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Ιίάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δ£ν έπιστρέφειαι.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας Αναγγέλλεται.
Αί έγγραφα! άρχονται ατό 1ης έκαστου μηνάς.—Τό τεύχος δρ. 1.
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Αμερικανική Ιδεολογία. — Τά Ιταλικά. — Οϊ Μεγάλοι ανδρες στο σχολείο υπό Μαριέττας Γιατνο
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'Η «Ελληνική Έπιθεώρησις» παλαίσασα μέχρι τυΰδε είς μυρίας δυσκολίας
διά τήν έξεύρεσιν χάρτου είναι ήδη υποχρεωμένη νά εμφανίζεται μέ μορφήν καθαρώς πολεμικήν, μορφήν τής άνάγκης.Ή κρίσις τοϋ χάρτου έφτασε στο όξύτατον σημεΐον και δέον νά θεωρήται άθλος και δτι κατορθώνομεν νά έκδιδώμεδα.
'Η τιμή τοΰ χάρτου έφθασε πλέον ε’ις άπρόσιτα ΰψη.
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
'Ενας χαλύβδινος αδιαπέραστος θώραξ περιφρουρεΐ τά εθνικά δίκαια τών Λαών. Ή
αμερικανική ιδεολογία. ’Αναπηδά αΰτη άπό
κάθε σκέψιν, άπό κάθε διανόησιν, άπό κάθε
ενέργειαν, τών υπέροχων τέκνων τής μεγάλης
Δημοκρα τίας. Έπί τή εορτή τής εργασίας
ή οποία πανηγυρίζεται στήν ‘Αμερικήν τήν
3ην Σ]βρίου, καί τήν επέτειον τής όποιας μέ
ιδιαίτερον ενθουσιασμόν έπανηγύρισε καί ό
ελληνικός Λαός,ό Πρόεδρος Ούΐλσων έξέδωκε
διάγγελμα διά τοϋ οποίου καθώριζε τόν χα
ρακτήρα τοϋ αμερικανικού άγώνος καί παρβϊχεν είς τήν ανθρωπότητα διδάγματα μεστά
άπό ύψηλάς και εύγενικάς Ιδέας. Μέσα στάς
γραμμάς του άνευρίσκομεν μεταξύ άλλων και
τάς κατωτέρω, αί όποϊαι πληροΰν άπό πίστιν
τά μικρά έθνη πρός τήν Δικαιοσύνην τών
ισχυρών.
«Χάριν τής ελευθερίας και τής Δικαιοσύ
νης πολεμά ό 'Αμερικανός στρατιόίτης, λέγει
ό Πρόεδρος.
«Τό γνωρίζουν αυτό κάλλιστα οί στρα
τιώται τοϋ μετώπου και μόνον ποϋ τά συ λλογίζονται γίνονται χαλύβδινοι. ‘Εννοούν
δτι άνέλαβον σταυροφορίαν. Δεν πολε
μούν δι* εγωιστικά έθνικά συμφέροντα.
Θά περιεφ^όνουν όΐον δήποτε μαχόμενον
δι’ έγωιστικ^. συμφέροντα οίουδήποτε εθνους.Θυσιάζουν τήν ζωήν των διά νά
παραμείνουν ίεραι και άθικτοι αι εστία
πανταχοϋ, όπως και αί ίδικαί των είς τήν
Αμερικήν και διά νά είναι είς ολα τά μέ
ρη οι άνθρωποι ελεύθεροι, όπως εννοούν
νά είναι καιοί ’ίδιοι ελεύθεροι. ’Αγωνίζον
ται διά τά ιδεώδη τής χώρας των τά μεγά
λα, τά άθάνατα ιδεώδη, τά όποια φωτί ζουν τόν δρόμον είς δλους τούς Ανθρώ
πους παντού δπου βασιλεύει ή Δικαιοσύνη
και δπου οί άνθρωποι ζοϋν με τό μέτωπον υψηλά και τό πνεϋμα ελεύθερον».
—Δι’αύτό πολεμοΰνμέ χαράνκσλ είναι
άήττητοι». "Υστερα άπό τό Ευαγγέλιο αυτό

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

τής Δικαιοσύνης, υστέρα άπό τήν άνθρωπιστικήν αυτήν άντίληψιν, έρχεται άλλη φωνή
ώραία, εμπνευσμένη, υψηλή, πολιτισμένη νά
κηρύξη τάς άρχάς τής αμερικανικής Ιδεολογίας
Ό άμερ ικανός’Αντιναύαρχος κ.Χένρυ Ούίλσων κρατύνων τό αίσθημα τών υποχρεώ
σεων τών’Αμερικανών άξιωματικών πρός τήν
στρατιωτικήν των στολήν, άπηύθυνεν ύπέροχον επιστολήν προς τάς ύπ* αυτόν ναυτικάς
ομάδας.
Μεταξύ άλλων θαυμάσιων σκέψεων και
άποστροφών άνευρίσκομεν και τάς όλίγας αύ·
τάς γραμμάς ποϋ άναδεικνύουν τήν ’Αμερικήν
είς τήν πρώτην βαθμίδα τοΰ παγκοσμίου πο
λιτισμού ·
«Κάθε μεγάλον έθνος έν τή ιστορία ρυ
νέδεσε τό δνομά του πρός κάποιαν ώρισμένην Ιδέαν. ‘Η ’Ελλάς πρός τό Καλόν,
ή Ρώμη πρός τόν Νόμον, ή Ίουδαία πρός
τήν Θρησκείαν. Ή ’Αμερική ϊσταται εις τά
δμματα τοϋ κόσμου ώς ταύτώνυμοα τής
ελευθερίας και τοϋ Ιδεώδους τών άνθρώ
πων. Τό ’Έθνος μας είναι ταυτόσημον
πρός κάθε τι, τό όποιον άντιφέρεται πρός
τό πνεϋμα τής αγέρωχου βίτς καϊ τής τυ
ραννίας.
Ό 'Αμερικανός δέν είναι κανένας διεθνής
φαφλατάς, δ όποιος άρέσκεται είς πομπώδη
λόγια. Ό 'Αμερικανός αισθάνεται, έχει μέσα
στο αΐμά του τήν άντίληψιν τών ώραίων ιδα
νικών, τής Δικαιοσύνης και τής ’Ελευθερίας
καιέχει τόθάρρος νάτά κηρύσσηστήνάνθρωπότητα έπισφραγίζων αυτά μέ τάς μεγαλειτέρας
δυνατάς άνθρωπίνους θυσίας.
Είναι λοιπόν γιά μάς, για τή Φυλή μας,
γιά τόΈθνος μας ή μεγαλειτέρα έγγύησις και
ό Πρόεδρος κ. Βενιζέλος εΐναιάναμφισβήτητον πλέον, οτι είς τούς αντιπροσώπους τής
χώρας ταύτης θά άνευρη τά ισχυρότερα στη
ρίγματα διά τήν έπιβράββυσιν τών εθνικών
του αγώνων και τήν ίκανοποίησιν τής διαρ
κώς άγωνιώσης εθνικής ψυχής.
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ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΠΕΖΩ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου;
Εϊδόμεν δπ δ Βρετδς γράφει, οπ δ Κάλβος υπό
τοΰ διαδόχου τοϋ άρμοστοΰ "Αδαμ, δήλα δή από τόν
Νοΰγεντ,διωρίσθη συντάκτης τής έπισήμου’Εφημερίδος τώνΊονίων Νήσων. Ήέφημερις αΰτηκατ’άρχάς έ
γράφετο ΐταλιστί,άπό τοΰ1831 ΐταλιστί καί ελληνιστί,
άπρ τοΰ 1833, έπί Νοΰγεντ, μόνον ελληνιστί, από
τοΰ 1845 έλληνιστί καί Ιταλλιστι καί από τοΰ 1852
μέχρι τής ένώσεως ελληνιστί, ΐταλιστί καί άγγλιστί.
Καταργηθείσηςτής λογοκρισίας, τφ1848, καί άρχομένου τοΰ 1849, έξεδόθη υπό τοΰ φιλοσόφου καί
πολιτευτοΰ Βραΐλα, ή σπουδαία έφημερίς Π α τ ρ ί ς
ελληνιστί καί γαλλιστί πρόγραμμα έχουσα τήν ριζι
κήν τοΰ συντάγματος μεταρρύθμισιν.
Συντάκται, έκτος τοΰ Βράϊλα, ήσαν δ Κάλβος, δ
’Ιωάννης Πετριτπόπουλος, δ Ναπολέων Ζαμπέλης
καί δ Σπυρ. Ζαμπέλης, πάντες έκ τών διαπρεπόντων
έν Κερκΰρφ. Ό βασιλεύς "Οθων άναγνώσας τήν
«Πατρίδα» εΐπεν : «'Η Κέρκυρα δέν είναι μόνον υπό
«γεωγραφικήν, άλλα καί υπό πολιτικήν έποψιν ή
«κεφαλή τής Ελλάδος». Ό Κάλβος καί εις άλλα
μεταρρυθμιστικά όργανα έγραφε καί ανταποκρίσεις
άπέστελλεν υπέρ τών επτανησιακών δικαιωμάτων εις
άγγλικάς καί ϊταλικάς εφημερίδας.
Φυσικά άμα δ Κάλβος ήλθεν εις Κέρκυραν άνή'
κεν εις τόκυβερνητικόνκόμμα,έπειτα προσεχώρησενεϊς
τόμεταρρυθμιστικόνεις τόδποΐον άνήκονοί έπισημότεροιτών τότε Έπτανησίων,έν οίςκαίδ ποιητής τοΰ ύ
μνου εις τήν Ελευθερίαν. 'Ο Κάλβος διά τοΰτο καί
έπί τοΰ άρμοστοΰ Ούόρδου, δτε ήλθον εις διαπραγ
ματεύσεις οϊ μεταρρυθμισταΐ μετά τοΰ Άρμοστοΰ
περί νέων μεταρρυθμίσεων, δ Βράιλας συνεκάλεσε καί
τόν Κάλβον μετά τοΰ Κουρή, Παδοβα, Ζαμπέλη καί
Άρβανιτάκη καί άπεφασίσθη νά υποβάλουν τφ Αρ
μοστή υπόμνημα ύποδεικνΰον τάς νέας μεταρρυθμί
σεις. 'Ο Α. Κιαπίνης τφ έτει 1845 ήρχισεν έν Κέρ
κυρα τήν έκδοσιν λαμπρού περιοδικού υπό τόν τίτλον’
«Giornale di legislazione, giurisprudenza, letteratura, scienze e varieta dj/~utili conoscenze»,
ούτινος ήτο συνεργάτης καί δ Κάλβος. Καί έν τώ
δευτέρφ τόμο» (σελ. 240—261) έδημοσίευσεν ανέκδο
τον απόσπασμα τοΰ ποιήματος τοΰ Φωσκόλου Jnno
alle Grazie. τό δποϊον έστείλαμεν εις τόν διαπρεπή
φίλον μας Κάμιλλον Άντώναν Τραβέρσην καί άνεδημοσίευσεν εις τό σύγγραμμά του Cnriosita Foscaliane (σελ. 333—365). 'Ότε δ Άντώνας Δάνδολος

