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Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δεν έπιστρέφεται.
Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
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/1ί έγγραφα! άρχονται από 1η; έκάστου μηνάς.—Τό τεύχος δρ. 1.
Κατά μετάφρασιν εκ τής δεντέρας βελτιωμένης Γερμανικής έκδόσεως γενομένης

έν Βερολίνω τώ 1874

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Καλλιεργούμενα φυτά καί κατοικίδια ζφα, υπό Βίκτωρσς Helm, κατά μετάφρασιν υπό Εύλογίου Κουρύλα διδάκτορας τής φιλολογίας.— Τά Ιταλικά καί τά έν πεζφ λόγφ έργα τοϋ Κάλβου.
Λίβίάζη.— 'Ο ’Εθνικός μας δημοσιογράφος.— Δάση καί αναδασώσεις, νόμος 1396 (1918). I. Π. Σταματού λ^ς.— Ό Βουλγαρισμός. A. I. Κιογιμτζόγλου.— Τά Λαϊκά Δικαστήρια. Ν. Θ, Σαΐτας.— ’Ολίγον προ
τοϋ μαρτυρίου. Χαραλάμπης Π. Καράβίας — ’Από τήν Καλλιτεχνική Κίνησι.— ’Από τά Παγκόσμια καί
Κερκυραΐκά Πένθη.— ’Από τή ζωή τοϋ μηνός.— Ό Κόσμος.— ’Ολιγόστιχα κ.λ.π.
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ΔΗΛΩΣΙΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ,,
'II «Ελληνική Έπιθεώρησις» παλαίσασα μέχρι τοΰδε είς μυρίας δυσκολίας
διά την έξεύρεσιν χάρτου είναι ήδη υποχρεωμένη νά εμφανίζεται μέ μορφήν καί+αρώς πολεμικήν, μορφήν τής άνάγκης.'Ή κρίσις τοϋ χάρτου έφδασε στο όξύτα- ν σημεΐον και δέον νά θεωρήται άθλο; και δτι κατορΟώνομεν νά έκδιδώμεδα.
*Η τιμή τοϋ χάρτου έφθασε πλέον εις άπρόσιτα ύψη.
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ΑΥΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
ΙΙραγματεϊα Ιστορική και χΛωσσοΙο/tx^ ύπδ
ΒΙΚΊΏΡΟΖΙ
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Κατά μετάφρασιν έκ τής Βεστε'ρας βελτιωμένης Γερμανικής έκδόσεως γενομέ/ης έν Βερολίνφ τφ 1874
ΥΠΟ ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΥΛΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΤ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΤ
Ιστορική άνασκόπησις τής Βοτανικής άπό των άρχαίων χρόνων μέχρι τών ήμερων ήβών
Π Ρ Ο IM I Ο Ν

Προβαίνων εις την δημοοίευσιν τής παρούσης μεταφράσεωςεΐς Περιοδικόν, υϊα ή «Ελληνική Έπι•θεώρησις·», ευρέως κυκλοφορούν είς τά ανώτερα τής
κοινωνίας στρώμαια, καί δή παρά τοϊς ενδιαφερο
μένου διά την άνάπτυξιν τής παρ’ ήμΐν Γεωργίας,
διαφλέγομαι υπό μόνης τής επιθυμίας, ϊνα αναζωπυ
ρώσω τό ενδιαφέρον αύιών καί την φιλοτιμίαν ΐδίφ
των Βοτανικών, πρός καλλιεργίαν τοϋ Ιστορικού
τούτου τής Επιστήμης κλάδου, και έπισταμένην μελέτην τών άρχαίων συγγραφέων, οϊτινες
διηνεκώς ποραμένουσιν ανεξάντλητος θησαυρός καί
τροφοδόται πόσης τέχνης καί επιστήμης έν παντί
χρονικώ σημείω. Παρώρμησέ με ήδη πρός τούτο καί
ή νΰν παρατηρούμενη ζωηνά τού Κράτους κίνησις
πρός προστασίαν καί άνάπτυξιν τού έθνικοΰ πλούιου,
τής Γεωργίας καί τών Δασών, διά τής συστασεως
ειδικών Σχολών, Γεωργικής Τραπέζης, καί δή ειδι
κού 'Υπουργείου, καί διά τής αποστολής νέων τροφί
μων πρός σποψδήν έν τή Δύσει.
Τούτο δέ τό βιβλίον προέκρινα πρός μετάφρασιν
διά δύο κυρίως λόγους' πρώτον μέν, διότι μετά λύ
πης πόρε τήρησα, δτι τοιούτον σπουδαιό'τατον σύγ
γραμμα πραγματευόμενον κυρίως περί τής Ελλάδος
(περί τών άλλων χωρών διά βραχέων πραγματεύεται
καί δή μόνον περί τής ’Ιταλίας, καθόσον έντεΰθεν
μετέβησαν τά φυιά καί τά ζώα εις τήν λοιπήν Ευ
ρώπην), ου μόνον δεν έχει μεταφρασθή εις τήν Ελ
ληνικήν, ένώ έν Ευρώπη αριθμεί ήδη πολλάς έκδόσεις, άλλ’ ουδέ εύρίσκεται δλως, ούτε έν τή ’Εθνική
Βιβλιοθήκη, ούτε παρ' άλλφ τινί τών ιδιωτών, πρός
ου; άπετάθην επομένως έπείσθην δτι τό βιβλίον εΐνε
σχεδόν άγνωστον. (Σημ. Τοϋ συγγράμματος τοΰδε
τοϋ Helm έγένετο καί τρίτη έκδοσις υπό HehnStraeder τφ 1890, αν δέ μέ άπατα. ή μνήμη, άλλ’
έν τοϊς παροΰσι καιροϊς μοί ήτο όδύνατον νά προμηθευθώ. Χάριν τών άναγνωστών έπάναγκες θεωρώ νά
σημειώσω ένταΰθα, δτι ύφ’ ας συνθήκας μετεφέρθην
καί διατελώ έν Αϊγίνη, έστάθη αδύνατον νά λάβω έκ
τής Ιδιαιτέρας μου βιβλιοθήκης, πενιχρός άλλως τε είς
Βοτανικά συγγράμματα, βιβλίον τι, έκτος τοϋ υπό
μετάφρασιν καί τής Βοτανικής τοϋ κ. Σ. Μηλιαράκη
(έκδ. Β')ατινα έτυχε νά φέρω μεθ’ εαυτού ένταϋθα.
Έντεΰθεν παν δ,τι σημειοΰμαι έν προκειμένω είναι
άποκλειστικώς τής ασθενούς μου μνήμης προϊόν καί
διά τούτο έξαιτοΰμαι τήν επιείκειαν τών μελετητών,
«άν που έν άγνοια σφάλλω, ή εάν δέν ήδυνήθην νά

πλουτίσω διά τών αναγκαίων σημειώσεων τήν μετάφρασιν' εάν δε καί ώς πρός τινας βοτανικούς δρους
ολως πλημμελείς, καί ονομασίας τινών φυτών εμ
μένω πολλαχοΰ τοϊς τετριμμένοις, καί τούτο άποδοτέον είς τήν αυτήν αιτίαν' τίς οΐδεν ή μικρά περί τά
τοιαύια έργασία μου, πού εύρίσκεται, ή τίς οΐδεν εάν
δέν έγένετο παρανάλωμα τού πυρές μετά άλλων χειρο
γράφων μου 1 τελευταΐον, στερούμαι και αΰτοΰ τοϋ
‘Ελληνικού Λεξικού)' δεύτερον δέ, ώς, άναγόμενον
εις τον Ιστορικόν τής επιστήμης κλάδον καί δή, διότι,
πλήν τής προελεύσεως καί άναπτύξεως τών. φυτώνκαί τών ζφων, πραγματεύεται καί περί τών ονομά
των αυτών' «αρχή δέ παιδεύσεως κατά τον Έπίκτητον, ή τών ονομάτων έπίσκεψις». "Οθεν τούτων ένεκεν τό βιβλίον είναι τερπνόν καί ώς άνάγνωσιια: ή
έγκατάστασις τών φυτών τής καλλιεργίας, καί τών
κατοικίδιων ζφων, προϋποθέτει, τόσας πέριπετείας
καί τόσα επεισόδια,ποοξενοΰντα ού τήν τυχοϋσαν ποι
κιλίαν κοί χάριν εις τόν αναγνώστην ώστε δέν εΐνε
ατυχής, νομίζω, ή έκλογή αυτού, διά Περιοδικόν τοιοΰτον, καί δΓ άναγνώστας, οίοι ημείς οί έν Έλλάδι.
οϊτιι ες δυστυχώς συνειθίσαμεν νά διάγωμεν έν ρα
στώνης, καί εάν πρέπη νά λάβωμεν βιβλίον είς χεϊρας
τούτο κατ’ άνάγκην, δέον νά συνενοϊ τό ωφέλιμον
τφ τερπνφ. Άλλ’ επειδή δυστυχώς ούδείς έκ τών
ήμετέρων ήσχολήθη, περί τήν ιστορίαν τής Βοτανι
κής, παραδίδων ήδη τφ κοινφ τά πρωτόλεια ταύτης
διά τής μεταφράσεως τοΰδε τοϋ βιβλίου, θεωρώ έπά
ναγκες πρός ιύκολον καί πλήρη κατανόησιν τούτου
ϊνα έν προοιμίφ ποιήσωμαι άνασκόπησιν τής Βοτα
νικής άπό τών άρχαίων χρόνων μέχρις ημών.
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ- ΝΙΚΑΝΔΡΟΙ, ΔΙΟΣΚΟΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΛΙΝΙΟΣ

Τά έκ τής άρχσιότητος διασωθέγτα περί Βοτανικής
καί Γεωπονίας συγγράμματα εΐναι τόσον ελάχιστα,
δσον πενιχρά εΐναι καί ή περί αυτά γενομένη υπό τών
τ εωτέρων έργασία. Μετά τον δαιμόνιον Αριστοτέλη.
δστις ούδέν μέρος τού επιστητού άφήκεν άνεξηρεύνητον, ό μαθητής αυτού Θεόφραατος έκληροδότησεν
ήμΐν τήν πολυτιμοτάτην «περί φυτών Ιστορίαν», έν
ή οΰ μόνον τάς περί φυτών γνώσεις τών άρχαίων,
τά γένη καί είδη καί τάς ποικιλίας αυτών μεθ’ δλων
τών συνωνύμων παρέδωκεν ήμΐν,αλλά καί τελειότατοι
σύστημα ώςπρός τήν εποχήν εκείνην.Άλλ'ούτος έκ τής:

