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Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον εΐς τά γραφεία μας άναγγέλλεται.
Αί έγγραφαί άρχονται άπό 1ης έκαστου μηνός.—Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
'Η Ελλάς πανηγυρίζει.—Αύιός και’Εκεΐνοι.—Τά ’Ιταλικά και τά έν πεζφ λόγφ έργα τοϋ Κάλβου
Χχ. Λεδιάζη.—Τά Λαϊκά Δικαστήρια.—Μ. <*>. Χχΐτχ.—'Η Θεσσαλία ύπό Γεωργικήν άνάπλασιν
Α. Λ.. Ζ· — Γεωργικοί Σύνδεσμοι έν Ίρλανδίςι I. II. Χτχμ,χτούλη.— ’Από τήν Καλλιτεχνική
Κίνησι.—Άπό τή Ζωή τοΰ μηνός, A. A. Ζ.—Άπό τά κοινωνικά πένθη.—Ό Κόσμος.—’Ολιγόστιχα.
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ΔΗΛΩΣΙΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Ή «Ελληνική ΈπιΟεώρησις» παλαίσασα μέχρι τοΰδε είς μυρίας δυσκολίας
διά τήν έξεύρεσιν χάρτου είναι ηδη υποχρεωμένη νά εμφανίζεται μέ μορφήν καθαρώς πολεμικήν, μορφήν τής άνάγκης.'Η κρίσις τοΰ χάρτου έφθασε στό όξύτατον σημεΐον καί δέον νά θεωρήιαι άθλος καί δτι κατορ&ώνομεν νά έκδιδώμεθα.
Ή τιμή τοΰ χάρτου έφθασε πλέον είς απρόσιτα ύψη.
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Τήν 16 Σεπτεμβρίου θά τήν καθορίσωμεν κόβλητος, φυγόμαχων παρέδιδε τά πάντα αρ
μεταξύ τών έορταστικών ιστορικών στιγμών κεί νά σώση τήν ζωήν του!! Αί υπερφίαλοι
τής έθνικής μας ζωής.
βλέψεις του έπί ξένων εδαφών κατεσυνετρίβηΤρεις έπίσημοι τής Βουλγαρίας αντιπρό σαν ώς ή πλέον εύθραυστος ύαλος. Ή ήγε
σωποι, ποιος ξέρει αν δέν τούς έξέλεξεν ή μονία του είς βάρος γειτόνων Λαών κατερραμοίρα άπό τούς πλέον υπερφιάλους έθνικό- κώθη, κατέρρευσεν ώς χιονοστοιβάς διαλυοφρονας, άπό τούς πλέον πεφυσιωμένους πατρι
μένη είς τήν έλαχίστην ριπήν τοΰ άνέμου.
άπας, ταπεινοί, σκυθρωποί, άφωνοι, ικετευτι
Ή ελληνική καί συμμαχική θυελλώδης· ορ
κοί, κύπτοντες άσυζηιητεί είς πάσαν άξίωσιν μή παρέσυρε τά πάντα καί άν δέν έσπευδον
τών νικητών των, ύπέγραφον μετά σπουδής θρηνοΰντες καί άπολοφυρόμενοι νά ζητήσουν
σωτηρίαν συνθηκολογοΰντες ή βουλγαρική
τόν έξεΰτελισμόν τής πατρίδος των.
Ή Θεία Δίκη διά τών ’Ελληνικών καί Συμ άτιμία καί βαρβαρότης θά ύφίστατο άκόμη
μαχικών οπλών έτιμώρησεν ενα Λαόν άνίκα- καιριώτερα τά τραύματα τής ταπεινώσ&ώς καί
νον νά αίσθανθή πέραν τής θηριώδους υπου τής καταστροφής.
Ή Ελλάς ευγνωμονούσα τήν Συμμα χικήν ,
λότητας καί τής άπιστου δολιότητος καί τής
αιματηρός έξουδετερώσεως τών ύπό τήν πτέρ συμβολήν, εύγνωμονοΰσα διά τάς θυσίας τών
ναν του δουλευόντων πληθυσμών. Τόν έτιμώ- Προστατίδων Δυνάμεων, στήνουσα βωμόν α
ρησε μέ τόν πλέον δίκαιον καί λογικόν τρό ληθινής λατρείας είς τήν ιδέαν ειλικρινών δε
πον τόν έταπείνωσε, τόν έξηυτέλισε, τόν ώδή- σμών τών ισχυρών φίλων μας, πανηγυρίζει
γησεν είς άποσύνθεσιν εσωτερικήν, άφοϋ προ διά τούς θριάμβους τών παιδιών της καί ευλο
ηγουμένως τόν έρριψεν είς τήν έπώδυνον κυ γεί τήν Θείαν Δύναμιν ποΰ εύώδωσε τούς άριαρχίαν τών Τευτόνων. Τό χάρμα καί ή ύπε- γώνάς της καί έγιγάντωσε τάς έπιτυχίας της.
ρηφάνειά του, ό στρατός του,νικημένος, πανι

499
«Μέσα σέ τραγούδια ηρωικά, σέ θούρια και
κραυγές πολεμικές αρχίζει τδ ’Ελληνικόν κανόνι
νά υποδέχεται τδν εχθρόν. Οί στρατιώται μας
δέν κρατιούνται πλέον. Γιομάτοι ά τό θάρρος,
αποφασιστικοί, μέ τήν πολεμική διάθεσι στήν
γενναία τους ψυχή ψάλλουν τδ στρατιωτικό
τραγούδι ποϋ τώρα τελευταία έβγήκεν ά τδ μέ
σα άπό τήν ‘Ελληνική ψυχή τοϋ άγαπημίνου
μας Φρουρίου.»

Λ

AVTOS KAI SKCINOI
Πόθος κρυφός, γλυκύς τοϋ Ελληνικού
Λαού μετεβλήθη είς μεγαλειώδη πραγματι
κότητας. "Ενας Βασιλεύς τυφλωμένος άπό
έγω'ισμόν, άπό γερμανισμόν, άπό ολέθριας
συζυγικός επιδράσεις, ακατάρτιστος επι
στημονικός, ιστορικός, στρατιωτικός, χωρίς
αγνά ελληνοπρεπή αισθήματα, περιστοιχούμενος άπό στρατηγούς καί πολιτικούς τής γερμανοκρατουμένης, ψυχής των διεστραβλωμένων
αΐυθη .-.ιων, των υστερόβουλων άντιλήψεων,
τοϋ ίσχνοΰ πατριωτισμού, τής κουφότητας,
τής μωρίας ένός Σκουλούδη, ένός Γούναρη,
ένός Μεταξά, ένός Ρούφου καί τής άλ
λη; σπείρας των άναξίων προσοχής μικροζωϋφίων, μικροπονήρων, μικροπολιτικών,
μικροα. μφεροντολόγων,
μικροαυΛοδούλων,
παραδώι ι 'Ελληνικά Έδάφη, Ελληνικά 11ολεμοφόδια, Ελληνικά Φρούρια, ‘Ελληνικόν
Στρατόν, Ελληνικούς Λιμένας ’Ελληνικούς
Πληθυσμούς, Ελληνικός Πόλεις, Ελληνικά’
Χωρία, Ελληνικός ’Εκκλησίας, Ελληνικά
Σχολιΐα,Ελληνικούς Τάφους, Ελληνικές 11εριουσίες, είς τόν μισητότερον καί άπεχθέστερον καί τυραννικότερον εθνικόν μας εχθρόν,
τόν θηριώδη καί αιμοδιψή Βούλγαρον.
Elye μία άπό τάς άπαισιωτέρας σελίδας τής
‘Ιστορίας μας ή παράδοσις τής ’Ανατολικής
Μακεδονίας είς τήν βουλγαρικήν ληστρικήν
βουλιμίαν. Δέν φαντάζομαι ότι θά ύπαρξη
ιστορικός ό όποιος θά μπορέση νά εύρη ση
μεία δικαιολογητικά τής Ελληνικής αύτής
άνανδρειας, άβουλίας, παραφροσύνης, μέθης
καίτυφλώσεως. "Οπως δέν πιστεύω ότι εξακο
λουθούν υπάρχοντες γνήσιοι Έλληνες— έξω
άπό τούς Βουλγαρίζοντας, τούς Γερμανοπλήκτους, τούς ■ Ύποέλληνας, οί δπυΐοι νά μήν
αίσθάνωνιαι τήν όδύνην είς τήν ψυχήν έπί τή
άναμνηοει τής παραδόσεως Ελληνικής χώρας

καί τήν άφθαστον συναίσθησιν τής χαράς έπί
τή ανακτήσει τών βουλγαροκρατουμένων έλ
ληνικόν εκτάσεων.
‘Ότι κυρίως έπροξένησαν όδύνην, έκ τοΰ
έθνικοϋ αύτοΰ αίσχους είς τήν ελληνικήν ψυ
χήν, ή; ον ή παράδοσις τοΰ Ροϋπελ μέ τά
πολύτιμα πολεμικά του εφόδια. ‘Ο "Ελλην
σπανίως έπόνεσεν είς τάς δυσχειμέρους στιγμάς τής έθνικής του ζωής τόσον, όσον δταν
έγνώσθη ή άνίερος άπόφασις τοΰ Βασιλέως
του καί τής Κυβερνήσεώς του, νά παραδώ
σουν άμαχητεί περίβλεπτον Ελληνικόν φρούριον είς τούς άγριους άπογόνονς τοΰ Κρούμου.
Τόν πόνον αύτόν τής Ελληνικής ψυχής
τόν βρίσκουμε μέσα στής απλές γραμμές Έλληνος στρατιώτου, τέκνου τοΰ άγνοΰ Ελληνι
κού Λαού, ό όποιος εύρεθείς κατά τόν Μά’ίον
τού 1916 έντός τοΰ περιμαχήτου φρουρίου
περιέγραψε μέ λόγια άπλά τά θλιβερά συναισθήμαια πού έκυριάρχησαν στήν ψυχγ'ι του.
Έκ τής επιστολής αυτής ποΰ έξεπροσώπει
τότε τήν άπόγνωσιν τοϋ Ελληνικού στρατού
δημοσιεύομεν περικοπάς τινάς:
«Ίήν 13 Μαΐου οί σκοποί τοϋ Ροϋπελ είδαν
μακρυά πιο πέρα άπο την Ούδετέραν Ζώνην
κινήσεις Βουλγαρικών στρατευμάτων και ειδο
ποίησαν ίεραρχικώς τδν Διοικητήν τής φρου
ράς. ‘Ο Διοικητής μας άφοΰ διέταξε νά λάβουν
τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν άμυναν έσπευσε ν’
άναφέρη είς τήν Μεραρχίαν και τδ Δον Σώμα
Στρατού τάς υπόπτους κινήσεις τών Βουλγά
ρων. Τήν ίδια δέ στιγμή παρέταξε τους άνδρας
του είς θεοιν άμύνης. Μέ άκραν προθυμίαν
καί άκράτητον ενθουσιασμό έπιασε τήν κατάλ
ληλον θέσιν τδ Ιίεζικόν μας, ένφ τδ Ιΐυροβολικδν έλαβε διαταγήν . νά κτυπά τδν εχθρόν ποϋ
ήρχετο εναντίον μας.»

« Ή ψυχή μας γιομίζει άπδ φρίκη, άπδ πό
νο, άπό άγανάκτησι.»
«Μέ τή δύναμι νά φανούμε στούς εχθρούς
μας οάν άναδροι καί δειλοί; ’Εμείς λαγοί, εμείς
φυγάαες;»
«Καί μέ τί πρόσωπο νά δούμε τούς δικούς
μας;
«Τούς συναδέλφους μας, τά σπήτια μας, τά
φιλικά μας πρόσωπα;
«Μέ αυτές τής πίκρες, μ’ αυτές τής ντροπές
στή ψυχή δέν μπορούσαμε νά δεχθούμε μιά
άποτομη οιαταγή πού έλεγε:»
«ισόγειε.»
«Ιίαραοώστε τδ Ροϋπελ στούς εχθρούς.»
*Δέν πιστεύαμε σέ τέτοια ανανδρεία.»
«ι.ίμαστε έιο.μοινά παρακ ,ύσωμεν.»
«Μίθεκαμε ν' άπειθήσουμε στές διαταγές
τών άνωτέρων μάς.»
«Στην άρχή μέ ψιθυρισμούς, ύστερα μέ φω
νές πιδ ζωηρές έζητούσαμεν εξηγήσεις, έρωτούοαμε τούς ανωτέρους πώς τολμούν νά παραδί
δουν τδ φρούριον άμαχητεί, ποϋ βρίσκουν τδ
ψυχικό θάρρος, πού βρίσκουν τήν λαλιά γιά νά
μας όιατασοουν στό αίσχος αύτό, στήν μεγάλη
αύτή ντροπή.»
«Κάθε Ελληνας στρατιώτης είχεν αγαπήσει,
είχε οεμενύ ένα μέρος από τή ζωή του μέ τούς
βράχους, μέ τα φτωχο-.οΰλουδα, μέ τόν άέρα,
με τα κανόνια, μέ. της όρισες τοϋ φρουρίου καί
δέν είχε ιήν ούναμι να τα άποχωριοθή ζωντανός, »
«Βουές φορές δέν τα έσιγοτραγουδήσαμε σάτ
τήν πιο τρυφερή μας άγαπη I
«‘Οταν ήλθαμε έοώ μέσα στρατιώται τής
πατρώας είχαμε όκοι όρκισθη νά βγούμε νικηταί
και να ΐρεςουμε πρός βορραν, άλλως νά πέσωμε
νεκροί αφού υπερασ.ιισθουμε καί τό τελευταίο
λιθαράκι καί ιήν τεκευταια γωνία τοϋ Ροϋπελ.
ι!
*
«
υιαιαγη για να φυγωμε, γιά νά παραδοθι] ιό ίθ^ουριον ήτανε ΐρΐ, χειρότερη άπό τδ
θαναίο και ο.οι μας μέ μια φωνή έφωνάζαμε.»
«(Λ πιό ζωηροί απο μάς οέν συγκρατούνται
πλέον.
α±ουν πιό ουναια, πιδ ζωηρά, μέ
μια αγανα πησι που οέν κρύβεται. Φωνάζουν
πενυ μ-, αγρία, έκδικήιι.ια. «3ίζοτ<δβτ6 τούς

«Αί βολαί τών κανονιών μας επιτυχημένες
ζυγισμένες σπείρουν τδν τρόμον καί τδν όλεθρον
στής Βουλγαρικές φάλαγγες. Αμέσως σταμα
τούν τήν όρμή τους, άναχαιτίζουν τήν προέλασί
τους.»
«Δέν έπερίμεναν νά τούς υποδεχθούμε μέ
τδν τρόπον αύτόν καί σηκώνουν λευκές σημαίες
γιά νά ζηιήσουν νά παύση τδ πϋρ. Κατάλαβαν
ότι στό δρόμο τους βρίσκονταν στήθια γενναίων
πολεμιστών, άληθινοι ’Αετοί, άπό κείνους πού
γνώρισαν στής ένδοξες μάχες τοΰ 1913.»
«Ό Διοικητής μάς δίνει διαταγάς νά παύση
τδ πϋρ, άλλά να μή φύγωμε άπδ τάς θέσεις
μας μέχρι νεωτέρας διαταγής. Στό μεταξύ διά
στημα μυριζόμεθα ότι έστελναν τηλεγραφήματα
ατό Δον Σώμα, στό Έπιτελεϊον, στη Κυρέρνησί. Καταλαβαίναμε μια κίνησι ασυνήθιστη,
άλλά δικαιολογημένη των αξιωματικών μας,
ποΰ σέ μιά τέτοια δύσκολη στιγμή δέν εΐ,έυ
ραν τί δρόμο ν’ άκολουθήσουν. Εμείς οι
στρατιώται ποΰ δέν κρατειύμαστε πιά, ανήσυχοι
γιατί μας διέκοψαν τήν δουλειά μας, ανυπόμο
νοι νά κτυπήοουμε τό μισητό εχθρό, ρωτάμε
δεξιή καί αριστερά, ζητάμε μέ αγωνία να μά
θουμε τι συμβαίνει, ποιος λόγος μάς κρατεί
έτσι στήν άϋρανεια καί καταλαβαίνουμε ένα με
γάλο πόνο στή ψυχή γιατί σάν να μαντεύουμε
τή μεγάλη συμφορά που μάς περιμενει.»
«Δ,αι οέν άργησε να μάς έρυη τδ κακό, η
συμφορά.»
«ιιίάς κοινοποιούν διαταγή νά παραδώσουμε
τδ αίμα της καρδιάς μας, τα πατριωτικά ονε.ρα
μας, ιούς πόθους μας, ότι μεγακο κρυρει ή
ψυχή μας.»
Διοικητής».
καραφερει το στρατό καί κινδυνεύουνε
«Μάς ζητούν ντροπιασμένοι νά φύγουμε άπό
τά μέρη που αγαπήσαμε, από τα κα» ο via που οί αθώο. α,.ωμαιίκοι μάς πού και αύτοί μέ
έλαίρευσαμε, από την ζωήν πού έζυμωθηκε μέ πόνο ,.αμνούν ιο θλιβερό τους καθή V.
<‘t> φρούραρχος μαθαίιει τά δι τρέχοντα
δλες τές ευμορφιές που ςερει νά κρυρμ η αγ ι η
καί
owl my i]·
xov*
Έλληνική νεοτης.»
vo,
ϋΛα^οι/ρ 6ΐς ΐούζ ^όμονζ
«Και ποιός μάς τά όιατάσσει, και ποιος μάς
τά ζητάει. ‘U Βαοτκηας μας, ό Έλληνας και ιόν ^.υνιαγμαιϊκόν Κασ.λέα, (Σημ. Έλλ"
Βαοίκηας τόν όποιον εμείς έοοςασυ-με, για τό Έπιθ. Ιόν κλ.ιθλυταρχι..όν Βασιλέα).
« ιι ήρυιρα ύπο··ύπιει καί φεύγει μέ τη ψυ
Στέμμα του όποιου έμεις έυεχθηκαμε δ..ας τάς
χή ο.ιαρυγμ^νη και< την καροια ματωμένη στας
θυσίας που άπαιιοίοε η πόκεμι^ή ιου οοςαΙ»
itoyu^us ιθ,ιρωϊα.ιο ιθ ασκληνικόμας Φρούριο.
«Δέν πιστεύουμε σ’ όιι άκουμε.»