έδημοσίευσε θρησκευτικοπολιτικόν φυλλάδιον δ Κάλ
βος τόν έπέκρινε.
'
Άς άφηγηθώμεν τώρα φιλολογικόν έπεισόδιον, τόί
δποϊον συνέβη εις Κέρκυραν. ’Ανώνυμός τις ήρώτησε
τόν καθηγητήν τή; Άνατοιιίας, Γενική; Πιθολυγίας
καί Φυσιολογίας έν τώ Ίονίω Πανεπιστήμιο», τόν
Γεώργιον Θεριάνόν, τί έννοοΰμεν διά μεγαλοφ υ ί α ν (genio) καί τί διά πνεύμα (spirito),jroiaii
δήλα δή αι διάφοροί τών δύο τούτων διανοητικών
πλεονεκτημάτων καί ποΐαι αί κυριώτεραι συνθήκαΐι
προς άνάπτυξιν αυτών. 'Ο Θεριανός άπήντησε διά
τής «Έφημ τή; Κυβερνήσεως», δπου έδημοσιεύοντοί
καί φιλολογικά άρθρα καί ποιήσεις.
'Η συζήτησις, εννοείται, έγένετο ΐταλιστί. Ό Θε-j
ριανός, λοιπόν, άπήντησεν δτι ή μεγαλοφυΐα συνίστα-'
ται εις τόν υψηλόν βαθμόν τής ακρίβειας (essatezza)l
δπου δύναται νά φθάση ή κρίσις, δτι τοΰτο έξαρτά-Ι
τώ έκ τοΰ δτι εις έκείνην τήν διανοητικήν ένεργητι·
κότήτα, δ νοΰς συγκεντρωμένος, συλλαμβάνει κάθε τι
σχετικόν, τό δποϊον διαφεύγει γενικώς τήν προσοχήν I
τών άλλων καί τά ταξινομεί καί τά διαθέτει είς τρό- ί
πον ώστε,κατ’άνσγκην,τό έν νά εΐναιτό κατ’ εΰθεϊαν
καί άμεσοντοΰάλλου ίποτέλεσμα. Ούτως ή μεγαλοφυΐα j
έξετάζει τήν ΐσχύν, τάς σχέσεις καί τάς συνθήκας, αί j
δποϊαι άναγκαιοΰν προς άνάπτυξιν ενός φαινομένου!
καί βοηθουμένη υπό τών στοιχείων τούτων φθάνει ί
εις βαθμόν ν’ άνευρη τόν νόμον υπό τόν δποϊον ή
φύσις διευθύνει τάς ένεργείαςτης. 'Ότι ένφ τό πνεύ
μα συνδέεται εις τήν διανοητικήν έκείνην ευκολίαν τής
διακρίσεως τών πραγμάτων εκείνων τά όποια υπό j
μίαν φαινομενικήν ομοιότητα, ήδύνατο νά συγχυ
σθοΰν. "Οτι δ πλούτος καί ή πενία έπιδρώσι, διότι 1
διά τοΰ μέν αναπτύσσονται αί διανοητικοί δυνάμεις. ’
ένφ διά τής δέ ταπεινοΰνται."Οτι ή μελετητών ποιή
σεων ένφ άναπτύση τόν νοΰν, άγει προς τήν τρέλλαν
καί ή μελέτη τής ιστορίας μόνη έμπνέει τήν ηθικήν, I
τήν σύνεοιν καί έπιδρφ είς τήν βελτίωσιν τών ηθών.
'Ο Κάλβος προς τάς δοξασίας ταύτας τοΰ συναδέλ
φου, αμέσως άπήντησεν διά τή; ιδίας έφημερίδος.
Άπήντησεν είρωνικώς, προσπαθών ν’άτοδείξη τδ
μή ορθόν τών ιδεών τοΰ Θεριανοΰ έπί ενός αντικει
μένου ύψίστου ένδιαφέροντος καί μάλιστα κατά τήν
έποχήν έκείνην δπου ήτο ή μεγάλη ανάγκη νά χωρίζη
τις έκείνους οϊτινες είχαν μεγαλοφυΐαν ή πνεΰμα, άπό
έκείνους, οϊτινες δέν έχουν ούτε τό έν ούτε τό άλλο.

(’Ακολουθεί)
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Τό κομμάτι αύτό, απόσπασμα, άπό ένα σχολείο (Coliegio) τών’ΙησουιτώντήςΡΕΕΕΗΕ
άρθρο τοϋ βιβλίου Affeto, είναι μεταφρα οπού τήν περιποιούνταν ιδιαιτέρως ό διευ
σμένο ελεύθερα άπό τό Ιταλικό. Είναι τοΰ θυντής, ποΰ είχε άναλάβει νά τόν μορφώση.
Augusto De Benedetti.
Εμελειοΰσε πολή τή μυθολογία, καί γενικώς
‘Ολόκληρη ή Ευρώπη θαυμάζει τόν μεγάλο δλα τά μαθήματα. Γιά τή μεγάλη του δέ επι
συγγραφέα, ποΰ δλα του τά βιβλία είναι α μέλεια τοΰ έπέτρεψαν νά διαβάζη κΓ άλλα
ληθινά αριστουργήματα.
βιβλία, χωριστά άπό τά μαθήματά του. Σέ
Ό Edward Peeters διευθυντής' τής Revue ήλικ(α 14 χρόνων σκέφθηκε νά διαιρέσω τά
Internationale et Polyglotte Minerva,, ποΰ ε- διδάγματα καί τά μοίρασε σέ τέσσαρα:
καμε γενική κριτική τών διαφόρων έργων τοΰ
1) Νά μή πιστεύη κανείς τίποτα, άν δέν
De Benedetti, είς τό βιβλίο του «Augusto De άποδειχθή ή άλήθειαBenedetti etson oeuvre» λέγει μέσα στα αλλα
2) Νά ξεχωρίζω τά διάφορα πράγματα, ό
κι’ αυτά :
σον είμπορεϊ περισσότερο, γιά νά τά καταλα
Άπό συγκίνησι, άπό μιά γλυκεία συγκίνησι,
βαίνω καλύτερα.
πλημμυρισμένη μέ θερμή συμπάθεια, γιομί3) Ν τ τακτοποιή ςτό κεφάλι τές διάφορες
ζουμε, γράφοντας αύτό τό όνομα.
σκέψεις, άρχίζοντας πάντα, άπό τές άπλούΑύτό τό όνομα είναι γνωστό σ’ όλο τόν στερες·
κόσμο.
4) Νά μή βγάν>] τίποτα, άπό έκείνα τά
πράγματα, ποΰ ολόκληρα είναι άξια προσοχής.
Άλλ* άς πάμε ς’ τό ίδιο τό κομμάτι, δπου
Καί τήν ήθική επίσης σέ τέσσερα μέρη τήν
διαβάζοντας το, ό καθένας θά καταλάβω
διαίρεσε:
πόσο δίκηο έχουν νά τόν θαυμάζουν. Σ ’αύτό
1) Στο νά υπακούω κανείς στους νόμους
περιγράφει, πώς πέρασαν τή μικρή τους ηλι καί ςτά έθιμα τής πατρίδος του*
κία στο σχολείο, πολλοί μεγάλοι άνδρες.
2) Νά είναι άποφασιστικός καί σταθερός
ςτές υποθέσεις του·
Άς δοΰμε μερικούς κι’ άς άναφέρουμε
3) Νά κουράζεται γιά νά νικάω τόν εαυτό
κάμποσα ανέκδοτα άξιοσημείωτα τής παιδιά του, περισσότερο, άπό τή τύχη·
στικης ζωής τους, αρχίζοντας άπό τόν ’Ερρίκο
4) Νά εκλέγω τήν καλύτερη ένασχόλησι
MBSMES σύμβουλο τοΰ ’Ερρίκου Β'.
ώοτε νά μορφώνη τό λογικό του, καί νά γνω
"Αμα ήταν μικρός, ό πατέρας τόν πήγε, ρίζω καλύτερα τήν άλήθεια.
μαζύ μέ τό μικρότερο του άδελφό, σ’ ένα
Πάντα ςτό σχολείο ό DESCARTES ήταν
σχολείο τής Βουργουνδίας.
«Γιά δυό λόγους—γράφει ό ίδιος Έρρί- τόσο προσεκτικός, ώστε καί άπό καμμιά σύμ«κος —ό πατέρας μου ήθελε νά πάμε σχολείο. πτωσι τοΰ παιγνιδιού έβγανε διάφορα συμπε» Ο πρώτος γιατί τό ίδιο φαγητό γιά όλους ράσματαύπολογισμών καίέπεδόθηκε ’ςτό νά
»δίνει καλή υγεία ς’τή νεολαία, καί ό άλλος, τελειοποιήσω τήν άναλυτική μελέτη τών πα»γιά τή πειθαρχία ποΰ θά μάς είχαν. Κ’ έτσι ληών κειμένων καί τής άλγεβρας. Καί τέλος
»θά λησμονούσαμε τά υπερβολικά χάδια ποΰ δέκα έξη χρονών βγήκε άπό τό σχολείο, παίρ
»έχουνσυνήθως τά παιδιάδταν είναι ς’τό σπίτι νοντας μαζύ του τούς επαίνους όλων τών δα
«τους. Καί πραγματικώς είδα πώς οί δέκα σκάλων του.
’Αναφέρω περαστά τούς δύο μεγάλους συγ
»όχτώ μήνες τοΰ σχολείου μέ ωφέλησαν
«πολύ. "Εμαθα νά συζητώ μπροστά σέ κό· γραφείς, Ισπανούς LOPEDE VEGA καί Obe
»σμο, έγνώρισα καλοαναθρεμμένα παιδιά, έ- ron de la Barca, ποΰ πέρασαν κάμποσο καιρό
»συνήθισα μιά ζωή λιτή καί νά διαιρώ τές ςτό σχολείο, καί θά διηγηθώ κάποιες λεπτο
«διάφορες ώρες μεθοδικώς. ’Έτσι βγαίνον μέρειες περίεργες τής ζωής τοΰ L,e Beau.
Ό Ee Beau μικρός πήγε ςτό σχολείο τής
τας άπό τό σχολείο άπήγγειλα πολλούς 'στί«χους λατινικούς’δικούς μου, δυό χιλιάδες Αγίας Βαρβάρας καί σέ λίγο καιρό έπροώ«ελληνικούς καί ολόκληρο τόν "Ομηρο. Γιά δευσε τόσο πολύ, ποΰ οί καθηγηταί wmj σκέ«όλα αυτά όλοι οί επίσημοι εκείνης τής έπο- φθηκαν νά τόν φυλάξουν νά ίδοΰν πώς τά κα·
τάφερνε. Καί τήν άλλη βραδειά άνακάλυψαν
«χής μέ συγχάρηκαν.»
"Επειτα έρχεται ό μεγάλος φιλόσοφος on τό παιδί είχε κοντά του ένα φανάρι, ποϋ
Rene DESCARTES συγγραφεύς τοΰ Sur la δέν τώβλεπε κανείς, κ’ έτσι μ’ αύτό τόν τρόπο
Metude. Σέ ηλικία οχτώ χρόνων πήγε ς’ τό μποροΰσε νά μή κοιμάται τή μισή νύχτα. "Ο-
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μως μ’ δλον αυτό τό ζήλο για τή μελέτη θέ
λησε νά φύγη άπ* έκεϊ. Mta μέρα βρήκε ςτό
σπίτι ένα τόμον τοϋ Racine καί τόν πήρε στο
σχολείο. Κάποιος δάσκαλος τοΰ τό βρήκε και
τόν τιμώρησαν. ‘Από τότε ό Le Beau πεί
σμωσε τόσο, ώστε κατάφερε τήν οικογένειαν
του ν’ άλλάξη σχολείο και νά τόν πάη ςτό εκ
παιδευτήριο τοϋ plessis.
Έπίσης καί όΑΙβηΦετίπήγε σέσχολεϊο. Ό
ταν ήταν δέκα χρόνων ό δάσκαλός του έδήλωσε πώς δέν είχε πειά τί νά τό μάθη. Φεύ
γοντας άπ’ έκεϊ, πήγε ςτό σχολείο «Μαζαρϊνος», που τόν έβαλε μιά φτωχή γρηά ποϋ
τοΰ χρησίμευε γιά μητέρα. Έμεινε κάμποσα
χρόνια. Σ’ αυτό τό διάστημα αναπτύχθηκε
πολύ, καί ξευγενίσθηκε τόσο ή καρδιά του,
ώστε ήθελε νά μείνη καί μεγάλος με κείνη τή
γρηά ποΰ τής χρεωστοΰσε τή ζωή του, άν καί
ήταν γυιός μιας πλούσιας κυρίας.