περιδόξου αρχαιότητας ήτο δ πρώτος καί τελευταίος τανικόν Διοκλή τόν Καρύστιον, ού δ ’Αθηναίος διέ
φυτικός, ώς τότε εκαλούντο οΐ Βοτανικοί, ούτινος σωσε πάμπολλα αποσπάσματα' πλήν τούτων δμως
μέχρις ήμών περιήλθεν ή πραγματεία, πλείστων δέ άλ διεσώθη καί «έτιστολή περί υγιεινών τροφών πρός
’Αντίγονον βασιλέα*, δημοσιευθεϊσα τό πρώτον ύπό
λων μόνον τά δνόαατα καί έλαχίστας ειδήσεις γνω
ρίζομεν έκ τοϋ Αθηναίου καί μόνον. ’Επί τών Άλε τοΰ Φσβρικίου καί έσχάτως ύπό τοϋ Willa-movitz.
Σπουδαιοτάτην επίσης συμβολήν κατά τήν περίο
ξανδρινών χρόνων ουδείς έγραψε περί φυτών πλήν τού
θιασήμου ιατρού καί ιερέανς Νικάνδρου τοϋ Κολο δον ταύτην εις τήν Βοτανικήν παρέχουσιν οί Λατίνοι
φωνίου,οστις έν τοϊς «'Αλεξιφαρμάκοιςν καί <Θη- συγγραφείς,οϊτινες έν αυτή έξαρτώντάι τελείως έκ τών t
ριακοΐς*έ.ν λαμτροΐς έξαμέτροις, άπεθηταύρισε πολυ Έλλήνωνσυγγραφέων, καί δή οΐ ιατροί καίφαρμικοτίμους πληροφορίας περί φυτών καί τών δυνάμεων οιοί καί Γεω r0voi(agricolae),οϊτινες διέσωσαν τολυαυτών αυτός έφιλοτέχνησεν επίσης καί έτερον ποίη τιμοτάτας έκ τήςάρχαιότητοςεϊδήσεις περί τώνΈλληνιμα τά «Γεωργικά» άτερ γνωρίζομεν έκ μεγάλου τε κών φυτών. Άλλ έκεϊνος δστις ήσχολήθη εΐδικώς καί
μαχίου, δ περ διέσωσε ν καί πάλιν δ "Α&ήναιος.— κατέγραψε λεπτομερώς τήν Ελληνικήν χλωρίδα, εΐνε
Παρέρχονται μετά ταΰτα αιώ,νες ολόκληροι καί ή Βο δ πολυμαθής ιστοριογράφος καί φυσιοδίφης ΐίλί*
τανική ούδεμιάς ήξιώθη έπιμελείας, έως ού οΐ μετά νιος, δστιςμεταχειρίζεται αυτά τά Ελληνικά τών φυ
Χριστόν διάσημοι Ιατροί καί ριζοτόμοι (φαρμακο τών ονόματα μεταγραφών Λατινιστί, προσθείς ένιαποιοί) περιέλαβον έν τοϊς συγγράμ ιασιν αυτών καί χοϋ καί τά συνώνυμα αυτών, καταμαμβάνουιι δέ τά
περί φυτών, άλλα μόνον στοιχειωδώς καί απλώς χά φυτά πολλά βιβλία τής «Historia naturallis» αυ
ριν τής εαυτών τέχνης τών φαρμάκων. Εκ τούτων άνα- τού.
Εΐπον ανωτέρω, δτι ό Διοσκουρίδης εΐναι πηγή
φέρομεν ένταϋθα μόνον τόν περίφημον Άναβαρξέα
Διοσκουρίδην, δστις περί τά μέσα τού Β'. αΐώνος ανεξάντλητος καί αυθεντία είς πάντας τούς έφεξής
άκιμάσας συνέγραψε σπουδαιότατον σύγγραμμα «περί ιατρούς, φαρμακοποιύς καί Γεω πόνους, άπό τοΰ Γα
ύλης Ιατρικής» έν 8 βιβλίοις, πηγήν πολύτιμον δΓ ληνού καί'Ορειβασίου μέχρι τών χρόνωντής ’Αναγεν
δλους τούς μετά ταΰτα, μηδ’ αυτού τού Γαληνού εξαι νήσεως τών Γραμμάτων έν τή Δύσει' έντεΰθεν και
ρούμενου. Ούτος κατά σύστημα δλως έμπειρικόν περι τά πολυάριθμα αντίγραφα αυτού έν τοϊς χειρογράφοις
γράφει τό δλον 800 περίπου φυτά' παραδίδωσι δέ βιβλιοθήκαις, καί αΐ πολύγλωττοι μεταφράσεις, ούδέν
ήμΐν τό σχήμα αυτών έν πόση ακρίβεια, τόν τόπον βιβλίον μετά τόν Ίπποκρατην καί Γαληνόν ήξιώθη
ένθα φύονται, τάς δυνάμεις καί ένεργέίας αΰτών ώς τοιαύτης ύποδοχής παρά τοϊς ΐατροϊς, δσον δ Διοσκου
φαρμάκων, καί τέλος τάς ιδιότητας ώς τροφής.
ρίδης.
Άλλ’εκείνο δτερ καθιστά έ'τι σπουδαιότερου τό
13 VZ Α.ΛΓΤΧΓ<ΐα 13 ΓΧ ctx.«:
έργον τοΰ Διοσκουρίδου εΐνε τά ποικιλώνυμα συνώ
τα ΐΛΤΡαεοΦίΛ.
νυμα, άτερ καίτοι πάντα δέν προήλθαν έκ τής χειρός
Δυστυχώς έφεξής έπί τών Βυζαντιανών χρόνων δέν
αυτού, έν τούτοις άπό γλωσσολο μκής άπόψεως ένέχουσι πολλήν άξίαν. Συγχρόνως δέ έκάστου φυτού δύναται νά γείνη λόγος πτρι Β στανικής. Άφ’ δ του
παρέστησε καί τήν εικόνα, ώς βλέπομεν είς τους αϋτη θεωρηθεϊσα ώς μέσον καί χρησιμότης ήνώθη
σπουδαιοτέρους έκ τών κωδίκων, καί δή εις τόν α μετά τής φαρ μακό ποιας, έπαυσε πλέον ώς ιδιαιτέρα
νεκτίμητου κώδικα τοϋ Μουσείου τής Βουδαπέστης, έπιστήμη έν εΐδικοϊς συγγράμασιν νά έξετάζηται' τά
δστις είναι γνωστός υπό τό όνομα Constantinopoh - περί φυτών ήδη ειδήσεις αντλούμε».· έκ τών συγγρα
tan us, ώς έκ Κωνσταντινουπόλεως έξαγορασθείς ύπο μμάτων τών ιατρών, καί μικρόν έπειτα έ* τών πο
τοϋ βιβλιοσυλλέκτου Besbicius άντί 80 δουκάτων λυαρίθμων ’Ιατροσοφίων, άποκειμένων ανεκδότων έν
άρχομένου τοϋ ΙΖ' αΐώνος' δ κώδιξ ούτος έγράφη τόν ταϊς διοφόροις βιβλιθήκαις, έν άπειραρίθμοις καί
ζ', αιώνα διά χρυσών γραμμάτων τοϋ μεγαλογραμ- δυσεξηοευνήτοις συνταγαϊς ή άντιδότοις. Καί ένταΰθα
μάτου ρυθμού. (Σημ. ’Επί τοϋ κώδικος τούτου εΐρ- δμως σπανιώτατα άπαντώμεν ^αυτοτελείς περιγραφάς
γάσθη εσχάτως δ εμός φίλος Έμ. ’Εμμανουήλ επι φυτών μετά τών συνωνύμων, άφ’ ής εποχής μάλιστα
μελητής τού Φαρμακολογικού Μουσείου τού ’Εθνικού εΐσήχθησαν έν τή Φαρμακοποιία οί αραβικοί δροι
Πανεπιστημίου, επιστήμων περιποιών τιμήν ε’ις τό καί τά ονόματα' έκτοτε τά’Ιατροσόφια παρουσιάζουν
'Ελληνικόν ό'νομα, και κατώρθωσε νά προσδιορίση ένδειαν καταφινή., καί γλωσσικήν άκαταστασίαν'
έπιστημονικώς περί τά 400 φυτά τού Διοσκουρίδου πάντοτε σχεδόν έν ταϊς τοιαύταις περιγραφαϊς καταέργασία ήτις έδημοσιεύθη αμέσως έν έπιστημονικφ φεύγουσιν εις τόν Διοσκουρίδην, πολλάκις δ’ έν αρχή
τινι Περιοδικφ τής Ελβετίας καί έπεκροτήθη ή έν τέλει τών τοιούτων ’Ιατροσοφίων εύρίσκεται
ύπό πολλών έπιστημόνων τής Ευρώπης. Περί τον καί ερμηνευτική τών διών έξήγησις, καί τά λεγάμενα
Διοσκουρίδην ήσχολήθη εΐδικώς δ διάσημος Γερμανός Βοτανικά γλωσσάρια μετά τών συνωνύμων έν παλλαΐς
Welimann, δστις μετά πολλάς εργασίας δημοσιευθεί- ( 3 ή 4 ) έπειτα γλώσσαις. (Ση ι. Περί ’Ιατροσοφίων
σας έν τώ «Hermes» έξεπόνησε τήν κριτικωτάτην τοΰ λόγου ένταϋθα γενομένου, δέν θεωρώ ασκοπον
καί άξιόλογον έκδοσιν τών «Περί ύλης ιατρικής» βι νά έπιστήσω έπ’ αυτών τήν προσοχήν τών ήμετέρων
βλίων τοϋ Διοσκουρίδου, ήςδ μέν* Α'. τόμος έξεδόθη ιατρών καί φαρμακοποιών' ώς γνωστόν ταΰτα περιτφ 1906,δ δεύτερος τώ 1914, υπολείπεται δέ δ τρίτος. λαμβάνουσι τήν δλην σχεδόν έπί Βυζαντινών ιατρι
Ευτυχώς έν Άθήναις ευρίσκονται παρ’ ιδιωτική βι κήν φιλολογίαν, έν ή πολλάκις έγκρύπτονται, ού μό
βλιοθήκη οΐ δύο τόμοι. Επίσης φέρω ένταϋθα εις νον άγνωστοι φ χρμακευτικαί συνταγαί, καί θεραπευ
γνώσιν τών ενδιαφερομένων, δτι δ σπουδαιότερος έν τικοί μέθοδοι τών άρχαίων, άλλ’ ενίοτε καί πολύτιμοι
τή άνατολή κώδιξ τοϋ Διοσκορίδου εΐνε δ τή, βιβλιο- ανέκδοτοι ιατρικοί πραγματεϊαι, ών τινας έδημσσίευ- θήκης τής μεγίστης Λαύρας τοΰ Άγίου’Όρους, τυϋΙΓ' σεν δ Ideler, έν τοϊς Medici qraeci minorae. Καί
αΐώνος μετά έγχρώμων καί καλλιτεχνικωτάτών εικό εΐναι μέν αληθές, δτι τινές ήσχολήθησαν έν χειρογράνων). Προσθειέον ένταϋθα, δτι δ Welimann διά φοις ΐατρικοϊς. (ώς π. χ. δ Herm -Diels διά τοΰ.τερι
πραγματείας δημοσιευθείσης έν τώ «Hermes» (τομ. σπουδάστου συγγράμματος Die Handschriften der
33) die Pflanzennamen des Dioscorides, θεωρεί Anti Ken Aerzte καίδ Darembvergεκδoύς πολύτιμον
ώς κυρίαν πηγήν τοΰ Θεοφράστοσ καί Διοσκουρίδου βιβλίονϊΝοΗοεβ de Msnuscrits grecques»^ μόνων
-ώς καί τοϋ Πλινίου τόν πρώτον τής αρχαιότητας Βο τών βιβλιοθηκών τή; Αγγλίας), καί παρ’ ήμΐν δ Κω-
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στομοίρης δημοσιενσας τάς έαυτοΰ εργασίας έν τοϊς
«Ann.Assossiation des etudes grecques» άλλα
μόνον έν τοϊς άφορώσιν εις τά συγγράμματα τώ»'
αρχαίων Ιατρών· τά σύμμικτα δμως ταϋτα Ιατροσό
φια, ούδείς έφ’δσον γνωρίζω έξηρεύνησεν. Ό κ. Στεφανίδης έκ των συντακτών τοϋ ιστορικού Λεξικού
έγραψε διά βραχέων έν τή «Άθηνά» ως νομίζω, περί
επτά ’Ιατροσοφίων άποκειμένων έν τή εθνική Βιβλιο
θήκη, άλλ’ ή τοιαύτη περιγραφή, δ.τως καί ή έν τοϊς
νεωτέροις καταλόγοις των χειρογράφων, καί δή έν τοϊς
τών Βιβλιοθηκών τοϋ "Αθω, τοϊς έκδοθεϊσιν υπό τοϋ
σεβ. καθηγητοΰ κ. Σπ' Λ ίμπρου, εΐνε άτελεστάτη.
Άρκεϊ νάαναφέρω δτι πολλάκις δ κ Λάμπρος έχει μό
νον την τίτλον : Ίατροσόφιον ! Πρώτοι οί έσχάτως
συντάξαντες τούς καταλόγους τών χειρογράφων τών
Βιβλιοθηκών τής ’Ιταλίας έδωκαν μείζονα σημασίαν
εις τά ’Ιατροσόφια, περιγράψαντες αυτά λεπτομερώς
(δρα τούς καταλόγους τούς δημοσιευθέντας έν
τώ Ίταλικφ φιλολογική) περιοδι/φ «Studi Italian!
di filologia elassica». Είναι όντως λυπηρόν ημείς οί
"Ελληνες ώ; προς τά ήμέτερα νά άκολουθώμεν τοϊς
ξένοις, αλλέτι λυπηρότερον νά μή άκολουθώμεν δταν
ημείς άφ’ εαυτών εϊμεθα ανίκανοι νά έπινοήσωμεν τό
προσήκον- καί αρμόζει ένταΰθα τό 'Ησιόδειον «αριστον μέν τον παρ’ έαυτφ ξυνορώντα τά δέοντα, έσθλόν δέ καί τον τοϊς αλλοις επόμενον, τον δέ προς
μηδέτερον έπιτήδειον άχρεϊον είναι προς άπαντα, ώς
παραφράζει αυτό δ Μέγας Βασίλειος έν τώ προς
τούς ι έουςΠαραινετικφ)

έπιμελείας ταΰτα ήξιοΰντ παρά τών αρχαίων, ώστβ
περίέν έκαστον έξ αυτών ή τχολοΰντο έν ιδίαν; πραγ
ματείας οί «φυτικιί».Μάγειροι δέ έμπειροι έγραφον
τάς δψοποιητικάς τούτων, δ δέ Άρχέστρατος καί Γα
στρονομίαν.
Οί μεταγενέντεροι λοιπόν συγχωνεύσαντες τή Φαρ
μακολογία τήν Βοτανικήν, έν δέ τοϊς ιατρικοί; συγγράμμασιν Ιδιαίτερον κεφάλαιον άφιεροϋντες «περί
τής από τών φυτών τροφής», έξηφάνισαν μέν τήν
αυτοτέλειαν αυτής, άλλ’ άπεζημίωσαν ημάς άφ’ ετέρου
ίκανώς, διότι παν "δ-, τι περί φυτών γινώσκομεν έκ
τοιούτων συγγραμμάτων μόνον.μανθάνομεν. Καί άπό
άλλης άπόψεως επίσης ωφέλησαν, διότι έξελαΐκευσαν, ούτωςεΐπεΐν, τήν επιστήμην: έκαστος ώς τροφήν
λαμβάνων τό φυτόν έγνώριζε 'συγχρόνως παρά ταϊς
θρεπτικαϊς αύτοΰ δυνάμεσι καί τάς ιαματικός ιδιότη
τας. 'Ως φάρμακα δέ τά φυτά, δσον πρόχειρα, τόσον
εύπόριστα καί λυσιτελή υπό τών εύείδότων θεωρούν
ται, έντεύθεν ή φαρμακευτική παρά τοϊς αρχαίοι;
ήτο αυτόχρημα φυσικοθεραπεία.

*(Σημ. Πολλά έν τή καθ’ ημάς ιατρική επιστήμη
νομίζονται ώς νεώτεραι ανακαλύψεις μετά πολλοϋ
δέ θορύβου διατυμπανίζονται αύται ώς σπουδαία
πρόοδος αύτής.Οΰτω καί ή φυσικοθεραπεία, ήτις συνε
παγόμενη τήν παντελή τών φαρμάκων κατάργήσιν
περιορίζεται εις τά ύπ’αυτής τής φύσεως υπαγορευ
ΣΥΓΧΜΕΪΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΝΕΤΑ ΤΗΣ
όμενα μέσα, ή tot είς τήν αύτηράν δίαιταν, τήν εκλο
γήν τών τροφών, καί δ ή φυτικών ώς τό πλεϊστον, τά
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
λουτρά, τήν ηλιοθεραπείαν, τάς σωμ. ασκήσεις, τον
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΦΥΤΩΝ ΤΡΟΦΗΣ
καθαρόν άέρα κτλ. Άλλ’ δ έγκύψας εις τήν μελέτην
τών άρχαίων έλλήνων Ιατρών ούδέν τό καινόν βλέπει
Η ΔΗΜβΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
έν αύτοϊς· καί ίνα μόνον περί τή; εξυμνούμενη; σήμε
’Εν τοϊς χρόνοις τουτοις ιδίως από τοϋ Γαληνού ρον ώς πανακείας ηλιοθεραπείας αναφέρω, καί αΰτη
καί εξής.παρά τή φαρμακολογική τών φυτών σπουδή, ήτο λίαν γνωστή παρά τοϊς άρχαίοις, ό δέ Όρειβ ί
ήρχισε νά έξετάζωνται ταΰτα καί νά ταξινομώνται σιος διά πολλών πραγματεύεται περί ταύτης). Έμορφώθη δέ ούτως ή δημώδης λεγομένη ιατρική, ή μέ
άναλόγως τής φιίσεως καί τών ιδιοτήτων αυτών ώς
χρι τού νύν έπιζώσα καί άκμάζουσα έν Άγίω Όρει
τροφή τοϋ ανθρώπου, καί νά έξαίρηται ή θρεπτική παρά τοϊς αύστηροϊς μοναχοί;, έτι δέ καί παρά τοςϊ
αυτών δύναμις παρά τή ιαματική. Βεβαίως οί Έλ άμορφώτοις χωρικοί;, διαδεδομένη άπό γενεάς είς γε
ληνες ανέκαθεν από τοϋ Πυθαγόρου ήδη ήταν κατ’ νεάν διά τών ’Ιατροσοφίων, ή προφορικώς, ώς μοεξοχήν φυτοφάγοι καί καρποφάγοι. 'Η παρ’ 'Ησιό- νοπώλιον προνομιούχων οικογενειών.’Εντεύθεν»'] πληθύς τών ’Ιατροσοφίων έν ταϊς χειρόγραφοι; Βιβλιοδφ παροιμιακή φράσις- «ει από μαλάχης καί ασφοδέ θήκαις, απερ γραφόμενα πάντοτε έν άτλή καί άπελου μέγ’δνειαρ γένοιτο», έμφαίνει δτι ύπήρχεν έκ- ρίττω λαϊκή γλώσση, εΐνε καί άπό γλωσσικής άπόψετοτε τάξις ανθρώπων, έκ τών εύτελεστάτων τούτων ως πολύτιμα μνηνεϊα.’Εκ τούτου προήλθον καίαί πε
λαχάνων τρεφομένων.Πάντες δέ άναμιμνήσκονται του ρίεργοι μαγικαί καί θαυματουργικαί δυνάμεις αί απο
τελευταίου ήμών αποκλεισμού, δτε ούκ ολίγα έγρά- διδόμενοι υπό τών αμαθών είς πολλά φυτά ώς π. χ.
εις τον μανδραγόραν, άπήγανον κ. ά. Τοιαύτη έν γενι
φησαν έν τφ τύπω υπό τών διϊσχυριζομένων, δτι δυ κοί; γραμμαϊς ή τύχη τής Βοτανικής κατά τούς Βυζαν
νατοί δ ασφόδελος (κοινώς σφερδοκλιά) νά άντικατα- τινούς χρόνους καί ένώ ϊ] Β πανικήούδέποτε άπεσπάστήση τον άρτον. Παρά δέ τώ ’Αριστοφάνη ούκ ο οθη έκ τής Φαρμακολογίας, έξεχωρίσθη δμως τό περί
λίγος λόγος γίνεται περί τών άθρόων λαχανοπωλίδων φυτικών τροφών κεφάλαιον, αποτελούν έν τοϊς συγέν τή άγορφ τών ’Αθηναίων. Καί μανθάνομεν μέν γράμμασι τώνίατοών ιδιαίτερον βιβλίον, ένφ ταύτα
ύφίστανταί διαφόρους διαιρέσεις καί υποδιαιρέσει; είς
καί έκ τού Θεοφράστου πάμπολλα περί λαχανικών, ποικίλας κατηγορίας, π. χ είς εύχυμα καί κακόχυμα,
χεδροπών καί δπώρων, καί τής Λολλαπλής αυτών χρή- είς εΰπεπτα καί δύσπεπτα, είς θερμά καί ψυχρά, είς
σεως παρά τφ λαφ, άλλ’ ιδίως καταπλήσσει ημάς δ παχυντικά καί λεπτυντικά κτλ. περιγράφονται δέ λεΆθήναιος διάτήν αφθονίαν καί τόν πλούτον τώνείδή- ?Έπτομερώς τά εϊδη καί αί ποικιλίαι αύτών, δ τρόπο;
σεων, δς έν διαφόροις άποσπάσμασι διέσωσε, περί καί δ χρόνος τής φυτεύσεως, τής καλλιεργία; τής χρήσεως κτλ.
λαχανοφιλίας καί οπωροφιλίας τών δειπνοσοφιστών
ώς καί τής εκτάκτου ποικιλίας τών έκ τοϋ φυτικού
(Άκολου·«)
βασιλείου εδωδίμων. ’Αναφέρει οΰτος δτι τοσαύτης

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΠΕΖΩ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΪ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου]