----- --- , ,-ί

’

γ

iijr.···

11~; ί

501

500
*Τήν στιγμή ποΰ φεύγαμε, βλέπουμε ένα
χέρι αποτρόπαιο νά οβύνη άπό την φαντασία
μας την εΙκόνα ποΰ στηρίζαμε μέσα στό μεγα
λείο τής φυλής μας και μέσα στής ν ιέροχες,
οτές ηρωικές παραδόσεις ποΰ τά τελευταία πο
λεμικά τρόπαια μάς άφηναν νά φυλάμε μέ θρη
σκευτική εύλάβεια σιή ψυχή μας.»
«Ποτέ μας δέν θά λησμονήσουμε ότι εύρέθηκαν "Ελληνες Κυβερνήται και”Αρχοντες νά όιατάςονν'νά παραόώσωμεν άμαχητεί τήν τιμήν τής
πατρίδος είς τούς ληστάς, είς τούς Βουλγά
ρους ............... »
Έδώ σταματφ τό χειρόγραφον.
Μέσα σ’ αύτήν τήν εικόνα βλέπει καθαρά,
ξάστερα, ό αναγνώστης όλους εκείνους τούς
εθνικούς ολετήρας. Μεοα σ’αύτήντήνεικόνα
αντικατοπτρίζονται τά αίσθηματά των, αί
ίδέαι των, αί αντιλήψεις των,
*
τά πείσματά
των, αί μικρυπονηρίαι των, ή θρασ ύ τ ης των.
'Όλο τό έθνικόν πένθος ποΰ έύημιεύργησαν καί διεσκόρπισαν τότε οί ’Εθνικοί αυτοί
στςαγγα/ασταί καταφαίνεται μέσα στας γραμμάς τοΰ άπλοϋ στρατιώτου.
Ό ζόφος τής Ελληνικής ψυχής βαρύς έπικάθηται καί ή κατάρα τοΰ α.ιουυντεθέντο.ς
τότε ’Ελληνισμού θα είνε ή διαρκής σύντρο
φος τής ζωής των.
Τό στίγμα τής παραδόσεως τής ’Ανατολι
κής Μακε ονίας καί τοΰ φρουρΐ’>κοΰ συγκρο
τήματος τοϋ Ροΰπελ δέν εΐνε στίγμα τής Ελ
λάδος, εΐνε στΐγμεί των προσωπικό, αναηαίρετον, δικό τους, εΐνε ή δόξα των, εΐνε ή τιμή
των, εΐνε τά αίσθήματά των. Ή πράξις των

αύτή καΐ μόνη, μέσα στής τόσες άλλες δείχνει
ποιοι ήσαν ΕΚΕΙΝΟΙ.

φυΐας, αΐτινες φήμην τόσην έδωκαν είς τάς τέχνας και
έπιστήμας, καί τήν γήν εκείνην, ή τις ελπίζει ρόδινον
μάλλον. Ά! πώς, ώ "Ελληνες τώρα, πώς, υποφέρετε
τάς καταστροφάς; (5).
I'

Δυο χρόνια καΐ ολίγοι μήνες ήρκεσαν γιά ' '<
δείξουν ποιος εΐνε ΑΥΤΟΣ. Νά δείξουν τήν
διαφοράν στό μυαλό, στά αισθήματα, στή ψυ
χική δύναμι και αρτιότητα, στην μεγαλοφυΐα,
στό πατριωτισμό, στό πνεΰμα τής αναδημιουρ
γίας, στήν υπεροχή τής άντιλήψεως, στή σκέψι, στήν άπόφασι, στήν πατριωτική κατεύθυνσι. Δυόμισυ χρόνια περίπου έφτασαν γιά νά
δή ό Ελληνισμός τό περίλαμπρον έργον
ΑΥΤΟΥ. Γιά νά θαυμάση τήν πολιτικήν του
περίνοιαν, τήν σταθερότητα τής πολιτικής του,
τήν δύναμι τής προβλεπτικότητος,τήνάσφάλειαν
τής κρίσεως. τό αλάνθαστο τοΰ υπολογισμού.
Δυόμισυ χρόνια έφτασαν γιά νά άνυψώση ό
’Ελληνικός θαυμασμός καΐ ή Ελληνική εύγνωμοσύνη βωμόν νέας λατρείας καΐ άφοσαόσεως είς τόν ’Αρχηγόν τής Φυλής.
ΕΚΕΙΝΟΙ παρεδωκαν στους Βουλγάρους
τό Ροΰπελ, καί τάς Σέρρας, καί τήν Δράμαν,
καί τήν Καβάλλαν καί ΑΥΤΟΣ πάμφωτος,
άπαστράπτων άπό τήν έόνικήν αϊγλην τών νι
κηφόρων στρατιών μας, εξαναγκάζει τήν
Βουλγαρίαν νά πάραδοθή ολόκληρος κατησχυμένη, ταπεινή, άπολοφυρομένη είς τάς Συμ
μαχικός καί ’Ελληνικός Στρατιάς.
’Αντί πένθους καί ζόφου καί οδύνης ποΰ
μάς έσκόρπισαν ΕΚΕΙΝΟΙ μάς χαρίζει ΑΥ
ΤΟΣ, χαράν, εύτυχίαν καί φώς, αντί δα
κρύων καί αίσχους, άλαλαγμούς ενθουσια
σμού καί χαρμοσύνους καί έορταστικούς ήχους
καμπάνας......
Δ. Ζ.

Φεΰ! Δώσετε τέλος είς τά βάσανα, ενθυμούμενοι
τήν άρχαίαν σας αϊγλην. Τό ξίφος είναι ουράνιος κε
ραυνός δταν ή άγάτη τής πατρίδος τό περιστρέφει.
Ήλθε ποτέ δ Κέλτης και έπότιζεν εις τήν Κασταλίαν
πηγήν ιούς πολεμικούς του ίππους’ σκεπτόμενος δέ
τούς ιερούς θησαυρούς βρέμων έγέμιζε τά άντρα μέ
υβριστικούς ώρυγμούς.

ΙΑ’
"Ο ταν καλύπτεται θολερός δ ουρανός μέ μαύρα
■νέφη’καί ιδού δ μέγας Θεός τή; Αήλου’ καί πλη
θώρας κεραυνών θορυβώδώς σιελλει ή δεξιά του άπό
τήν κορυφήν τοΰ δ'ρους- καί υπέρογκους λίθους ρίπτων
καί ορμητικήν τήν ανεμοζάλην γύρω γύρω βουΐζουσαν είς τά άδικα δπλα, διευκολύνει τούς αγώνας τούς
οποίους ή φιλοπατρία παρεκίνησεν.

IB'
Ά! περισσότερον άπό τόν καιρόν δ ύπνος μετα
βάλλει τήν καρδίαν. Καί δυστυχής ή ’Ιταλία αύτή,
είς τήν δποίαν ζώ άπορροφών άπό τά ωραιότερα άν
θη τό μέλι διά νά σάς τό δώσω (6). Αύτη, δταν άλ
λοτε είχε μεγάλην τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν θείαν,
ΰπήρχεν υπερήφανος βασίλισσα.

ΙΓ'

Καί τώρα ίδέ αύτήν σκλάβαν, ενεκα τοϋ πολυχρο
νίου ΰπνου καί ρακένδυτον. Κ ιί Sv άπατηθεΐσα έκίνησε τήν κεφαλήν καί άρπαξε σκουργιασμένον το
σπαθί. Ά! δέν τό έννόησεν ή ταλαίπωρος ποϋ άπό
τήν μεγαλοφυΐαν της έλλειπεν ή καρδία καί ή παλαιά
δρμή καί δτι άδοξα χέρια είχον τά δπλα διά νά νικήση. "Οχι- καί ή ένοχος έθέριζε διά ξένους σκο
πούς. (7).
ΙΔ'

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΠΕΖΩ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΑΒΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ε'

·

των ή γή. καί δ πλοι σιώτερος καΐ ίσχυρόΗ δ κύριός των. Ά! Είς μάνη> προσεπάθησαν να μοΰ διαφθείρουν τήν καρδίαν ό χ ισός καί
ή βία. “Αν καί διαμένω είς αυτά τά τερπνά μέρη, με
ταξύ τών όποιων μουρμουρίζει τό άργυροίν ρεΰμα τοϋ
Άρνον, ποΰ διαβρεχει θελκτικός δχθας γεμαιας άπό
μύρια μυρωδάτα λουλούδια. Ά! ποιέ άπό οέ Ζάκυν
θός μου___
ΣΤ'

II

διά σέ άκόμη άναστενάζω, σέ περισσότερον αγαπώ
ποΰ ήσο μήτηρ μου καί είσαι άκόμη. Διότι, άν δ
Ζευς είσακούση τήν επιθυμίαν μου, δταν θά έχω α
φιερώσει τάς χείρας καί τον νοΰν υπέρ τής 'Ελληνι
κής δόξης καί έξασθενώ, ήθελα ανάμεσα είς τούς πο
λύφυλλους λόφους σου νά δώσω τήν τελευταίαν άναπνοήν ώς έδωκα τήν πρώτην.

Η'

Διότι γλυκύς βάλσαμος είς τά σπλάχνα μου είναι ή
ελαφρά ούρα οου........ και δν ενθυμούμαι τόα μητρι
κός λεμονέας καΐ πορτοκαλιοί, έδό» καί εκεί βα/μέτας
cdv τά αρτιγενή χαριτωμένα άνθη.

Άλλ’έάν βάρβαροι λαοί διέφθειραν τά ήθη, άΐ
πόσον ή γή εκείνη, ήτις έγέννησε τούς περιλάλητους
Τριακοσίους καί ’Εκείνον δστις είς τούς κάμπους τοϋ
Μαραθώνος καί τών ΙΙλαταιών, άντιμετωπίσας μεταξύ
τών αστραπών τής μάχης, μέ τας κραυγάς καί μέ τό
σπαθί, τά άπειρα περσικά όπλα κατεστρεψε καί ήνοίξε τόν δρόμον, είς τήν ελευθερίαν (4).

Ζ' κ
Δέν θά σέ λησμονήσω ποτέ, Ζάκυνθός μου. Άλλά

’Ή έ'χων τις κατά νοΰν τάς πολυαρίθμους μεγα/ο-

Θ'

Δέν έξιφούλκησαν τά παιδιά σου, ώ ’Ιταλία, πα
ρακινούμενοι άπό τήν άγάπην σου, άλλά δια νά πλη
γώσουν περισσότερον τά ώραΐά σου στήθη και να, σε
παραδώσουν—άγνώμονα πάντοτε—εις χείρας νέου
τυράννου. Έπί τών δοξασμένων σου λείψανων κα·
θήμενοι οί ποιηταί τραγωδοΰν τούς ύμνους των πα
λαιών σου νικών καί δακρυροοΰντες έκρουον την αρπαν. Σύ ακούεις. (8).

ΙΕ'
Άλλ ίδέ δ μωρός δχλος πώς τους θεωρεί καΐ γελφ
*
καί κλίνων τήν κεφαλήν ονειρεύεται ησυχίαν καί χρυ
σόν; (9). Ευτυχής θά είμαι, δν έπί τοΰ τάφου μου
άντηχή: Ή ζωή αου καί τά ποιήματα υπήρξαν

δώρα έπωφελή εις τούς "Ελληνας.

Φ

πης θά εινε ολίγοι εκείνοι πρός τούς οποίους δέν αρμό
ζουν οί λόγοι μου,καί ούτοι οί δλίγη δέν εΐνε οί κυρίαρ
χοι τών άλλ ον ά\λ’εκείνοι, οϊτινες διατηρούν τήν αγνό
τητα τής ψΐ’χής. Άλλως βλέπει τις τούς βασιλείς νά
είναι δειλώς ΰποτεταγμένοι είς τούς λαούς καί οί λαοί
άτίμως πρός τούς βασιλείς.
(2) Ό Κάλβος είς τήν στροφήν ταύτην παρατηρεί
δη ti/εν ΰπ’ δψιν τούς στίχους τή; Ίλιάδο; Α'.
44 —49 καί φέρει κρίσιν περί τών ιταλικών μεταφρά
σεων τή Ίλιάδος.
(3) Οί "Ελληνες έγραφον δι’ ελευθέρους λαού;
καί είχον δι’ ανταμοιβήν τήν βελτίωσιν τών ηθών.
Άλλ’ οί Λατίνοι σκοπόν είχον τήν κολακείαν Των
ήγεμόνων διά νά έπιτύχωσι τήν προστασίαν των.
"Οθεν βλέπει τις τήν μεγαλοφυΐαν τοϋ Βιργιλίου,
τοϋ Όαατίου καί άλλων, έστρααμένην διά νά είναι ευ
νοϊκή τφ Χύνουστφ. Δυσάρεστον παράδειγμα ποϋ
διέωθι-Ί ,ε τού; λαού; εκείνους καί έλησμόνησάν τά
δίκαιά των. Πολλοί τών συγχρόνων μελετώσι τήν Αίνειάδα καΐ τάς ’QH; διά νά γίνουν συγγράφει; τής
περιστάτεω;, έ τιτηδεύοντες τήν ελευθερίαν δταν σφά
ζουν ενα β <σι.λέ α καί τήν υποταγήν δίαν άναγορ-ύουν
τόν άλλον. Ό δυστυχής Καισαρώτη; άπέθανε μέ τήν
άτιμίαν ταύτην καί θά ϊδω νά άποθάνουν άλλους
πολλούς.
(4) Μέ τήν επικοινωνίαν τών ’Οθωμανών ένοθεύθησαν τά ήθη μα; καί τά χρησιμότερα έξηφανίσθησαν. Δέν έχνμιν δημοσίους αγώνας διά νά συναγωνίζωνται οί νέοι μέ εύγενή άμιλλαν. Δέν έχομεν δη
μόσια σχολεία διά νά διδ ιχθή ή αρετή ήτις έστόλιζε
τού; προγόνου; μας. "Εχομεν μόνον έλεεινά περιτει
χίσματα γεμάτα άπό σχολαστικούς καί θεολόγου; καί
οΰιοι έτίση; πιέζονται βαρέως.
(5) "Εχομεν εις τήν Ελλάδα μυρίου; εχθρούς. 'Ο
Σουλτάνος είναι δ μάλλον υποφερτό;.' Βλέπει; κάθε
Πασάς καί κάθε Γιαννίτσαρο; νά διαπράττη θηριώ
δεις σκληρότητα; εις εκείνους, οϊτινες, ώς έκ τοΰ ηπίου
χ ιρ ικτήρο; δέν παρακολουθούν τό παράδειγμα" τών
Μανιατών καί άλλων δμοίων. Διηγούνται περί τοΰ
Πασά τών Ίωαννίνων τά έξης: Διερχόμενος ούτος
χείααορον ολίγον άπέχοντα τής Άρτας τό εσπέρας
εκινδύνευσε νά πνιγή. Ποιμήν ώρμησεν εί; τό ρεύμα
καί τόν έσωσε. Μόλις άνέλαβε δ Πασάς διέταξε νά
άποκεφαλίσουν τόν σωτήρά του λέγων δτι δέν ήθελε
νά χοεωστή τήν ζωήν του είς ένα ποιμένα.
(6) Πσρήλθεν έτος άφότου μετά κόπου ζώ δπως δύ
ναμαι καί μελετώ δπω; θέλω είς τάς βιβλιοθήκας τή;
Φλωοεντία:, διά νά ανταμείψω τήν πατρίδα μου.
Κ«ί, άναγνώστά μου, θά έκπλαγής αν θά σοΰ διηγη ·
θώ δη μέ τήν ιδέαν νά συντομεύσω τόν δρόμον,
ήν«γκάσθην νά έπισκεφθώ μέρη ένθα έδιδάσκετο ή
φιλολογία καί τροχάδην έφυγα; Είδον νά κινούνται
τά χείλη καί αί γλώσσαι καί μεγάλως νά έξάπτωνται
άλλά μέ παγωαένην καρδίαν. Έζήτησα κλασικόν συγ
γραφέα πρός άνάγνωσιν, δταν έκουρασθην νά ακούω
σελίδας μέ ρητορικά σχήματα, καί μοΰ έδωκαν τά
αΰτοσγεδίαστα πο’ήαατα τοΰ Gianni. Δυστυχία μου!
(7) "Αρχισε άπό προηγούμενους στίχους
ολουθών τήν παρούσαν στροφήν καί μέρους τοΰ ι :ολούθου, θά εϋρης πράγματα, τά όποια δέν εννοούνται
καΐ θά σέ έρωτήσωσι τό διατί. ’Απάντησε: Έρωτή-

σατε τήν Ιστορίαν σας.

