή
μαντα πραγματάκια. Άζιοΰν τήν προσάρτησιν
τών Φλαμανδικών καί τών Γαλλικών παραλίων
μέχρι τοΰ Καλαΐ συμπεριλαμβανομένου. Τήν
προσάρτησιν τών μεταλλειοφόρων περιφερειών
τον Μπριά καί τοΰ Αογκβύ. ‘Εκχώρησιν εις
τήν Γερμανίαν τοΰ Τοΰΐ, τοϋ Βερδέν καί όλης
τής ανατολικής των περιοχής. Παραχώρησιν ο
λοκλήρου τοΰ ‘Αγγλικού στόλου μετά ώρισμένων άνΰρακευτικών ναυτικών βάσεων. ‘Επιστρο
φήν είς τήν Ισπανίαν τοΰ Γιβλαρτάρ. *
Εκχώ·
ρησιν τής Αίγυπτου καί τής Διώρυγας τοϋ
Σουέζ είς τήν Τουρκίαν. Διαμελισμδν τής Σερ
βίας καί τοϋ Μαυροβούνιου μεταξύ Αυστρίας
καί Βουλγαρίας. Πληρωμήν ύπδ τής Γαλλίας,
'Αγγλίας και ‘Αμερικής όλων τών πολεμικών
δαπανών τής Γερμανίας καί τών Συμμάχων της
καί χωριστήν άποζημίωσιν στή ΓερμανίαΟ,ΟΟΟ,
000,000 στερλινών.
‘Εκείνος ποΰ Ελα γεΚάομ τελευταίος άά γελάοη μέ τή καρδιά του.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Ό πρώτος Λόρδος τοΰ Ναυαρχείου Σέρ ’Ήρικ Γκίντες έβεβαίωσεν οττ οί Σύμμαχοι έξακολουθοϋν βυθίζοντε;
Γερμανικά υποβρύχια πλειότερα τών ναυπηγο^μένων.
—· Είς τήν Γερμανίαν εμπνέει φόβου; ισχυρούς ή ιδέα
τ·ΰ οικονομικού κατ’ αύτής πολέμου, κατά τήν μεταπολε
μικήν ίποχήν.
— Άπέθανεν ό Σουλτάνος τής Τουρκίας Ρεσάτ Μεχμέτ Α'.
Έδηιοσιεΰθησαν συγκινητικοί έπικήδείοι υπέρ τοδ
άποθανόντος γεραροΰ δημοσιογράφου Σταύρου Βουτυρά
είς ολας τάς εφημερίδας.
— Ολοι έπάξιοι τοϋ ίκλιπόντος άνδρός.
— Μέ τήν διαφοράν οτι νεώτεραι ειδήσεις φέρουν με
ταξύ τών ζώντων τον εκλεκτόν τής Κων)πόλεως λόγων
κα’ δημοσιογράφον.
— ’Ανεκλήθη ό στρατηγός Γκυγιωμα άνατεθείσης είς
αυτόν τής δ'.οικήσεως τών Παρισίων.
Επίσης και ό στρατηγός Μπορτώ.

— Αντ’ αύτών άνετεΟη ή μέν άρχησ-τρατηγεία τών
Συμμαχικών έν Μακεδονία δυνάμεων είς τόν - στρατηγόν
Ντ’ Έ«ρέ, ή δέ γενική έπιτελαρχία είς τόν ’Ελληνικόν
στρατόν εις τόν στρατηγόν Γκραμμά.