Ό Κάρολος—ποΰ ήταν δώδεκα χρονών —
δλο τόν χειμώνα ευχαρίστησε τόν πατέρα του.
Μελετούσε αδιάκοπα τά λατινικά. ’Αλλά μιά
ανοιξιάτικη ημέρα, ποΰ πήγε περίπατο ςτήν
εξοχή, μαζύ μέ τάλλα παιδιά, άμα είδε ένα
περιβόλι κατάφορτο άπό διάφορα λουλούδια,
έτρεξε μπροστά, δίχως νά τόν καταλάβη κανείς.
"Λμα κατάλαβαν τήν απουσίαν του ήταν αργά.
Γιατί αύτός κρυμμένος μάζευε μέ άπληστεία
λουλούδια, φύλλα, ρίζες, κλσδάκια κ.τ.λ. Έπί
τέλους τόν βρήκαν τήν άλλη μέρα κοιμισμένο
καί έχοντα πυρετό. Τότε οί δασκάλοι θυμω
μένοι είπαν ςτόν πατέρα του πώςήτο αδύνατον
νά μάθη κάτι γιατί είχε μεγάλη οκνηρία καί
μεγάλο πείσμα. Ό πατέρας του γιά νά τόν
τιμωρήση, τόν έβαλε μαθητή σ’ ένα παπουτσή.
’Αλλά καί έκεϊ ακόμη κάθε Κυριακή διεσκέδαζε μαζεύοντας λουλούδια. Τές περίεργες
αυτές εκδρομές παρηκολούθησε πολλές φορές
❖
ό Rothan, ό όποιος τόν σύστησε σ’ ένα καλό
Τήν ίδια έποχή στή Νορβηγία ένας άλλος βοτανολόγο τοΰ Lund. Πάλι δμως αναγκά
μέ έκτακτο μυαλό πήγαινε ςτό σχολείο. Ό Κά στηκε γιά νά ζήση, νά πάη σέ κάποιο παπου
ρολος Λινναϊος, ποϋ αργότερα γένηκε ό πρώ τσή. ’Έτσι σπούδαζε βοτανική καί συγχρόνως
τος βοτανολόγος τοΰ κόσμου. Ό πατέρας του δούλευε καί παπούτσια.
— ένας γέρων παπάς — πηγαίνοντάς τον ςτό
Έπεται συνέχεια.
σχολείο, τόν είχε συστήσει ιδιαιτέρως ςτό δι
ΜΑΡΙΕΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΥ
ευθυντή, αύστηρότατον άνθρωπον.
------------------------- —

—

ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Η SAAHNW ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τ2Ν Ε®Ν^Ν
ΚίΙΜΛΔΙΛ

(Η σκηνή είς τό δικηγορικόν γραφεΐον Καθηγητού
τίνος τοΰΔικαίου. Όπαρακαθήμ^νοςΣυνταγ.,ατολόγος
Καθηγητής άναγινώσκει εγχειρίδιου Πολιτικής Δι
κονομίας. Ό ΠρώτοςΚαθηγητής φαίνεται σοβαρώς
άπησχολημένος εις τήνφυλλομέτρησιν Γαλλικού εγκυ
κλοπαιδικού λεξικού. Α’ίφνης σταματφ εις μίαν σελίδα.
Άναγινώσκει]:

Α’ Καθηγητής Ωραία. Σοσιετέ είς τήνέλληνικήνμεταφράζεται κοινωνία]πρός τόν συνάόελφον).Κύριεσυνάδελφε,έχετεπρόχειροντόγαλλοελληνικόν λεξικόν ;
Β' Καθηγητής : Ποιαν λέξιν θέλετε, κύριε
συνάδελφε; "Ισωςνά την γνωρίζω εγώ.
Α' Καθηγ. Assemblage.
Β' Καθηγ. ’Εθνοσυνέλευσή, νομίζω, (φύλ
λομετρεϊ τό έπί τοϋ γραφείου του λεξικόν). Ά,
όχι. "Αθροισμα, συγκρότημα, ένωσις, κατάταξις τετυπωμένων φύλλων.
Α'Καθηγ. Θαυμάσια' (άναγινώσκει). ‘Α
θροισμα ανθρώπων ηνωμένων ύπό της φύσεως,

ΕΙ£ ΠΡΑΞΙΙΧΙ

ή ύπό τοΰ νόμου. ’Ακούετε λοιπόν, κ. συνά
δελφε, τί θά πή κοινωνία. Τώρα ας ίδωμεν την
λέξιν Εθνος (φυλλομετρεΐ τό εγκυκλοπαιδικόν
λεξικόν) Nation .. . (μεταφράζει) όλοι οί κατοικοΰντες είζ την αυτήν χώραν και ύπό τήν αυ
τήν κυβέρνησιν.” Εξοχον(πρόςτόν συνάδελφον.)
Δένπαρετηρήαατε, κ. συνάδελφε τίποτε;
Β’ Καθηγ. Οχι.
Α' Καθηγ. Οτι ή μετάφρασις έγινεν άνευ
τής βοήθειας λεξικού αυτήν τήν φοράν.
Β' Καθηγ. Αύτός εΐνε θρίαμβος .... "Αν
γνωσθή αυτό θά κάμη κατάπληξιν .... Και
έχουν τήν τόλμην κατόπιν αυτών οι κύριοι δη
μοσιογράφοι, ποϋ νομίζουν δτι τά γνωρίζουν
ολα, νά λένε πώς δέν γίνεται σοβαρά εργασία
εδώ μέσα.
Α' Καθηγ. Από τής στιγμής αυτής, κύ
ριε συνάδελφε, αρχίζει τό σοβαρώτερον σημεϊον
τής εργασίας. Πρόκειται ήδη, προσέξατε, πα
ρακαλώ, νά ενωθούν αί δύο έννοιαι, ή έννοια