(8) ’Εννοείται δ'χι δλοι, άλλά σπάνιοι, ώ; δ Μακιαβέλλης, δ Άλφιέρης, δ Φώσκολος μέ τό λαμπρόν ύφος
Έλθωμεν τώρα είς τάς σημειώσεις τοΰ Κάλβου.
καί
μέ τήν αγνήν ψυχήν.
Παρατηρητέον δτι δ Κάλβος έγοαφεν εις το 1814
(9) Ήαροτηοεΐται δτι αντιφάσκω, άφοϋ είπον είς
ώς εϊπομεν:
_
,
(1) Μεταξύ τών εκατομμυρίων κατοίκων τής Ευρώ τήν άρχήν τής ’φδής (στροφή τετάρτη) δτι δχι δ λαός,
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άφοΰ ενεργεί τυφ? ώ;, άλλ’ εκείνοι οϊπνες τήν συμ
βουλεύουν κακώ: Γιε ’ίξιοι τή. οργή:
' θ' ; ι·.ωΓ',
καί έδώ δτι οί π· 1 ·■■ ' <:υμβ<> ώ.ε·'·».< · :α ί -.·<? δ
μωρός δχλος δέν τοΰ ·: ιί·ι. Ιύιί, β.β ι , :
·. ό η
δψει φαίνεται ί’- ",
·.’ δχι δν σκεττε ί τι; κα ά.
Διότι λέγω πρώ ■
ι ιξ-ύωντ,ιι '· ·. ϊ ι, οί ο
ποίοι κ
'
ιν έί;
τους
δ
ήπατήθη, ευρίσκω— ώ
εϊνε — δ । ι,ωσώς
δέν :·'
■ ·
έ
ήθ > '

νά τόν σω ρρονί

:

· .

ι ό ιι-

ροπολοΰν τήν μ-ι
■ :■’·■: ι,ία··.— ’Λν»γι.
*>σ
ί juv
σοΰ φαίνονται σα·; ή ν'. ■ ·ά ι νά ιου;»
Ό Κά βος ε’ς
ς τών ση ιε ’> >—·)■.■ θέτει
προσθήκην δηλώ ν δ ι '·.·· καια <ρί έι τ
t υμ α 3τήν·
8λξιν τοϋ πλούτον καί τής νωΦρότητοι, διότι Γίνε

η;

πτωχός, άφοΰ
δλα ευτυχής i-'ψό,λ ν δ ·
ή νωχέλεια έξε.
τήν.

π >.'·

κ ιί

< m’

λαιμαργία, δ ϋτνος κ ί
τόν κόσμον άσάτ *άρε

Αυτή εινε ή ’β;.) τοΰ Κάλβσυ πρό: τούς ' λ.τταώ ··. .<■ ■ >η ιειώσει;
. Ό Κάλά
ε .
. '·
.
στιγματίζει τήν <ι.τ .Φ ι·ιν τών χρόνων έ :ε .-··.· τών
συμπολιτών αύτοΰ " έι περισσότερον ■■ Γ·:»,·»·
ρίαν τών τότε Ίτα? όν. "Ολαι δμως αΐ ιτ ι
>υ
εινε μεσταί αγνού πατριωτισμού καί προμαντεύει τό

νησίους και αί

ρόίι,νον μίΙΙον τής 'Ελλάδος προφητεύει, ούτως ε’π ί -·. νή · παλιγγενεσίαν μας. Είδομεν εις τήν ση ιείωσι 4 ότι ι'δει ιιεγχλην σημασίαν είς τού; διδασκάλ ι·-. Βιβιίωςείς τά σχο εΐα μορφώνεται ή εθνική
συ ιδ । αδιδάσκεται τό θάρρος,τά δικαιώματα καί τά
κιθή<>ντα καί ή θρησκεία τής θυσίας τήν οποίαν
δρ- ·.<> ι-ν νά έχωμεν πάντες διά τήν πατρίδι ιιας.
'<) Φότκολο; δέν άπήντησεν είς τον Κάλβον καί
τοΰ ξ ι· ά ■ ιαψε. Δεν τοΰ έγραψε διότι οί πονηρ ·ί εκεί
νοι χρό οι ήταν τρομεροί διά τού; αληθείς πατριώτας,
δι ’ κείνους π ·ΰ ήθελον τήν πατρίδα έλευθεραν, διό
δ Φ >τ! ι'.ος τφ 1815 είχε σοθή εις ’Ελβετίαν καίτφ
18 Ιό < ίτέφυγεν είς τήν’Αγγλίαν. Είς τόν Φώσκολον
ή Ω η) τ ιΰ Κάλβου έφάνη δριμεΐα. Ήτο ώς εϊδομεν
γ" ιμμένη εί; στιγμήν εύγενοΰ; οργής κατά τής εθνικής
άμε-Ί ΐνησίας δύο μεγάλων λαών, οϊτινες χάριν τών
πονη ών χρόνων τή; δουλείας, είς τά δάκτυλα, οΰτως
εί τεΐν, ί ιετροΰντο οί έχοντες τό προνόμιον τοΰ εθνικού
καθήκοντις ενώπιον τών τυράννων καταχτητών ποΰ
έ ιόλυνον τήν αγίαν καί ίεράν χώραν των.
Ποοκειμένου περί Έπτανήσου,δ Κάλβος,χάριν τών
πονη >ών χρόνων, έπεθύμει νά έχη κυρίαρχον ούχί τήν
Αύ ιτράιν ή άλλο άνελεύθερον Κράτος, άλλά νά άποτε.ή τ ι'ΐτείανανεξάρτητον καί έλευθεραν ώς πράγματι
έγένετο έπί 'Αγγλικής προστασία:, ύπό τήν οποίαν
και ά γρά ιματ ι, αί τέχναι καί αί έπιστή ιαι ήκμασαν
καί δ λ ιός έπ >μένως, διά τή; λειτουργίας τών νόμων.
(’Ακολουθεί)

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΕΣ

ΤΑ ΛΑΊ’ΚΑ GIWWIA
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έπίσης δ κ. Guilhermet μάς άναμ ;> । ό άλλας
πολύκροτους δίκας «.ομι νήτουτ εί; τα 'αονι -ά τών
δικαστηρίων ώ; τάς τώ Rispal, Flameat, Gallattd’
τής θελκτική; Κα. Lafarge τ ιτηγορηΟε σ.|: διά τήν
έξ αρσενικού δηλη ■·, ■ - ιν τοΰ σιιζήγου τη-, Ή
κυρία δμως αύτή
· η ού
ές έ ·φ ιέ η;
κρίσεω; τών ένόρ - ,.■ ού ν ές αίτί ις ής ο νή. γ·ώ
μης. άλλά λόγω τή πλάνη; τοΰ διαιιΐ] ο3 ί. ιτυ .ΰ
Orfila συντάξαν.ο ;ώ , <ί μώην ί.αο,,ιχήν ''ι'ευν.
Ου το; δηλαδή ε ν μ ■1 ε·- ό ι ά .-ΰρε κ ιτά ' ή ■ ■ 'ό οψί ιν
ϊχνη δηλητηρίου, έιφ ώ; κατόπιν άτεδιυχθί] δέν υ
πήρχε καθόλου τ>>ί >ΰτον.
Και προκειμένου περί τών ιατρικών έκθέσεων α;
μοΰ έπιτραπή νά προσθέσω τινα περί αύ·;ών, /. άτοι
τό σπουδαίοτατον τ ΰτο ζή ηιια διαφεύγ ι τόν σκοποντοΰ παροντοςθε ' ί ο;' άλλ’ έχει σιο··διί/ν σχέσίνμέτήνδιεξ .
ίιη; ποινικής ύ οθ τεωτ καί
τήν ορθήν
· ,, τή; Ηκαιοτύνη;. 1υσ>υχώς εϊνε
γνωστόν, δτι 6 τω; σ α·.ί ;σω··ται σή ι--ρ >.· ί διιριροι ίατρικαί έκθ·: :ι: ' .. ί α πολτικις τ > >ξ .■ ί δι
χαστικών ■ ■
.
ό ’·
νά ϊτω·
μεν καί διά τός a , . ■
ο ν. ι ωύνα;, αί δ ί ι. ο.τως
ε’νε νύν διοργανο
ον παρ’ ή ι
ίλλά
και είς δλας τάς ;
Εύρώτη: κ
ιύ ι το >·
καλοΰσι δικαστικ
' ί I 'Ελ'η ική i I νι ιή
Δικονομία δέν ;<-»Ίι?_ ϊ ειδικά: διάτα'ε ; ιί ■> .ιταστάσεως αυτών π/ ήν ώ ■ περί άναθεωρή · ·ι. τή. δίπης. Εις άλλας δμω
·■ ώς έν 'Ε
ι. Νοοβηγια, Βραζιλία, ( ύγ
γ. ίχουσι καθιερ ιθι] 1 αΰται
καί ύπάρχουσιν είδι ιοί ν ίμοι. Π ·λλ»ί τώ r κο ί p ιίων
ποινικολόγων υπέδειξαν κατά διαφόρους έποχάς τήν

άνάγκην τής άναδιοργανώσεως τών πραγματογνωμοσυ ώ με. έύ τών όποιων καί δ πολύς Garraud έν
τώ -ξ ω έ >γφ του «Traite de procedure penal».
Εϊνε γιωστόν τοΐς νομικοΐς, δτι είς τούς Γαλλικούς
Κώδικα; τοΰ 1811 δέν έχει ά-αγραφή ή ευθύνη τών
ίατρο ·, έν τώ άρθρφ δμως 1832 τοΰ Γαλλικού Άσεύκσΰ Κώδικος άπαντώμεν τό έξη;: Πάσα άνθρωπί.η έτέιγεια, δΓ ή; έπέοχεται εις έτερον ζημία υπό
χρεοι τ >] ■■ άνόρθωσίν τη-, εί; έκεϊνον πταίσματι τοΰ
δ ·οίου έ τήλθεν ή ζημία. ‘Ο διακεκριμένος παρ’
ή ΐν άντεισαγγελεύς τών Έφετών καί παιδικός μου
φι .ο; κ Δηιήτρ. Δαμασκηνό; έν τή περισπούδαστη
αΐ'τ,ΰ το ιγαα εία μά; διό ι τόν έξή; θ ιυμάσιον δρισμό. τή; ευθύνης τών ιατρών: α'Η ύποχρέωσις τών
ί ιμιώ .· τού νά ύτοστώσι τάς συνέπειας ένίων σφαλμά
*
τω · δια το ιχθέντωνύπ’αύτών έντήενασκήσει τών έργων
τή; τέχνη; των κιί έφ’ών δύναται νά βασισθή διφΐ'ή; αγωγή ποινική τε καί άστυκή (σελ. 38. ύποσ.
2). Πε,ιί εσφαλμένης πραγματογνωμοσύνη; πραγμα
τευόμενο; δ διάσημος ιατρός Lescoeur φρονεί δτι
αυτηεΐ ε συ ήθη; αφορμή τώ δικαστικών πλανών,
δ ,ε.ι καί άληθέστατον.Καί φρονοϋμεν δτι άφοΰ αΰτη
τοσοΰτον έπιδ.ια έπί τή; άντιλήψεως τών τακτικών
δικ σ ώ. φανταζό ,εθα δτι έπί τών ένορκων θά έχη
περισσό τέραν έ τίδρασιν διότι οί πρώτοι ώς έκ τής
πεί να; ιων δύνανται καί νά τήν άποφύγωσι. Επα
νερχόμενος είς τάς ιατρικός έκθέσεις δμολογώ, δτι
πο../.άας μοΰέδίθη αφορμή νά παρατηρήσω τινάς
τών ενόρκων δίδοντας μεγάλην σημασίαν είς αύτάς,
δ. ν εβ .επον ή ονόματα καθηγητών τοΰ Πανεπιστη
μίου ή ονόματα γνωστά εις αυτούς. Περί τών ιατρι
κών εκθέσεων λεπτομερώς πραγματευόμενος δ κ.