Ό Κάλβος ήκουσε τήν διδασκαλίαν τοΰ
Φωσκόλου και ή ’Ωδή έμεινεν ανέκδοτος καί
έδημοσιεύθη τό πρώτον υπό τοϋ διαπρεπούς
φίλου Καμίλλου ’Αντώνα Τραβέρση τφ 1884
είς τήν Nuova Antologia άνευ τής σημειώσεως
Ό Φώσκολος ευρισκόμενος έν Ελβετία
ακόμη, έγραφε προς τον καλόν Άνδρέαν εάν
ήθελε νά μεταβή θά ήδύνατο νά τοΰ προσφέρη τό Ψωμί του ,τό κρεββάτι καί επίσης τό
ήμισυ τών υποκαμίσων άλλ' ούχί χρήματα,
ώς έγραφεν είς τήν Dorfna gentile έκ Ζυρίχης
τή 17 ’Απριλίου τοΰ 1816, πρόν τήν οποίαν
προσέθετεν- «’Εάν ευχαριστείται (δ Κάλβος)
» νά πέραση μαζί μου είς τά καλά καί είς τά
» κακά, νά μείνη είς τήν οικίαν μου ώς έμει» νεν είς Φλωρεντίαν, μελετών μετ’ έμοϋ, νά
» μοΰ άναγινώσκη καί νά μοϋ αντιγραφή &ς
» βαλθή αμέσως είς ταξεϊδι αλλά νά πάρη
» διαβατήρι ’ "Ελληνος, μάλιστα "Ελληνος
» τών Ίονίων νήσων καί ακριβώς Ζακύνθου.
> Αυτός γνωρίζει τήν ψυχήν μου, τήν καρδιά
» μου, τούς τρόπους μου καί νά άναγινώσκη
» καί τό ελεεινόν γράψιμον τής γραφίδας μο ·.
» Θά μέ έχη ώ; διδάσκαλον, φίλον καί άδελ» φόν, ώς μέ είχεν είς Βελλοσγουάρδον, τώρα
» μάλιστα περισσότερον, άφοΰ δεν είμαι τώρα
» πλουσιώτερός του. ’Ελπίζω νά μή τοΰλείψη
» τίποτε, ή θά τοΰ λείψη μόνον έκεϊνο τόδποϊ■> ον θά λείψη είς έμέ. Θά έλθη δμως ήμέ> ρα καί περίστασις, τή ένεργεία μου νά κερ> δίση χρήματα, εάν θέλη, θά τον προτείνω
»είςτάς Νήσουςμαςώς άνθρωπον κατάλληλον
» νά διδάσκη είς ένα τών Λυκείων. ’Αλλά
» πριν ή άποφασίση, νά σκεφθή μαζί σας.
» Όχι ώς πρός τά οικονομικά μέσα, άλλ’
» εάν ά ’Ανδρέας μετεβλήθη καί δεν μέ άγαπρ
» ώς τά παρελθόντα έτη, άν δμως είνε ώς ήτο
» θά τόν δεχθώ μέ τάς άγκάλας ανοικτάς».
Ό Κάλβος είχεν αποφασίσει νά μεταβή είς

τόν πρόσφυγα φίλον του διά νά ζήση μετ’ αύ
τοΰ. Οί φίλοι τοΰ Φωσκόλου μετ’ ένθουσιασμοΰ περί τούτου έγραφον. Τή 27 Μαΐου
1816 ό Ζίλβιος Πίλικος έγραφε τφ Φωσκόλφ
«Κατά τάς τρεις ταύτας ημέρας Ιερά μοϋ εΐ» ναι ή γνωριμία τοΰ Άνδρέα
ΚάΙβου,
» τόν όποιον φθονώ δτι δύναται τώρα νά σέ
» ξαναϊδή καί θά σέ βλέπη πάντοτε καί μαζί
» του θά διορας τήν τύχην σου.’Εκτόςδτ, τόν
» άγαπφ ένεκα σοΰ, τόν άγαπώ επίσης διά
» τήν ευφυΐαν του, διά τήν καρδιά του.
» ’Επε&ύμουν νά είμαι Πρίγκηφ διά νά
» τόν πανηγυρίσω*. ’Επίσης τόν Μάϊον καί
τόν’Ιούνιον τοΰ 1816 ή Donna gentile ένθουσιωδώς έγραφεν είς τόν Φώσκολον περί τής
μεταβάσεως τοΰ Κάλβου, «Θά έχης, τφ·έγρα»φεν, είς τάς άγκάλας σου τόν Κάλβον καί έλ
» πίζω πολλά....είμαιβεβαία δτι θά σέ άγαπρ
» ώς αδελφόν καί νέον».
Ό Κάλβος είς Λονδΐνον μεταβάς έλαβεν
τήν δέουσαν φιλοξενίαν καί ύποστήριξιν τοΰ
Φωσκόλου. Ό Κάλβος έγένετο γνωστός παρά
τή ’Αγγλική άριστοκρατία, ήρξαιο παραδίδων
μαθήματα διάνά κερδίζη τά πρός τό ζήν, τής
’Ιταλικής καί τής Ελληνικής καί νά καταγί
νεται προσέτι είς έκδοσιν διδακτικών βιβλίων
καί μεταφράσεων.
Δυστυχώς ό Κάλβος περιποιείτο τούς φίλους
έφ’ δσον τούς είχεν ανάγκην, διά τοΰτο έλησμόνησε τόν πατέρα, αδελφόν και φίλον
Φώακολον, άφοΰ άνέτως έκέρδιζε τά πρός τό
ζήν καί διά τοΰτο βιογράφοι τινές τοΰ Φώσκολου κατηγοροΰσι τήν διαγωγήν ταύτην
τοΰ Κάλβου πάρα πολύ.
’Εν Λονδίνω δ Κάλβος έδημοσίευσε τήν
ώραίαν τραγφδίαν τάς Δαναΐδας τφ 1818
υπό τόν τίτλον : le Danaidi, tragedia di Andrea
Calvo.Tqi 7820 ό εκδότης BlacK έδημοσίευσε
υπό τήν επιγραφήν Jtalian Lessan έκ Four Patsr
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τέσσαρα τομίδια περιέχοντα : Α' επιτομήν
τής ιταλικής γραμματικής μετ’ ασκήσεων, Β'
μετάφρασιν τοΰ πρώτου βιβλίου τής ιστορίας
τής βασιλείας τοϋ Ατοκράτορος Καρόλου τοΰ
Ε' ύπό’Ρόβερσον, Γ' Σαούλ, τραγωδίαν τοΰ
Βίζτωρος Αλφιέρη καίτάς Δαναΐδας τραγω
δίαν τοϋ ΆνδρέουΚάλβουκαίΔ' ’Αποσπάσματα
τοΰ Τάσου, Άριόστου, Πετράρχου καί Δάντου
υπό Άνδρέα Κάλβου.
Ό Black- συγχρόνως χναγγέλλει τήν επικει
μένων έκδοσιν ενός λεξικού»τής νεωτέρας Ελ
ληνικής,συνταχθέντος υπό τοϋ Κάλβου περι
λαμβάνοντας δε «πολλάς χιλιάδαςλέξεων εξ
» εκείνων μάλιστα al όποϊαι σχετίζονται
» μέ τάς έπιστήμας, άλλα δεν εύρίσκοντο
» εις κανένα άπό τά υπάρχοντα λεξικά ι·
’Άγνωστον ήμϊν άν τό έργον τοΰτο έξεδόθη ή
έμεινεν άνέκδοτον. Διά νά άναγγελθή ύπό τοϋ

Άγγλου εκδότου θά ή το έτοιμον προς δημο
σίευσήν. "Οπως δήποτε ήτο σπουδαία βοή
θεια καί αυτό εις τήν σύνταξιν τοΰ λεξικοΰ
τήςΈκατονταετηρίδος τόό ποιον από τίνος έτοι
μάζεται προς έκδοσιν.
Ευχής έργον θά ήτο μίαέν Λονδίνφ έρευνα
διά νά μάθωμεν άν τό λεξικόν έξεδόθη καί
περί τής τύχης τοΰ χειρογράφου, άν έμεινεν
άνέκδοτον.
Είς τον Κάλβον έπήλθεν ή πρώτη σκέψις
περί συντάξεως νεοελληνικού λεξικοΰ προς
χρήσιν των Άγγλων.
Ό Ααλβος έγραψε πολλάς ’Ιταλικός ποιή
σεις, αλλά δεν έδημοσιεύθησαν, Άλλως τε
έπειτα κατέγινεν είς τήν Ελληνικήν στιχουρ
γίαν ευτυχώς.
(’Ακολουθεί)

ΣΠ ΑΕ ΒΙΑΖΕΣ

0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Καί μόνΟν δ τίτλος θ’ άρκέση για νά έννοήση κάθε
"Ελλην αναγνώστης, ποιος εΐνε ό ώς άνω άποκαλούμενος "Ελλην.
Ποιος εΐνε δ εθνικός μας Δημοσιογράφος.
Εκείνος ποΰ κάθε μέρα τώρα, χρόνια πολλά, μέ
τδ συνθετικό μυαλό του, μέ τήν απέραντο πολυγνω
σία του, μέ τάς βαθείας έννοιας. των σκεψεών του,
μέ τον χείμαρρον των ιδεών του, μέ τήν πλημμύραν
τοϋ σφρίγους του, μέ τήν ορμήν τής φράσεώς του,
μέ τήν δΰναμιν των παρατηρήσεών του εμπνέει, παρορμρ, πςοσωθεΐ,διανοίγει ορίζοντας, διδάσκει άκούραστος,άπό περιωπής, μέ τήν θέρμην τοΰ πατριωτι
σμού του τον Ελληνικόν Λαόν.
Ποιος θά διαβάση αΰτάς τάς γραμμάς καί άθελα
δέν θά φέρη στήν φαντασία του τό τιμηαένο δημο
σιογραφικό όνομα τοΰ Βλάση Γαβριηλίδου;
Ποιος πολιτικός, ποιος Καθηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου, ποιος Διδάσκαλος τοΰ Γένους, ποΐΟς Δημοσιολόγος, Οικονομολόγος, ποιος Κοινωνιολόγος, ποίμύστης των Φυσικών επιστημών, ποιος Κληρικός,ποι
ον ελεύθερον 'Ελληνικόν πνεύμα, ποία εξαιρετική
'Ελληνική προσωπικό της, ποιος θεωρητικός ή πρα
κτικών ή κοινωνιστικών ιδεών έκτών συγχρόνων μας
έκήρυξε, διεσάλπισεν,έπηρέασεν, διέπλασσε, διεμόρφωσεν,άνέβηκεν είς τά ύψη τής έθνικήςδράσεωςτοϋ Βλά
ση Γαβριηλίδου ;
Θά εΐνε άστεϊον νά παρουσιασθή κάποτε ή Ιστορία
ποΰ θά έρευνήση καί θά μελετήση τήν σύγχρονον ε
ποχήν, καί νά άποτολμήση νά σταματήση μέ έκπληξι
καί θαυμασμό, τά χρόνια ποΰ ζή δ Γαβριηλίδης,πρός
άλλην Πανελλήνιον προσωπικότητα.
■‘Η εργασία τοϋ Γαβριηλίδη καλύπτει σέ βάθη δυσερεύνητα— έξω από ελάχιστους πολιτικούς—δπως δ
Τρικό ύπης καί δ Βενιζέλος, δλους τούς συγχρόνους άριστεΐς τής διανοούμενης καί δρώτης Ελλάδος-"Οχι
βέβαια τής 'Ελλάδος τής ίδεολογούσης, τής 'Ελλά
δος τών ομοιοκαταληξιών καί τής ρίμας καί τών στί
χων, τής Ελλάδος τής τρικυμιζόμενης μέσα σέ στε

νούς πνευιιατικούς ορίζοντας καί σέ όρια ασφυκτικά.
Γιατί ή άποψις αυτή δέν μας ενδιαφέρει.
’Αφού άλλως καί μία φράσις τοϋ Γαβριηλίδη,μία
αποστροφή του, ένα στιγμιότυπόν του, μία σπινθηρο
βολούσα Ιδέα του, μια δυνατή έντύπωσίς του, ένα
ζωηρό κοινωνικό αποτύ πωμά του, μια., θύελλα εικό
νων, ένα άνηλεές μαστίγωμα, μιά συναρπαγή, ένας
θαυμασμός, μία οίμωγή, ένα σκώμμα Γαβριηλίδειον
εΐνε ποίημα, εΐνε λογοτέχνημα, εΐνε αριστοτέχνημα,
εΐνε υπόδειγμα λόγου, έχει αρχιτεκτονικήν, έχει έκφρασιν, ζωήν, σφρίγος ποΰ δέν έχουν όλα δμοΰ τά
φιλολογικά καί τεχνικά προϊόντα τής συγχρόνου έμ·
πνεύσεως, τής συγχρόνου πνευματικής έργασ·'ας.
Δέν τον συγκρίνω λοιπόν τόν Γαβριηλίδην έτί τοϋ
καθαρώς λογοτεχνικού επιπέδου γιατί αλλού υπάρχει
τό μεγαλεϊόν του, ή επιβολή του, ή αφάνταστος ζωτικότης του.
'Ο Γαβριηλίδης σκεπάζει δλους τούς διανοουμέ
νους από μίαν άνωτέραν, έντονωτέραν εσωτερικήν
δρμήν. Σκεπάζει δλους εκείνους ποΰ ώ/ειροπόλησαν
κοινωνικήν άναμόρφωσιν, κοινωνικήν εύρρυθμίαν,
πού άπέβλεψαν καί έτίστευσαν είς τήν ζωτικότητα τής
Φυλής, είς τήν έξύψωσιν τοΰ φρονή ιατός της, είς τήν
άτσαλοποίησιν τοΰ χαρακτήρόςτης καί εις μίαν έπ ινάστασιν διαμορφωτικήν τοΰ πολίτικου,τοΰ κοινωνικού,
τοϋ εθνικού, τοϋ εκπολιτιστικού, τοΰ παραγωγικού,
τοϋ γεωργικού, τοϋ ναυτιλιακού, τοϋ εμπορικού, τοΰ
βιομηχανικού, τοϋ βιοτεχνικού καί τού εκπαιδευτι
κού μέλλοντος τής Ελλάδος.
Ποιος "Ελλην έχει τον δημιουργικόν ενθουσιασμόν
του, τόν δικό του άνεξάντλητον, ανιδιοτελή ενθου
σιασμόν, γιά καθέ τι ποΰ εΐνε ρωμαλέον,έθ νικόν, πολιτισμένον, άνθρωπιστικόν, έξυψφτικόν εις τόν τόπον
μας ;
Ποιος "Ελλην έχει τήν άντίληψί του, τήν δική
του πάμφωτοι·, διαυγή άντίληψι, ποΰ στρέφεται σέ
κάθε ελληνικό σημεϊον, ποΰ εισδύει παντού, ποΰ δέν