τής λέξεως εκοινωνία» και ή έννοια τής λέξεως
«.έθνος», διά νά Ακοτε^σθή ή Κοινωνία τών
’Εθνών.
Β Καθηγ. Δέν ευρίσκετε, κύριε συνάδελφε,
δτι αρκετά ειργάσθημεν σήμερον;
Α' Καθηγ. (Βλέπων τό ρωλόγι του). Πότε
παρήλθεν έν τέταρτον τής ώρας. Καί δμως δέν
έκουράσθηκα διόλου. Μέ εμπνέει τόσον τό
θέμα αυτό.
Β' Καθηγ. Μά εΐνε και μεγάλο ζήτημα.
Α" Καΰηγ. "Ενα τέταρτο τής ώρας τό θυ
σιάζω ακόμη.
Β’ Καθηγ. ’Ακούραστος πάντοτε.
Α' Καθηγ. (Κτυπα τό κουδούνι, έρχεται ύ
υπηρέτης). Γιάννη, είσέπραξες τόν~μισθόν τοΰ
Πανεπιστημίου;
Γιάννης. Μάλιστα, κύριε.
Α' Καθηγ. ‘Από τήν ’Επιτροπήν τών 'Α
ποζημιώσεων ;
Γιάννης. Και αύτόν, κύριε.
Α' Καθηγ. Άπό τήν ‘Επιτροπήν τών Κωδήκων;
Γιάννης. Και αύτόν.
Α' Καθηγ. Άπό τήν ’Επιτροπήν τής Έκατονταετηρίδρς ;
Γιάννης. Και αύτόν.
Α' Καθηγ. Πόσαι αποδείξεις μένουν άκό ·
μη ανείσπρακτοι ;
Γιάννης. Είκοσι δύο.
Α' Καθηγ. Μά πώς συμβαίνει αύτό; Είκοσι
δύο και τέσσαρες ποΰ είσεπράχθησαν είκοσιν
έξ· έως τάς 32 λείπουν έξ Αποδείξεις ακόμη.
Τί έγιναν αύταί;
Γιάννης. Τάς έπήρε ό Κώστας νά τάς είσπράξη.
Α’ Καθηγ. Πολύ καλά. Φέρε τά λεπτά εδώ’
(όΓιάννης έξάγειδέσμην χιλιοδράχμων,τά όποια
ενθυλακώνει ύ κ. Καθηγητής.) Πήγαινε,Γιάν
νη. (Ό Γιάννης φεύγει). Πολύ δουλειά ....
Φοβούμαι μήπως κλονισθή ή υγεία μου! . . . .
Και δμως υπάρχει περίστασις πού και τήν υ
γείαν του κανείς πρέπει νά θυσιάση είς τό γενι
κόν καλόν. (Άναγινώσκει). Περίεργον, κύριε
συνάδελφε. Αύτοι οί Εύρωπαΐοι, ποϋ θεωρούν
ται μεγάλοι πολιτικοί και μεγάλοι νομομαθείς,
δέν ξέρουν τί λένε. ‘Ομιλούν περί Κοινωνίας
τών ’Εθνών τήν στιγμήν ποΰ αί δύο αύταί έννοιαι ένούμεναι δέν αποτελούν μίαν. (Άναγινώσκει).
Β' Καθηγ. Δύστε μου, παρακαλώ, τάς με
ταφράσεις. (Τάς λαμβάνει καί τάς άναγινώσκει
μετά προσοχής. Αίφνης κτυπα τό κεφάλι του).
Άστειότατον .... Δέν πρόκειται ούτε καν περί
δύο διαφόρων εννοιών, αί όποϊαι επόμενον νά
μην αποτελούν μίαν. Πρόκειται περί μιας καί
τής αύτής έννοιας, ύπό διάφορον διατύπωοιν.

Προσέξατε, κ. συνάδελφε.
Α' Καθηγ. (‘Εγειρόμενος κτυπα τό κουδοΰνικαί πλησιάζει τόν συνάδελφόντου.Έρχεται
όΓιάννης).Γιάννη,οίος δήποτε καί αν έλθηνάμή
μας διακόψης, γιατί πρόκειται περί σοβαρωτάτου ζητήματος, ή επίλυσις τοϋ οποίου έπείγει.
Πήγαινε· (ό Γιάννης φεύγει). Τί έλέγατε, κ.
συνάδελφε;
Β' Καθηγ. (Θριαμβευτικώς). Έφιστώ τήν
προσοχήν σας. Κοινωνία σημαίνει άθροισμα
Ανθρώπων ηνωμένων ύπό τής φύσεως ή ύπό
τών νόμων. ’Έθνος καλούνται δλοι οί κατοικοϋντές είς τήν αύτήν χώραν καί ύπό τήν αύτήν κυβέρνησιν. "Οταν λέγωμεν δλοι έννοοΰμεν άθροισμα Ανθρώπων, δταν λέγωμεν
χώραν, έννοοΰμεν τήν φύσιν καί δταν λέγωμεν
κυβέρνησιν έννοοΰμεν τούς νόμους, έφ’ δσον
αΰτη ώς έντολοδόχος τής Βουλής εΐνε ό συντε
λεστής τών νόμων. “Αρα πρόκειται περί ενός
καί τοΰ αύτοϋ ζητήματος. (Κτυποϋν καί οΐ δύο
θριαμβευτικώς τά χέρια). ’Έξοχα, Θαυμάσια!
. . . Θρίαμβος !....
Ά Καθηγ. Καί αύτοι οί ανόητοι ατό Πα
ρίσι κάθονται καί χαλούν τό κεφάλι τους μέ τόν
καταρτισμόν προγραμμάτων ■
Β' Καθηγ. Ούδέποτε είχα έκτίμησιν είς τούς
ξένους έπιστήμονας.
Α Καθηγ. Ούτε έγώ. (Ακούονται φωναί
έξω. ‘Ο κ. καθηγητής τρέχει καί ανοίγει τήν
πόρτα). Τί εΐνε Γιάννηι Τί τρέχει:
Γιάννης. (Άπ’ έξω). Ό Κώστας, κύριε,
ήλθε καί θέλει νά σάς δώση τά λεπτά τών Απο
δείξεων, έγώ δμως, δπως μοϋ είχετε είπή, δέν
τον Αφήκα νά έμπη μέσα καί αύτός άρχισε τής
φωνές.
Α Καθηγ. (Μέ θυμόν). Ζώον Γιάννη. \4·
φοϋ ήκονσας δτι έπρόκειτο περί εισπράξεων έ
πρεπε νά τοΰ έπιτρέφης αμέσως. (Στόν Κώ
στα)’ Φέρε τά χρήματα εδώ' (τά παίρνει καί τά
ενθυλακώνει). Πηγαίνετε. (Κλείει τήν πόρτα).
Τί εξαντλητική έργασία πού εΐνε αύτή! "Έτσι
μοΰ έρχεται νά τά πετάξω δλα.
Β' Καθηγ. Μή λησμονής δτι ή έπικράτησις
τών Ιδεών δέν γίνεται χωρίς θύματα (Ξαπλώ
νονται είς δύο πολυθρόνες, Ανάβουν άπό ένα
πούρο Αβάνας ό καθένας, βγάζουν τά πορτοφόλλιά των καί μετρούν τά έν αύτοϊς χιλιόδραχμα. Ακούονται κτύποι είς τήν θύραν) :
Α Καθηγ. [Διακόπτων τήν αρίθμησιν τών
χιλιοδράχμωνείςτόν αριθμόν 12]. ’Εμπρός.(’Έρ
χεται ό Γιάννηςκρατών έπισκεπτήριον,τόόποΐον
δίδει είς τόν κύριόν του δστις έν τώ μεταξύ εξ
ακολουθεί τήν καταμέτρησιν τών χιλιοδράχμων,
φθάσας είς τόν άριθ. 23). Μόνον είκοσι τρία!
(Άναγινώσκει τό έπί τοϋ έπισκεπτηρίου δνομα)
Ούίλσων (πρός τόν Συνάδελφόν του.) Γνωρί-
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ζειε, κ. συνάδελφε, κανένα Ούίλσων;
Β' Καϋηγ. (δστις έχει φϋάσει εις τδν άριϋ.
21). Ούΐλσων, Ούΐλσων. Δεν τδ έχω ακούσει
αύτδ τδ δνομα. Πάντως ξένο είνε.
Α' Καϋηγ.Έτσι φαίνεται καίσέ μένα.(Πρδς
τδν Γιάννη).Τί πράγμα είναι αύτδς δ κύριος ;
Καλοντυμένος;
Γιάννης. Μεσόκοπος, κύριε, μάλλον καλον
τυμένος.
Β' Καϋηγ Κανένα βοήϋημα ϋά ϋέλη.
Α Καϋηγ. Τί λέτε, κ. συνάδελφε, νά τδν
δεχϋώμεν:
Β' Καϋηγ. Άς τδν δεχϋώμεν. ’Εργασίαν
άλλην δέν έχομεν.
Α' Καϋ'ηγ. Γιάννη, λείπει ένα είκοσιπεντάρικο..... Πες ςτδν Κώστα νά τδ φέρη άμέσως.
' . Πες καί στδν κύριο νά έλϋη μέσα, (‘Ο
Γιάννης φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Β'.
(Οί 'ίδιοι καί ό Ούΐλσων)

Β' Καϋηγ. Και δμως κάπου έχω άηούσει
τδ δνομα αύτοϋ τοΰ κυρίου .... ’Εφοπλιστής μοϋ
φαίνεται πώς είνε ...έ, και νάεΐχε καμμίαν ύπό·
ϋεσιν, κ. συνάδελφε;
Α' Καϋ'ηγ. (’Εγειρόμενος). Δέν είνε καί
πολύ γενναιόδωροι οί έφοπλισταί. Διά μίαν συμ
βουλήν έζήτησα άπδ ένα άπ’ αύτούς 100 χιλ.
καί τοΰ έφάνη πολύ. [ανοίγει ή πόρτα καί εισ
έρχεται δ Ούΐλσων].
Ούΐλσων. —Καλημέρα σας, κύριοι.
Β' Καϋηη. (Χωρίς νά έγερϋή). Καλημέρα
σας.
Α’ Καϋηγ. Μ’ έζητήσατε, κύριε: Είς τί δύ
ναμαι νά σάς υπηρετήσω ; Σύντομα δμως διότι
έχω εργασίαν. Είμαι ύπερβολικά άπησχολημένος. Είμαι μέλος είς δλας τάς έπιτροπάς ποΰ
μισϋοδοτοΰνται. Καϋηγητής, δικαστής, κριτής,
νομικός, μουσικός, φιλόλογος, ιστορικός, κοι
νωνιολόγος .... Έστέ λακωνικός. The times
is money, ποΰλέγουν καίοί ’Εγγλέζοι. ’Ορίστε.
Ούίλσων. (Συνεσταλμένος, στριφογυρίζων
τδ καπέλλο του δι’ άμφοτέρων τών χειρών του).
Κύριοι καϋηγηταί, μαϋών δτι είς τήν πόλιν
τών Άϋηνών, δπου ή σοφία περιφέρεται άνά
τάς οδούς, επιστημονικοί καί πολιτικοί φυσιογνωμίαι τοΰ ύμετέρου αναστήματος, κύρους καί
φήμης, συνήλϋον ϊνα καταστρώσωσι τδ σχέδιον
τής Κοινωνίας τών Έϋνών, ήλϋον μέχρις εδώ
όπως ζητήσω τά φώτά σας καί τήν πολύτιμον
συνδρομήν σας.
Ν Καϋηγ. Τί εργασίαν κάμετε;
Ούΐλσων. 'Υπήρξα πρύτανιςΠανεπιστημίου
είς τήν πατρίδα μου.
Β' Καϋηγ. Δέν ήκουσα νά γίνεται ποτέ λό
γος διά τδ δνομά σας. Δέν έστείλατε κανένα τη