Guilhermet μεταξύ τών ά'λλων λέγει: cCelui dont le τοις διιως άπαντα περισσοτέρας δυσκολίας εί; τάς ποι
role est le important, celui dont on pent diffici- νικός ή τάς πολιτικός ΰπιθέσεις, διότι δ αύε ιυργός
lement discuter le rapport, c’ est le medecin». τοΰ εγκλήματος έλαβεν δλα τά μέτρα του δ.τω: <άταΓνωρίζομεν δτι ή β·βαίωσις τών άδικημάτων καί αί σιήση αδύνατον τήν άτόδείξιν, καί καταστρέψη ,τά
ποινικαί αποφάσεις τών δικαστηρίων στηρίζονται έπί ίχνη αύτής, φροντίζει δέ νά άτομακρύνη π «- .μ μ ίρτών μαρτυρικών καταθέσεων καί έπ’ αύτών θά στη- τυρα δυνάμενον νά τόν βλάψη. (Mittermaier. Μετ.
ρεΧθώιιεν βεβαίως διά νά μορφώσωμεν τήν γνώμην Γαλιάτσα σελ. 10). Είς τοιαύτας λοιπόν πε τσιάσεις
μας έπί τοΰ υποστατού ή μή τής κατηγορίας. Καί δφείλει δ δικάζων ϊνα σταθμίση καλώς τά π ·ά ματα
προκριμένου περί τών μαρτύρων τής ΰπερασπίσεως δφείλει πρό παντός νά διαφώτιση περιστατικά έξεο
ό ένοικος μετά δυσπιστίας άκροάται τάς καταθέσεις χόμενα έκ τοΰ συνήθους κύκλου τών πραγμάτων. Αΐ
αύτών, ένφ τουναντίον πολλάκις δίδει περισσοτέραν διάφοροι έπ’ άκροατηρίου καταθέσεις τών ιι · > ύρων,
πίστιν εις τούς μάρτυρας τής κατηγορίας. “Ας ίδω ώ; μας εϊνε έπίσης γνωστόν, συχνότατα διαφέρωσιν
μεν τώρα ποιον ρόλον παίζουσιν αί διάφοροι έπ’ ά- άπό τάς ενώπιον τοΰ άνακριτοΰ. Πόσοι αρά γε τών
κροατηρίορ καταθέσεις τών μαρτύρων καί ψευδομαρ- δικαζόντων δέν μένωσι μέ τήν έντύπωσιν αύτών καίδέν
τύρων, καθώς τάς αιτίας καί τάς συνέπειας αί δποϊαι δηιιιουργώσιν έν εαυτοί: έσφαλμένην κρίσιν ή'τις θά
έπενεργώσιν είς τάς κρίσεις τών δικαζόντων.
έ'η ώς συνέπειαν τήν έκδοσιν άδικου άποφάσεως;
Δέν είμαι βεβαίως δ αρμόδιος νά πραγματευθώ Περί τοΰ ζητήματος πολλά έγράφησαν έπίσης ύπό
ένταΰθα περί τοΰ σπουδαιοτάτου ζητήματος τής μαρ σοφών νομοδιδασκάλων οϊτινε: ήσχολήθησαν ιδιαιτέ
τυρίας έν γένει περί τοΰ δποίου διακεκριμένοι συνά
ρως περί αύτής. Έν Γαλλία, Γερμανία καί Ελβετία
δελφοι έγραψαν είς πλεΐστα νομικά συγγράμματα καί' οί δι ίφοοοι ποινικολόγοι πολλάς περί αύτής άνέπτυπεριοδικά. Ή περί άποδείξεως θεωρία τοΰ σοφού ξαν θεωρία; καί υπέδειξαν μέτρα πρό; καταστολήν
Mettermaier αποτελεί έν Εύοώπη τόν άτ ιραίνητον αύτή;, άλλά δυστυχώς έν μέοει κατώρθωναν νά Λέρασύμβουλον παντός περί τήν Ποινικήν έπισ'ήιιην α πεύσωσι τό κακόν τούτο. Διά νά δυνηθώμεν δπως
σχολούμενου.'Ο διαπρεπής δέ Γάλλος κριτικό: Giraud δήποτε νά μή παραπλανώμεθα εις τάς ψευδομαρτυρίας
λέγει δτι αΰτη ήδύνατο νά χρησιιιεύιή ώ; πρότυ μάς επιβάλλεται νά έρευνώαεν λέττοιιερώς. δσον μάς
πον και διδασκαλία είς τούς νομοθέτας καί νομομα εϊνε δυνατόν ιδίως τάς ένώπιον τοΰ Κακουργιοδικείου
θείς. (Περί έμμαρτύρου άποδείξεως έν τοΐ; ποινικοϊς τοιαύτας. Αί ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τούτου τοιούMittermaier Μεταφρ. Α. Γαλιάτσα). "Οταν πρό του είδους μαρτυρίαι εϊνε πολλάκις τόιον βαρείαι καί
κειται περί ψευδομαρτυρίας πρέπει δ δικάζων νά προ σαφείς ώστε μά; κάμουν νά σχη ιατίζω.ιεν έ τ’ αύΓών
σεχή ιδιαιτέρως δπως έξακριβώση ταύτην άπό τή; ε βαθεϊαν πετοίθησιν. ’Εντούτοις καί αν άκολουθήσωσφαλμένης τοιαύτη;' έν τή πρώτη ή βούλησις τοΰ
μεν πιστώς τά άνωτέρω π οκειμένου νά έκδόσωμεν
μάρτυρος απορρέει έκ δόλου καί συνεπώς έν γνώσει άπόφασιν σ.τανίως μά: συμβ άνει νά έχωμεν δλοι ο
οΰτο: διατσρέφει τήν αλήθειαν, ένφ ή δευτέοαγεννα- μοιόμορφον τήν πετοίθησιν. ”Ας λάβωμεν π χ. ΰπ’
ται άσυνειδήτως έκ φυσιολογικών άτελειών τοΰδργα/ΐ- δψιν μας δτι είς τάς καταθέσεις δύο μαρτύρων υπάρ
σμοϋ τοϋ μάρτυρος. Είς παλαιοτέραν παρ’ ήμών ε χει εις αύτάς πλήρης ταύτότης, έκαστος έξ ήμών,
έ*
ποχήν τό έπάγγελμα τοΰ ψευδομάρτυρος έπαιζε σπο υ- έάν πρόκειται περί τής ενοχής τοΰ κατηγ ιρουι
δαϊον ρόλον καί είς τάς πολιτικός καί είς τάς ποι νου, θά τήν θεωρήση άποδεδειγμένην άλλά διά διά
νικός υποθέσεις. Καί άλλοίμονον έάν, δπως άλλως, ή φορον λόγον (Γιαλιάτσα Μεταφ Mittermaier σελ.
μαρτυρία άπετέλει τό μόνον αποδεικτικόν μέσον. Τό 15). Πρέπει είς αύτάς τάς περιπτώσεις νά έξετάζωμεν
εύτύχημα εϊνε δτι είς τάς ποινικός ΰποθέσεις δ δικα μετά προσοχής ιδιαιτέρας τήν προηγουμένην ηθικήν
στής άφίεται έντελώς ελεύθερος νά σχηιιατίση τήν πε- καί διαγωγήν τοΰ μάρτυρος καί τέλος τήν πνευματικήν
ποίθησίν του, χωρίς νά άκολουθήση κανένα κανόνα έ- αύτ:ΰ ακεραιότητα, πράγμα σπουδαιότατον.
χοντασχέσιν μέ τήν έπιστήμην τή; μαρτυρίας και οΰτέ
νάλάβη ΰπ’δ'ψιν τάς καταθέσεις τών μαρτύρων.’Εν τού
(’Ακολουθεί)
Ν. Θ. ΣΑ ΐ ΤΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΙΝ
ωρούν ώς πανάκειαν τόν σοφόν νόμον τοϋ κ.
Μιχαλακοπούλου. Καί νά στρέψη τάς θερα
Δέκατον τρίτον: Ζητώ άπδ τον όνειροποπευτικός του μεθόδους δχι μόνον είς τήν
λούμενον Γεωργικόν Γενικόν Διοικητήν τής
ιδιωτικήν άντίλη·ψιν τήν διεστραβλωμένώς
Θεσσαλίας νά προσέξη σοβαρώς καί είς τό ζή
έξετάζουσαν τό πράγμα, άλλά καί είς τήν
τημα τό καλούμενον τό ’Αγροτικόν ζήτημα
επίσημον άντίληψιν ή όποια εκτρέφεται μέ
Θεσσαλίας. Διά τοΰ νόμου περί άπαλλοτριώσεως υπάρχουν οί Οεα/ροΰντες λελυμενον τάς ιδίας πεπλανημένας σκέψεις.
Ό νόμος τής άπαλλοτριώσεως τιμφ τήν
πλέον τό Γεωργικόν ζήτημα ολοκλήρου τής
Ελλάδος. Ό κ. Γεν. Διοικητής οφείλει νά ευφυΐαν καί τήν εύρείαν πνευματικήν άρτιόθεραπεύση τής πλάνης των πάντας εκείνους τητα τοϋ κ. Μιχαλακοπούλου. Ούδείς ό άμφιοί όποιοι μέ άρκετήν δόσιν έπιπολαιότητος θε σβητών τοΰτο. Ό επιφανής έκ Πατρών πολι-
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τευτής έςγαζόμενοςύπέρ τής λύσεως τοϋ γεωρ
γικού τής Θεσσαλίας ζητήματος έχάρισε στήν
Ελληνικήν άγροτικήν νομοθεσίαν τάς βάσεις
ένός μεγίστου αναπλαστικού μέλλοντος. Έρριψε στά θεμέλια τής Γεωργικής ζωής ογκο
λίθους θετικής εργασίας. Πέραν δμως αύτοΰ—
μέχρι μάλιστα τοΰ σημείου τής πλήρους έπιλύαεως τοΰ δλου άγροτικοϋ ζητήματος α
πέχω μεν παρασάγγας. ’Απαιτείται νέα έργα
σία κολοσσιαία διά νά συντελεσθή ή έπίλυσις
αυτή. Τό νομοθετικόν έργον τοΰ κ. ‘Υπουρ
γού τής Γεωργίας εΐνε απλώς ή πηγή τών
δροσερών πνοών αί όποϊαι σκορπίζονται μέσα
στόν αύχμόν τής σημερινής γεωργικής μας κα
ταστάσεως. Αύτάς τάς πνοάς χρειάζεται ένα
γερό χέρι άκόμη, ένα δυνατό μυαλό άκόμη, νά
τάς χρησιμοποίηση καταλλήλως διά νά έξυγειάνουν βαθύτερον και άποτελεσματικώτερον
άπό κάθε βλαβερόν μίασμα τήν γεωργικήν μας
ζωήν. Ό κ. Μιχσλακόπουλος μάλιστα -καθ’
ήν στιγμήν γράφονται αί γραμμαι αύται ετοι
μάζεται γιά νέο εθνικό ταξεϊδι καί πρόκειται
νέος Υπουργός ν’ άναλάβη τό Ύπουργείόν
του· απασχοληθείς έκτοτε μέ βαρείας έθνικάς
εύθόνας, δέν ήτο δυνατόν νά παρακολουθήση
τά αποτελέσματα τών νομοθετικών του προσ
παθειών καί διά τούτο έπεβάλλετο έτι μάλλον
ή άνάθεσις τής έπιλύσεως τοΰ σοβαρωτάτου
τούτου γεωργικοΰ έργου είς ώμους στιβαρούς
και είς θέλησιν άδιάσειστον καί άκούραστον.
Επιμένω λοιπόν προτείνων τήν ψήφισιν νό
μου έπιτρέποντος τήν δημιουργίαν τής υψηλής
αύτής θέσεως. Άν μάλιστα έξηρτάτο παρ’
έμοΰ ή εκλογή τοΰ προσώπου διά τό άνώτατον αύτό πολιτειακόν άξίωμα τό έξισούμενον
πρός τήν θέσιν Ύπουργοΰ, θά έπρότεινα αύ
τόν τόν κ. Μιχαλακόπουλον, άνδρα μεγίστων
πολιτικών αρετών, διαπρεπή, φιλότιμον, εργα
τικόν, πολυμαθέστατον καί μάλιστα μετά τό
τελευταϊον ταξείδιόν του περικοσμούμενον ύπό
ιδιαιτέρων πλεονεκτημάτων διά τό περίβλε
πτον αύτό άξίωμα. ’Αλλά τοϋτο εΐνε μία εύχή
απραγματοποίητος καί γιά τοϋτο έρχομαι νά
υποδείξω είς τήν Κυβέρνησιν τό άρμοδιώτατον, κατ’ έμέ, πρόσωπον διά τήν θέσιν τοΰ
Γεωργικού Γενικού Διοικητοΰ Θεσσαλίας.
’Έχω τήν γνώμην δτι τήν υψηλήν αύτήν θέσιν
δέον νά τήν έμπιστευθή ή Πολιτεία είς ένα
άτομον διακοσμημένον άπό εξαιρετικός φυσι
κός καί έπικτήτους ιδιότητας. ΙΙρό παντός δι
οικητική ίκανότης ανευ ορίων. Μία εύρυτάτη
άντίληψις, άδέσμευτος άπό τυπικότητας, άπό
μικρόλογα νομοθετικά κωλύματα, μή πτοουμένη πρό ευθυνών υπηρεσιακών καί ικανή
είς πασανστιγμήν νά έκφεύγη άπό τούςστενούς
ορίζοντας τής ύπηρεσιακής άντιλήψεως. "Ενα
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άνδρα έγκυκλοπαιδικής μορφώσεως, ούχί κοι
νής ευφυΐας, μνήμης άπεράντου, τελείας νο
μικής καταρτίσεως, γλωσσομαθή, ικανόν νά
άφομοιοΰται μέ τά πράγματα ή νά ύποτάσση
ταΰτα είς τήν ίδικήν τουευρυτάτην άντίληψιν.
Μία συγκεντρωτική προσωπικότης εξαιρετικής
ιδιοφυίας. Κάτι τι ποΰ νά εΐνε διαρκώς φώς,
θέλησις, σύλληψις άποφάσεως καί έκτέλεσις.
Χωρίς δισταγμούς, ψευτοσυζητήσεις, άναβολάς, δήθεν σοβαρωτέρας μελέτης τοΰ πράγμα
τος. Κάτι τι ένέχον άπό τήν ορμήν καί τήν
ταχύτητα τοΰ κεραυνού καί άπό τήν σοφίαν
καί τήν φρόνησιν τής 'Αθήνας. Μελετηρός,
άκούραστος, φιλόδοξος, ενθουσιώδης, εύσυνείδητος, άδέκαστος, δίκαιος, χωρίς τήν κατα
στρεπτικήν έγωτάθειαν ποΰ άποξενώνει καί
μαραίνει τήν ικανότητα καί τόν ζήλον τών
γύρω του συνεργατών. Καί έπί πλέον—προ
σόν σπουδαιότατον, ικανόν νά έκλέγη τά περί
αύτόν πρόσωπα, νά ένθαρρύνη, νά έγκολποϋται, νά άμοίβτ) τά έκλεκτά, τά πολύτιμα, τά
έργατικά καί μορφωμένα στοιχεία, αποκαθαί
ρω ν τήν ύπηρεσίαν του άπό τήν μούχλα τής
ρουτίνας, τής άμαθείας, τής τεμπελιάς, τής
αβουλίας καί ραθυμίας. Θά πήτε ίσως δτι ζη
τώ ύπεράνθρωπον προβάλλων τήν άξίωσιν νά
εύρεθή ή έξαιρετική αύτή φυσιογνωμία μέ τά
σπάνια αύτά προσόντα καί θά άπαντήσω.
— Ό υπεράνθρωπος αύτός ύπάρχει μέσα
στους κόλπους τοΰ Υπουργείου τής Γεωργίας:
Εΐνε ό Διευθυντής τών Κτημάτων κ. Γ. Σιδέρης·
Είς τό προσεχές περί τών άλλων προσώπων.
Δ. Λ. Ζ.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΗΔΕΣΝΙΟΙ ΕΝ ΙΡΛΑΝΑΙΑ
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
«’Όταν πρό τίνος ή Α. Μ. ό Βασιλεύ; έκήρυξε τήν έναρξιν
τή; ύπό τήν ύψηλην Αύτοΰ προστασίαν 'Ελληνική; Γεωργι
κή; Εταιρείας έσκέφθην δτι θά ήτο ένίι ι ρέρουσα ή μετάφρασι; αποσπασμάτων πινών έκ τοϋ προσ ράτω; δημοσιευθέντο; τεύχους τοΰ τμήματος τό; Γεωργική; καί Τεχνική;
’Εκπαιδεύσει»; έν Ίρλανδίρ, δτερ καίτοι ήδη τμήιια Κυβερ
νητικόν οφείλει τήν ΰταρξίν του εΐς τ ,ν Ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν καϊ ΐδίρ εί; τήν'τοΰ ’Αντί τροέδρου αύτοΰ κ. Όρατίου Πλάνκετ. Ύφίστανται πολλαί άναλογίαι μεταξύ 'Ελ
λάδος καί ’Ιρλανδίας. Είς άμφοτέρα; τάς χώρας ταύτας ή έκτάσι; τών καλλιεργησίμων γαιών είναι περιωρισμένη. ’Επί
σης οί χωρικοί οϊτινες καλλιεργοΰσι τό μέγιστον (έν Έλλάδι
τό σύνολον) έργάζονται κατ’ άρχέγονον καί ανεπαρκές σύ
στημα καί έν άιφοτέροις, τό κεφάλαιον εΐνε δυσεύρετου.
Οί κλιματολογικοί δροι εΐνε βεβαίως ένιελώ; διάφοροι ώ;
καίαί Γεωργικοί Βιομηχα.ίαι αί προσιδιάζουσαι τή χώρα. Οί
έθνικοί δμως χαρακτήρες άμφοτέρων τών χωρών έχουν σημεΐαόμοιότητος καί άνή ’Ιρλανδία ήδυνήθη έν βραχεί χρόνφ
νά έπιτύχη με-’άλα αποτελέσματα διά τής συνεργασία; και
τών Συνδέσμων, δύναται νά κατορθ όση ταΰτα καί ή Ελλάς.
Τό ού-ιώδες εΐνε οί νΰν ενδιαφερόμενοι νά άναλάβωσι τό
έργον χάρίν τοΰ ΐδίου συμφέρον,,■>;. Δέν αρκεί νά έπαναπαύωνται δπως 'Εταιρία τις ύφ’ο'ίαν δήποτε προστασίαν ή έξ
ο'ίων δήτοτε ισχυρών μελών σ>·γκειμένη· δύναται νά συντελέση θαύματα καί πρό; τοϋτο ό λαό; τή; 'Ελλάδος καί ιδία
-»'ι Δήμαρχοι καί οί προύχοντες τών διαφόρων χωρίων τής

Ελλάδος άφιερώσωσι ψυχήν καί καρδίαν.....................

9)22 Μαΐου 1902. VINCENT Ε. Η. CORBETT.»
Οΐ Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί ή τεχνική έκπαίδευσις έν
Έλλάδι, ίνα έντοπισθή τό ζήτημα, δέν έμειναν άναμφισβητητως στάσιμα, ύπερνικηθέντων τών έμποδίων, διότι κεφά
λαια καί κεφαλαί διανοουμένων έργω εύρέθησαν κατά προ
φανή άντίθεσιν.Ή γεωργική καί ή τεχνική έκπαίδευσις δέν
ύφίσταται απολύτως σήμερον καίτοι παρήλθεν εικοσαετία

σχεδόν άφ’ ή; έγράφησαν, διότι τά κεφάλαια ούδέποτε έλλειψαν καί έπλεόνασαν- μόνον αί κεναι κεφαλαί τών υπερδιανοουμένων! του; οποίους ευλογώ μέ άνοικτας παλάμας,
προα··γέλλων δτι αί εύλογίαι μου θέλουσι προκαλέ-'ει τήν
έκφυσιν σκυλονυχίδων είς τά άκρα τών δακτύλων καί τών
δύο χειρών μου.
I. Π. Σταματονλης

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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ■ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΑΑΑΑΙΤΕΧΗΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

ΘΕΑΤΡΑ

Αύγουστο-—Σεπτέμβριος
Τά θέατρά μας τοϋ; δύο αυτούς μήνας είργάσθησανπολύ,
πολύ καλά.Ό κόσμο; έφέτο; δεικνύει μίαν διάθεσιν πρό; τό
θέατρον εντελώς ξεχωριστήν, μίαν έπιθυμίαν νά τά ϊδη δλα,
νά τά παρακολουθήση δλα, καί ή κρυφή του έπιθυμία εΐνε
νάμπορέση νά τά χειροκροτήσμ δλα...
Ήτο καί αύτό εφέτος μία ψυχωσις τό θεατρίζεσθαι έκά
στην εσπέραν, είς ένα άπό τά πολλαπλά θέατρα τών ’Αθη
νών.
Εΐς τό θέατρον τής Δος Κοτοπούλη έδόθησαν τού; δύο
αύτού; μήνας τά περισσότερα πρωτότυπα έργα. Πρώτον έπαίχθη ή «Μέλισσα» τοΰ κ. Δημητρακοπούλου. Τό έργον
περιστρέφεται περί τήν ζωήν τής Μελίσσης, έταίρα; τή; άρχαιότητος. Επειδή δμως ή ζωή μιά; έταίρα; δέν ήτο δυνα
τόν παρά νά εΐνε πολύ άνοικτή, καί τό έργον έθεωρήθη δτι
ύπερέβη κατά πολύ τά δρια τοϋ. σεμνού καί έφθασε τά δρια
τοΰ άσεμνου, τόσον ώστε νά σημειωθή έπί τοΰ προγράμμα
τος ή γνωστή πλέονφράσις «’Ακατάλληλος διά Δεσποινίδας».
Καί έτσι τό έργον τοΰ κ. Δημητρακοπούλου περιωρίσθη
εΐς τόν θαυμασμόν και τά χειροκροτήματα τοΰ άνδρικοΰ φύλ
λου, άφοΰ μέ τήν λέξιν ακατάλληλο; δέν άπέκλεισε μόνον
τάς δεσποινίδας άλλά καί δλα; τά; σεμνοτύφους κυρίας.
Καί ή σεμνότυφες εΐνε περισσότερες.
Μετά τήν «Μέλισσαν» ένα έργον τό όποιον έκίνησε τήν
προσοχήνήτο ή «Κλυταιμνήστρα» τοΰ κ. Π. Ροδακανάκη.
Δυστυχώς τό έργον τοΰ κ. Ροδοκανάκη δέν έδικαίωσε τάς
προσδοκίας μας. Ό συγγραφεύ; ήθέλησε—τό λέγει άλλως
τε καί μόνο; του είς μίαν έπιστολήν του πρός τήν «Εστίαν»
—νά νεωτερίση, καί αύτό; ίσως ό νεωτερισμός κατέστρεψε
τήν έντύπωσι τοϋ έργου. Μάς παρουσίασε μίαν «Κλυταιμνή
στραν» υστερικήν, νευρικήν, μέ άγριες φωνές, μέ ύβρεις
πρός δσους τήν πλησιάζουν, καί ό'λα αύτά δέν εΐνε δυνατόν
νά ζωντανεύσουν έμπρός μας τό ιστορικό πρόσωπο τής
Κλυταιμνήστρα;, τής δυνατής έκείνης γυναικός ή οποία επέ
βαλε τή δύναμί της καί τή θέλησί της είς ένα ολόκληρον
λαόν, καί έγέμισε μέ τή ζωή της καί τήν αρχαία δραματική
τέχνη. Ή «Κλυταιμνήστρα» τοΰ κ, Ροδοκανάκη εΐνε ή γυ.
ναϊκα ποΰ δέν μπορεί νά σάς συγκινήσ ; ούτε μέ τό μεγαλεϊον τής κακουργίας τη;, γιατί ό συγγραφεύ; μά; τήν πα
ρουσιάζει είς τό χαμηλότερου επίπεδον τών αντεγκλήσεων
καί τών ύβρεων.
"Οσον αφορά την έκτέλεσιν αύτή δέν έβοήθησε τό ίργον.
Ή Δνις Κοτοπούλη καθόλου, μά καθόλου στό ρόλο τη;. Ό
κ. Βονασέρος τό ίδιο. Κρίμα δτι οί δύο αύτοί δυνατοί καλλιτέχναι δέν -ατώρθωσαν νά περισώσουν τό έργον.