— Έτέθησαν είς κυλοφοοίαν τά νέα χάρτινα δίδραχ
μα, προσόμοιαζοντα κατά πολύ προς τά Ιταλικά χαρτο
νομίσματα.
— "Εχουν δέ ταϋτα τό ίδιίζτν 8:ι εί·ε τ: ποώτον επί
σημον νόμισμα τοΰ Κράτους μεταξύ τών χαρτονόμισμά
των.
— ’Αναγράφουν άντι «’Εθνική Τράπεζα» «Βασίλειον
τής Ελλάδος».
— Ευτυχώς διεψεύσθη ή δολοφονία τοϋ Τσάρου Νικο
λάου Ήγεμόνος ήπιου.
— 'Ο πολύς Κερένσκυ άνεφάνη είς Γαλλίαν και ’Αγ
γλίαν χωρίς όμως νά συγκράτηση τον ένθουσιασμον ποΰ
ήγειρε διά πρώτην φοράν τό όνομά του.
— Αί Αύστριακαΐ άπώλείαι κατά τήν τελευταίαν νι
κηφόρου 'Ιταλικήν έπίθεσιν υπολογίζονται είς 260.000
άνδρα:,
— Ή αστυνομία έζήτησε νά έμφανισθώσι πρό αύτής
αί άποτελοϋσαι τό θή'.υ προσωπικόν τών θιάσων, πλήν
τών Πρωταγωνιστριών.
— Γενική αναστάτωσες είς τάς θεατρικά; τάξεις άλλά
καί πλήρης ματαίωσι; τοϋ το/.μηοοΰ άστυνομικοϋ μέτρου.
— Οί Γερμανοί είχΟν τοποθετήσει εί; τάς τάξεις τών
Αυστριακών τό «Τάγμα τών Ετιτάξεων».
— Φέρον τοΰτο βοϋρτσες καί έτικέτίες τοιχοκολλή
σεων κατεγίνετο νά έπικολλα παντοϋ όπου εύρίσκοντο άν τικείμενα τής άρεσχείας τών Γερμανών διοικητών μίαν
στερεότυπον έπιγραφήν.
— ’Ιδιοκτησία τοϋ Αύτοκρατορικοϋ Γερμανικού Στρα

τοδ.
— Αύτή ήτο ή μόνη βοήθεια ποΰ προσέφερον οί Γερ ·
μανοί εις τούς Αύστριακοΰ; κατά τήν μάχην τοΰ Πιάβε.
— ’Αναμένεται διά τον προσεχή μή α νέα κολοσσιαία
γερμανική έπίθεσις είς τό Δυτικόν.
— Είς τ; "Αλμπερτ Χώλ τοϋ Λονδίνου έδόθη μεγάλη
μουσική συναυλία ύπέο τού Βε«.γικοϋ Έρυθοοΰ Σταυρού.
— Ό Λόρδος Κώρζον δμιλεϊ κατά τι διάλειμμα και
αποκαλύπτει ότι μεταξύ τών θεατών παρευρίσκονται άπαρατήοητοι καίοί Βασιλείς τοϋ Βελγίου.
— Τό τί έπηκόλούθησε δέν περιγράφεται.
— Καί το συμπαθέστατου καί ήρωϊκότατόν Βασιλικόν
ζεΰγος τοϋ Βελγίου είχε φθάσει είς Λονδΐνον έκ Γαλλίας
δι ’ αεροπλάνου.
— Οί καιροί αύτοί έχουν καί τή; εύμορφιές των.
— Αί Συμμαχικαί δυνάμεις είς ’Αλβανίαν προελαύνουσαι νικηφόρως άπειλοϋν σοβαρώς το δεξιόν τών Βουλ
γάρων.
— Ένφ τό αριστερόν των απειλείται άπό τά δικά μας
στρατεύματα.

ΙΙΜΠΙ Μ1ΜΓ2

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΛΒΦΥ

Ή συνέχεια τήςδημοσιεύσεως, τής ύπό τυν
άνωτέρω τίτλον περισπούδαστου μελέτης τοΰ
κ. Δε-Βιάζη, αναβάλλεται διά τό επόμενον
τεύχος. Λόγφ ταχυδρομικών ανωμαλιών δεν
έφΟασεν έγκαίρως είς τά Γραφεία μας.
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Ή Μοναχή Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
'Ο Έξιλαβμ,ός Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Ή Κ,λβφτοποΰλα Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Ή Τζένη μ.έ τό γέλοτο τηςΚοιιωνικόν δραμά
των μονόπρακτοι’ μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
'Όταν λεέπγ; το χρήμ,α Δράμα κοινωνικόν τρί
πρακτον. Παντα ΔιόαχΟεντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.

Σειραϊ τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ A'. Β'. Γ\ Δ\ Ε'. ΣΤ'.
Ζ ’.Η’. καϊΘ·. έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας προς 30 φρ. έκάστη