λεγράφημα ποτέ είς τδ εξωτερικόν; ’Εδώ μία
νέα κοσμογονία συνετελέσϋη και σείς δέν έκινήϋητε διόλου.
Α' Καϋηγ. Σήμερον τί εργασίαν κάμετε :
Ούΐλσων. Είμαι Πρόεόρος.
Β’ Καϋηγ. Συλλόγου ή Δικαστηρίου ;
Ούΐλσων^ ’ Οχι, καλοί μου κύριοι, τής ’Α
μερικής.
Α' Καϋηγ. (μετά στόμφου). Ά ! τής χώ
ρας ’Αμερικής. Ξεύρετε πώς καλούνται οί κα·
τοικοΰντες είς τήν αύτήν χώραν καί ύπδ τήν
αυτήν κυβέρνησιν :
Ούΐλσων....................
χ
Α' Καϋηγ. ’Έϋνος. Μήσάς έκπλήσση, κύ
ριε, "Εϋνος. Ή χώρα σας είνε Εϋνος. Έπειδή δμως χώρα είνε φύσις, οί κατοικοΰντες δέ
μίαν χώραν, είνε άϋροισμα άνϋρώπων ήνωμέμένων ύπδ τής φύσεως, έχομεν συνταύτισιν εν
νοιών μεταξύ κοινωνίας καί έϋνους, δεδομένου
δτι κοινωνία είνε τδ αϋροισμα άνϋρώπων ηνω
μένων ύπδ τής φύσεως ή ύπδ τών νόμων. Τού
των ούτως έχόντων κάϋε χώρα, έφ’ δσον είνε
κοινωνία καί έϋνος δμοΰ, άποτελεΐ ιδιαιτέραν
κοινωνίαν τών έϋνών. ’Απορώ λοιπόν, πώς
ύφισταμένων τόσων κοινωνιών τών έϋνών, με
ρικοί ανόητοι έξύπνησαν τώρα διά νά καταστρώσουν τδ σχέδιον μιάς μόνης -κοινωνίας
εθνών. Δέν γνωρίζω, κύριε .... Ούΐλσων εί'
πάτε τδ δνομά σας, νομίζω;
Ούΐλσων. — Μάλιστα'
Α' Καϋηγ. Δέν γνωρίζω λοιπόν, κύριε Ού
ίλσων, άν ή μόρφωοίς σας καί έν γένει τά έπιστημονικά σας έφόδια σάς έπιτρέπουν νά μέ
παρακολουϋήσετε είς τήν διατύπωσιν τών γνω
μών έμοϋ τε καί τοΰ άξιοτίμου συναδέλφου μου.
, . . Προσέξατε, παρακαλώ. Εΐπομεν δτι κάϋε
χώρα άποτελεΐ ιδιαιτέραν κοινωνίαν έϋνών.
Κάϋε κοινωνία άποτελεΐται άπδ τάξεις. Άπδ
τήν άνωτέραν τάξιν είς τήν οποίαν άνήκομεν
μετά τοΰ κ. συναδέλφου, καί άπδ τήν κατωτέραν εις τήν οποίαν άνήκει ό χύδην λαός. Αί δύο
δμοϋ τάξεις άποτελοΰν τήν ελληνικήν κοινω
νίαν τών έϋνών. Ή άνωτέρα τάξις διευϋύνει
τήν κατωτέραν, δι’δ καί μισϋοδοτεϊται γενναίως. Έγώ διευϋύνω μετ’ ολίγων άλλων καί
τήν άνωτέραν τάξιν, δι δ καί 23 ϋέσεις έχω
καί ίσαρίϋμους μισϋούς λαμβάνω. Αντελήφϋήτε, κύριε, περί τίνος πρόκειται ;
Ούΐλσων. — "Οχι.
Α Καϋηγ. Τδ έφοβούμην ... Είς ποιον 11ανεπιστήμιον έσπουδάσατε;
Ούΐλσων. Εις ’Αμερικανικόν.
Κ Καϋηγ. Αδύνατος πάσα συνεννόησις
μεταξύ μας, κύριε. Χαίρετε, (δ Ούΐλσων διευϋύνεται πρδς τήν ϋύραν, δταν ό Α' Καϋηγη
τής τδν καλεϊ)' Κύριε — κύριε, έξεχάσατε τήν

ΤΑ ΛΑ’ΓΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους 133).

III
Ή έπι τής έποχής τοΰ Σόλωνος άνάθεσις είς τον
λαόν, απονομή τής λαϊκής Δικαιοσύνης ούδεμίαν έσχεν επιτυχίαν. Καθ’ δσον, ώς άποδεικνύεται έκ τών
κατωτέρω πολλά έλάμβανον χώραν τά οποία καθίστων
αύτήν λίαν προβληματικήν. Καί έν πρώτοις τό άπονεμηθέν είς τούς πολίτας δικαίωμα τοΰ δικάζειν καί οί
μισθοί τούς οποίους έλάμβανον διά τήν υπηρεσίαν
ταύτην, ώς καί ή αΰξησις τοΰ αριθμού τών δικαστών
Jv8xa τών πολλών δικών τών συμμάχων, αϊτινες έδικάζοντο εις τάς ’Αθήνας εις τάς οποίας συνεσωρεύοντο
πλειότεραι υποθέσεις παρά είς δλην τήν Ελλάδα, δπερ
ήτο αρεστόν εις τόν λαόν διότι οί δασμοί, οί φόροι
καίτά ένοίκια τών οικιών ηύξανον διαρκώς, ώς ανα
φέρει δ ’Αριστοφάνης (Όρνιθ. 1430—1465). Οί πο,λϊται δχι μόνον ήσαν προθυμότεροι είς τήν επικερ
δή ταύτην ένασχόλησιν τοΰ δικάζειν, αλλά καί άπέστεργον πάσαν άλλην τοιαύτην καί έγιναν φιλόδικοι
καί σοφισταί. ‘Η πόλις τής Παλλάδος έβριθεν άπό
δικολάβους στρεψοδίκους καί συκοφάντας, άνευ γνώοεως μέν βαθείας τοΰ δικαίου, αλλά τολμηρούς καί
κούφους. Οί τοιούτου είδους άνθρωποι περιβεβλημένοι τήν δικαστικήν τήβεννον χάριν τριών οβολών
έφαντάζοντο δτι διηύθυνον τάς υποθέσεις τής πολι
τείας, ένφ έχειραγωγοϋντο αυτοί οί ίδιοι ύπό τών
αρχηγών τών διαφόρων μερίδων. 'Η διεξαγωγή τών
δικών ένεκα τών πολλών εορτών ήτο μακρά ενίοτε
δέ καίή δωροδοκία συνετέλει εις τοΰτο. Αί παρακλή
σεις καί αί κολακεϊαι τήν εποχήν έκείνην ειχον μεγάλην επιρροήν εις τάς αποφάσεις τών δικαστηρίων.
Πολλάκίς οί δικασταί συναρπαζόμενοι ύπό τών αγο
ρεύσεων άπεφάσιζον αδίκως, συνέβαινε δέ νά κατα
δικάζεσαι προτού άκροασθώσι τής απολογίας (Ίσοκρ.
ΙΙερί Άντιδ. 15-22) πολλάκίς παρά τούς νόμους.
Περί αυτών μάς λέγει δ ’Ισοκράτης τά έξη; « Πολλά
παρά γνώμην έντός δικαστηρίου αποβαίνει καί δτι
τύχη μάλλον ή τοΰ δικαίου κρίνεται τά παρ’ ήμϊν
(Ίσοκρ. 18—20). Ό δέ Ξενοφών έπι τοΰ αύτοΰ ζη
τήματος ώς εξής άποφαίνεται «Ούχ* δρά δ Σωκράτης
ότι οί ’Αθηναίοι δικασταί πολλούς ιιέν ήδη ιι ηδέν

πληρωμήν διά τήν συμβουλήν ποΰ σάς έδωκα.
.... Διότι εκτός τών άλλων, εξασκώ καί τό τοΰ
δικηγόρου έπάγγελμα, κύριε .... Moro»’ , δέκα
χιλιάδας δραχμάς, κύριε, (Ό Ούίλσων έξάγει
τδ πορτοφόλλιόν του, λαμβάνει έξ αύτοΰ δέκα
χαρτονομίσματα τών χιλίων δραχμών, τά άφίνει
έπι μικράς τραπέζης καί έξέρχεται ύ.τοκλινόμένος. *0 Α' Καϋηγητής στρέφων βλέπει τδν
Β Καϋηγητήν, ό όποιος έχει άποκοιμηϋή επί
τής πολυϋρόνας· του, καί λέγει πρδς τδν απερ
χόμενον Ούίλσων): Σιγά, σιγά, κύριε, μήπως
ξνπνήαη δ κ. συνάδελφος.
Ούίλσων. (Μέ χαμηλήν φωνήν). Χαίρετε,
κύριε.
Α' Καϋηγ. (δμοίως). Χαίρετε. (Περιπατεΐ