Φ

’Αλλά όσην άποτυχίαν είχεν είς τό θέατρον Κστοπούλη ή
«Κλυταιμνήστρα, τόσην έπιτυχίαν έσημείωσαν είς τό αύτό
θέατρον ή «Ξανθές—Μελαγχροινες» τό έργον τοΰ κ. Τσοκοπούλου.
Ό κ. Τσοκόπουλος μάς είχε πάντοτε συν θίσει είς έπιτυχίας. Ή έφετεινή δμως μέ τό έργον αύτό ύπερέβαλεν δλες
τή; άλλες. Καί έκεϊνο ποϋ πρέπει νά έξαρθή περισσότερον
εΐνε δτι ή «Ξ ινθές—Μελαχροινές»δέν εΐνε δράμα δράσεως,δέν
έχουν'κίνησιν, δέν έχοιν μεγάλου; παλμού; ζωή;. Εΐνε ύπόθεσις άπλουστάτη ή οποία βαίνει μέ μεγάλην δμσλότητα καί
ή όποια τήν επιτυχία της βασίζει είς τόν έξυπνον διάλογον
καί είς τάς φιλοσοφικά; αλήθειας ποϋ σκορπίζει. Είνε άληθέ; δτι ό μεγάλος σκεπτικισμός τοΰ ήρωος μάς γιομίζει
τήν ψυχήν άπό μελαγχολίαν, τήν οποίαν επιτείνει καί ή αύτοκτο'ία του. ‘Αλλά μέσα είς τόν σκεπτικισμόν αύτόν υπάρ
χουν τόσες άλήθειες, τόσες πραγματικότητες, τόση ζωή,

τόσες παρατηρήσεις ώστε δ άκροατής άναγκάζεται νά σκέ
πτεται, άναγκάζεται νά συζητή μέ τόν εαυτόν του, καί αύτό
βεβαίως εΐνε μία μεγάλη επιτυχία τοΰ έργου. Ή «Ξανθές—
Μελαχροινέ;» έκράτησαν έπί σειράν παραστάσεων τό πρό
γραμμα τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη. Καί τό έκράτησαν μέ
τόν έξυπνον διάλογόν των, μέ τήν πρωτοτυπία των, μέ τήν
κομψότητά των, μέ τήν φιλολογικότηιά των. "Ολα αύτά τά
προτερήματα ένός έργου Ελληνικού τό κοινόν τά ήσθάνθη,
τά ήννόησε. τά άπήλαυσε καί έδειξεν δλην τήν εύχαρίστησίν
του, καϊέδωκεν δλα τά χειροκροτήματά του, είς τόν εκλε
κτόν συγγραφέα, δ όποιος δτανήθέλησενέγραψε έργον μέ τήν
χάριν καί τήν λεπ ότητα καί τό πνεύμα, μέ τό όποιον έως
τώρα μάς είχαν συνηθίσει τής δύιεως _οί συγγραφείς.
Έτσι ή «Ξανθές—Μελαχροινές» σημειώνουν ένα πραγμα
τικό σταθιιό είς τό Ελληνικό θέατρο.
Ό κ. Μυράτ ό όποιος ύπεδύθη τό πρόσωπον τού ήρωος
-χωρίς ψεύτικε; φιλοφρονήσεις—τέλειος εΐς τόν ρόλο του.

Φ

’Από τά μεταφρασμένα έργα τά όποια έδίδαξεν ή ΔνίςΚοτοπούλη, εκείνο τό όποιον εϊλκυσε πολύ τήν προσοχήν ήτο
τό έργον τού Ίταλοΰ Πράγα «Ό Μΰθο; δηλοϊ...» Εΐνε καί
αύτό ένα δράμα παρμένο άπό τή σύγχρονη ζωή τό όποιον
άναλύει τήν ψυχήν τής γυναικός,καί έν πολλοί; τήνάποκαλύπτει καί τήν παρουσιάζει όποια πράγμ ιτι είμπορεί νά εΐνε.
’Επίσης δ ανδρικός χαρακτήρ τοΰ έραστοΰ είνε πολύ φυσι
κός. Σκληρός, εγωιστής, χωρίς αισθήματα, δτω; εΐνε oj πε
ρισσότεροι άνδρες. Ό συγγραφεύ; δέν θά έκουράσθη βέ
βαια γιά νά εύρη αύτόν τόν χαρακτήρα. ’□ ’Ιταλός Αύγου
στο: εΐνε δ αιώνιος άνδρας, δ όποιος βρίσκεται πάντα πρό
τή; γυναικός. ’Αλλοίμονο είς έκείνην ποΰ θά τόν πιστεύση.
Τήν περιμένει ή αύτή ψυχική τρικυμία είς τήν ότοίαν έβυθίσθη ή έρωμένη του. Ή Δνίς Κοτοπούλη
τόν ρόλον
τΰς γυναικός ποΰ υποφέρει τόσο πολύ ψυχικώ;, έπαιξε καί
μέ δύναμι καί μέ πάθος.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Μακρά σειρά επιτυχίας έσημείωσε καί είς τό «Κεντρικόν»
θέατρον ή «Δούκισσα τής Πλακεντίας», ή όπερέττα τών
κ. κ. Άσπρέα καί ’Αστεριάδη. Ή μουσική έγράφη άπό τόν
κ. Άστεριάδην, τό λιμπρέτο άπό τόν κ. Άσπρέαν. Ό συγγραφεύς έπήρε μερικά σημεία τής πολυθορύβου ζωής τής
«Δουκίσσης», καί μάς παρουσίασε ένα έργον, μέ ζωήν, μέ
πλοκήν, μέ ενδιαφέρον. Ή μουσική τού κ. ’Αστεριάδη
άρκετά καλή, άρκετά εναρμονισμένη πρός τό έργον. Έπίσης
καλή καί ή έκτέλεσις άπό τόν θίασον τής κυρίας Άφεντάκη.
ΚΥΒΕΛΗΣ
Ό κ. Βεάκης ό έκλεκτότερος καί δυνατώτερος Έλλην
ήθοποιό; παρουσιάσθη έφέτος καί ώς θεατρικός συγγραφεύ;,
μέ τό έργον ή «Ρινούλα». Ό συγγραφεύ; διά τής «Ρινούλας» ήθέλησε νά άπεικονήση τήν λαϊκή ψυχή και τά λαϊ
κά συναισθήματα, καί μέσα εΐς ένα λαϊκόν περιβάλλον έτοποθέτησε τό έργον του. Ή έν γένει έντύπωσι; άπό τό δρά
μα τοΰ κ. Βεάκη ύπήρξε άρκετά καλή. Τόν ηρώα ύπεδύθη
αύτός ό συγγραφεύ;.

Φ

Άλλά έκεϊνο ποΰ έσημείωσε μίαν εξαιρετικήν έπιτυχίαν
είς τό θέατρον τής κ. Κυβέλης, τόν μήνα αύτόν ήτο ή έμφάνισίς τής μικρά; ’Αλίκης Θεοδωρίδου, τής θυγα,τρός τής
Κυβέλη;. Εί; τόν «Άτιμον» - έργον παλαιοτέρας έποχής—
ή μικ^ά Άλικη έκαμε τήν έμφάνισίν της. Καί ή έμφάνισις
αύιή ήτο ένα θέατρικό γεγονός, καθ’δσον, ένα ρόλο παιδικό
άλλά δύσκολο, γεμάτο άπό πόνο καί λύπη, τόν διερμήνευσε
μέ άφάνταστον φυσικότητα. _
Ή μικρά Αλίκη θά εΐνε ασφαλώς ή κυρίαρχο; τοΰ μέλ
λοντος εις τήν Ελληνική Σκηνή.
Ή μικρά Αλίκη εΐνε ζήτημα νά έ£η άκόμη συμπληρώ
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σει τδ ενδέκατον έτος της. Τόσον μικρά εΐνε άλλά καί τόσον
θαυματουργός.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

’Εφέτος τδ «Πανόραμα» τοΰ κ. Μωραϊτίνη τδ δποΐον παί.
ζεται κάδε βράδυ εΐς τδ Πανελλήνιον μάς παρουσίασε μίαν
πραγματικήν καλλιτέχνιδα τήν Δδα Σωτηρίαν Ίατρίδου. Ή
Δνϊς Ίατρίδου δέν εΐνε γνωστή είτ τό θέατρόν παρά μόλις
πρό τριετίας. Άλλά εφέτος άπέδειξεν δτι ·ΐνε ένα τάλαντον
μοναδικόν διά τά;’Επιθεωρήσεις. Διότι ή Δνϊς Ίατρίδου
πλήν τών φυσικών προτερηιιάτων της,—ώμμορφιάς, τής
χάριτος κα'ι τής εΰλυγισίας—έχει καί επίκτητα τοιαΰτα.
Μόρφωσιν σκηνικήν κι μουσικήν. Παίζει ώραιότατον βιολί,
και ξεΰρει πώς νά κάμη τήν έμφάνισίν της και πώς νά σταθή εΐς τήν σκηνήν. Αύτά δλα εΐνε βεβαίως προτερήματα τά
δποϊα μετά δυσκολίας θά τά εΰρη κανείς συγκεντρωμένα είς
ένα πρόσωπον. Γιά τοΰτο ή δνϊς Ίατρίδου θεωρείται σήμερα
ώς μία άπό τάς έκλεκτάς καλλιτέχνιδας εΐς τήν οποίαν ευρύ
προσμειδιά τό μέλλον.

* *
Έξομολόγησις συγγραφέως

Ό φίλος κ. Θ Συναδινός, Διευθυντής τής «Προόδου»ένας
άπο τούς δροσερούς συγγραφείς μας, ιιέτό άβίαστον πνεύμα
καί τούς εύθυμους χαρακτηρισμούς έδωκεν έφέτος εις τόθέατροντής κ. Κυβέλης τήν κωμωδίανήι Κα Έφοτλιστοΰ».Άφοΰ
έπαίχθη τό έργον άρκετές φορές σκοοτίζο” τήν φαιδρότητα
εις τούς άκροατάς του, δ συγγραφεύς της ήθέλησε νά φαιδρύνη καί τούς άναγνώστας του καί έδηιιοσίευσε εΐς τήν
«Πρόοδον» μίαν πολυχαριτωιιένηνστήλην μέάνέ'δοτα σπαρ
ταριστά παρμένα άπό τήν άληθινή κωιιωδία τή: ζωής. Πε
ριέγραψε μέ δλες τές χαρακτηριστικές λεπτοιιέρειες, κάθε
συμβουλή καί κάθε σύστασι καί ύτόδειξι ποΰ έλαβεν έγγράφως καί προφορικώς άπό τούς άκροατά: τής κωιιωδίας του.
Κάθε γνωστός καί άγνωστος έτοοθυμοπο'ήθή νά συντελέση
εΐς τήν βελτίωσιν τής «Κας Έφοπλιστοΰ» ύποδεικνύον τάς
μεταβολάς ή συμτληρώσεις ή τοοποποιήσεις τάς δποίας τό
τάλαντον του έθεώρει απαραιτήτους Καί δ κ. Συναδινός μέ
τήν άπέραντον καλοσύνην του ήκουσε, συνεζήτησε, άπεδέχθη, συνεφ όνησεν άλλά στό τέλος τούς έζεδι τήθη δλους.
Έξωμολογήθη δημοσίρ: ιιέσα σ" ένα έζυ.τνότατον καί εΐρωνικώτατον χρονογράφημα τήν πολύτιιιον συνεργασίαν τοΰ
θαυμασίου αύτοΰ 'Ελληνικού κοινού. Καί έτσι καί τό ανα
γνωστικόν κοινόν τή: «Προόδου» έδοκίμασε τής ίδιες εύθυ
μες στιγμές ποΰ άπήλαυσε καί άπό τής σκηνής τοΰ θεάτρου
τής κ. Κυβέλης.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗΤΟΪ ΜΗΝΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1918
Ένφ ό ήλιος τοΰ Αύγουστου πυριφλεγής
κατεργάζεται τά μελιστσλακτα προϊόντα τοϋ
θέρους ποΰ αναζωογονούν και τονώνουν τό αν
θρώπινον σώμα, ό πολεμικός οργασμός έκδηλοΰται πλέον ή άγριος.
Είς τό Δυτικόν ή μαχητική παλίρροια τών
Συμμαχικών δυνάμεων όγκοΰται είς ψυχικήν
καί πολεμικήν ορμήν και παρασύρει στό άκράτητον ρεϋμά της τήν γερμανικήν παραφροσύ
νην πού ήλπισε πρός στιγμήν τήν παγκόσμιον
παντοκρα τορ ία ν.
Τά Γαλλικά, τά ’Αγγλικά, τά ήρωϊκά ’Αμε
ρικανικά και Βελγικά στρατεύματα, ενα έκα
στον έξ αύτών και δλα όμοΰ, ύπό τήν ύπέροχον
στρατηγικήν μεγαλόφυΐαν τοϋ έμπνευσμένου
Στρατάρχου τής Γαλλίας Φως, έπελαύνουν νι
κηφόρα κατά τής Γερμανικής παραταξεως.
"Ολα τά παγγερμανιστικά όνειρα διαλύον
ται ώς καπνός, δλη εκείνη ή πεφυσιωμένη πίστις πρός τόν Γερμανικόν Θεόν, δλη ή έμπι-

στοσύνη πρός τήν Γερμανικήν πειθαρχίαν,
πρός τήν Γερμανικήν μαχητικότητα, τήν μη
χανικήν ύτεροχήν, τά ακατανίκητα πυροβόλα,
τά ανυπέρβλητα χαρακώματα, τά σιδηρά φρού
ρια, τά γρανιτώδη προχώματα, τά δηλητηριώ
δη αέρια, άποδεικνύονται άθυρματώδη εμπό
δια μπρος στήν άκάθεκτον πνοήν τής συμμα
χικής αποφασιστικότητας.
Καταπλήσσουν τόν κόσμον όλόκληρον τά
πολεμικά τρόπαια τών Συμμάχων. Τά ανεξάν
τλητα, τά θαμβοΰντα είς υπεροχήν πολε
μικά μηχανήματα τής ’Αμερικανικής έπινοητικότητος, τής επιστημονικής προόδου τών πέ
ραν τοΰ Ωκεανού πολεμικών δυνάμεων, κατέφερον πλήγματα άλεπάλληλα, βαρέα, ανεπα
νόρθωτα, έμπνέοντα τόν πανικόν είς τήν Γερ
μανικήν στρατηγικήν.
Ή Θεά Νέμεσις ώθεϊ μέ μίαν άκατάσχετον .
δύναμιν ιό συμμαχικόν πολεμικόν μένος είς
αποτελεσματικήν δράσιν και ενέργειαν.
Ό ανθρωπισμός και τό έλεύθερον πνεύμα,
ύπερίσχυσαν. Ή κτηνώδης βία τών ισχυρών
μαζών ύπέστη πανωλεθρίαν. Τεράστια» έχθρικαί άπώλειαι, μυριάδες αιχμαλώτων, άπειρον
πολεμικόν υλικόν, μεγάλαι έκτάσεις άπηλευθερωμέναι εΐνε τά ύλικά αποτελέσματα τοΰ θρι
άμβου. "Οτι δμως προκαλεϊ τόν παγκόσμιον
θαυμασμόν εΐνε τά λαμπρότατα πολεμικά κα
τορθώματα τών ’Αμερικανικών στρατευμά
των. Έπέφερον ταΰτα ισχυρό τατον πλήγμα
κατά τοΰ έχθροΰ, κατά τοσοΰτον άλίως σπουδαιότερον καθ’ δσον δέν άνεμένετο τοΰτο. Ό
εχθρός κατεπτοημένος, ζαλισμένος, έν συγχίσει φρενών και αντιλήψεων ρίπτει στή φωτιά
κάθε διαθέσιμον δύναμιν, κάθε πρόχειρον πο
λεμικόν υλικόν. Και ώς αντιστάθμισμα επι
τυγχάνει μίαν νέαν καταδίωξιν συνεχιζομένην
άπαύστως, χωρίς νά επιτρέπεται είς τούς Γερ
μανούς ούδέ στιγμής άνάπαυσις.
Τό γεγονός τής Αμερικανικής νίκης έωρτάσθη άπό τήν παγκόσαιον συμμαχικήν άντίληψιν μέ τόν πλέον εγκάρδιον ενθουσιασμόν.
"Ολη ή λυσσώδης άνιίσταηις τών Γερμανών
άνεκόπη, έθρυμματίσθη. Οι συμμαχικοί λέον
τες μέ τά χαλύβδινα σώματα καί τά ήλεκτρισμένα νεύρα καί τό έλεύθερον πνεύμα παρα
σύρουν, ανατρέπουν καί μέ δείγματα υπέροχου
ηρωισμού έξωθοΰν τό θηρίον είς τήν αρχικήν
κρύπτην του.
Ή ώρα τής άναστάσεωςσημαίνει.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1918
Αί ραγδαϊαι νίκαι τών Συμμαχικών καί
Ελληνικών στρατευμάτων κατά τόν μήνα
τούτον είς τήν Μακεδονίαν, συντρίβουν, απο
συνθέτουν, ταπεινώνουν τόν μεγαλείτερον,