■θορυβείται από τήν λάμψιν, ποΰ δέν πτοεϊται άπό τή τήματα ποΰ άφοροΰν τήν ύγιεοήν. τήν εργασίαν, τό
σχολεΐον, τό ύπαιθρον, τήν δημιουργικήν πνοήν, τήν
δυναμι, ποΰ δέν ξιππάζεται άπό τήν χλιδήν ;
εκπολιτιστικήν άποστολήν τής Φυλής μας ;
Ποιος έχει τή συγκεντρωτική, τήν απορροφητική
Ποιος έκήρυξε σοφώτερον, άρτιώτερον μεθοδικώτήν συναρπαστικήδυναμι τής φαντασίας τοΰ Γαβριη τερον αύτοϋ ; Ποιος ένθουσιωδέστερον αΰιοϊς άπελίδου, τή δύναμι αυτήν ποΰ μεγαλώνει ή θρυμματί- θέωσε τήν ’Ιδέαν, τήν ηθικήν τής ’Ιδέας, τήν ζωήν
■ζει τόν άνθρωπο, τήν ύγιά, τήν δροσερά δυναμι τής τής ’Ιδέας, τήν φιλοσοφίαν τής ’Ιδέας, τήν πίστιν
φαντασίας, τής δικής του φαντασίας, ποΰ διεισδύει τής ’Ιδέας ;
παντού, μέσα στή κοινωνική καί εθνική καί οικογε
Ποιος, άνά μέσον τών νεωτέρων γενεών, άνά μέ
νειακή μας ζωή, γιά νά άποκομίση, νά φέρη στην σον τής εθνικής μας ζωής, άνεπέτασε τολμηρότερον,
επιφάνεια τούς θησαυρούς τής άναλυτικότητος, τής ψυχολογικώτερον, έμβριθέστερον τήν Σημαίαν τής
παρατηρητικότητας, τήςέγχειριστικότητος, τής βαθύ νέας Θρησκείας, τής Θρησκείας τής έργασίας, τής
τατης άνασκοπής, τής υπέροχου ανατομίας γιά , τά νέας ’Ηθικής, τής ’Ηθικής τής έργασίας, τής νέας
μεγάλα, γιά τά μικρά, γιά τά σπουδαία και γιά τά Συνειδήσεως, τής Συνειδήσεως τής έργασίας ;
ασήμαντα προβλήματα τής ζωής ;
Ποιος προ δεκάδων ετών, προ ενιαυτών, χθές,
Ποιος έχει τό Γαβριηλίδειον φώς τό δικό του, το σήμερον αύριον άκόμη άπό τών στηλών τής «Άκροδιαυγές, τό αίθέριον, τό απαλόν, τό έντονον, τό δρα πόλεως», ιεροφάντης μιας ιδέας, έθνικός Κήρυξ, ε
στικόν ποΰ άφθονον, ορμητικόν, άπαστράπτον, ά- θνικός Διδάσκαλος, έθνικός Απόστολος, έξαντλεΐ
«τραπηβόλον έκπέμπεται άπό τήν σκέψι, του, άπό τήν ακούραστος, χειμαρρώδης, μέ φώς πολυάκτινον, μέ
δρμήν τής ψυχής του, άπό τούς εθνικούς του πόθους, φώς μοναδικής έντάσεως, μέ καταπλήσσουσαν καί
άπό τήν πολιτισμένην διανοητικότητα του;
συναρπάζουσαν καί συγκινοΰσαν δύναμιν καί έκφραΠοιος έχει τάς βαθείας καί πολυμερείς γνώσεις τοΰ σιν καί διατύπωσιν καί διαύγειαν καί υποβλητικό
Γαβριηλίδου πού εΐνε βγαλμένες άπό τήν μεγάλη κί- τητα καί σαφήνειαν,τήν άνεξάντλητον. τήν πολύμορ
νη«ιν, άπό τήν άένναον ωήν τοΰ κόσμου, άπό μέσα φον πνευματικήν του ικμάδα ;
άπό τόν ωκεανόν τής σκέψεως καί τής επιστήμης,
Ποιος άλλος άπό τόν μοναδικόν εθνικόν μας Δη
άπό τά στροβιλίσματα τών συγκροουμένων Ιδεών, μοσιογράφον.
συστημάτων, κατευθύνσεων, βλέψεων τής σοφίας
Ποιος άλλος άπό τόν Βλάση Γαβριηλίδην.
τών αιώνων ;
Καί δμως θά τό πιστεύσουν οί άναγνώσται τής
Ποιος έχει νά επίδειξη τάς μελέτας τοΰ ΓαβριηΛί- «‘Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» ;
δου μέσα σέ φημισμένες Βιβλιοθήκες, μέσα σέ Πα
Ό πνευματικός αυτός κολοσσός, δ πνευματικός
νεπιστήμια, μέσα σέ τεμένη τής Σοφίας, μέσα σέ Σχο αυτός Φάρος τής πατρίδος, δέν έλαβεν άκόμη ουδέ
λές, σέ Πνευματικά κέντρα, σέ Ναούς^ τής εργασίας. τήν έλαχίστην ένδειξιν κρατικής τιμής. Τό γράφομεν
Μέσα σέ εργοστάσια, σέ εργαστήρια, σέ βιομηχανικός γιά νά εΰθυμήσωμεν στής τραγικές αυτές μεταπολε
καί γεωργικός εγκαταστάσεις τής διεθνούς προόδου, μικές ημέρες ποΰ διερχόμεθα άκόμη.
τοΰ διεθνούς πολιτισμού;
Τό Κράτος, ή Πατρίς μας, άπηξίωσε νά κοσμήση
Ποιος "Ελλην σκεπάζει στοργικότερου μέ τάς πτέ τά στήθη τοΰ έθνικοΰ άνδρός μέ ενα άπό τά πολυώ
ρυγας τών πνευματικών δυνάμεων ενός Γαβριηλίδου νυμα παράσημά του.
τούς εύρυτάτους δρίζοντας ποΰ διανοίγει στούς
Τό Κράτος ούτε καν έσκέφθη σοβαρότερο ν.
Λαούς ή Γεωργία, τό Έμπόριον, ή Βιομηχανία, η
Νά τόν θεωρήση. ώς ενα εκ τών ύπερανωτάτων
Ναυτιλία καί δλαι αί πλουτοπαραγωγικαί δρμαί μιας υπαλλήλων της καί νά τοΰ καθορίση, χάριν τιμής,
χώρας ;
μίαν γενναίαν σύνταξιν, άναγνωρίζον ούτω τάς τεσ
Ποιος ήγάπησε, ποιος , ύμνησε,, ποιος έξύψωσεν σαροκονταετείς μοναδικός έθνικός υπηρεσίας τοΰ άν
τούς κλάδους αυτούς βαθύτερον, έθνικώτερον, ειλι δρός. Πόσον θά έξυψώνετο καί πόσον θά έτιμάτο ή
κρινέστερου, τρυφερώτερον τοϋ Γαβριηλίδου ;
Πατρίς'μας καί ποία εθνική τιμή θά άντηνακλάτο
Ποιος ’Ελλην άπλώνει καθημερινώς τήν ψυχική επί τής Κυβερνήσεως τών Φιλελευθέρων ;
του έντασι δρμητικώτερον, ζωηρότερου, νεανίκώτεSE.
ρον, ζωγραφικώτερον, σπαρταριστικώτερον στά ζη

GASH ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
ΝΟέΛΟΣ 1396 (1918)

Κατά τόν νεαρόν Νόμον, προϊόν υπάτης
Έθνιστικής ανάγκης, τά ‘Εθνικά Κοινοτικά
και ’Ιδιωτικά δάση τίθενται ύπό τήν άγρυπνον
φροΰρησιν του Κράτους επί πληρωμή προς
τοΰτο φυλάκτρων παρά τών Κοινοτήτων και
’Ιδιοκτητών, έξυπακουομένου άναγκαιως και
λόγω τοΰ προατήσαντος, οτι το Κράτος υπεχει
εύθΰνας υλικής άποζημιώσεως δια πάσαν βλά
βην, προς τάς Κοινότητας καί τούς’Ιδιοκτήτας,
πλήν έκείνης τής έκ τών έμπρησμών τυχαίων

ή μή, καί τοΰτο διότι τό Κράτος άντιτάσσει
πλήρη αδυναμίαν, ήτις προσήκει ϊνα άρθή
διά δύο οδών ώδε πώς. Τό Κράτος οφείλει
νά ίδρυση ασφαλιστικός Εταιρείας, προς άς
καί αί Κοινότητες καί οι οί’Ιδιοκτήται ν
ασφαλίζονται επί πληρωμή αναλογών ασφα
λίστρων ή καί άντασφαλίστρων, καθ’ ών έν
πιθανή δύστροπίφ είναι δυνατή ή επιδίωξις
υλικής άποζημιώσεως.
Ή έτέρα οδός· δημιουργεΐται διά τής νο-
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μοθετικής προνοίας έν αλληλεγγύη Κράτους
Κοινοτήτων καί ’Ιδιοκτητών, δυναμένων καί
των τριών νά ένασκώσι κατ’ άλλήλων την
πολιτικήν άγωγήν απολύτως άσχετον προς την
ποινικήν τοιαύτην ύπό περιορισμούς τινας,
οΰς έν δυνατή συντομίφ υποδεικνύει.
Προκειμένου περί καταστροφής Εθνικών
Δασών τό Κράτος ενασκεί τήν πολιτικήν
άγωγήν κατά τών Όμορων Κοινοτήτων καί
’Ιδιοκτητών εύθυνομένων πάντοτε συμμέτρως.
Προκειμένου περί καταστροφής Κοινοτικών
Δασών ή Κοινότης ένασκεϊ τήν πολ. άγωγήν
κατά τοϋ Κράτους καί τών όμορων τοϋ έμπρησθέντυς δάσους ιδιοκτητών Δασών πάν
τοτε συμμέτρως. ΙΙροκειμένου περί καταστρο
φής ιδιωτικών δασών ό ιδιοκτήτης ενασκεί τήν
πολ. άγωγήν κατά βούλησιν κατά τοΰ Κρά
τους καί τών μελών τών όμορων Κοινοτήτων
.ή έκείνης είς ήν κεΐται τό ιδιωτικόν δάσος.
Ύποδείξας τάς δύο οδούς, άφίεμαι είς τήν
θετικήν πρόνοιαν τοϋ Κράτους, δυναμένου,
ϊνα κατ’ επιλογήν προτιμήση ταύτην ή εκεί
νην τών οδών.
*0 νεαρός Νόμος δεϊται συμπληρώσεων
καί καινοτομιών, αΐτινες είσί πολλαπλής φύσεως καί απαραιτήτου σκοπιμότητας.
Τοΰ νόμου έδραζομένου είς τάς κατά Κοι
νότητα ή πόλιν πενταμελείς Επίτροπός,
ούδεμίαν αναγράφει ευθύνην κατά τών μελών
τούτων άτινα επί ποικίλαις ποοφάσεσιν άρνοΰνται ή ραθύμως έχουσι διά τήν ενεργόν
«κπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος αυτών, δι’ δ καί
ένδεδειγμένη είναι ύπό τών πραγμάτων παρά
τοΰ Κράτους ένάσκησις ποινικής άγωγής, συνεπαγομένης φυλάκιαιν μηνιαίαν.
Απαιτείται προσέτι άπαγόρευσις τελεία τής
Λερισυλλογής ώών καί νεοσσών καί ή άγρευσις
μικρών πτηνών, έπιβαλλομένης κατά παραβά-
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του ποινής δραχμών 20 εισπρακτέων έν περιπτώσει άνηλικιότητος παρά τών πρεσβυτέρων
μελών τής οικογένειας τοΰ παραβάτου.
'Απαιτείται έτι ή τελεία άπαγόρευσις τής
θήρας, δυναμένης νά έπιτραπή μόνον είς τά
ιδιωτικά δάση, έπιβαλλομένης χρηματικής
ποινής δρ. 100 κατά παραβάτην. Έτι άπαιτεΐται ή άπαγόρευσις τής ποιμνιοβοσκής είς τά
Κοινοτικά δάση, καί τούς άναδασωτέους χώ
ρους έπιβαλλομένης ποινής δραχμών 100
κατά ποίμνιον καί δραχμών 50 διά πάσαν
οίκοιρόφον αίγα, δπως δήποτε όδηγουμένην
κατ’ αγρούς ή κτήματα καί έάν άνήκωσι άμφότερα είς τον ιδιοκτήτην τής αίγός. 'Απαι
τείται έτι ή απόλυτος άπαγόρευσις πόσης υλο
τομίας, θαμνώσεως, περισυλλογής φυτοχώμα
τος διά τά Κοινοτικά δάση έπιβαλλομένης
κατά παραβάτην χρηματικής ποινής δραχμών
50, τής ποινής ταύτης έπεκτεινομένης καί έπί
τών δασοκόμων οϊτινες έντός Ιδθημέρουπρο
θεσμίας ήθελον παραλείψει τήν καταγγελίαν
τών σχετικών παραβάσεων καί τήν αναγγελίαν
τούτων προς τούς Προέδρους τών Κοινοτή
των ώς καί πάσαν βλάβην είς τούς ίδιοκτήτας
δασών. "Απαιτείται έτι ή πλήρης άπαγόρευσις
τής ρητινοσυλλογής είς τά Κοινοτικά καί ’Ε
θνικά τοιαΰτα τά προστατευτικής κυρίως φύσεως έπί απειλή, επιβολής χρηματικής ποινής
δρ. 100 κατά παραβάτην καί δημεύσεως τής
ρητίνης.
Τάς ύποθήκας ταύτας άπορρεούσας έξ άντικειμενικής ήμίσεος και πέραν αίώνος πεί
ρας υποδεικνύω απλώς είς τό νομοθετούν
Κράτος, όφεΐλον ϊνα άποφράξη στεγανώς πά
σας τάς έκροάς τοΰ Νεαροΰ Νόμου καί προς
έκτέλεσιν Β. Διατάγματος.

I. Π. Σταματούλης

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΣΜΟΣ
‘Ο έν ΛουρεντζοΜάρκες εκλεκτός φίλος τήςΈλληνικής Έπιθεωρίσεως άπέστειλλεν είς τήν έν Γιοχάννεσμπουργ «Ν. Ελλάδα» τάς κάτωθι γραμμάς αξίας
εύρυτέρας δημοσιεύσεις καί πολλής προσοχής
"Ηργηαα νά σας γράψω, άλλα κολληθείη
μου ή γλώσσα έάν σιωπήσω αυτήν τήν φοράν.
Τά νεώτερα πολιτικά γεγονότα εΐνε δτι, ή Βούλ
γαροι άνευ ορών παρεδόθησαν προς τούς συμ
μάχους. Ευχάριστα νέα θά άναφωνήση ό πολύς
κόσμος. "Ας μοΰ έπετραπή νά έχω εναντίαν
γνώμην. Οί θρασύδειλοι και μικροπόνηροι
Βούλγαροι δεν έπρεπε νά τύχωαι τής μεγίστης
αυτής χάριτος παρά τών συμμάχων. Μόνον

κνοϋπον και κόπανος τούς φέρει αυτούς τούς
ανθρώπους είς συναίσθηαιν τοΰ δρθοΰ λόγου
καί τοΰ καθήκοντος. Ή διαβολική μικροπολιτι
κή των επαναλαμβάνεται ή αυτή άνά τούς αίώ
νας.
Α'. Παραφυάς άγριας τουραννικής φυλής
αύτοί έρχονται τόν έκτον αιώνα είς Ευρώπην
άπό τά βάθη τής ’Ασίας, ευρίσκουν άσυλον είς
τό πεπολυτισμένον Βυζάντιον τό όποιον τοΐς
παραχωρεί παν δ,τι απαιτείται πρός εύημέριαν
ενός νέου λαού, πολιτισμόν, γράμματα καί γαίας εκτεταμένος. ‘Ηβουλιμία τωνείνε ακόρεστος.