άδικοΰντας λόγο) παραχθέντες άπέκτεινον πολλούς
δ’ άδικοΰντας άπέλυσαν (Ξενοφ. Άπομν. Δ', και 5).
Ή ύπό τών δικαστών άγνοια τών νόμων καθίστα
τούς ρήτορας τολμηρούς και άνευθύνους παρερμηνεύοντας δέ κατά τό συμφέρον τους τούς νόμους (Αισχ.
Τιμοκρ. 178). Αί δωροδοκίαι και άλλα αίτια ώς πο
λιτικά και προσωπικά πάθη τών δικαστών κατά τών
δικαζόμενων ύπηγόρευον τάς αποφάσεις τών δικα
στών. 'Ο δεκασμός τών δικαστηρίων ήτο δυσχερής
ένεκα τοΰ μεγάλου άριθμοϋτων, έν τούτοις και τοΰτο
κατωρθώθη και οί Αθηναίοι έκατηγοροΰντο ώς δωροδώκοι. Κατά τόν Άριστοτέλην άναφέρεται ό Άνυ·
τος ώς πρώτος δικάσας τούς δικαστάς. Επειδή οΰδεμία σχέσις ύφίστατο μεταξύ τοΰ αδικήματος καί τής
ποινής κατά τό ’Αττικόν δίκαιον ή έκτίμησις περί τής
έπιβλητέας ποινής έπαφίετο είς τόν ένάγοντα, δστις
πολλάκίς έκ πάθους ή έκδικήσεως ηύξανε ταύτην, τά
δικαστήρια έδέχοντο τήν έκτίμησιν παρασυρόμενα καί
ταϋτα έκ τών ’ιδίων αισθημάτων ή έξ άλλων λόγων.
“Ενεκα τών ανωτέρω ή περί δικαιοσύνης πεποίθησις έχαλαρώθη, ή δέ άβεβαιότης περί τής έκβάσεως τών δικαστικών αγώνων έγέννησε τό γένος τών
συκοφαντών έκβιαζόντων τούς παρ’αύτώνάπειλουμένους νά έξαγοράσωσιτήν σιωπήν των δι’ αργυρίου
έλευθέρως (Ξενοφ. Άπομν. Β. Θ. I. Λυσ. Ζ. 39). 'Η
δημοκρατία τήν εποχήν έκείνην φιλύποπτος οΰσα
άπεδέχετο άβασανίστως πασαν κατηγορίαν κατά παν ■
τός δστις διελογίζετο τήν κατάλυσιν αυτής καί τήν
μείωσιν τών δικαιωμάτων τοΰ δήμου. «Οί λαϊκοί ι
δίως δικασταί έδούλευον τάς διαφόρους φατρίας καί
έξυπηρέτουν τά προσωπικά πάθη των». ’Ιδού δέ πώς
περιγράφει τήν κατάστασιν τότε τοΰ δήμου δ Πλού
ταρχος: < Ό ’Αθηναίων δήμος ευκίνητος έστί προς
οργήν, εύμετάθετος προς έλεον, μάλλον δξέως ύπονοεϊν ή διδάσκεσθαι βουλόμενος........Φοβερός έστιν
άχρι τών αρχόντων, είναι φιλάνθρωπος άχρι τών πο
λεμίων. (Ιίολιτ. Παραγγέλ. Πλουτ. § 3). Μόνον οι
νόμοι τοΰ Σόλωνος έτιμώρουν αύστηρώς τά αδική
ματα τά οποία έπηύξησαν καταπληκτικώς μετά τήν
έξωσιν ιδίως τών Πεισιστρατειδών.
(“Επεται συνέχεια)
Ν. Σαΐτας

κατά μήκος τοΰ δωματίου τρίβων τάς γεΐρας).
Θρίαμβος, ϋρίαμβος. (Αίφνης άκούονται ζητωκραυγαί εις τδν δρόμον, «.Ζήτω δ Ούίλσων !
Ζήτω ή Έλευϋερία! ». *0 Α' Καϋηγητής λαμ
βάνει τά δέκα χιλιόδραχμα, έξάγει τδ πορτοφόλλιόν του καί τά τοποϋετεΐ έντδς αύτοΰ λέγων)■
Αύτη ή κατωτέρα τάξις πάντοτε ϋά είνε άνάγωγος.’Ακούστε,άκοΰστε πώςάσχημονοΰν είς τούς
δρόμους. Άχ, αύτδς δ 'Ελληνικός λαδς ούδέποτε ϋά γίνη άνταξιος τής Κοινωνίας τών ’Ε
θνών σοβαρώς!........
Φωναϊ (είς τδν δρόμοα). Ζήτω ή Κοινωνία
τών ΈΛ'ών........
Αυλαία.
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

ΚΜΛΙΕΡΓΟΤΜΕΝΑΦΤΠ ΚΑΙ ΚλίΟΙΚίΛΙΑ ΖΩΑ
TO ΖΚΤΚΜΑ W ΓΥΝΑΙΚΟΣ
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(Συνέχεια)

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ^NSPSnOS
'Αφιεροΰται :

TKS QOYAEIAS

[Συνέχεια έκ τ ϋ προηγουμένου]

Στους άνδρας ποΰ ενθυμίζουν
μεσαιωνικές εποχές.

Κατάτά τέλητοΰ ΙβαΙώνος υπήρχαν στην
'Αγγλία κάπουΑέκατομμύρια γυναικώνδια τάς
οποίας δέν υπήρχαν ούτε εις τήν πραγματικό
τητα άλλ* οΰτε και κατά φαντασίαν διαθέσι
μοι σύζυγοι.
’Ασφαλώς σήμερον ό αριθμός των ηΰξησε,
διότι κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου αί τά
ξεις τών άνδρών έθερίσθησαν οχι ολίγον.
Ήτο πόλεμος τόν όποιον έπροκάλεσαν άνδρες,ποΰδιεξήχθημεταξύχωρών τάς δποίαςκυβερνοΰν άποκλειστικώς άνδρες Διά τόν λόγον
αυτόν τά 4 αύτά εκατομμύρια τών γυναικών
δέν ήσαν πλέον «περιττά», εύρέθη ή θέσις
των καί έπρεπε νά έργασθοϋν είς τάς διαφό
ρους πολεμικάς εργασίας, αν και καμμία άπό
αύτάς δέν ήθέλησε τόν πόλεμον.
'Εκείνο όμως τό όποιον ενδιαφέρει καί πολύ
μάλιστα είνε ή στάσις τών άνδρών—εργατών
άπέναντιτών γυναικών—έργατίδων, άφοΰ εΐνε
γεγονός δτι λόγφ τοΰ άριθμοΰ των, τουλάχι
στον, άν όχι δι’ άλλον κανένα - λόγον, αί γυ
ναίκες αύται έργάτιδις πρόκειται νά παίξουν
ένα πολύ σπουδαϊον ρόλον είς τήν ιστορίαν
τής άνθρωπότητος. Δέν πιστεύω δτι ή πλειονότης τών άνδρών υποκρίνεται εις τούς επαί
νους ποΰ επιδαψιλεύει είς τήν εργασίαν τών
γυναικών.
♦
**
Ή γυναίκες δέν έχουν ίπποτισμόν, και ούτε
αίσθημα τιμής, σύμφωνα τούλάχιστον πρός
τόν άνεγνωρισμένον κώδηκά τους. Δέν δίδουν
μεγάλην σημασίαν εις τό νά προδώσουν μυ
στικά, καθώς καί είς τό νά διαβάσουν γράμ
ματα τρίτων. Εΐναιπάντοτε έξυπνες είς τό νά
όσφρανθοΰν μίαν άντίξηλον ποτέ όμως δέν θά
έχουν τήν προθυμίαν νά δώσουν είς αυτήν
χεϊρα βοήθειας,

κολΑάται πάντοτε έπάνω είς τά όλιγώτερον
σπουδαία σημεία ενός ζητήματος είνε συχνά
καταπληκτική. Μέ παρεκάλεσαν προ ολίγων
ήμερών νά προσπαθήσω νά εύρω κάποιο πρόσωπον διά μίαν χηρεύουσαν θέσιν είς τήν
όποιαν άπητοΰντο εΐδικαί γνώσεις και προ
σόντα ενός εξαιρετικά καλοΰ χαρακτήρας.
Έτυχε νά γνωρίζω τό κατάλληλον πρόσωπον
— μίαν γυναίκα—τήν οποίαν και έσύστησα.
'Αλλά ή Διέυθύντρια τής έπιχειρήσεως δέν έμεινεν ευχαριστημένη μέ τήν ύπόδειξίν μου. Παρεδέχθη μέν δτι ή υποψήφιός μου εΐχεν δλα
τά προσόντα διά νά καταλά^η τήν θέσιν—
προσόντα ανώτερα άπό κάθε άλλην ίσως—
άλλά σάς βεβαιώ....δτι μοΰείνκι τελείως άδύνατον νά τήν πάρω. Ξέρετε....έχει χωρίση τόν
άνδρα της. Μάχην της υπέδειξα δτι μία έμπορική έπιχείρησις δέν έχει καμίαν σχέσιν μέ
τήν κοινωνικήν κατάστασιν ενός προσώπου.
Συνεφώνησεν είς δ,τι τής είπα, είς τό τέ
λος δμως μοΰ έπανέλαβε χωρίς νά άλλάξη
καθόλου τό επιχείρημά της : «Ναι μάλιστα,
έχετε δίκαιον. Δέν σάς αντιλέγω, άλλά... έχώρισε τόν άνδρα της. Και έδωσε τήν θέσιν είς
κάποιαν πολύ κατωτέρας ικανότητας.
ΊΙ στάβις

γυναίκας απέναντι
τοΰ άνδρός.