τόν άπαισιώτερον εχθρόν τής Ελλάδος μας.
Ή όρμητικότης μέ τήν οποίαν άποδιώκεται
καί έξωθενοϋται δ εχθρός εΐνε πρωτοφανής.
Ό ήρωϊσμός καί ή αυτοθυσία τών ελληνικών
μας παλληκαριών αναγνωρίζεται μνθικός. Οί
’Αρχηγοί τών συμμαχικών στρατευμάτων δέν
ευρίσκουν λέξεις γιά νά υμνήσουν τήν αν
δρείαν, τήν αποφασιστικότητα, τήν περιφρόσιν πρός τόν θάνατον τού Έλληνος στρατιώ
του. Άναζή ή δοξασμένη ιστορία τής φυλής
μας μέσα στά Μακεδονικά βουνά καί άπό πάσης γωνίας τής Γής άκούεται ψίθυρος θαυ
μασμού διά τό γιγαντιαΐον εργον τής άναγεννηθείσης ‘Ελλάδος. 'Αντί άλλων λόγων άνικάνων ν’ άποδώσουν τούς θριάμβους τών η
μερών αύτών άναγράφομεν χρονογραφικώς τά
ύπέροχα γεγονότα τά λαμπρύνοντα τήν σύγ
χρονον εθνικήν μας ιστορίαν.
3 Σεπτεμβρίου 1918.-01 Σέρβοι καί
οί Γάλλοι διέσπασαν τό Βουλγαρικόν μέτωπον άνατολικώς τοϋ Μοναστηριού. Τά Γερ
μανικά στρατεύμμτα σπεύσαντα είς ύποστήριξιν τών Βουλγάρων έτράπησαν είς φυγήν
μετ’ άπωλειών.
4 Σεπτεμβρίου 1918.—Ό Γάλλος’Αρ
χιστράτηγος Ντ’.’Εσπραί διά τηλεγραφήμα
τος του είς τόν στρατηγόν Γκραμμά άνέθηκε
ν’ άνακοινώση είς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν δτι ή τρίτη καί τετάρτί] Μεραρχίαι τοΰ
Ελληνικού στρατού άγωνιζόμεναι έν στενφ
συνδέσμφ μετά τών Γαλλικών μονάδων είς
τήν Σερβικήν πτέρυγα, έπέδειξαν έξαιρετικήν
ανδρείαν καί άντοχήν.
5 Σεπτμβρίου 1918.—Αί ’Αγγλικοί έφημερίδες «Μαγχεστριανός Φύλσξο καί τό
«Νταίηλυ Εξπρές» διακηρύττουν τό εύχάριστον γεγονός δτι «οί "Ελληνες διαδραματί
ζουν έξόχως τό μέρος των κατά τόν μέγαν
τούτον ύπέρ έλευθερίας άγώνα.»
6 Σεπτεμβρίου 1918.—Τά συμμαχικά
στρατεύματα ύπερβάντα μεγάλας έδαφικά: δυ
σκολίας κατετρόπωσαν τούς Βουλγάρους έγκαταλείποντες τεράστιον υλικόν καί πολλούς
αιχμαλώτους:
7 Σεπτεμβρίου 1918.—Ή προέλασις
τών Σερβικών στρατευμάτων συνεχίζεται άδιακόπως. Τά Άγγλοελληνικά στρατεύματα είς
τήν περιοχήν τής Δοϊράνης πραγματοποιούν
νέαν προέλασιν. Συνελήφθησαν 6 χιλ. αιχμά
λωτοι καί έκυριεύθησαν μεγάλαι ποσότητες
πολεμικού υλικού. Έλληνοαγγλικαί μονάδες
προχωρούν είς τάς άποκρήμνους λοφοσειράς
τής Ντουντίκας. Γενικεύεται καθ’ δλον τό μέτωπον ή έπίθεσις.
8 Σεπτεμβρίου 1918. —Τά Ελληνικά
στρατεύματα παρά τήν άπεγνωσμένην άμυναν

τού έχθροΰ, έκυρίευσαν τάς ύψηλάς κορυφάς
τής Πόρτας καί τής Τζένας, τών όποιων τό
ύψος άνέρχεται είς 2.100 μέτρα κυριαρ
χούν ολοκλήρου τής μέχρις ’Αξιού περιφέ
ρειας. Τά Σερβο-Γαλλικά στρατεύματα προχω
ρούν νικηφόρως.
9 Σεπτεμβρίου 1918.—Οί Σέρβοι βα
δίζουν πρός τόν Περλεπέν. Οί Βούλγαροι δι
αρκώς υποχωρούν. Βούλγαροι πανικόβλητοι
άπεσταλμένοι κατευθύνονται είς Ελβετίαν διά
τήν καλλιέργειαν τής ιδέας συνάψεως χωρι
στής ειρήνης μέ τήν Άντάντ.
10 Σεπτεμβρίου 1918. — Έπεσεν ό
Περλεπές. Κατελήφθη άπό Σέρβικά στρατεύ
ματα. "Επεσεν ή Γευγελή. Είσήλθον ’Αγγλι
κοί δυνάμεις, καθ’ ήν στιγμήν ’Αγγλοελληνικά στρατεύματα συνεχίζουν τήν προέλασιν των
πέραν τής γραμμήν Γευγελής. Κατελήφθη
ύπό ‘Κλληνικοΰ Στρατού τό ύπερκείμενον
Γερμανικόν παρατηρητήριονθαύμαόχυρωτικής
τέχνη:. Τά ’Ιταλικά στρατεύματα ήρχισαν έρρωμένην προέλασιν πρός βορράν καταλαβόντα τάς πρώτας έχθρικάς θέσεις.
11 Σεπτεμβρίου 1918.—Μ συμμαχικοί,
δυνάμεις διαρκώς βαίνουν νικηφόροι. Οί
Βούλγαροι άνθίστανται κυρίως είς τά άκρα τής
παρατάξεως. Είς τό δεξιόν μάχονται αί Γαλλοσερβικαί είς δέ τό άριστερόν αί ’Αγγλοελληνικαί. Ό έχθρός κατατροπωμένος διευθύνε
ται πρό: τήν Στρώμνιτσαν.
Ή Μεραρχία Ναυπλίου κατέλαβε τήν Γευ
γελήν.
Ή Μεραρχία Κρήτης ύτερέβη τήν Δοϊράνην. ’£Γςαίρεται ή έπιθετικότης τών ελληνικών
στρατευμάτων. "Ελληνες κατέΧαβον τήν Δόϊράνην. Οί Σέρβοι ύπερέβησαν τό Κριβολάκ
καί τό Δεμίρ-Καποΰ. Καταδίωξις άδυσώπητος συνεχίζεται είς δλα τά σημεία τού μετώ
που. Τό ήμισυ τών Βουλγαρικών δυνάμεων
διέρχεται κρίσιν.
12 Σεπτεμβρίου 1918. —ΟΙ Βούλγαροι
καταδιώκονται πρός τήν 'Αλβανίαν. Οί Σέρβοι προχωρούν πρός τήν διεύθυνσιν τών Βελεσσών καί τοΰ Τστίπ, τά δέ συμμαχικά στρα
τεύματα πρός τήν Στρώμνιτσαν. Τό θηρίον
άρχίζει νά πλήσσεται στήν φωλεά του. Γί
νονται αί πρώται προτάσεις τών Βουλγάρων
πρός τόν άρχιστράτηγον κ. Ντ’ Έσπρέ ό ό
ποιος δηλοϊ δτι θά συζητήση μέ άντιπροσώπους έξουσιοδοτημένους δΓ όριστικάς συνεν
νοήσεις.
13 Σεπτεμβρίου 1918.—Οί Βούλγα
ροι καταδιώκονται έφ’ ολοκλήρου τοΰ μετώ
που. Αί έχθρικαί δυνάμεις τού τομέως Μονα
στηριού άποκοπεΐσαι διώκονται πρός τήν ’Αλ
βανίαν. "άπειρα λάφυρα είς τόν 'Περλεπέν.
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Σημειοΰται άγγλοελληνική νίκη είς Χα?αμπάκ. Ό εχθρός υποχωρεί στασιάζων. Οί Σέρβοι εξωθι τοΰ Ίστίπ.
14 Σεπτεμβρίου 1918. — *Η Στρώμνιτσα επεσεν είς χεΐρας τών Άγγλων. Οί Σέρβοι κατέλαβον τά Κότσανα. Πρό τών Βελεσσών αμύνονται άπεγνωσμένως Γερμνοβουλγαρικαι δυνάμεις. Λάφειρα άπειρα. Έλληνικαί μονάδες μετά Γαλλικών στρατευμάτων κα
ταδιώκουν τόν εχθρόν καί προελαύνουν έπί
τών κλιτύων τοΰ Μπέλες. Άγγλο-έλλ η νικά
στρατεύματα έφθασαν έίς τήν κορυφογραμμήν
τοΰ Μπέλες καί κατέλαβον τάς διαβάσεις
πρός βορράν τής λίμνης Δοϊράνης. Πα
νικός είς τήν Σόφιαν. 'Αναμένεται μάχη
πρό τών Σκοπιών. Ή Τουρκία ζητεί ειρήνην.
Ό Μάκενσεν διορίζεται αρχιστράτηγος τών
Βουλγάρων. Μπουμ. Πυροτέχνημα!! Ό διοικών τά άγγλοελληνικά στρατεύματα Άγγλος
στρατηγός υμνεί τήν Ελληνικήν άνδρείαν. Ό
Σέρβος αρχιστράτηγος καί πρίγκηψ Διάδοχος
Αλέξανδρος εκφράζει έπίσης τόν θαυμασμόν
του διά τήν 'ελληνικήν άνδρείαν καί διαδηλοϊ τήν ύπερηφάνειάν του διότι διφκησε τοιαΰτα στρατεύματα.
15 Σεπτεμβρίου 1918.—Τρεις Βούλ
γαροι πληρεξούσιοι οί Λιάπτσωφ τέως υπουρ
γός τών Οικονομικών, Ράδωφ πρεσβευτής
είς Ρουμανίαν—δημοσιογράφος καί ό υπο
στράτηγος Λούκωφ, τήν πρωίαν τής σήμερον
φθάνουν είς Θεσσαλονίκην έκλιπαροΰντος ει
ρήνην άνευ όρων. Αναχωρεί διά Θεσσαλονί
κην ό νικητής πολιτικός, ό δημιουργός τής
δόξης τής Πατρίδος, ό πανσθενής Πρωθυ
πουργός μας κ. Βενιζέλος.
Οί Βούλγαροι υποτάσσονται άνευ όρων καί
μόνον ζητούν νά καταλάβουν τήν Σόφιαν
’Αγγλικά στρατεύματα. Αί πρώται ειδήσεις
τής μαρτυρικής ζωή: καί τοΰ μαρτυρικού θα
νάτου χιλιάδων κατοίκων τής 'Ανατολικής
Μακεδονίας εμπνέουν φρίκην είς τάς ‘Ελλη
νικός ψυχάς. Έν τω μεταξύ πρό τής ύπογραφής τή; αίτηθείσης ανακωχής τά Ελλη
νικά, Γαλλικά, καί ’Ιταλικά στρατεύματα
καταστρέφοντα τά Βουλ,γαρικά στρατεύματα
προελαύνουν είς βάθος 18 χιλιομέτρων. Ό
εχθρός αφήνει υποχωρών άτάκτως άπειρον υ
λικόν μεγίστης αξίας. Ή 14η Μεραρχία τοΰ
κ. Όρφανίδου μέ πτερά άετοΰ προελαύνουσα
καί συμπράττουσα μετά τοΰ 16ου ’Αγγλικού
σώματος είσήλθε πρώτη στό Βουλγαρικό έδα
φος. Σοβαρώταται ταραχαί αναγγέλλονται έκ
Βουλγαρίας. ’Εκκαθαρίζεται τό μέχρι νοτίας
Βουλγαρίας έδαφος. Αί επιχειρήσεις έπεκτείνονται είς τάς περιοχάς τών λιμνών Όχρίδος
καί Πρέσπας. Ό Μπούριαν ετοιμάζει νέαν

είρηνιστικήν νόταν έκ μέρους τής Αυστρίας.
16 Σεπτεμβρίου 1918. —Τά Άγγλο
ελληνικά στρατεύματα πλησιάζουν είς τό Πετρίτσι. Ύπεγράφη ή συνθηκολόγησις. Οί
Βούλγαροι άπεδέχθησαν άσυζητητεί πάντας
τούς τεθέντας ύπό τοΰ ’Αρχιστρατήγου δρους.
Διετάχθη ή κατάληψις τής Ανατολικής Μακε
δονίας. Ή Βουλγαρία καθίσταται πτώμα
στρατιωτικόν πλέον! 'Εντελώς άκίνδυνος. Ή
πόλις τών Αθηνών καί δλ,ος ό Ελληνικός λα
ός πανηγυρίζει τόν θρίαμβον. Καί εορτάζει
διττώς ό Ελληνισμός/Ή Παλαιστίνη άπελευθερώθη ολόκληρος ύπό τών Άγγλων μέ πλή
ρη κατανίκησιν τών Γερμανοτουρκικών δυνά
μεων. Παρητήθη ό Χέρτλιγκ.
Είς τήν Αλβανίαν ό έχθρός φεύγει έν ατα
ξία. Ό κ. Κλεμανσώ άποκαλεϊ τούς Βουλγά
ρους ληστάς.
17 Σεπτεμβρίου 1918. — Οί δροι τής
συνθηκολογήσεως είναι εξευτελιστικοί διά τήν
Βουλγαρίαν. Παραδίδει τούς ξένους ζΐχμαλώτους της χωρίς νά λαμβάνη τούς ΐδικούς τη;,
έκκενοϊ τά εδάφη τών αντιπάλων, χωρίς νά
άπελευθεροΰνται τά ίδικά της. Οί αντιπρό
σωποί της δειλοΰν δτι είναι σέ τέτοια κώτάστασι ποΰ θά έδέχοντο πάσαν συμμαχικήν
πρότασιν. Αί φλόγες τής Δοϊράνης καί τής
Τζενας ή ήρωϊκωτάτη άλωσις άπελύμαναν τήν
Ελληνικήν ψυχήν άπό τόν ρύπον τοΰ Βασι
λικού καθεστώτος.
Διακηρύσσεται καί αναγνωρίζεται πανταχόθεν δτι ή έπιτυχία τών συμμάχων «κατέ
στη δυνατή έκ τής σημαντικής ένισχύσεως ήν
έλαβον οΰτοι έκ τού Ελληνικού στρατού ό
όποιος άριθμεϊ σήμερον πλείονας τών 200,000
άνδρών». Τά Μακεδονικά έπέηιερον πανικόν
είς τήν Γερμανίαν, νικωμένην ήδη άνευ δια
κοπής άπό τά στρατεύματα τοΰ Φώς. Άρθρον
τοΰ «Φόρβαιρτς» περιγράφει μέ τά μελανώ
τερα χρώματα τήν αφόρηταν κατάστασιν τής
Γερμανικής Αύτοκρατσρίας. Τύ δτι έπετράπη
ή δημοσίευσις πυρίνου άρθρου παρέχοντος
άπαισιωτάτην εικόνα τής Γερμανικής πατρίδος
άποδεικνύει τήν Αύτοκρατορικήν ίσχύν κλονισμένην καί τήν Γουλιελμικήν έτιβολήν έξ ιδυνατίζουσαν. Ό Λίμαν φόν Σάνδερς Γερμα
νός Στρατάρχης αρχηγός τής έν Τουρκίφ
Γερμανικής αποστολής ευρισκόμενος είς Κων
σταντινούπολή, έτράπη άθορΰ'βως τήν άγου
σαν είς Βερολϊνον.
18 Σεπτεμβρίου 1918. — Ό πολύς Φερδινάνδος καί ή οίκογένειά του έφυγον έσπευσμένως έκ Σόφιας. *
0 κ. Ντ’ Έσπραί μέ φρά
σεις θερμοτάτας έξήρε πρός τόν κ. Βενιζέλον
τήν Ελληνικήν άνδρείαν. Κατελήφθησαν ύπό
τού Έληνικοϋ στρατού αί Σέρραι. Ή Κων-
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σταντινούπολις, ό Βόσπορος, ή Προποντίς
καί τά Δαρδανέλλια διεθνοποιοΰνται.
19—30 Σεπτεμβρίου.—Ύά κατόπιν γε
γονότα επέρχονται ραγδαία. Άπελευθεροΰται
κατεστραμμένη καί άσπαίρουσα ολόκληρος ή
Άν. Μακεδονία. Πίπτει ό πολύς Φερδινάνδος
τής Βουλγαρίας καί άνακηρύσσεται ό Μπεμπέκος του, ό Βόρις, Βασιλεύς, πίπτει ή Νεο
τουρκική Κυβέρνησις καθ’ ήν στιγμήν κάθε
Τούρκος Τοπάρχης ζητεί ιδιαιτέραν ειρήνην
μεθ' δλων τών Συμμάχων Κυβερνήσεων, κλο
νίζεται ό Γουλιέλμος ό όποιος φέρει νέαν Κυβερνησιν μέ τον ειρηνόφιλον’ πρίγκηπα Μάξ
τής Βαδης επι κεφαλής και με δύο ύπουργούς
σοσιαλιστάς. Ή Αυστρία εύρίσκεται είς εσω
τερικήν μποσύνθεσιν, έπί δέ τοΰ Δυτικοΰ με
τώπου μεγαλειωδώς ό Φώς μέ τά Γαλλικά,
’Αμερικανικά, ’Αγγλικά καί Βελγικά στρατεύματά του καταφέρει άλεπάλληλα κτυπήμα
τα προσθέτων άφθίτους δόξης σελίδας είς τήν
ιστορίαν τών ύπ’ αύτοΰ στρατών. Συνέπεια
δλων αύτών ύπήρξεν ή πρότασις έκ μέρους
τής Γερμανίας είρήνης τήν οποίαν ύποπτον καί
ανειλικρινή απορρίπτουν οί Σύμμαχοι διά τής
’Αμερικής ζητούσης πρό πάσης συνεννοήσεως
τήν έκκινωσιν τών κατεχομένων μερών. Καί
ή άξίωσις δμως αΰτη τών Συμμάχων τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ Σεπτεμβρίου'γίνεται ύπό
τής έπτοημένης Γερμανίας δεκτή.
Ό νέος Πρωθυπουργός έπ’ όνόματι τής
πλειονοψηφίας τής Γερμανικής Βουλής, έν
όνόματι τού Γερμανικού Έθνους καί έπ' όνόματι τής έκπροσωπούσης αύτά Κυβερνήσεως
δέχεται τους δρους τής ΙΙροεδρικής άνακοινώσεως, δέχεται τήν έκκένωσιν καί κύπτει ύπό
τό βάρος τών ανομημάτων τού έξαφανισθέντος πλέον άπό τής σκηνής Κυρίου του, τοΰ
πολλοΰ 1 ουλιελμου, άναμένων τάς άποφάσεις
τών θριαμβευτών, τών νικητών, τών έκπροσωπούντων τήν ιδέαν τής δικαιοσύνης καί τής
έλευθερίας τών λαών.
Ο κόσμος ετοιμάζεται είς τόν πανηγυρικόν
εορτασμόν της διεθνούς γαλήνης τής παγκο
σμίου είρήνης. .
Δ. Λ. Ζ.