Ί διοποιοΰνται γαίας καί χώρας τοϋ Κράτους,
καί προς τόν Αύτοκράτορα στέλλουσι γράμματα.
« Ή χώρα σου Βασιλεύ εινε εκτεταμένη καί ή
καλωσύνη σου είναι ανεξάντλητος ώστε ημείς
έπρολάβαμεν καί έπήραμεν δτι θά μας έδιδες
αν το έζητούααμεν.τ»
Β'. Κροΰμος ό άρχηγός αυτών, γαμβρός
αυτός τοϋ αύτοράτορος Νικηφόρου τού Β".
εγείρεται εναντίον τού ευεργέτου πενθεροϋ καί
τοΰ Κράτους. Ό γενναίος έκ τών γενναίων ‘Ελ
λην Αύτοκράτωρ όρμά ακάθεκτος, συνάπτει μά
χην καί νικά όλοσχερώς τον άγριον Κροΰμον,
δστιςέκλιπαρεΐ ειρήνην «άνευ όρων», πλήν
κατά τήν ανακωχήν τά στίφη του περικυκλώνουν
τόν Αύτοκράτορα δολίως. Ό Νικηφόρος πρός
τούς περί Αυτόν ολίγους στρεφόμενος, δέν υ
πάρχει λέγει ελπίς σωτηρίας έκτος αν γίνωμεν
πτερωτοί καί πετάξωμεν, ώστε γενναίοι μου θά
πολεμήσωμεν μέχρις ενός τόν δόλιον, δίδει μά
χην, πλήν νικάται <5 δυστυχής, ό δέ Κροΰμος
άποκόπτει τήν κεφαλήν καί τό κρανίον επάργυ
ρου τό μεταχειρίζεται ώς κύπελλον είς τά ένδο
ξα Βουλγαρικά συμπόσια είς υγείαν τών πολι
τισμένων Βουλγάρων του.
Τ '. "Ετερος ήγεμονίδης αυτών άνετράφη είς
τά Αύτοκρατορικά παλάτια τού Βυζαντίου καί
είχε διδάσκαλον τόν σοφακατον, τόν χριστιανικώτατον Μέγαν Φώτιον, συμμαθητάς δέ τά ρηγόπουλα. ‘Η πρώτη του φροντίς άμα τή επι
στροφή είς τούς Βουλγάρους, του ήτο νά κατα
στρέφω καί άπωλέση καί νά έπανασιατήση
εναντίον τοϋ Κράτους. Πλήν ούιος εύρίκει τά
επίχειρα τής αχαριστίας του, τόν ΒασίλειονΒ'.
τόν γνωστόν τής Ιστορίας «Βασίλειος ό Βουλγαροκτόνοςν .
----------

Άλλ’ ό "Ελλην ούτος Αύτοκράτωρ μέγας καί
ένδοξος, ουδέποτε θά τύχη τής συγγνώμης έμοΰ
τοΰ ταπεινού. Διότι ήτο πολύ ανθρωπιστής,
πολύ χριστιανός καί ελάχιστα "Ελλην.
Συνέλαβεν έν μάχη ολόκληρον στρατιάν
Βουλγάρων άχαρίστων καί λέγεται άφοΰ έτύφλωσεν, άφήσας άνά εκατόν ένα μονόφθαλμον,
άσέστειλεν αυτούς πρός τήν είς Βουλγαρίαν ά
γουσαν, ενώ κατ’ έμήν γνώμην έπρεπε νά τούς
ξεκάμη διά νά μή γεννοβολοΰν έχίδνας. Φο
βούμαι μή τό σφάλμα επαναλαμβάνεται καί τήν
σήμερον.
Δ'. Δίς έλαβον τά φώτα καί τήν ’Ορθοδοξίαν
παρά τών ‘Ελλήνων τού Βυζαντίου καί προ
στασίαν από τούς Φαναριώτας καί δίς έστράφησαν πρός τόν Παπισμόν, χάριν συμφέροντος.
Ε’. ‘Η Ρωσσία τούς ήλευθέρωσεν άπό τούς
Τούρκους καί τούς άποκατέστησεν έθνος έκ
νέου. ‘Π ΜεγάΙη Βρεττανία έ βοήθησε χρηματικώς καί πολιτικιάς τήν άνάπτυξιν τής χώσρας
των, πλήν άνανιίον καί τών δύο εθνών ήγειρον
χέϊρα αχαριστίας άχρις ώρας.
Μόνον οπότε τό βαρύ έλληνικόν ‘χέρι έκινήθη
καί τό τσαρούχι τοϋ τσολιά, τότε άνένηψε για νά
σώση τό άτιμονσαρκίόν της.Οί άρχαϊοι Αιγύπτιοι
προκειμένου περί τών αρχαίων ‘Ελλήνων έλε
γαν ε"Ελληνες άει*νέοι έστέ», ημείς έπαναλαμβάνομεν «Σύμμαχοι καί ιδίως Βρεττανοί άεί πολύ
καλοί έστέ». Ό Βούλγαρος πάλιν θά σάς άπατήση, έκτος έάν Σέρβοι καί Ελληνες συμπρα~
ξουν μεθ’ υμών, διότι μόνοι ούτοι γνωρίζουν
τι έστί Βούλγαρος.
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A. I. Κιογιμτζόγλου.
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ΤΑ ΛΑ’ΙΧΑ QIWWIA
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό μέγας ’Αγγλος ποινικολόγος Βένθαμ, λέγει δτι
οί μάρτυρες είναι τά ώτα καί οί οφθαλμοί τής δικαι
οσύνης. Καί διά νά βεβαιωθώμεν καλλίτερου πιρί
τής αξιοπιστίας τών καταθέσειον γυναικών, παιδιών
καί υπόπτων μαρτύρων έκιός τών άλλωυ μέσων τά
όποια έχομεν πρέπει νά έξετάζωμεν και ιά αίτια άπό
τά όποια προέρχονται αΐ ψευδομαρτυρία!. Πιθανόν
τά αίτια νά προέρχωνται είτε έκ συμπάθειας πρός τόν
κατηγορούμενον, είτε έκ φόβου, μίσους, έκδικήσεως
κλπ. Άςλάβωμεν ύπ’ δψιν μας μίαν έκ τών άνω πε
ριπτώσεων τήν τής συμπάθειας τοϋ μάρυρος πρός
τόν κατηγορούμενον. Έάν ύποθέσωμεν δτι αΰτη ενυ
πάρχει μεταξύ αυτών, τότε μάς επιβάλλεται νά θεωρήσωμεν τήν κατάθεσιν αυτήν πολύ ύποπτον. Επίσης
ας ύποθέσωμεν δτι ό μάρτυς έχει μίσος πρός τόν κατηγορούμεοον’ έν τοιαύιη περιπτώσει αί πρώται έντυπώσεις αύτοΰ αΐτινες διατελοϋσιν ύπό τήν επήρειαν

τοϋ πάθους δύνανται νά μετ-'β.'.ηθώσιν διότι κ ιταλαμβάνεται ούτος άπό ευχαρίστησιν έκδικήτεως. 'Εάν
θελήσωμεν νά άναζητήσωμεν και. άλλην αιτίαν ή
οποία επιδρά κυρίως έπί τής υ.τό τών ενόρκων κακής
απονομής τή9 δικαιοσύνης είναι καί ή πλημμελής
μνεία ή παράλειψις τών σπουδαίων καταθέσεων τών
μαρτύρων έν τοΐς πρακτικοΐς τοϋ Κακουργιοδικείόυ.
II ρι τοΰ ζητήματος τούτου πραγματεύεται δ συν
άδελφος κ. Γεωργιάδης ό μεταφράσας γλαφυρώς τό
έργον τοϋ Guilhenuet καί λέγει έπί λέξει τά έξης. Ή
καταχώρησις δλων τών καταθέσεων έν πάσαις αυτών
τοΐς λεπτόμερείαις είςέστενογραφηιιένα πρακτικά καθί
σταται αναγκαιότατη δια πολλούςλόγουτ.'Ο καί μικράν
μόνον πείραν έχων τώτΚακουργιοδικείων γνωρίζει τάς
παρεξεγήσεις αΐτινες λαμβάνουσι πολλάκις χώραν, έλλείψει ακριβούς άναμνήσεως τοΰ λεχθέντος τόσον
παρά τών μαρτύρων δσον καί παρά τών συνηγόρων.
Έκτος τούτου ούχί σπανίως σημεΐόν τι τής καταθέ-
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σεως μάρτυρό; τίνος, μεγάλην σπουδαίο ιηια έχον
διά τήν δλην ΰπόθεσιν, παρέρχεται έν τούτοι; άπαρατήρητον διότι μόλις βραδύτερου εις τό τέρμα τής δι
αδικασίας, θέλει γίνε αντιληπτή ή σπουδαιότη; του
αύτη. ’Εάν δμω; εύρίσκετο άναγεγραμμένυν έν τοΐς
πρακτικοί;, απλή άνάγνωσι; τών τελευταίων τούτων
θά έπέτρεπε νά ληφθή ύ.τ’ δψιν υπό τών δικαστών
έν τώ σχηματισμω τής ά.ποφάσεώ; των. ’Αλλά καί
δι’ άλλον λόγον έπιβάλλεται ή πλήρη; καί ακριβής
περιγραφή οΰ μόνον τής καταθέσεως, αλλά καί τών
ερωτήσεων, διότι αί ερωτήσεις έ'χουσιν ύπερβάλλουσαν
δύνσμιν, άποτελοϋσι δέ έν δλονμετά τών απαντήσεων’
ανάγκη λοιπόν νά διδωνται καί αί μέν καί αί δέ μεθ’
δλων αυτών τών λεπτομερειών, δπως καταστή δυνα
τός δ ακριβής προσδιορισμός τής αξίας τής καταθέ
σεως. Μεταξύ τών διαφόρων ποινικολόγων τινές είναι
τής γνώμης, δτι πρέπει άμα τή ένάρξει τής συζητήσεως νά διανέμηται ε’ις τούς ενόρκους άνά εν άντίγραφον του έγκλητηρίου. Ούδόλως δμως συμφωνεί
εις τούτο ό Faustin Helie, ό όποιος διά μακρών
άντικρούει τήν έπιρροήν, ήνθά έγέννα εις τό πνεύμα
τών ενόρκων ή τοιαύτη υπό τούς οφθαλμούς των διαρ
κής θέα τού έγκλητηρίου (Τομ. Ill No 4810).Τό άρθ.
431 τής Ποιν. ημών Δικονομίας απαγορεύει έμμέσως
τούτο καί ρητώς ορίζει τόν χρόνον, καθ’ ήν εγχειρί
ζεται τό έγκλητήριον εις τού; ένορκους. ’Άλλοι τέλος
προ έτεινα^ τήν στενογράφησιν τών πρακτικών έν
πάστ| ποινική δίκη. Μετά τό τέλος τή; έπ’ άκροατηρίω συζητήσεως νά δίδηται εις τούς ένορκους έν πλή
ρες άντίγραφον τών καταθέσεων, έπί τή βάσει δέ
τούτου άναπολώσιν εις τήν μνήμην των τά κατατεθέντα καί ύποβοηθοΰνται είς,τήν στάθμισιν τών απο
δείξεων (ιδ. ΓΙετροπούλου Ψυχ. Άναλ. Ποιν’ Δικ
σελ. 154).
Βλέπομεν λοιπόν πόσον είναι δυσχερές τό έργον
τού ένορκου εάν μάλιστα έλλείπουσιν δλα τά ανω
τέρω διά νά έννοήση καλώ; τήν δικαζομένην ύπόθεσιν καί μόρφωση ασφαλή κρίσιν έπ’ αυτής. Πρέπει
λοιπόν κανείς νά δίδη μεγάλην προσοχήν εις τά διά
φορά έγγραφα, τάς καταθέσεις τών μαρτύρων, νά βασανίζη δσον δύναται’τήν κατηγρίαν καί νά έξομαλύνη
τάς έν τώ πνεύματί του ύπαρχούσας τυχόν άντιφ ίσεις
προς σχηματισμόν ορθή; κρίσεως. Ούτω λοιπόν συγκεντρών τά πραγματικά γεγονότα θά τά ύποβάλη υπό
τήνάτομικήν του κρίσινκαί θά άποφανθή συμφώνως
μέ τήν συνείδησίν του.
Καί έν αυτή ακόμη τή ετυμηγορία τών ενόρκων,
έπρεπε, κατά τό'· κ. Gailhermet νά άναγράφωνται
έπίσης οί λόγοι (ώ; λ. ·χ. ομολογία, έπ’ αυτοφώρου
συλληψις κ.τ. λ.)διά τών οποίων άποδεικνύεται δτι δ
κατηγορούμενο; έξετέλεσε πράγματιτώ; τό αδίκημα.
'Ωσαύτως νά αναγράφονται έτιμελώς πάσαι αί δη
λώσεις καταθέσεις τών μαρτύρων καί τού κατηγορου
μένου αί κατά τήν δίκην γενόμεναι έπ’ άκροατηρίΐρ.
Ουτω τά λαϊκά δικαστήρια θά ά.πέφευγον ασφαλώς
τάς φ'βέράς πλάνα;, αΐτινες εύιυ/ώ; παρ’ήμϊν σ α
νίως συμβαίνουν, ένφ άλλιχοΰ είναι συχναί. ’Αλλά
έτι δυσχερέστερον άπ'βαίνει τό έργον τού ένορκου

εί; τήν διάκρισιν τών νομικών ζητημάτων ΰποθέσεώς
τίνος καί μάλιστα δ ταν έλλείπουσι τά ανωτέρω απα
ραίτητα στοιχεία προς μόρφωσιν ασφαλούς κρίσεως.
Δυνάμεθα νά άπαριθμήσωμεν απειρίαν έσφαλμένων
ετυμηγοριών ένεκεν έλλειπουσών παρά τισι έξ αυτών
νομικών γνώσεων. Καί είναι μέν αληθές δτι δ λαϊκός
δικαστή; κέκτηται ηθικήν ούτως είπεϊν κρίσιν, ένφ
δ τακτικός δικιστή; νομικήν τοιαύτην. Προ τού ε
νόρκου παρουσιάζονται πολλάκις τοιαύται περιστά
σεις καί γεγονότα τού κοινωνικού βίου, τά όποια βεβ ιίως δέν ήτο δυνατόν νά προΐδωτιν οί νομοθέται.
*0 λαϊκός δικαστής, ως καί αλλαχού εϊπομεν, προερ
χόμενος έκ τών σπλάγχνων τού λαού καί αντιπροσω
πεύουν τήν κοινήν γνώμην καί σκέψιν διά τή; κοινω
νικής του πείρας δυναται πολλάκις νά άνάπληρώσή
θαυμάσια παν δτι δ νομοθέτης παρέλειψεν έν τή
αυστηρά ερμηνεία τού γράμματος τού νόμου. Έν
τούτοις εις πολύπλοκα νομικά ζητήματα δέν δύναται
νά έκδηλώση ευκόλως τήν πετοίθησίν του δπως εί;
τά πραγματικά τοιαύτα εις τά όποια ούδένα κανόνα
σταθμίσεως άιολουθεΐ ώς έχων υπό τού νόμου από
λυτον προς τούτο ελευθερίαν.
Μάς είναι γνωστόν, δτι τά άφορώντα έν γένει τήν
μόρφωσιν τής έλευθέρας πεποιθήσεω; τού · ένορκου
καθωρίσθησαν υπό τού άρθρ. 435 τής II ιιν. Δικο
νομίας. Τό άρθρον τούτο έλήφθη έκ τού Γαλλικού
κειιιένου 342 τή; Ποιν. Δικονομίας καί συμπερίελήφθη εις τάς Ποι». Δικονομίας Αύστρία; άρθρ. 32»
καί ’Ιταλίας άρθρ. 498. Τά τή; διασκέψεως τών
ένορκων περιλαμβάνονται έν τφ άρθρ. 435 καί έχουσιν ώ; εξής’ <·ή διάσκεψις τών ένορκων δέν αφορά
Ουδόλως τά νόμιμα αποτελέσματα καί τάς διά τή; άποφάσεως έπαχθησομένας ποινά;» Τέλος τό άρθρ
420 λέγει δ:Γ «τό δικαστήριον τών ένορκων άποφαίνεται περί τού πραγματικού μέρους τής κατηγο
ρίας» Πολύ δρθώ; δ συνάδελφος κ. I. Πετρότουλο; ευρίσκει τά; διατάξει; ταύτας άντικειμένα; προς
τήν ψυχολογίαν, το δίκαιον καί τήν πραγματικότητα,
δικαιολογεί δέ τήν τοιαύτην γνώμην του ώ; εξής’
<’Εφ’ δσον δ βίο; ημών διέπεται υπό τού νόμου τής
προνοητικότητο;, εΐ α άπορον πώ; δ ένορκο; δύνα
ται νά δικάζη χωρίς νά έχη προ οφθαλμών τά έκ τή;
ετυμηγορίας του προκύπτοντα αποτελέσματα. Τό
άρθρ. 435 τή; Ποιν. Δικόν, απαγορεύει τήν άνάμιξιν
τών ένορκων εί; τό ζήτημα τής ποινής, πολλοί δμως
τών ποινικολόγων κατόρθωσαν νά σχηματίσωσι σο
βαρόν ρεύμα έν τη έκισιήμη περί συμμετοχή; αύιών
εις τήν έπιβ ίλήν τής ποινής. Έν Γενεύη από τού
έτους 1890 εδ ίθη τό δικαίωμα εις τούς ένορκους να
έπιβάλωσι καί τήν ποινήν εί; τόν κατηγορούμενον.
Κατά τό έτος δέ 1908 έν Γαλλία, δ τότε 'Υπουργός
τής Δικαιοσύνης κ. A. Briand κατέθεσεν εί; τήν
Βουλήν σχίδιον νόμου περί συμμετοχής’τών ενόρκων
εί; τήν έφπριιογήν τή: ποινή; καί τήν αναστολήν τής
έκτελέσεως αυτής. II ρί τού σπουδαιότατου τούτου ζητήιιατος έπραγματεύθη λεπτομερώς έν Γαλλία δ κ.
Guyho έν τώ συγγράμματί του «Lss jures mai tres
de la peine».
(Έπεται συνέχεια)