Ή γυναίκα άπέναντι ενός άνδρός είναι ή
αμυντική ή επιθετική, ”Η φοβείται δτι θά
τής έπιτεθοΰν ή δτι δέν θά τής επιτεθούν.
Μοΰ φαίνεται δτι είς τήν γυναίκα έδώσαμε
ψήφον διότι τήν φοβούμεθα.
Αυτές δμως θά ζητήσουν άκόμη περισσό
τερα δικαιώματα καί υπάρχει φόβος δτι θά
τά πάρουν. 'Υπάρχει δμως και φόβος δτι θά
πάρουν και δ,τι δήποτε άλλο ζητήσουν. Και
αυτό σημαίνει τό τέλος τής Μ. Βρεττανίας ώς
έθνους.
Είναι άρα γε πολύ άργά διά νά άναγνωριΉ περιωρισμ.ένη άποψι: τών γυνχικών. σθή τό γεγονός δτι οί άνδρες είναι άνδρες και
Πολλές γυναίκες έχουν άρκετήν θέ?ησιν, ή γυναίκες γυναίκες και νά κρατηθούν είς τά
ξεκινούν δμως είς τό έρχον των μέ πολύ αό όρια τοΰ φύλου των.
ΝΑΝΟ ΡΟΝΤΑΚΗ
ριστες καί συγκεχυμένες ιδέες. Δέν αισθάνον
ται καμίαν στενοχώριαν νά έξαπατήσουν τούς
ΣΤΗ /ΛΥΡΤΙ/Α
προϊσταμένους των. Ή φλυαρία εϊνε ή μάΜυρτιά
μου φουντωτή! π’δλόδροση νυφοΰλα μοιάζεις*
στιξτών γυναικών. "Οταν δέν έχουν νά ομι
σέ σκεπάζει δ χιονάτο; σου άνθος.
λήσουν γιά τίποτε, πααραδίδονται σέ άτέλειω- σαν
— Πες μου, γιατί τό κάτασπρο, τό αιθέριο λουλούδι
λειωτες, άχρηστες συζητήσεις γιά τό τίποτε. στυφός, κατάμαυρος νά καταντά καρπός ;
Ή μοιραία τάσις τής Γυναίκας νά προσΛάκ. Ο. Κκτβυφαΰ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΥΛΑ

'Η δέ «Γεωργική καί οικιακή οικονομία* τοΰ Γρηγορίου Παλαιολόγου τφ 1833—5 είς δυο τόμους τό
πρώτον τυπωθεΐσα, τυγχάνει βιβλίον περισπούδαστοι'
διά τήν καλλιέργιαν έν γένει τής γής, καί περιγράφει
λεπτομερώς πολλά φυτά ιδίως τά δημητριακά, τά λαχανώδη, τά χεδροπά καί τά βιομηχανικά. Ούτος έκ
Παρισίων,ένθα εΐχενέπίσημον δημοσίαν θέσιν, μετα
κληθείς ώς πρώτος οργανωτής τής γεωργίας έν Έλλάδι ίδρυσε κατ--τήν πρώτην έν.Ναυπλίφ γεωργικήν
Σχολήν καί άγροκήπιον- έδίδαξε δέ διά τοϋ έξαιρέτου αυτού βιβλίου ού μόνον τάς γενικάς άρχάς τής θε
ραπείας τής γής καί τής γεωργικής οικονομίας ώς καί
τής κτηνοτροφίας, άλλ’ είσήγαγε καί πλεϊστα νέα σπό
ρια, φυτά καί οπώρας, τά ευρωπαϊκά γεωργικά ερ
γαλεία, ών κατάλογον επισυνάπτει έν τελεί τοΰ Α'
τόμου, καί τάς νέας μεθόδου; τής επιστήμης τής γεω
πονίας, ας εΐχεν εφαρμόσει ήδη έν Γαλλία. Έν
ταΰθα δέν πρέπει νά παραλείψω καί εεερον μεταγενέ
στερον ιατροφιλόσοφον τόν μακ. Πύρλαν, δστις διά
τής έκδόσεως πολλών πρός χρήσιν τοΰ λαοϋ ιατρικών
συγγραμμάτων, έξελαΐκευσεν, ούτως εϊπεΐν, τήν επι
στήμην, άπεθησαύρισε δέ,ϊδία έν τοΐς Περιοδικοί;
αύτοΰ«Φοΐβος» καί «Παράφοιβος»,άπερ έπί 20ειίαν
έξέδιδε, πολυτιμωτάτας πραγματείας άναγομένας είς
τήν Βοτανικήν καί Γεωπονίαν ώς» καί τήν οικιακήν
οικονομίαν, εξετάζω ν έκαστον φυτόν ίστορικώς καί
πολλά έκ τών αρχαίων συγγραφέων προσκομίζων δι
δάγματα. Τά συγγράμματα τοΰ μακ. Πύρλα καί μέχρι
τής σήμερον άναγινώσκονται άπλήστως παρά τοΰ
λαού καί είναι τά μόνα εις τό είδος τοΰτο εγκόλπια
'τών οικογενειών.

ΙΣΤΟΡΙΑ! ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

01 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΚΔΟΤΑ! ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΧΛΩΡΙΔΟΣ
BOISSIER— HALACSY
Καιάτόν ΙΘ αιώνα ή χλωρίς τής Ελλάδος έξηρευνήθη καίέμελετήθηέπιστημονικώς άπό πάσηςάπόψεως.
Διότι ού μόνον ίστορίαι τής Βοτανικής τών αρχαίων
Ελλήνων έξεδόθησαν ούκ δλίγαι υπό διαπρεπών
Γερμανών ιδίως βοτανολόγων, πεπροικισμένων καί
δΓ άρτιας φιλολογικής μορφώσεως, καί τοιοΰτοι μετά
τον περίφημον εκδότην καί σχολιαστήν τοϋ Διοσκουρίδου Sprengel, είναι ό Lenz, δ Meyer, δ Hofmann
ο Sachs κ. ά. ϊνα τούς νεωτέρους καί σπουδαιό
τερους μόνον αναφέρω, ώ^ά καί μονογραφίαι πλεϊσται καί εξαίρετοι έγράφησαν" διά τοιούτων σπου-

Ση μ. Παρελείψαμεν ανωτέρω (σ. η') νά αναφέρωμεν δτι δ Fraas έξέδωκε χάριν τών φοιτητών αυτού
μικράν, τήν πρώτον Ελληνικήν Βοτανικήν,ύπό τόν
τίτλον : «Στοιχεία τής Βοτανικής καί περιγραφή τών
εντοπίων ώς ιατρικά χρησίμων φυτών έν ’Αθήναις
1839». Πόσον άτελώς έδιδάσκετο τότε ή Βοτανική έν
νοιαν λαμβάνει τις έκ τοΰ βιβλίου τούτου, δπερ ού
δένίτερον περιλαμβάνει ή σύντομονάναγραφήν τής διαιρέσεωςτώνφυτών κατάτό σύστηματοΰΛινναίου.Μετά
παρέλιυσιν ολίγων ετών, τφ 18ό3, ώς νομίζω, έξε-

δαίων έργασιών διηνοίχθησαν αί λεωφόροι τοΰ ιστο
ρικού τή; έπιστήμης ταύτης κλάδου είς τους αμέσως
έλθόντας ενταύθα νά έρευνήσωσι καί· συστηματικώς
άναγράψωσι τά φυτά τής συγχρόνου Έλλαδος. Έκ
τούτων, πλήρες καί τέλειον σύστημά τής χλωρίδος τής
Ελλάδος έξέδωκαν κυρίως . δύο, δ Bossier τήν
«FloraOrientalis» καί πάντων έσχατος δ Halacsyio
Conspectus florae Graecae τφ 1903, είς δύο τό
μους,, έ'ργον βαρύ επιστημονικόν καί είς ΰλην’πλουσιώτατον, περιλαμβάνον καί πλήρη βιβλιογραφίαν
ένος έκάστου φυτού.

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑ0’ ΗΜΑΣ ΧΡ0Ν01Σ
Καί έν αύιή τή Έλλάδι δμως ούκ ολίγη κίνησις
περί τά τοιαΰτα παρατηρεΐται. Οΰτω πολλά εγχειρί
δια Βοτανικής, Γεωργικής, Δασονομίας, Κηπουρικής
κττ. καί περιοδικά έτι έξεδόθησαν καί έκδίδονται, και
κήπος Βοτανικός συνεστήθη καί Γεωργικοί τελευταίου
σταθμοί καί Μουσείον Βοτανικόν πλουσιώτατον ά ιό
πολλοΰ ήδη έχει καταρτισθή. Πρός τούτοι; καί «Βα
σιλική Γεωργική Εταιρεία» προ πολλόΰ ύφίσταται, ήιις σκορπίζει καθ’ έκάστην φυλλάδια πρός
πρακτικήν οδηγίαν τών γεωργών καί κτηνοτροφώνκαί οί έκάστοτε δέ Τμηαατάρχαι τού Υπουργείου
υπερβαλλόντως έφιλοτιμήθησαν, ούτως δ κ. Σάμιοςρ
εις τών πολλά συντελεσάντων υπέρ τής έν Έλλάδι δα
σονομίας, δστις καί Περιοδικόν έπί σειράν έτών έξέδιδεν, εσχάτως δέ καί σύγγραμμα έξαίρετον περί τών
δασών τής Ελλάδος' καί δ νϋν Γενικός επιθεωρητής
Γεωργίας κ. Σπ. Χασιώτης, έκδίδων άπό τοΰ 1900 τά
«Νέα Γεωπονικά», διευθυνόμενα νϋν ύπό τοΰ φιλοπόνου καί φιλοπροόδου τμηματάρχου τής «Γεωργίας
κ. Κουτσομιτοπούλου, εγκαινιάζει νέαν φωτεινήν
περίοδον τή; γεωργίας έν Έλλάδι. Βεβαίως »εί κρέα
άπή τφ ταρίχφ στερκτέον», έφ’δσον θεωρητικώ; δέν
θυνάμεθα νά καλλιεργήσωμεν τάς έπιστήμας, αρκετόν
είναι νά μεταλαμπαδεύωμεν έκάστοτε είς τόν λαόν
τάθετικά καί πρακτικά πορίσματα τή; παρ’ άλ
λων έπιτελουμένης εργασίας, καί έν τούτφ εϊργάσθη άκαταπονήτως δ κ. Χασιώτης, δστις έν τοΐς
18 τόμοι; τοΰ περιοδικού αυτού άπεταμιεύσατο πλουοίαν καί θαυμασίαν ύλην πρός άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τή; Γεωργίας, Γεωπονία; καί κτηνοτροφίας- είναι
δέ άξιο; επαίνου καί κατά τοΰτο δ φιλόπονος οΰτος
Ήπειρώτης, δτι έξηρεύνησε καί λαογραφικώς τά τόιαύτα θέματα, συλλέξας καί περιγράψ α; μετά χάριτος,