ΑΠΟ ΤΑ ΙΟΙΙθΙΙΚΑ ΠΕΙΟΗ

ΔΙΟΗΪΣΙΟΣ ΞΥΛΙΑΣ
, Ή Ελληνική φυλή άπώλισεν έια άπό τούς ίσχυρωτέρους αντιπροσώπους της έν τή ξένη. Είς τήν Λωζάν ην τής'Ελβειίας απεθανεν ό Αιονύσιος ΊΓυπάλ5ος ιΞυδταίς. Υπέροχος έν τή μακρφ οταδιούρομίφ
καί έν τή εκδηλώσει τών αρετών του. Τεκνον τής εΰανδρρυΚεφα'.λιριας έοιαύΐυδρυμησεν ειςΤεργέστην ασιγκράτηιοςείς Ορμήν, ακλόνητος είς σιαδερόιητα,ά.ιαρα-

μιλλος είς όρθοφροσύνην, μεγάλος είς πατριωτισμόν.

Ό ‘Ελληνικότατος Οϊκός του έφώτιζεν άπό μακρυνής
άποστάσεως τά ιδεώδη τής πατρίδος και άπετέλει τι
μητικήν έκδήλωσιν τοΰ ‘Ελληνικοί δνόματοςζ τών
'Ελληνικών άρετών, τής 'Ελληνικής λάμψεως καί μεγαλουργίας.
Ή «'Ελλην. Έπιθεώρησις» καταθετουσα φόρον
εύλαβείας πρό τοΰ νωπού τάφου του συλλυπεΐται είλικρινώς τήν αδελφήν του Ιρίτιμον κ. Πρετεντέρη καί
τούς λοιπούς οικείους της.
ΤΆ.

ΧΆΆΙΆ

μας:

"Οτι άκόμη διεπόμεθαάπό ένα πνεύμα Τουρκισμοΰ,
καί κυριαρχεί στή ζωή μας ή ανατολίτικη άντίληψις
δέν φαντάζομαι δτι υπάρχουν "Ελληνες ικανοί νά τό
αμφισβητήσουν. "Οτι έχομεν πλούσιον δίκτυον αρμο
δίων ενθρονισμένων μάλιστα έπί πολυτελών κτιρίων
καί περιφερόμενων μεγαλοπρεπώς άνά τάς κορνιορτοβριθεϊς οδούς τής πρωτευούσης έπί αυτοκινήτων
πολυτελών δίφρων είνε πρά/μα ποΰ άντιλαμβανόμεθα δζοι οί ευτυχείς κάτοικοι τοΰ "Αστεως. Ότι λεί
πει άπό τήν ψυχήν δλων μας ένας άγνός ένθουσιασμός γιά κάτι τι ΰπέρτερον πολιτειακώς, κοινωνικώς,
άνθρωπιστικής καί τούτο προσπίπτει στήν κοινήν άντίληψιν δπως τό ζείδωρον φώς τοΰ ’Αττικού ήλιου.
Μια λεπτομερής καί προσεκτική μελέτη τής μορφής
τής πόλεώς καί τών πολιτειακών καί κοινωνικών λει
τουργιών της θά αποκάλυψη τοιαύτην κατάστασιν
ποΰ θά έμπνεύαη τάς άρίστας τών έλπίδων έπί τής
ίδιοτύπου ζωής δλων τών κοινωνικών μας τάξεων έκ
τών οποίων απαρτίζεται τό θαυμαστόν αύτό ελληνι
κόν σύνολον. Δέν είνε άνάγκη νά άνστρέξη κανείς ιίς
μέτρα έξαιρετικά διά ν’ άποκομίση πλούτον χαρακτηριστικών εικόνων καί σκηνογραφιών. 'Απλή έρευια
καί ή συγκομιδή άφθονος, ζωηρά, έντυπωτική. .Τό
υπουργεΐον τής Παιδείας—ένα άπό πολυτιμότερα ι
δρύματα τοΰ Κράτους, προσενεγκόν μεγάλας έθνικάς
υπηρεσίας διά τών μεταρρυθμιστικών του μέτρον
άπό τής συστάσεως τοΰ Βασιλείου ! —μέ τήν θέρμην
ποΰ τό διακρίνει είς τό άνοιγμα καινούργιων δρόμων,
άπεφάσισε νά προβή έφέτος είς αυστηρόν έλεγχον
τών ιδιωτικών σχολείων Ά -ηνών—Πειραιώς. Λέγον
ται δτι άπεκαλύφθησαν τοιαύτα χάλια, τοιαΰται α
θλιότητες, τοιαϋται έκπαιδευτικαί άσχημίαι ποΰ έπροξένησαν ρίγος φρίκης είς τάς εύαισθήτους καρδίας
τών άνωτέρων εκπαιδευτικών βαθμούχων μας.
Τήν ημέραν έκείνην, λέγεται, δτι συνεπεία τών άποπνικτικών αναθυμιάσεων ποΰ έπροκάλεσαν αί απο
καλύψεις αύται, ύπέστησαν ούτοι τοιαύτην ταραχήν
καί συγκίνησιν ώστε οΰτε νά γευματίσουν, οΰ
τε νά σκεφίΐοΰν, οΰτε νά έργασθοΰν ήσαν είς θέσιν.
Τούς κατέλαβε μία νάρκη παθολογική ή όποία ένέπνευσε φοβους περί τής πολυτίμου υγείας των. 'Η ίερά
άγανάκτησις ποΰ κατέλαβε τά εύγενή στήθη των ήτον
τύσον ισχυρά, ώστει απειλείτο αύτή ή ύπόστασις τής
έκπαιδευτικής μας ζωής, δια τής πλήρους καταστροφής
τών έθνικών αυτών παραγόντων,
’Εζητήθη επειγόντως ιατρική έπέμβασις καί υπήρξε
θαυμαστή ή διάγνωσις καί τά μέσα τής θεραπείας.
“Υπνος διετάχθη βα&ύς,άδιατάρακτος καί ταχεία έπάνοδος είς τό καθεστώς τής άμερημνισίας, τής ώχαδελφισμοΰ, τής καφεποσίας καί τής ατελείωτης γρα
φειοκρατίας. Έοώθη τό πολύτιμον υλικόν τοΰ υπουρ
γείου τής Παιδείας καί έγράφη μία ώραία σελίς είς
την ’Εκπαιδευτικήν μας Ιστορίαν καθ’ ήν ήρωες καί
μάρτυρες τοΰ καθηκοντο, ειχον ιήν δύναμιν ν’ άποκαλύψουν τά χάλια τών ιδιωτικών ’Εκπαιδευτηρίων
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τής Πρωτευοΰσης και τοΰ Πειραιώς ....
*42 άθάναιος Γουρκική Αύιοκσατορίτ πόσες σελίδες
διοικητικού μεγαλείου σοΰ σβυνει ή υπέροχος ‘Ελλη
νική διοικητική και πολιτειακή άντίληψις;

Ο ΚΟΣΜΟΣ

άποκρυσταλλώνουν σπαρταριστές ιδέες, άμορ
φες, πρακτικές και έμεΐς οί έξυπνοι χωρίς κό
πους, συζητήσεις, ενοχλήσεις, απασχολήσεις
θά τής παίρνουμε καί τής εφαρμόζουμε.
Καί έτσι στήν πατρίδα μας λύονται δλα κατ’
εύχήν καί ή πρόοδός μας εύρίσκεται στο ίδιο ε
πίπεδο τής παγκοσμίου προόδου!!
"Αλλως δέν μπορούμε νά πούμε δτι χαμμιά
φορά δέν κάνουμε καί άλματα. "Εξαφνα μικρό
πράγμα εΐνε νά στείλωμεν έξ βιομηχάνους νά
έπισκεφθούν τήν άγγλικήν βιομηχανίαν! Τί υπέ
ροχος σοφία θά είσρεύση είς τήν βιομηχανική
ζωή τής πατρίδος μας! Τίφώς έκλαμπρον θά
σκορπιστή άμα τή έπανόδω των;
Καί άμα επιστρέφουν οί ήρωες αυτοί τής
σπουδής καί τής μελέτης, λέγει τδ Σοφόν ‘Υ
πουργικόν κεφάλι, τότε—πάντοτε μελλοντικώς—
συγκαλούμεν βιομηχανικόν Συνέδριον νά μελετήυη, νά διερευνήση τά μεταπολεμικά βιομη
χανικά ζητήματα, δπως άλλο σοφή 'Υπουργική
έμπνευσις άφήνει νά χάνεται πολύτιμος χρόνος,
διατί κρί ει φαίνεται δτι δέν ή ίθεν άκόμη ό και
ρός γιά ένα σοβαρό Γεωργικό Συνέδριο, ποΰ θά
μελετούσε και θά διειύπωνε θετικές γνώμες γιά
τά πολυτιμότερα συμφέροντα τής εθνικής, μας
ζωής.
Φαντασθήτε λοιπόν, έξαφνα νά γίνη ή ειρήνη,
παρά τάς υπουργικός προβλέψεις καί ό 'Ελλη
νικός Λαός, να έχη ώς άπόθ μα πολύτιμον, τάς
πολυτίμους ύπουργι ιάς ιδέας, μέ τάς οποίας
μόνον δέν εΐνε δυστυχώς δυνατόν νά προοδεύαη
ό τόπος μας καί νά προαχθούν αί πλουτοπαραγωγικαί μας δυνάμεις. Άν εΐχαβεν δμως εφεύρει
τό διαβολικό μηχάνημά.................

Άν μπορούσε κάνεις νά δημιουργήση ενα
Ιδιαίτερον μηχάνημα τδ όποιον νά έχρησίμευε
γιά νά σπρώχνη τούς 'Υπουργούς μας είς την
πραγμα τοποί ΒΡΗΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ησιν τών ώραίων ιδεών,
θά παρείχετο είς την Έλίάόα μία έξαιρετική
και ευεργετική υπηρεσία,
Οί πλεϊστοι τών 'Υπουργών μας, έχουν
θαυμάσιες ιδέες, πρακτικές σκέψεις και έχουν
άκόμη και ένα τρόπον πολύ θελκτικόν διατυπώ·
σεως. Φθόνους άκόμη, σπανίως δμως, καί είς
άρχήν έκτε λέσεως. Άλλά πέραν αυτού εκλείπει
τδ διαβολικόν αύτό μηχάνημα ποΰ θά μτορούσε νά ζωντανέψη τής σκέψεις των και νά σπρώξη πρδς τήν οδόν τής πραγματοποιήσεως τάς
ιδέας των.
Θεωρητικώς, έρωτώμενοι οί 'Υπουργοί μας,
έπί ζητημάτων τής μεταπολεμικής ζωής τής
'Ελλάδος, ζητημάτων ζωτικωτάτων διά τδ
πλονσιοπα^αγωγικόν μέλλον της, έχουν νά πα
ρουσιάσουν τής πιο σοβαρές σκέψεις, τής πιο
μελετημένες γνώμες καί εΐνε νά θαυμάζη κανείς
πώς ύστερα άπό τήν σοφίαν αύτήν πού πλημ
μυρίζει τάς υπουργικός κεφαλάς, πώς δέν κα
τορθώνεται στό τόπο μας νά προάγωνταιή Βιο
μηχανία, ή Γεωργία, τό Έμπόριον κτλ. κτλ.
Λείπει δυστυχώς τό διαβολικό μηχάνημα.....
*
* *
"Ολοι φωνάξουμε—καί οί 'Υπουργοί μας, δτι
Οί "Ελληνες λόγιοι εις σειράν συνεντεύξεων
άπαιιεΐιαι προπολεμική εργασία διά τά μετα
Άθήναι» έφ ανέρωααν όλην
πολεμικά πλουτολογικά καί οίκονομικοπολιτικά είς τήν συνάδελφον *
καί οίκονομικογεωργικά προβλήματα, άικά προ- τήν άγανάκτησιν πού ήσθάνθησαν έπι τή άγγελθείση προαπυνομή
κειμένου νά θέσωμεν τόν εγκέφαλον καί τό
ΤΟ ΑΡ1ΣΤΕΙ0Ν τού Αριστείου είς ένα
χέρι, καί τήν σκέψιν καί τό μυαλό είς ένέρσυνάδελφόν τωνποιητήν.
γειαν, τά πάντα σταματούν, λιποψυχούν, ά'ίραΕίς τόν κόσμον συμβαίνουν τά παράδοξα,
νούν. Μερικοί 'Υπουργοί μας μάλιστα φθάνουν
καί μέχρι προκαταρκτικής συσκέψεως. Χαλούν Άνιί νά προκακήται χαρά καί άγαλλίασις, υ
καί μερικούς ειδικούς, άνταλλάσουν μερικές σο περηφάνεια καί ψυχική ίκανοποίησις είς τόν
φές καί μελετημένες γνώμες, δίδουν ύλην είς διανοούμενον κόσμον έκ τής έφαρμογής τού θε
σμού του μεταλλίου τών Γραμμάτων, δλως άντιτάς εφημερίδας καί κατόπιν....ύπνος βαθύς.
Σκέπτονται βέβαια οί σοφοί 'Υπουργοί μας, θειως ημείς οί άλλοι κοινοί θνητοί παρακολουδτι ό πόλεμος είνε μακρύς ακόμη διάρκειας, θουμεν μιαν ψυχικήν τρικυμίαν, μίαν άγωνιώδη
καμμία άναγκη επομένως προεργασίας, σπου προσυοκ,αν, ένα πόνον βαθύν, μίαν δημοσιο
δής, μελέτης. ’Ακόμη δέν ωρίμασαν τά ζητή γραφικήν πακην, ή όποια όείχνει δτι ό εγκέφα
ματα. "Επειτα και άν έλθτ] άπότομα ή ει λος, ή φαντασία, ή συνείδησις, ή ψυχή, τό
ρήνη, σκέπτονται άλλοι γιά μάς. Οί "Αγ πνεύμα τής διανοούμενης παρ’ ήμΐν μερίδος
γλοι, οί Γάλλοι, οί Αμερικανοί, αυτοί οί Ιτα εύρισκ^ιαι είς άναστατωσιν, είς άπόγνωσιν, είς
λοί μελιού ν, διερευνούν, εξονυχίζουν, υπο πένθος ζοφερόν καί βαθύ.
iiooov λυπούμεθα τούς ατυχείς συναδέλφους
λογίζουν, προβλέπουν, ζυγίζουν καί ατό τέλος