Ν. Θ. ΣΑ-ΓΤΑΣ
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ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΛΙΓΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
Τάς 11 Μαρτίου 1821, ό Σουλτάνος διέταξε νά διόση ό ούς κατηράσδη καί μιμήθητι τόν Χριστόν, τόν υπέρ τής
τών ανθρώπων άποθανόντα έπί τοΰ Σταυρού" τό
Μουφτής φετφά έγγραφον "ά αποκεφαλίσουν τόν Ράγιάν σωτηρίας
μαρτύριαν Σου έσεται είς σωτηρίαν τών Πιστών», Έν τή
δ δε Σεϊσλάμης δ λεγόμενος Μουφτής καί Κεχαγάμπεϊ; δεν
έκπλήξει
μου
ή φωτεινή μορφή έγένετο άφαντος. Ή φωνή
έδοοαν ταιαΰτην ψήφον καί θυμωθείς ό Σουλτάνος τούς
τοσοϋΓτον αρμονική καί πραεία, ώστε ε’ισέδυ έν τή
έξώρισεν. Τήν δέ 18 τοΰ ΐδίου μηνός άπεκεφάλισεν τόν Μη- ύπήρχεν
καρδίρ.
μου
ώς ήδύτατον βάλσαμον. "Ολην έκείνην τήν
χαήλ Σοϋτζον, τόν Μέγαν Λογοθέτην Θεόδ. Νερουλόν, κλπ.
επισήμους, ήρχισαν δέ γενικήν σφαγήν είς τάς οδούς· ακο νύκτα διήλθον έν προσευχή καί ή ψυχή μου υπήρχε πλή
ρη;
άγαλλιάσεως,
δέ περιμένω άνυπομόνως τό μαρτύ
λούθως δέ αποκεφαλίζονται ό Κωνστ. Μουρούζης, ό Αλέ ρων, μαρτύρων είςήδη
σωτηρίαν τών Χριστιανών. Οί άρχιερεϊς
ξανδρος Ράλλης, τάς 10 ’Απριλίου έκρέμασαν τόν άοίδηέθεώρουν
έν
πλήρει
σιγή
καί κατανύξει τόν Πατριάρχην,
μον Πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε’ καί τούς αρχιερείς Άγύπό δακρύων ιερών καί εύσεβείας άπορρεχιάλου Ευγένιον, ’Ιάκωβον, κλπ. Τήν Μεγάλην Δευτέραν περιβρεχόαενοι
όντων
έκ
καρδίας,
αγάπης
μεστής πρός τό Έθνος Των.
τοΰ 1821 3 ώρας Π. Μ. ένφ πάντες έκοιμώντο έν τφ ΠαΌ Πατριάρχης Γρηγόριος δέν είσήγαγεν έν τφ κοιτώνί του
τριαρχείφ, ό άοίδημος Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' κατέβαι- ούδένα
νά
τόν
βοηθήση
ΐνα
έκδυθή
καί κατακλιθή καί ώς
νεν τήν κλίμακα, φέρων ε’ις χεϊρας κλείδα καί άκολουθούδ διάκονός του Μελέτιος, πολλάκις παρετήρησεν ότι
μενος ΰπό τών Σεβ. Συνοδικών, τώ·" μητροπολιτών Καισα έλεγεν
ή
στρωμνή
του
ποτέ
δέν
υπήρχε
πιπιεσμένη
καί ώς έκ τούτου
ρείας, Δέρκων, 'Εφέσου, Χαλκηδόνος, Νικομήδειας καί
συνεπαίρενεν δτι έκοιμάτο έπί τής ψάθης ένδεδυμένος
Νίκαιας, έπορεύθη εις τήν θύραν τοΰ Πατριαρχικού Ναού,
κατάσαρκα χιτών: μάλλινον. "Αγομεν είπεν ό Θείος
ήν ήνοιξεν καί είσήλθον είς τόν Ναόν. Καί ό Πατριάρχης φέρων
Γρηγόριος Ε' στάς έν τφ μέσφ Αυτών παρά τή 'Ωραία Γρηγόριος, τό μαρτύρων μου θέλετε καί υμείς άκολουΠύλη, έφώνησεν Αύτοΐς τάδε- «"Αγιοι ’Αδελφοί καί Συλ θήση μετά μικρόν διά νά γίνη πλήρης ή Θυσία, εΐτα
"Αγιε Νικομήδειας, καθ' 3 νεώτερος άναψε τάς
λειτουργοί ούδείς μάς βλέπει εϊμή ό ακοίμητος τοΰ Θευΰ είπεν,
οφθαλμός. Ό Σωτήρ ημών ένετείλατο ήμϊν «εΰχεσθε καί λαμπάδας τής ’Αγίας Τραπέζης’ καί ένδυθεϊτε τάς ’Ιε
ρατικά;
Στολάς Σας, συγχρόνως δέ ένεδύετο καί Αύτός,
μή καταράσθε». Πρό μικροΰ άπευθύναμεν άφορισμόν κατά
ύπό τού 'Αγίου Νικομήδειας. Είσελθόντων
τών επαναστατών άδελφών μας, μαχομένων υπέρ Πίστεως βοηθούμενος
δέ
έν
τφ
Άγίφ Βήματι, δ Πατριάρχης έστη κατά πρόσωκαί Πατρίδος. δι’ δ όφείλομεν ΐνα άρωμεν αύτόν τή παρα- πον τή: 'Αγίας
Τραπέζης, οί δέ Σεβ. ’Αρχιερείς περιεκύκλήσει τοΰ Παναγίου Πνεύματος. Ό δέ Πατριάρχη; Γρηγό κλωσαν Αύτόν καί
μετά σύντομον άκολουθίαν ό Πατριάρ
ριος έξακολουθών λέγει : πρέπει αδελφοί νά λύσωμεν τόν ά·
χης
λαβών
τόν
άφορισμόν
έθεσεν αύτόν έπί ενός τρίποδος
κούσωνέκεϊνονάφορισμόν,ακούσατε δέάδελφοί τί μοΰσυνέβη, καί μετά τήν έμφάνισιν έτέρας
ακολουθίας λαβών' μίαν
τό εσονύκτιον τοΰ παρελθόντοςΧαββάτου.άφούδδιάκονός μου
τών
λαμπάδων
ένέπρησε
τόν
αύτόν.
μοίάνέγνω τό μεσονυκτικόνέπορευόμηνείς τήν κλίνην μου,δτε
δ’έκλεισα τήν θύραν τρΰ κοιτώνας μου καί έ πλησίασα ολίγα
βήματα πρός αυτήν μορφή φωτεινή ώφθη αίφνης ενώπιον
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Π. ΚΑΡΑΒΙΑΣ
μου «ετοιμάσου μοί είπεν, πρός τό μαρτύρων, εύλογη χ>ν
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τοΰ προγράμματος της, τό άπειέλουν συνδέσεις
'Ελληνικοί. Ό Σαμάρας, ό Δαυράγκας, <5 Μητρόπουλος, ό Λαμπελέτ, έδειξαν οχι μόνον
είς ποσόν, αλλά και είς ποιόν δτι δδν ύπελείποντο κατά πολύ τών Ευρωπαίων συναδέλφων
των.
Ό κόσμος δ παρακολουδήσας τήν Συναυ
λίαν έφυγε από τό δέατρο μδ ένα εΰχάριστον
συναίσδημα καί διά τήν έκτέλεσιν και διά τούς
"Ελληνας συνδέτας.

Πολύ, μά πάρα πολύ πενιχρά ή καλλιτεχνική
κίνησις τοΰ μηνύζ, Νοέμβριον. Ο απολογι
σμός του όέν μηράται οΰτβ τις τά δάκτυλα. Τίποτ» άλλο άπύ τήν μβγάλην Συναυλίαν τοΰ Δημονικοΰ θβάτρου και άπδ τήν Στρατιωτικήν ορ
χήστραν ΰπό τήν διβύ^υταιν τοΰ κ. Καλομοίρη.
Ευτυχώς δτι ή Συναυλία τής Στρατιωτικής
'Ορχήστρας ίσημτίωοτ μία μτγάλη επιτυχία.
‘Αλλά εάν ό Νοέμβριος υπήρξε στείρος είς
Μβταξύ τών μελών της διβκρίνοντο γνωστοί
καλλιτάχναι τοΰ 'φδείου. Ή χορωδία των ευ κίνησιν καλλιτεχνικήν, ύπήρξεν άντιδέτως πλού
πρόσωπος καί μελωδική. “Ολα τέλος πολύ εις σιος είς ελπίδας. Μάς έδωκε τήν ελπίδα δτι ίσως
τήν ·δεστν των, καί δλα αυτά δλν μπορούσαν ό κ. Λαμπελδτ — δ έκ Λονδίνου — δά έλδη
παρά νά μας δώσουν μίαν ίκτέλεσιν, με ακρί εδώ μδ δίασον διά νά παίξη τήν δπερέττα του
βειαν, μΐ χρωματισμόν, καί μδ πιστήν διερμή «ό Πρίγκηφ Βαλεντίνος*. Έπίσης Γαλλική
δπερέττα έκαμε τά πρώτα σχετι ιά δ αβήματα
νευσην τοΰ πνεύματος τών συνθετών.
1δ περισσότερον δδ εΰχάριστον εις τήν συ διά νά μάς έπισκεφδή καί νά μάς τέρφη κατά
ναυλίαν αυτήν, ήτο δτι τό μεγαλείτερον μέρος τό διάστημα τοΰ χειμώνας. Εκείνο δμως που
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είναι ΰετικώτερον των δύο αυτών, ή σύστασις
νέου Φεάτρου,ύπδ τδν τίτλον * Θέατρον ’Ωδείου»
'Ο Μουσικός καί Δραματικός Σύλλογος τοΰ
’Ωδείου πραγματοποιών ενα - ένα των σκοπών
τής ίδρύσεώς του, έσγημάτιαεν ύπδ τδν τίτλον
«θβατρον ’Ωδείου» και άνεξάρτητον διοίκησιν,
με τδν σκοπδν νά δώση σειράν παραστάσεων
με τάς διπλοματούχους τοΰ ‘Ω δείου, ' καί τίς
οϊδε, ίσως νέαν ώ&ησιν εις τήν Ελληνικήν Σκη
νήν.
Ίδεύχάμεδα .
ΘΕΑΤΡΑ καί ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Άπδ τδν προσεγ^ή μήνα ύά έπαναρχίσουν
αι διαλέξεις τών «Διονυσίων». ’Επίσης τδν
προσεχή μήνα άρχίζει τάς παραστάσεις του ό
νέος θίασος τής ’Οπερέττας εις τδδέατρον Πα
νελλήνιον μδ τδν «Μινδαρϊνον». Ή δεσποινίς
Κοτοπούλη επαναλαμβάνει τάς εργασίας της,
εις τδ ΰέατρόν της, καί ό θίασος τής Κας Κυ
βέλης με τήν ιδίαν επί κεφαλής &ά έτιοκεφδή
τήν Σύρον καί ίσ ις καί τήν Θεσσαλονίκην.
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΝΘΗ
ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΡΕΣΤΑΝ
"Ο ’Εδμύν3ος Ρεσιάν άπέ&ανε. Τό Παγκόσμιον Οέαιοον
χά,ει rov μβγαλείεεοον σύγχρονον συνθέιην του καί ή Γαλ
λία τόν έκλεκτότερον ποιητήν της.
‘Ο ποιητής τής «Μικρινής Πριγκηπίσης», τή; 'Σαμαρίτιδος καί τόσων άλλων έργων, ήτο αυτός μία δόξα διά
τήν μεγάλην πατρίδα του. Τό άμίμητον τοΰ στίχου, ό πλού
τος τής ομοιοκαταληξίας, ή παραητατικότη; τών εικόνων,
καί τόαφδαστον τών βντυπώσων ήσαν τά κυριώτεραχαρακτηριστικά τοΰ έργου του.
Ή Γαλλική ψυχή έζωντάνεψε πολλάκίς εις τά έργα του,
άλλα καί πολλάκίς έδονήδη άπό τάς ποιητικός του εξάρσεις
Τό γνωστοτερον καί τό καλλίτερον έργον τρυ, εις τό
'Ελληνικόν κοινόν είναι ό «Συρανό δέ Μ.τερζερακ · μεταφρασδέν υπό τοΰ κ. Στρατήγη.

ΚΕΡΚΥΡΑ ί ΚΑ ΠΕΝΘΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ
Είναι φαινόμενου σκληρόν δσον καί σύνηδες ν* άφαρπάζωνται άπό„τόν κόσμον προιόρω; αι εύγενέστεραι καί
πλέον έξιδανικευμέναι υπάρξεις. Είναι Οέλησι; τής σκλη
ρά; Ειμαρμένη; αδυσώπητος, πρό τής οποίας δεν μάς μένει
παρά σκυμμένοι νά Ορηνοΰμεν τήν σκληρόν απώλειαν. Διά
μίανάκόμη φοράν καί ταύτην βέβαια όχι τελευταίαν, ιβ)έλησε νά πλήξη μέ τήν τυφλήν της άπόφασιν ή Μοίρα, άρπάζουσα άπό τάς αγκόλας τής οικογένεια; του καί άπό τής
Κερκυραίκή; κοινωνίας, τήν εύνγώμονα συμπάθειαν τόν
Πέτρον Καραβάναν. ’Αρχιμουσικόν τής Ιίαλαια; Φιλαρμο
νικής Κέρκυρας. Ψυχή υπέροχου λευκότητος, άφιερωμένη
μόνον εις τήν θεραπείαν τής Θείας Τέχνης, τήν οποίαν
μέχρι λατρείας ήγάπησεν, έξη μέ ταΰιης μόνον τήν Οείαν
τροφήν, αδιάφορος πρό; τήν κοινωνικήν βιοπάλην, πολύ
μακράν τών υλικών άναγ ιών. Εί; την τύρβην τοΰ κόσμου
παριστατο ώς μετέωρον, διά νά διάχυση μόνον αρμονικούς
φθόγγους καί νά κατακυλήση τάς ψυχά; τών φϊλομούσων
συμπατριωτών του. Διεφαίνετο τότε στιγμιαίως ή σπανέα
άξία τον - διδασκάλου» διάνα κρυβή πάλιν μέσα εί; τό Ιερόν
τή; Τέχνη:, τής οποίας υπήρξε ό ακάματος καί ιδανικός
μύστη;.
'Η δέ κοινωνία, ή οποία μόνον εί; τοιαύτας πε
ριστάσεις άντίκρυζε τήν συμπαθητικήν καί μελαγχολικήν
μορφήν τοΰ εκλεκτού μουσικού της,, περιέβαλε τήν υπαρξίν
του μέ πέπλον αιθέρων ιδεώδους έκτιμήσεως, μεταβληθέντα

τώρα εις πέπλον θλίψεω; διά τόν πρόωρον θάνατόν του.
Τήν ημέραν τοΰ θανάτου του, μίαν μελαγχολικήή ημέραν
τοΰ Νοεμβρίου άπ’ ούτάς ποΰ ή Κερκυραίκή φύσις, ντυμένη
τήν πένθιμη σταχτιά στολή τη; καί βρεμένη μέ σταγόνας
νομίζεις δακρύων, σοΰ λέει πώς κάτι πεθαίνει, τήν ημέραν
εκείνην δέν έκλαυσε μόνον ή οικογένεια του τήν σκληρόν
άπώλειαν, αλλά καί ολόκληρος ή κοινωνία.
Στήν τελευταίαν του κατοικίαν τόν συνώδευσαν οί πέν
θιμοι ήχοι τής άπορφανισθείσης μουσικής του' δέν ήτανήχοι
αυτοί, ήσαν άνθρώπινοι οίμωγαί, ήταν τό μοιρολόι παιδιών
ποΰ έχαναν τόν πατέρα τους. Σπανίωςμουσική συνοδεύουσα
νεκρόν παρουσιάζει πενθιμωτέραν εικόνα. Άλλ’ήδη ή,έκλεκτή ψυχή του εις κόσμους αιθέριους, όπου απολαύει δ.τι εις
τόν άθλιον αυτόν κόσμον ίσως έπεθύμησεν, δ,τι ώνειρεύθη.
"Ας παρακαλή μόνον άπ’ εκεί τόν "Υψιστον νά στείλη βάλσαμον παρηγοριάς εις τήν τόσον σκληρά πληγεϊσαν οικογέ
νειαν του, εις τήν όποιαν μένει μόνον ή ίκανοποίησις δτι ή
άγνή ψυχή του λαμβάνει εκεί τή; ανταμοιβής τον άμάροντον στέφανον.