μας ημείς αί ταπεινοί και άφιλόδοξοι τοϋ ω “ ποικίλα εκτυλίσσονται έκεΐ όλα άξια τοΰ θαυ
ραίου φυλου—δπως ίπποτικώς μάς άποκαλεϊ μασμού μας καί τής βαθυτάτης προσοχής μας.
το ισχυρόν φ»λον, έργάτιδας τής διανοήσεως! Άλλά άντί παντός άλλου εγκωμίου άξίζει ή δηΰεναι.πρός τας φιλοδοξίας τών άρρένων συ μοσίευσις μιάς περικοπής έκ τής περιγραφής
νάδελφων μας, πρός τούς φιλολογικούς των τοϋ κ. Βελλιανίτου ποϋ δίδει σαφή ιδέαν τής
θριάμβους, τάς συγγραφικός των δόξας, τήν ’Ιταλικής εργασίας πλαισιουμένης άπό τό φώς
πνευματικήν των υπεροχήν, θά εΐχομεν άφορ- τοϋ άνωτέρου πολιτισμού.
μάς εύθύμου και φαιδράς διασκεδάσεως, άν μή
συνεπιπτε νά αίσθανώμεθα αληθινήν θλΐψιν διά
« Μετά τήν διδακτικήν αύτήν έπίσκεψιν περιτόν πόνον τών μελλοαδικουμένων —τών μελλο ήλθομεν τήν καλλιεργουμένην έκτασιν εΐς εύθύθανάτων παρ’ολίγον νά γράψωμεν—εργατών γραμμα τετράγωνα ένθα καλλιεργούνται τά έδώ·
τοϋ ωραίου, τοϋ ύψηλοϋ, τοϋ καλοϋ καί τοϋ δυ διμα καί τά λαχανικά, τά χρήσιμα διά τό στρανατού .........
τόπεδον. Έν τέλει έπεσκέφθημεν τό πάρκον
*
* ♦
τών βοών καί τών ποιμνίων. Οί θαυμάσιοι βόες
Ή ειδική επιτροπή τής 'Εκατονταετηρίδας προερχόμενοι άπό εν γέτ ος Ιταλικών βοών εκτά
έπί τών Πανελληνίων ‘Εκθέσεων ύπό τήν προ- κτου εύρωστίας καί κάλλους προκαλοϋν άληθή
εδρείαν τοϋ κ. Α. Τυπάλδου Μπασιά έλαβε τήν έκπληξιν. Ή κτηνοτροφία αυτή εΐνε φυσικά
άπόφασιν νά όργα- στεγαστή καί ένεργεΐται καθ’ όλους τούς όρους
ΑΙΠΑΝΕΑΑΗΝΙΟΙ νώση διαφόρους Έκ- τής έπιστήμης. Εΐς όλα αυτά προσθέσατε τά μι
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
θέσεις Γεωργίας, Βι κρά υδραυλικά έργα τά έκτελεσθέντα έκεΐ. Τήν
ομηχανίας, ’Εμπο συγκέντρωσιν τών ύδάτων, τά όποια έχάνοντο
άσκόπως, είς λαμπράς δεξαμενάς καί τήν κατα
ρίου καί ’Ελευθερίων Τεχνών.
'Η σημασία τοΰ έργου εΐνε τόσον προφανής σκευήν κρηνών πολυκρούνων καί έχετε τήν ει
ποϋ παρέλκει κάθε έπαινος καί κάθε ένθάρρυν- κόνα τοϋ μικρού στρατοπέδου. Ί>
«.Είς τό Καλιπάκι έβλεπέ τις έν μικρογραφία
σις.
’Εναπόκειται μόνον είς τήν διοργανωτικήν τήν διοίκησιν ενός πολιτισμένου κράτους, τοϋ
‘Επιτροπήν ιά καταβάλη κάθε δυνατήν προσπά όποιου ή όργάνωσις δύναται νά χρησιμεύση ώς
θειαν διά τήν πληρεστέραν καί θριαμβευτικωτέ- υπόδειγμα όι' άλλα άνοργάνωτα κράτη. ’Εκεί
βλέπει τις χωρίς νά κοπιάζη είς θεωρητικός μεραν έπιτυχίαν.
λέτας έν έφαρμογή τί σημαίνει όργάνωσις καί
♦
* *
τί σημαίνει διοίκησις μιάς χώρας, είς τήν ό
Ό κ. Βελλιανίτης έπεσκέφθη εσχάτως τήν ποιαν ή πολυσύνθετος αύτή μηχανή, ήτις λέγε
"Ηπειρον. Ανήκει και ούτος είς τήν χορείαν ται διοίκησις εΐνε σοφόν κατασκεύασμα, τό ό
τών εύτνχών θνητών οί όποιοι άπολαμβάνουν ποιον έπ ούδενί λόγω έπιτρέπεται νά περιπί
τής υψηλής έκτιμήσεως πτω είς τάς χεΐρας τών άργοσχόλων τών καφε
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ τοϋ καθεστώτος. 'Ολα νείων. »
ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ
τά ταξειδιωτικά μέσα μη• ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
*
δέ τοϋ άεροπλάνου έξαι* *
ρουμένου έτέθησαν στήν διάθεσί του καί ό έκλεΚανένα μέτρον γενικωτέρας μορφής δέν άντικτός πολιτικός καί δημοσιογράφος έσχε τήν ευ κρύζομεν είς τόν πολιτειακόν ορίζοντα τής πα
καιρίαν νά μειετήση τήν ’Ηπειρωτικήν ζωήν τρίδος μας. Τά μέσα τής ζωής μας καθημερι
άπό πάσης άπόψεως.
νώς γίνονται δυσκολώτερα καί
’Εσχάτως έδημοσίευσεν εντυπώσεις τοϋ άπό Ο ΧΕΙΜΩΝ μολονότι τεσσάρων έτών διδάγ
Ίωαννίνων είς Κορυτοάν ταξείδιόν του καί κυ
ματα προβάλλουν στήν άντίληρίως περιέγραψε τόν βίον τοΰ Ιταλικού Στρα ψίν μας κανείς δέν σκέπτεται στόν μακάριον
τοπέδου. Εΐς τό Καλιπάιι έκδηλούται ένας υπέ αύτόν τόπον γιά όλους έκείνους οί όποιοι, έπερροχος Ιταλικός πολιτισμός. "Οσοι διαβάζουν χομένου τοϋ χειμώνος, θά ύποστώσιν ύπό χείτό περιοδικόν μας γνωρίζουν τάς ιδέας μας γιά ρονας όρους τάς άπαιιήσεις τής ζωής.
τάς ’Ιταλικός βλέψεις καί παρη κολούθ ησαν τήν
αίνε μαρτυρικός πλέον ό βιος διά τάς τάξεις
οδύνην μας διά τήν κατάφωρον εχθρικήν στάσιν τής β.οπάλης. Ή ζωή καθημερινώς άγριεύει
τοΰ άδελφοϋ έθνους, ευτυχώς μειαβληθεϊσαν έ- καί δέν προβάλλει καμμία άκτίς ήλιου διά νά
σχατως είς λογικωτέρας άντίλήψεις, ώστε νά σκορπισθή γΰρω μας όλίγον θάλπος, ολίγη γαμή παραξενευθοϋν γιά τόν ενθουσιασμό μας. λΊ<,ν.η’
Αι περιγραφαί τού κ. Βελλιανίτου δίδουν μίαν
'Αρμόδιοι, άρχοντες, πλούσιοι, Ιερωμένοι,
υπέροχον εί .όνα ’Ιταλικού πολιτισμού άςίου μι- έπισιημοιες, έπιχειρηματίαι, οωμαιεϊα, ενώσεις,
ρήσεως άπό τήν έλληνικήν φιλοτιμίαν. "Εργα λαοί, έργαιαι, κεφακαων, πολιτεία, όλαι αί δρω-
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σαι κοινωνικού δυνάμεις εργάζονται, σκέπτονται,
άποβλέπουν προς μίαν εγωιστικήν, άτομιστικήν
κατεύθυνσιν. Ουδέποτε στήν ΈΖΖάιϊα δέν έξεδηλώθη ό άτομιομδς μέ τόσην αγριότητα. Κά
νεις συνασπισμός γιά τήν φτήνια τής τροφής
μας, κάνεις δμιλος επιχειρηματιών γιά νά φτηνήνουν. τά ρούχα μας, τά παπούτσια μας, τά καπέλλα μας, τά έσώρρουχά μας, γιά τά φάρμακά
μας. "Οτι εϊνε άπολύτως άναγκαϊον στον άνάνθρωπον επιβαρύνεται διαρκώς μέ φανταστικά
και πραγματικά βάρη, γιά νά φθάνη είς ύφη ά
πρόσιτα καί μεταβάλλει εις τραγικότητας κάθε
στιγμή τής ζωής μας διδούσης πρώτης τδ σύν
θημα προς τούτο αύτής τής ΙΙολιτείας.
Καί ό χειμών εύρίσκεται έπί θύραις.
Μέχρι τοΰδε ή Έλληνική φύσις άφειδώτατα
μας παρείχε τά αγαθά της. Καί φώς καί θερ
μότητα καί τρόφιμα. Μάς ύπεβοήθει. εις τήν
συντήρησιν τής ζ«ής δι’ όλιγωιέρων μέσων καί
δαπανών. Άλλά ύστερα άπό ολίγον ό χειμών
επανερχόμενος θά μάς στέρηση δλα αύτά τά
εύεργετήματα. Τι μέτρα λαμβάνει τδ Κράτος, οί
Δήμοι, τά Σωματεία, τδ Κεφάλαιον, ή Επι
στήμη;
Ούδέν, Μηδέν, Τίποτε.
**
‘Ολίγον κατ’ ολίγον πληροΰνται αί Πανεπι
στημιακοί έ’δραι τών διαφόρων Σχολών —άπδ
άξιότητας ή άναζιότητας, άδιάφορον. Μόνη ή
ή έδρα τής ΜεΗ ΕΔΡΑ
σαιωνικής καί
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Νεοελληνικής
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
φιλολογίας δέν
κατωρθωθη νά
εύρη τόν άξιον νά τήν καταλάβη. ‘Η περίφη
μος Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Ιΐανεπωτημίου μας
συνελθοϋαα άπαζ—δίς—τρις, έοτάθη άδύνατον
νά εύρεθή σύμφωνος είς τήν εκλογήν τού καταλ
ληλότερου.
Κατ’ αύτδν τρόπον μία άπδ τάς σπουδαιοτέρας έδρας θά άπομένη νεκρωμένη, άλαλος,
χωρίς φωνήν,έπί μίαν άκόμη τριετίαν. Αύτά κε
λεύει ό νόμος καί ή άντίληφις τών σοφών καθη
γητών μας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΕ ΡΙΘΑΛ Ψ ΕΩΧ
Ετδοποίηαςς

Καλούνται οί δυν<£μενοι νά προμηθεύσουν
διά τό ‘Υπουργεϊον της ΙΙεριθάΛψεως 10,000
όκάδας καυσόξυλων καλής ποιότητας, όπως
μέχρι τής έσπερας τής 4 ης άρξαμένου μηνός
ύποβάλωσιν εις τό 'Υπουργεϊον τής Ιίεριθάλ-.
ψεως (Γρφεϊον Διεκπεραιώσεως) έγγραφους
προτάσεις έν αίς νά άναφέρηται ή ποιότης και
ή τιμή αύτών.
(Έκ τοϋ Υπουργείου τής ΙΙεριθάλψεως)

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ίδρύθη μουσεΐον διά τά ‘Ελληνικά χωσιΐά χν.ροτεχνήματα.
— Είνε έργον ΰψίστης κοινωνικής σημασίας, διά τήν

|

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΐ

έργαζομένην 'Ελλήνίδα τοϋ υπαίθρου.
— Θά μας αποκαλύπτη τήν ώραιαν ψυχήν της καί
τήν πρωτογενή άλλά θερμήν καί λεπτήν καλλιτεχνικήν
της δύναμιν.
— Ό έν Σάμφ διαμένων Δανός

είς τό Κράτος πολυτιμοτάτην συλλογήν

καλλιτεχνικών

αντικειμένων ήτοι παλαιών υφασμάτων, βιβλίων,

εικό

νων, επίπλων κτλ.
— Έγόνετο εύγνωμόνω: δεκτή καί θά κατατεθή ίσως
είς τά Παλαιά ’Ανάκτορα ύπό το ονομα «Καλλιτεχνική
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Διά χώρον μικρότερον αί τιμαί άνάλογοι
Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ 8ξ τεύχη ή περισσότερα Ιδιαίτεροι συμφωνίαι
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Συλλογή Ρεέτζ».
— Ό κ.

'Ολόκληρος σελις είς εν τεύχος...............................................
Ήμίσεια
»
»
»
...............................................
Τέταρτον σελίδος
>
>
.........
"Ογδοον
»
»
»
...............................................

κ. Ρεέτζ έδώρησεν

Βενιζέλος κατά

τινα τών επισκέψεων

του

είς Θεσσαλονίκην έν συνεργασία μετά τοΰ Γεν. Διοικητοΰ κ. Άδοσίδου έπέδειζε ζωηρότατον ένδιαφέρον διά τά
γεωργικά ζητήματα τής Μακεδονίας.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ A°r ΕΤΓΕΝΪΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΤ

— 'Η μονή έλπις γιά νά προχωρήσουν και προαχθοϋν
τά γεωργικά ζητήματα δχι μόνον τής Μακεδονίας
καί όλης τής 'Ελλάδος.

άλλά

— Πλεϊστοι αξιωματικοί τοϋ έν Γκαϊρίιτς 'Ελληνι

κού Σώματος δηλώσαντες οτι δέν άναγνωρίζρυν τό έν
Γκαΐρλιτς καθεστώς καί δτι άποκηρύττουν τόν τέως
—

Ως "Ελληνες αληθινοί έπροτίμησαν τήν τιμωρίαν

άπό τήν ύποδούλωσιν τών φρονημάτων των.
— Ό κ. Βελλιανίτης είς σειράν άρθρων του είς τάς
«’Αθήνας» δημοσιεύει ώραίαν μελέτην περί τή;

πόλεως τής θυσιασθείσης
πατρίδος.
— Αγγέλλεται έκ

»

Β'.

»

......................... >2.00
........................ >

1.50

'H Μονχχή Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ό Έξολχβμ.«»ς Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
'Μ ΚόλιφτοΛΟϋλχ Δράμα Ιστορικόν τρίπρακτον.
Ή
μ.έ το γέλοοο τηςΚοινωνικόν δραμά
των μονόπρακτον μεταφρασθέν είς τήν Άγγλικήν-

H Γκούρχονα 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων

,,Οτχν λεέπη το χρήμ.α Δράμα κοινωνικόν τρί-

...»

5.00

πρακτ ιν. Πάντα Διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.

Μοσχο-

πρό διετίας είς τόν βωμόν τής

Παρισίων ή

»
Γ'.

Βασιλέα ένεκλείσθησαν είς τάς φυλακάς.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΑΟΗΕΧΤΑ
Λοηγήμ-ατα. Α'. Τόμος........................ Φρ. 3.001

συγκρότησις διασκέ-

ψεως ύπό αντιπροσώπων τών έργαιίδων γυναικών
τών Συμμαχικών έθνών.

όλων

ΣείραΙ της «ΕλληνικήςΈπιβεωρήσεως» τοΰ Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. ΣΤ '.
Ζ .Η’. κα1Θ·. £τους πωλοΰνται είςτά Γραφεϊάμαςπρδς 30 φρ. έ κόστη

— Τής Διασκέψεως ταύτης, τής τόσον περιέργου, θά
προεδρεύση ό πολύς Πρωθυπουργός τής Γαλλίας κ.
Κλεμανσώ.

— Τραγικώταται εινε αί λεπτομέρεια! ένός έκ τών
τελευταίων Γερμανικών έγκλημάτων τοΰ τορπιλλισμοΰ.

— Έτορπίλλισαν τό πλωτόν νοσοκομείου «Βαρλίδα»
μέ καταστρεπτικάς

συνέπειας

διά. τούς

τραυματίας καί ασθενείς.
— Ή τραγικότης τών εικόνων είνε

έπιδαίνοντας
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‘ΠΡΟΝΟΙΑ,,

άνωτέρα πάσης

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ g

περιγραφής.
— ’Εκτος τής Γενικής Τραπέζης» ίδρύθη και «Τρά

πεζα

Βιομηχανίας» μέ

κεφάλαιον 15.00U.000 δραχμ.

καί μέ άφθονα άλλα έπικουρικά κεφάλαια.

— Ή αποστολή τής Τραπέζης ταύτης ές ίσου σπου-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
ΔΡΑΧ. 2. 000. 000
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δαιοτάτη.

— Θά έγκαθιδρύση νέας Βιομηχανίας καλώς μελετηθείσας καί θά ένισχύση τάς πλουτοπαραγωγικάς δυ

νάμεις τής χώρας.
— Είς τόν Πειραιά ήρχισε κατασκευαζόμενον τό
τον τσιμζντόπλοιον.
— Ή έφεύρεσις οφείλεται είς τόν κ. Γκίνην.

πρώ

— Ό 'Ελβετός οικονομολόγο ς κ. Έρενσπέργκερ με-

ταδάς είς ’Αγγλίαν κατεπλάγη

διά

τήν

αφθονίαν καί

εύθηνίαν τών τροφίμων σχετικώς πρός πατρίδα του.
— "Εμεινε κατάπληκτος όταν μεταδάς είς Σούθαμπτον έφαγε λίπος και αύγά!!
b»-— Ό περίπτυστος ’Εμδέρ πασσάς τάδρε σκοΰρβι μέ

τόν νέον Σουλτάνον.
— Ό περινού τατος Μονάρχης τής Τουρκίας καταλα
βαίνει φαίνεται περισσότερα παρ’ δτι τοΰ

Νεότουρκοι.
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