Κέρκυρα. Νοέμβριος
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Είναι ό προπαρασκευαστικός μην τής νέας
ζωής τής άνθρωπότητος. Ό πρόλογος τής
διαρκούς, τής άδιαταράκτου ειρήνης.Διεκόπη ό
αίματηρόςπόλεμος εις τά πεδία τώνμαχών καί
συνεχίζεται ό πόλεμος τών ιδεών εις τά πε
δία τών προσυννενοήσεων καί τών προσυνδιασκέψεων καί τών Συνεδρίων μέσα σέ πολυ
τελή κτίρια καί μεγαλοπρεπείς αίθουσας.
Λύτη είνε ή ζωή τή; άνθρωπότητος. "Αμπωτις καί παλλίρροια. "Υψος καί βάθος. Ευ
τυχώς δα οί ισχυροί τή; ημέρας, εκπρόσωποι
τών νέων ιδεών, δέν σφυρηλατούν άλύσσεις
καί δέν φιλοτεχνούν δεσμά έναντίον τών Λα
ών, έναντίον τών καταδικασμένων εθνικοτή
των, έναντίον τή; ήττωμένης ανθρωπότητας.
Κάθε άλλο μάλιστα. 'Υπάρχει τόση έλευθερία πνεύματος* συνειδήσεως, αύτοκαθορισμοΰ
τών τυχών έκάστου Λαοΰ, πνέει τόσον ά
φθονος ό άνεμος τής ελευθερίας, κυκλοφορεί
μέ τόσην ορμήν παντού καί εις τήν συνείδησιν τών Λαών, καί εις τάς αντιλήψεις τών
αρχόντων καί εις τά ’Ανάκτορα τών αρχηγών
καί εί; τάς Καλύβας τών τελευταίων αγρο
τών ποΰ, μά τήν αλήθειαν, θά άπαιτηθή δόσις ισχυρά; άδιαντροπια; για νά εύρεθοΰν
τολμηροί νά χαλκεύσουν καί τήν έίαφροτέραν
πνευματικήν καί ψυχικήν πίεσιν εί; τάς τύχας
τής Άνθρωπότητος.
II Σκλαβιά, τό σύμβολον- τού ταπεινού
παρελθόντος, τό στίγμα τοΰ εκφυλισμένου
πολιτισμού, τό αίσχος τής παρφδίας τών αν
θρω,πιστικών ιδεών, είναι άντικείμενον τών
ισχυρότερων διωγμών καί τά τελευταία ψυ-.
χοραγήματά τη; είναι δ θρίαμβος τής Δι
καιοσύνης, τής Ίσότητος, τής ’Αδελφότη
τος.
Λ
'Υπό τό πνεύμα αύτό τό όποιον προσαρ-

μόζεται προς τάς έθνικάς μας έλπίδας καί Λαών, ό Στρατός μας καί δ Στόλοςμας, φρου
προς τά εθνικά μας δίκαια, αναμένει ό υπό ροί ακλόνητοι τοΰ καθήκοντος, προσφέρουελεύθερον Ουρανόν καί ό αλύτρωτος Ελλη καί πάλιν τάς υπηρεσίας των στήν συμμα
νισμός, τάς άποφάσεις τών αντιπροσώπων εις χικήν ιδέα.
Ό Ααόςμαςδέχεται καρτερικώς καί τήν θυ
τό Συνέδρω ν τής ειρήνης.
σίαν αύτήν διότι διά μέσου τών τελευταίων
'Υπό το πνεύμα αύτό καί μέ τήν άντίληψιν
αύτών δοκιμασιών διαβλέπει τήν αιθρίαν
αύτήν προσδοκά δ Ελληνικός Λαός τόν δια
τής νέας ζωή; ποΰ έπιφυλάσσεται στον ελλη
κανονισμόν τών τυχών του.
νισμόν ολόκληρον, στον 'Ελληνισμό τής Θρά
Δέν ζητεί, ώς επαίτης ψυχία Δικαιοσύνης.
κης, στον Ελληνισμό τής Μικράς ’Ασίας,
Ζητεί ώς ελεύθερον Πνεύμα καί ελεύθερα Συστον ‘Ελληνισμό τών Νήσων,, στον Ελληνι
νείδησις νά αίσθανθή καί αύτόςτής ’Ιδέαςκαί
σμό τής Ελληνικής Αύτοκρατορίας ποΰ μό
τής Πίστεως τόν θρίαμβον καί τήν επιβολήν.
νον μέ τήν Γλωσσά της, μέ τήν Θρησκεία της,
Ό Ελληνισμός έν δικαία διαταραχή άγωμέ τό Πνεΰμά της, μέ τόν Πολιτισμό της, μέ
νιά/Άλλά δέν ε ν u δ φόβος ποΰ τόν εμπνέει,
τήν Καλλιτεχνία της, μέ τήν Σοφίαν της, μέ
δέν είναι ή αμφιβολία, ή άοριστία ποΰ τόν τήν άνεξάντλητον πνευματικήν της δύναμιν έκλονίζει,δέν είναι ή έλλειψις εμπιστοσύνης ποΰ
σκόρπισε παντού τής Γής όλα τά μυρωμένα
τοΰ διαταράσσει τήν ψυχικήν γαλήνην. Είνε
λουλούδια τών υψηλότερων ιδεωδών τή; αν
τό δικαιολογημένον αίσθημα τής αγωνίας θρωπότητας. Χάριν αύτής τής αίθριας δοκι
διά τόν ταχύτερον ; τερματισμόν τοΰ μαρτυ
μάζει άγογγύστως καί τήν τελευταίαν δοκι
ρίου τών άδελφώντου,τών ύπόάπαίσιον έτι ζυ
a;.
γόν τελούν των ελληνικών πληθυσμών, καίτών μασίαν.
ύπότάςσημερινάςέ'τι συνθήκας ζώντων υπό τήν
απειλήν τοΰ θανάτου καί τής καταστροφής.
Οί Έλληνες δέν θρηνολογούν, δέν άποΉ έ'λληνική ψυχική όρμή έξεδηλώθη ά-,
λοφύρονται, δέν ικετεύουν κάν. Ό Ελληνι
σμός είναι δύναμις.Ό Ελληνισμός είναι ιδέα. κράτητος μέσα στήν Κων)τολιν τάς πρώτας
Ό Ελληνισμός είναι ιστορία. Είναι ζωή, ήμέρας τή; προσορμήσεω; τοΰ στόλου μας
εις τήν προκυόρμή, θέλησις. Ό Ελληνισμός δέν έγνώριμαίαν τής Χρυσεν άκίμη τήν άποκαρδίωσιν, δέν αντιμετώ Η ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΑΣ σουπόλεως.
πισε ποτέ τήν άπογοήτευσιν. Ό Ελληνισμός
Είναι απερί
είναι Άνάστασις,είναι Φλόγα,είναιΕ ομορφιά,
■είνε ’Αθανασία. Δέν έγνώρισε ποτέ τήν νέ γραπτοι αί εκδηλώσεις τή; χαράς, τοΰ ενθου
σιασμού, τής μέθης, τοΰ πατριωτισμού άπό
κρα, τήν νύσια, τήν άποτελμάτωσιν.
Ό σημερινό; ’Αρχηγός του Σαρξ εκ τής τού; συμταγεϊς καί ηρωικούς έλληνικού; πλη
Σαρκόςτου, Αίμαέκ τού Αΐιιατόςτου, Πνεΰ- θυσμούς τής αρχαίας πρωτευούσης τής Ελ 
μα εκ τοΰ Πνεύματός του, Ψυχή εκ τή; Ψυ ληνική; Αύτοκρατορίας μας.
"Ολη ή προσδοκία πέντε αιώνων συμπυ
χής του,τόν εκπροσωπεί μέχρι τώνμυχιαιτάτων
του αίσθηαάτων, μέχρι τοΰ τελευταίου τών κνωμένη μέσα στά στήθη άγναΰ ελληνισμού
πόθων του, μέχρι καί τοΰ ελάχιστου τών με έσκορπίσθη σάν θύελλα, σαν καταιγίς στήν
άπελευθερουμένην καί έξηγιασμένην διά του’
γάλων εθνικών δικαίων του.
Ό Αρχηγό; μας θωρακισμένο; άπό τή; ελληνικού Μαρτυρίου καί τής ελληνικής Θυ
Φυλής τήν ζωτικότητα, άπό τοΰ Λαοΰ τήν σία; καί τής ελληνικής Παραδόσεως, ύνειρευευψυχίαν, άπό τοΰ Στρατού τόν Ηρωισμόν, τήν Πόλιν.
Τό δλον τή; εικόνο; αντάξιον προς τάς Ζ.εάπό.τοΰ πνευματικού μα; κόσμου τήν ύ.τέροχυν αναλαμπήν, είνε ό Μέγας Παραστάτης πτομερείας καί θά ήτο κατώτερον καί τή; άτών υπέρτατων εθνικών συμφερόντων καί ό σθενεστέρας πραγματικότητα; ή απόπειρα τής
λοι μα; προσδρκώμεν άπό τάς.αποφάσεις τού περ· γραφής.
Ό Στόλος μα;, οί άξιωμ ιτικοί του, οί
προσεχούς Συνεδρίου τή; Ειρήνης, τήν ίκανοποίησιν τής Φυλή; μας καί τήν έκτλήρωσιν ναΰταί του, άπεθεώθησαν. Μία έλληνική άποθέωπι; άνταξία πρό; τά όνειρα τή; Φυλή;
όλων τών δικαίων εθνικών μας πόθων.
Ό Στρατός μα; καί τήν στιγμήν αύτήν τής μας καί τό ιστορικόν μεγαλεϊον τοΰ Ατού μας.
Μία άποθέωσις χαράς, ενθουσιασμού, μέ
ανακωχής καί τής περισυλλογή; καί ό Στόλο;
μα; τά; ημέρας αύτάς τού εορτασμού καί τών θη;. πατριωτισμ >ΰ ήτο το προσκύνημα τοΰ
πανηγύρεων καί τών έορ ταστικών υποδοχών Στόλου. Μία άτοθέωσις εύμορφιάς, λατρείας
καί τών πανηγυρικών γευμάτων καί τών εν ήτο κάθε υποδοχή ποΰ έγένετο στά ελληνικά
θουσιωδών προσφω ή τεων καί τών θριαμ θαλασσοπούλια, όταν υπερήφανα καί σεμνά
βευτικών επισκέψεων καί . άντεπισκέψειον τών ένεφανίζοντο εις τού; δρόμους τής Κων)πό-
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λεως, "Οσοι ηύτύχησαν νά παραστοϋν στις
Ιερές αυτές στιγμές τής έλληνικής ζωής, άνεβαπ πόθησαν, άνέζησαν, έλαβον καινούργιες
δυνάμεις για τό δρόμο τής εθνικής εργασίας.
*
* *

Οί «Τάϊμςτ» έκπροσωποϋντες τήν ύγιεστέραν
και διαυγεστέραν νεωτέραν συνείδησιν που δεν
ανέχεται πλέον μυστικός συνδήκας, αυμφερον
τολογικά ς σκέψεις, ίδιοτεΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝ λεϊς και ύστεροβούλους
συνεννοήσεις μεταξύ των
ισχυρών, ανακράζει μ,έ τήν έντονον φωνήν τής
παγκοσμίου επιβολής των, δτι παρίσταται ανά
γκη άπολύτου όμονοίας μεταξύ τών Συμμάχων
είς τδ Συνέδριου τής Ειρήνης. 'Υποδεικνύει
δτι πρέπει νά εύρίσκωνται ον*οι είς στενωτάτην
μεταξύ των επαφήν διά ν’ άποφύγουν τον κίν
δυνον τών απροόπτων έξ άλληλοσυγκρουομένων βλέψεων και έπάγονται τά έξης σπουδαιό
τατα :
Αρπαγή αμφισβητούμενων χωρών
ή δημιουργία διά προώρου κατοχής ψευ
δών τίτλων κυριότητας δέον νά καταπολεμηΰ'ώσιν, ώςή πάνοπλης, έν ανάγκη δέ
νά κατασταλώσικαι διά τής βίας.
' 0 νοών νοήτω καί ό στηριζόμενος επί τής
Δικαιοσύνης καί τής Ίσότητος άς άναπνεύση
προ τής βαδύτητος τής έννοιας τών ύπερόχων
αυτών γραμμών αί όποΐαι έξακολουδοϋν ώς
εξής :<Τό έργον τοϋ Πανσυμμαχικοϋ Συνε
δρίου δέον νά δέση τά δεμέλια ενός και
νούργιου Κόσμου. Κανένα ίχνος έξ δσων
έτελέσΰησαν κατά τό παρελθόν έκ μέρους
οΐαςδήποτε Κυβέρνησε ως, έστω και συμ
μαχικής δά έπιτραπή νά μολύνη τήν α
τμόσφαιραν τών συζητήσεων.*
Καί είς επιμετράν ή πρότασις τοϋ άφιχδέντος ήδη είς τήν Γαλλίαν Προέδρου τής ‘Αμε
ρικής κ. Ούιλσων, δστις ζητεί νά δημοσιεύον
ται τά πρακτικά έκάστης συνεδριάσεως διά νά
μην ύπάρξη τίποτε τό ύποκρυπτόμενον τό λανδάνον είς τάς αποφάσεις τών αντιπροσώπων
τής μεταπολεμικής μας ζωής.
Άναπνέομεν.
*

"Ενα μέτρον ύπερτάτου πολιτισμού και όρδοτάτης έκτιμήοεως τών υποχρεώσεων τού
Κράτους πρός τάς άνδρωπιστικάς άνάγκας τού
τόπου μας, δέον νά
ΤΑ ΥΛΙΚΑ
δεωρηδή ή άπόφαΊΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ σις τής Κυβερνή
σετε ς πρός έπιψήφισιν νόμου επιτρέποντας άτελή τήν εισαγωγήν
τών πρώτων υλών καί επίπλων και παρέχοντος
διαφόρους φορολογικός διευκολύνσεις είς ξένοδοχιακάς επιχειρήσεις.

Έπανερχομένης τής ειρήνης καί έπικρατούσης τής διεδνοΰς γαλήνης, ή ‘Ελλάς δά έπισύρη έξαιρετικώς τήν έπίσκεψιν τών ξένων καί
είναι άνάγκη νά παρίσταται ευπρόσωπος είς τά
δμματα τών επισκεπτών της.
Ίό μέτρον τής Κυβερνήσεως δά έξύπηρετήση σοβαρώς τήν άνάπτυξιν τοϋ πλουτοπαραγωγικοϋ αυτού κλάδου πού έκ πρώτης δψεως
δίδει τήν εικόνα τοϋ βαδμοϋ τού πολιτισμού
ενός τόπου.
*

❖ *

Ή πρώτη συνεδριασις τής έξαχολουθούσης
ήδη τάς έργασίας της Βουλήςήτοπανηγυρική.
Μετά έξάμηνον διακοπήν τών εργασιών τής
συνείρχετο διά πρώΗ ΒΟΪΛΗ
την φοράν από τών
ΤΗΣ 23 Ν)ΜΒΡΙΟΥ ευτυχών γεγονότων.
Αυτός δέ ό Πρόε
δρος τής Κυβερνήσεως διακόψας τό ταξείδιον τής Ευρώπης έπέστρεψεν είς ‘Ελλάδα
διά νά λάβη μέρος είς αυτήν.
Έγκατέλειψε προσωρινώς ύψίστης σημα
σίας έθνικήν έργασίαν διά νά προσδώση τήν
άρμόζουσαν έπισημότητα είς τό έργον τής
’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας.
Ό κ. 'Σοφούλης, ό Πρόεδρος τής Βουλής,
μέ καταφανή συγκίνησιν άπηύθυνε πρός τόν
Στρατόν και τόν Στόλον τόν εύγνώμονα χαι
ρετισμόν τής πατρίδος και έξήρε τόν πατροπαράδοτον ηρωισμόν τής φυλής μας, δίκαιον
δέ φόρον τιμής άποδίδων είς τόν κ. Βενιζέλον
έξέφρασε τήν χαράν τοΰ έθνους διά τήν έμφάνισιν αύτοϋ έν τώ μέσφ τών Άναπροσώπωντής χώρας και έπρότεινε νά έγερθώσι πάντεςκαί νά διακηρύξωσιν δτι δ’Ελευθέριος Βενιζέλος έγένετο άξιος τής Ελλάδος,
άξιος τής Μεγάλης Πατρίδος, άξιος τής ’Ε
θνικής ευγνωμοσύνης τοϋ Ελληνισμού.
’Ολόκληρος ή Βουλή σείεται υπό ενθουσι
ασμόν. Ό κ. Πρόεδρος τής ΖΓυβερνήσεωςάποθεοΰται από φίλωνκαι αντιπάλων.‘Ο υπέροχος
Έλληνεύρίσκειτέλος μίαν αληθή ίκανοποίησιν
έν τή έπιτελέσει τόσον δυσχερηΰς και ακανθώ
δους έργου.
Κατόπιν ώμίλησεν Αύτόςδ κ. Πρόεδρ·ςέντός τών ορίων τής έπιφυλακτικότητος,έφ’δσον
τά εθνικά μας συμφέροντα είναι ανατεθει
μένα είς χεϊρας φίλων οί όποιοι εύρίσκονται
είς τό στάδιον τών συννενοήσεων και δια
πραγματεύσεων.
Ή είκών τής Βουλής τής 23 Νοεμβρίου θά
παραμείνη Ιστορική. Θά άποβή έτι μάλλον
προσφιλεστέρα ή άνάμνησίς της άν θεωρηθή
ώς άφετηρία τής έσωτερικής γαλήνης και συμφιλιώσεως. Είναι άνάγκη ή Κυβέρνησις νά
στραφή πρός τήν επιείκειαν, πρός τήν συγγνώ-

•μην, πρός τήν λήθην. Νά μήν άφήση τά έγγλήματα ατιμώρητα, αλλά έξω αυτής τής
άντιλήψεως νά σταθή μέ τό μέτρον πλήρους
δικαιοσύνης. Νά σκορπίση τήν γλυκύτητα τής
χάριτο: είς τούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς
καταδίκους, είς τούς έξορίστους καί τιμωρη
μένους διαφοροτρόπως καί νά δείξη τήν με
γαλοψυχίαν της είς τόσον ευτυχείς έθνικάς
στιγμάς.
*
* ♦

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
'Ο ομογενής κ. Ζαχάρωφ έδώρησεν εις τδ Κράτος
ϋΟΟ,ΟΟΟ φρ. προς "δρυσιν έν Έλλάδι μικροβιολογικού
’Ινστιτούτου.
— Εθνική ευγνωμοσύνη οφείλεται προς τόν δωρητήν
διά τήν ίμιτνευσίν του, ή οποία θά υπηρέτηση μεγάλα
κοινωνικά καί επιστημονικά συμφέροντα του τόπου.
— Οί σοφοί τής Γερμανίας, έκλιπούσης τής πιέσεως
τής Στρατοκρατίας, προέβησαν εις δηλώσεις τοϋ τού;
τιμούν
— Ότι οΰδεμία έχουν σχέσιν μέ το περιώνυμον μανιοέστον τών 93 σοφών, υιών ΰπεραμυνθέντων τής
Κολτούρ.
— Έδημοσιεύθη έν άγνοια των καί έφερε ψευδείς τάς
- ύπογραοάς των.
— Οί πλέον κορυφαίοι Γερμανοί έπιστήμονες προέδησανεΐς τάς δηλώσεις αυτά*.
— Και αυτός ό *Ερλιχ, άπδ τον τάφον του διαμαρ- ·
τύρεται.
— Δημιουργείτει ειδικόν τραϊνον Παρισίων-Άθηνών.
— Το δρομολόγιου του θά είναι Παρίσιοί—Μελανόν
—Βενετία—Τεργ στη—Άγκραμ—Βελ'.γράδιον--Νύσσα
—Σκόπια — Πλατύ — Λάρισσα — Άθήναι και τάνάπαλιν.
— Θά όνομασθή Άκροπδλ-Έςπρές.
—Θάφεύγη άπδτήν αφετηρίαν τούτο Σάδβατονμεσημ6ρίαν και θά φθάνηστο τέρμα Τρίτη·1 πρωί.
— Θά άρχίση νά λειτουογή τδ βραδύτερου I Μαίου

Δεν έξέπληξε κανένα ό διαμελισμός τής
Αυστρίας. Καί άν ό πόλεμος δέν έγένετο καί
άν ή Αυστριακή ήττα δέν έπηκολούδει, δά
ήρκει ό δάνατος
Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ
τοϋ ΑύτοκράτοΤΙΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ρος Φραγκίσκου
’Ιωσήφ, διά νά
δώση το σύνδημα τής άποσυνδέσεως, τού δια
χωρισμού, τής γενικής τάσεως προς πρός ΐκανοποίησιν καί άνάδειξιν τών ύπό τό Α,ύτριακδν
Στέμμα έδνικοτήτων.
Άντνδέτως έσκέπτοντο καί έπίστευον οί
πολλοί διά τήν Γερμανικήν αυτοκρατορίαν, τήν
ήνωμένην άρρήκτως είς τήν υπεροχήν μιας άδιασπάστου όργανώσεως, είς τήν ζωτικότητα ενός
έδνους σεβαστού καί τιμωμένου- παρ’ δ Ιων.
Μολονότι έγιώριζον πάντες δσοι έζησαν πολύ
ή ολίγον είς τάς Γερμανικός χώρας διι τό μίσος
τών Βαυαρών, τών Σαξώνων κλπ. κατά τών
Πρώσσων ήτο Απροκάλυπτου, βαδύ, κανείς
όμως δεν έπίσιευευ δτι τοϋτο δά ήτο ικανόν νά
έπιφέρη τό έλάχιστον ρήγμα, είς την άδιάσειστον συνεκτικότητα τής Αυτοκρατορίας.
Αί ανδρώπιναι δμως προβλέψεις πολλάκις
αποβαίνουν πλημμελείς. ’Από τό μίσος καί τήν
άντιπάδειαν καί τήν περιφρόνησιν έξεκολάπτετο
κάτι τι Ανώτερου, ίσγυρώιερον, έπιβλητικώτερον. Ή νίκη τών Συμμάχων. Αυτή καί μόνη
έπέφερεν δχι ρήγμα πλέόν Αλλά πλήρη κατάρρενσιν τής ενότητας τής Αυτοκρατορίας. ‘Η
χαώδης κατάστάσις τών μικρών Κρατών έπανέρχεται. Ή έξησδενημένη ‘Ομοσπονδία τοϋ
Ρήνου Αναφαίνεται. ‘0 διαμελισμός προβάλλει
έπίφοβος καί τδ όλιγώτερον είναι ό διαχωρι
σμός είς Βόρειον καί Νότιον Γερμανίαν οπότε
βαδύ τραύμα έτιφέρεται κατά τής Γερμανικής
ιδέας.
Σήμερον τελείται έκεϊ τρομακτική ζύμωσις.
’Ακόμη δία είναι δυνατά, πραγματοποιήσιμα.
Καί τά πλέον Αδύνατα, καί τά πλέον απροσδό
κητα. Δυο μόνον απόψεις φαίνεται δέν δύνανται
νά επικρατήσουν. Ό Μπολσεβικισμός καί δ
Αύτοκρατορισμός. ‘0 διαμελισμός της δμως
■είναι έκ τών πλέον επικειμένων.

1919.
— Είς τήν ’Ελβετίαν, είς τήν Δανία/, είς τήν Σουηδίαν*διε'’ράφηταν φαινόμενα Μπολσεβικισμοϋ τά όποια
δμως έςηοανίσθησαν στλν πρώτην ισχυρά πνοή τής «ο'λιτέιακής πυγμή*.
— Παοητήθη τοΰ Πατριαρχικού Θρονου τον π· μήνα
ό Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός, άπθδειχθε|ς άτυχώ;, υποδεέστερος τών περιστάσεων καί κατώτερος τοϋ
ύψηλου αϋτοΰ αξιώματος— Τοποτηρητής τοΰ Πατριαρχικού Θρόνου ώρίσθη ό
Μητροπολίτης Προόσση; κ. Δωρόθεο;.
— Τον «Βοεττανικόν Σύλλογον» τον μεριμνώντα
ύπ’»ο τών έν Έλλάδι Άγγλίδων Κυριών άνεσυνέστησεν
ή εΰγενής Πρέσβειρα τής ’Αγγλίας Λαίδη Γκράνβιλ.
— Διά τό εΰγενές αυτό έργον ή σύζυγος τού έκλεκτοΰ
αντιπροσώπου τής ’Αγγλίας απευθύνεται προς τας
συμπατριώτιδάς της καί πρός τούς "Ελληνας ζητούσα
τήν χρηματικήν αρωγήν των.
— Ούδεμία άμοιβολία δτι ή έκκλησις τής ύπερόχου
Άγγλίδο; θά άποβή έξόχως γόνιμος.
— Πλεΐστα άνησυχητικά σημεία μαρτυρούν δτι ό
’Ολλανδικός καί ό Ισπανικός Θρόνος κινδυνεύουν νά
παρασυρθοΰν άπδ τόν ισχυρόν Δημοκρατικόν άνεμον τής
έοτοχήτ.
— Ή αΰριον άγνωστον τΐ μάς επιφυλάσσει.
— "Ολοιοΐ Γερμανικοί Θρόνοι κατέρρευσαν μετά πα-,
τάγου.
— Λέγεται δτι ό υίό-τοΰ Κρόμπρ τς, ό θρυλληθει;
ώς διάδοχος τοϋ πάπου καί πατρός του άπήχθη καί μετεφέρθη είς μέσος ασφαλές.
— Τόν άπήγαγιν άςίωματικο’. τής αεροπορικής υπη
ρεσίας.
— Ή γρίππη μέ διαφόρους περίπλοκά; έθίρισε καί
τόν μήνα αυτόν τους κατοίκους τή; πόλεώς μας.
— Είς άλλα μέρη τοΰ κόσμου έπέφερε καταστροφάς.
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— Μελεταται ή κβτβσκευή σήρβγγος ένούσης την
Ευρώπην μέ την ’Αφρικήν.
— Θά κατοσκευοσθή ύποθαλασσίως κάτωθι τών ύδάτων τοϋ πορθμού τοϋ Γιβραλτάρ.
— Τής εμπορικής άσυνειδησίας καί αισχροκέρδειας
υπέροχου εικόνα έδωκεν δ κ. Νιρβάνας δι’ ενός χρονο
γραφήματος τον.
— Ήτανε παραστατικότατο, ζωντανό, εκφραστικό,
αληθινή ζωγραφιά.
— Τ'ο Συμβούλιου εργατών και στρατιωτών τοϋ
Κάσσελ έλαβεν υπό τήν προστασίαν τωι τον Χίδέμ.-

«WPT· ,
— Ουδέποτε Δόξα ύπέστη τόσον ραγδαίαν κατά*
πτωσιν.
— Ή Στραταρχική ράβδος προστατευομένη από μα
νιφέστου των Μπός.
— Έπί τή συμμαχική νίκη έτελέσθη ένταΐ'θα πατρι
ωτική εορτή.
— Ή Γαλλική Παροικία καί ό Έλληνο-Γαλλικός
Σύνδεσμος προσελθόντες προ τοϋ Ιίρεσδευτοϋ τής Γαλ
λίας κ. Ντε Μπιγύ έξήρον μέ τάς θερμοτέρας καί συγκινητι«ωτέρας έκφράσεις τό μέγα ιστορικόν γεγονός.
— Λόγοι φιλίας πρός τήν Γαλλίαν καί τήν 'Ελ
λάδα ήκούσθησαν έκατέρωθεν μέ τήν πλέον βαθεϊαν συγκίνησιν.
— Εις τήν Παλαιστίνην έσχηματίσθη Κυβέρνησις τοϋ
Ίσροηλιτικοϋ Κράτους.
— Πρωθυπουργός διωρίσθη ό κ. Βρανδές καί τό 'Υ
πουργείου τών 'θρησκευμάτων άνέλαβεν δ πεοίοημος
Μάξ Νορδάου.
— Ήρθη ο διενεργιύμενος έλεγχος έπί τών αναχωρούν,ωυ έκ τοϋ λιμένας Πειραιώς άτμοπλζίων.

ΕΝΤΟΚΑ

ΤΑΜΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Έξεδόθησαν εις τήν Βαν και Γην σειράν
τών εντόκων γραμματίων τοιαΰτα δραχμών
Ι,ΟΟΟ, 10.000, 100.000, μέ προθεσμίαν έξοφλήσεως τρίμηνον και έξάμηνον.
Τά έντοκα Γραμμάτιά εξοφλούνται κατά
τήν λήξίν των παρά τής ’Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος και προεξοφλοΰνται παρ’ αυτής,
μέ μικρόν τόκον.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Τιμή αγοράς

Άναλ. τόκος

— Ό έλεγχος θά άσκήται μόνον έπΐ τών αναχωρούντων εις Μοΰδρον, Μήλον, Κέρκυραν, Θεσσαλονίκην
καί τάς Ίταλοκρατουμένας νήσους.
— ’Επίσης θ’ ασκείται έλεγχος διά τά άποπλέοντκς
έκ Θεσσαλονίκης ατμόπλοια δΓ "Αγιον "Ορος, Καβάλλαν, Δεδεαγάτς καί μέχρι Δαρδανελλίων.
— Άπεχώρησεν έκ τοϋ Άγγλικοϋ Ύπουυγείου ά
'Υφυπουργός τών Εξωτερικών Λόρδος · Ρόμπερτ-Σέσίλ.
— Άπεφασίσθη διά λόγους εθνικούς ή έπιβράδυνσίς.
τής έκλογής τοΰ Πατριάρχου.
— 'Ο Βασιλεύς τής ’Αγγλίας έπεσκέφθη τό Παρίσι
καί τό Βέλγιον γενόμε'Ος παντοϋ δεκτός μέ ανυπόκριτου
έκδηλωσιν ύπερτάτου ένθουσιασμοϋ.
— Ό Πρωθυπουργός Κλεμανσώ καί ό Στρατάρχης
Φός έπισκεφθέντες τήν ’Αγγλίαν κατέστησαν αντικείμε
νου τής πλέον αποθεωτικής υποδοχής.
— Ή συνάδελφος «Πρόοδος» μία άπό τάς προοδευτικωτέρας εφημερίδας τών 'Αθηνών υποκίνησε μ’ ολην
τήνδύναμιν τής είλικρινείαςτης άγώνανπέί τώνΐδιωτικών
υπαλλήλων.
— Ούδεμία όμφιβο; ία δτι τα πρόκύψαντα αγαθά θά
είναι ανάλογα πρός τον έπιδιωκόμενον κοινωνικόν
σκοπόν.
— Ό Άγιος Μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Μελέτιοςέτέλεσεν ένα άπό τά θριαμβευτικώτερα ταξείδια δι’ ένα
ανώτερου κληρικόν ωραίων φιλοδοξιών καί βλέψεων.
— Εις τήν ’Αγγλίαν τοϋ άπεδόθησαν έξαιρετικαΐ
σιμαί καί μέ τά ιδιαίτερα ψυχικά καί πνευματικά του χα
ρίσματα κατάκτησε τήν έκτίμησιν καί τήν συμπάθειαν·
τών άνωτέρων κύκλων τής Άγγλικανικής Εκκλη
σίας.

Τιμή εξοφλήσεως

Διά τά Γραμμάτια τής τριμήνου προθεσμί
ας π?,ηρώνεται τόκος 4 1)2 ο)ο ενώ διάτα τής
εξαμήνου 5 ο)ο.
Ό τόκος ούτος πληρώνεται άφαιρουμενος
άπό τήν τιμήν τής αγοράς αυτού.
Εις τον κατωτέρω πίνακα φαίνεται ή τιμή
τής αγοράς και δ αναλογών τόκος και ή τιμή
τής εξοφλήσεως.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Τιμή αγοράς

Άναλ. τόκος

Τιμή εξοφλήσεως

98,887,50

1,112,50

100,000

97,560,95

2,439,05

100,000

9,888,75

111,25

10,000

9,756.10

243,90

10,000

988,90

11,10

1,000

975,60

24,40

1,000
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άιά χώρον μικρότερον al τιμαί ανάλογοι
Δι' είκονογραφημέιας διαφημίσεις, δι' 'έξ τεύχη ή περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι
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1.50

τιον μονόπρακτον μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν.

ΊΒ 1’κούρατνα 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ΰπερεπτακοσίων σελίδων

.

'II Μοναχή Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτου.
Ό ’Εξιλασμός Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
'II Κ.λεφτοποϋλα Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
'Η Τζένη μέ τό γελοίο τηςΚοινωνικόν δραμά'Όταν λετπγ^ τό χρήμ-α Δράμα κοινωνικόν τρί

5.00

πρακτον. Πάντα Διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής'.

Σειραι τής «Έλληνικής’Επιθεωρήσεως» τοΰ Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. ΣΤ'.
Ζ\ Η·. καιΘ\ έτου πωλοΰνται εις τά Γραφεία μας προς 30 φρ. έκαστη