δόθη πληρεστέρα «Έλλην. Βοτανική » ύπό τοΰ Λαβράνου. Ό Fraas συνέστησε τόν Βοτανικόν Κήπον
καί τήν Φυοιογραφικήν Εταιρείαν, θέσα; ούτωσί τάς
πρώτα; βάσεις τοΰ νϋν Μουσείου. Ό Landerer επί
σης τή συμπράξει τοΰ Βούρου καί Σαρτορίου έξέδωκε
τήν πρώτηνΈλλην.ΦαρμακοπΟιίαν(1837) καίτήνΦαρμακολογίαν (1853), έπί δλίγονδέ έδίδαξεκαί τήνΒοτανικήν διαδεχθείς τόν Fraas. Διορθωτέον ώσαύτως αύτόθι roBilderberg εί: Billerbecko.
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Πριν ή διαπεράνω τόν -λόγον ένταΰθα, ώς έπισφράγισμα αναφέρω τά ονόματα τριών άνδρών, τά
μέγιστα υπέρ τής έπιστήμης ταύτης έργασθέντων έν
‘Ελλάδι, τοΰ Όρφανίδου τοΰ Heldreich καί τοΰ
Γενναδίου. * ‘Ο μέν πρώτος ώς ευφάνταστος καί
καλλιεπής ποιητής διακρινόμένος, μετά έπιτυχεϊς σπου
δάς έν Παρισίοις υπό τόν πολύν Jussieu έχρημάτισεν
έπί σειράν ετών (από τοΰ 1849—1882) καθηγητής
τής Βοτανικής έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ,καί δέν
περιωρίσθη απλώς εις τό διδάσκειν, αλλά περιερχόμ ε
νός τάς ελληνικός χώρας, μετά τοΰ Boissier καί τοΰ
Heldreich έξηρεύνησε μετ’ έπιτυχίας αυτήν καί άνεκάλυψε πλεΐστα νέα φυτά, άπερ φέρουσιν ήδη τό
δνομα αΰτοΰ έν τή έπιστήμη, πολλά δέ κατώρθωσε
νά προσδιορίση έπιστημονικώς, καί συλλογήν δέ αυ
τής συνεκέντρωσε βοτανικήν πλουσίαν (έξ 80000
περίπου φυτών), ήν άγοράσας δ δμογενής Ροδοκανάκης προσέφερεν είς τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον.
Τάς σπουδαίας αΰτοΰ έπιστημονικάς πραγματείας καί
άλΛας χάριν τών πολλών έδημοσίευσεν έν τφ περι
οδική) «Γεωπονικά», δπερ έπί 4ετίαν έξέδωκε, καί
ένθα άπεθησαύρισέ πολυτιμωτάτας γεωπονικός καί
βιομηχανικός δδηγίας.
Ό Όρφανίδης εΰρεν αληθώς έν σπαργάνοις τήν
Βοτανικήν, καθ’ δν τρόπον ένεκαινίασε τήν διδασκα
λίαν αΰτής δ Fraas. Έν τώ μεταξύ ή έπιοτήμη
αΰτη εΐχεν έπιτελέσει γιγαντιαΐα βήματα έν τφ πεδίφ
τής ανατομίας καί φυσιολογίας τών φυτών, ας δ έλλην βοτανικός ήδυνήθη νά παρακολουθήση έκ τοΰ
σύνεγγυς έν Ευρώπη καί τάς νέας ταύτσς γνώσεις
καί προόδους ήθέλησεν έν μέτρο» πάντοτε νά μετα
λαμπαδεύσω έν τή πατρίδι αΰτοΰ. ‘Η κατάστασις

χεΐρας έπί τοΰ γραφείου. Σπουδάσας έν Γαλλία καί
τόΰ έθνους, έκ τών ερειπίων καί τής άμαθείας άνα- ’Αμερική διωρίσθη τμηματάρχης τής Γεωργίας έπί
θρώσκοντος, ήνάγκαζε πάντα σοφόν επιστήμονα κα'ι 17ετίαν ένταΰθα, έπειτα μετεκλήθη ΰπό τών ’Άγγλων
ακραιφνή πατριώτην νά χρησιμοποιήσω τήν έπιστή- καί έν τή Κύπρφ πρός διοργάνωσιν τή; Γεωργίας.
μην ώς θεράπαιναντών πρακτικών αναγκών (primum Οΰ μόνον δέ έφήρμοσεν τά τελευταία εΰρωπαϊκά συ
vivere deinde philosophare έλεγον οί αρχαίοι), στήματα έν τή Γεωργία καί Ζφοτεχνία άλλά καί πλεΐ
πρός τούτοις επειδή ή ελληνική χλωρίς δέν εΐχεν εί-< στα φυτά καί δένδρα αΰτός πρώτος μετεφύτευσεν έν
σέτι τελείως έξερευνηθή, ούτε τό φυτολογικόν Μου- Έλλάδι, άνεδείχθη δέ καί συγγραφεύς γονιμώτατος,
σεϊον (Herbarium) ήτο πλήρες, ώς έκ τούτου οΰ μό-1 έκδούς άλλα τε πολλά καί 12 τόμους τοΰ περιοδικού
νον έμελετησε τήν Βοτ. γεωγραφίαν τής ‘Ελλάδος! αΰτοΰ «Ελληνική Γεωργία», άλλά καί έν περιοδικοΐς
καί έφημερίσιν
έδημοσίευσεν οΰκ ολίγα. Διά
περί ής καί υπόμνημα ΰπέβαλεν εις τό συγκληθέν
τότε έν Παρισίοις Βοταν. συνέδρων, αλλά καί τούς τών δημοσιεύσεων παρακολουθών βήμα πρός
βήμα τάς νέας προόδους τής έπιστήμης καί άναγράπρώτους Βοταν. δρους αΰτός έδημιούργησε συνφδα
φων τήν τελευταίαν λέξιν αΰτής έσκόπει δ αοίδιμος
ταϊς άποφάσεσι τοΰ Συνεδρίου.
άνήρ νά διαδώσω παρά τφ λαώ τάς άναγκαιούσας
‘Ο δέ δεύτερος, δ Heldreich, είργάσθη μετ’ά^
γνώσεις καί πρακτικός δδηγίας πρός άνάπτυξιν τής
παραμίλλου ζήλουκαίγερμανικήςΰπομονήςέπίόΟ έτη έν
γεωργίας καί φυτοκομίας, διά τήν καλλιέργιαν τών
Έλλάδι,καί έξήτασενέπισταμένωςτά φυτάαΰτΰς,έκδούς
νέων φυτών, καί τήν χρήσιν τών νέων μεθόδων καί
διαφόρους διατριβάς είς διάφορα περιοδικά ελληνικά
εργαλείων, άπερ σχεδόν πάντα αΰτός εϊσήγαγε παρ’
καί εΰρωπαϊκά, καί έν ίδίοις δέ τεύχεσιν έξέδωκε τά
ήμΐν. Κύριον μέλημα αΰτοΰ ήτο πάντοτε τίνι τρόπφ
εξής : Die nuzpflangen Griechenlands, Flore de
l)ile Csephalonie, τήν χλωρίδα τοΰ Παρνασσού,' . νά-άποδείξη όποιον έθνικόν πλούτον ανεκμετάλλευ
των δΓ αδράνειαν δυστυχώς περιέχουσιν αί έλληνικαί
τής Αίγίνης, τής Θήρας καί Συμβουλάς πρός σύντα·1
χώραι έσχστως δημοσιεύσας έν ΐδίφ φυλλαδίφ.
ξιν τής χρωρίδος τών Κυκλάδων. Είς τούτον άνήκουσί
«Τά φαρμακευτικά τής Ελλάδος φυτά»,
προκαί πάντα τά περί Βοτανικής άρθρα έν τφ Έλληνικφ
έτρεπε τούς παρ’ ήμΐν φαρμακοποιούς πρός βιομη
Εγκυκλοπαιδική) Λεξικφ τοΰ Μπάρτ καί Χίρστ.
χανικήν έκμετάλλευσιν τής πλουσιωτάτης είς τά τοιΚαί περί τήν Ζφολογίαν είργάσθη δ Heldreich,
αΰτα έλλην. χλωρίδος. Έπίπίσης καί περί τήν ζωο
έκδούςτό μοναδικόν βιβλίον «La fauneGrece», δπερ
λογίαν καί δή τήν πτηνολογίαν ήσχολήθη δ Γεννά
έξετέθη είς τήν παγκόσμιον έκθεσιν τών Παρισίωνί
διος δημοσιεύσαςπολλάςπραγματείας έπιστημονικάς
1878. Διωρίσθη δέ έφορος τοΰ έν έχει 1858 ίδρυθέν-)
τε καί χάριν τών πολλών Τόσπουδαιότατον δμως
τος Φυσιογραφικοΰ Μουσείου καί έξέδωκε τό «Her-j
έργον τοΰ μακαρίτου εις δ έπί 20ετίαν δλην είργά
barium ».
σθη, είναι τό «Φυτολογικόν Λεξικόν», οΰ ήτοίΆλλ’ έκεΐνο, έφ’ φ έπισπαται τήν προσοχήν ημών I
μαζε καί δευτέραν έκδοσιν. Τό Λεξικόν τούτο,
είναι ό ζήλος καί ή έπιμονή αΰτοΰ μεθ’ ή; άνέλαβε
παρ’ δλας
τάς ελλείψεις,
ας δύναται νά
τόν αγώνα τής έξελληνίσεως τών ονομάτων τών φυ
έχη παν έργον πρωτότυπον (καί διά
τοΰτο
τών δι’ αρχαίων, ένίοτε δέ καί διά τών σωζομένων είς
ακριβώς
εΐχεν
αρχίσει,
δ
μακ.
νά
έκπονήση
καί δευ
τό στόμα τοΰ λαοΰ, συλλέξας έπιμελώς τά δημώδη j
τέραν έκδοσιν), είναι πολύτιμος θησαυρός έν τήγλώσταΰτα ονόματα καί έξακριβώσας αΰτά κατά τόπους
ση ημών. Είναι κυρίως έγκυκλοπαιδεία τής Βοτανι
Ταΰτα έξέδωκε μετά θάνατον αΰτοΰ δ κ. Μηλιακής καί Γεωπονίας καί περιλαμβάνει ΰπερδεκακισχίλια
ράκης τφ 1910 «Τά δημώδη ονόματα τών φυτών!
φυτά, ών εξετάζει τήν καταγωγήν, τήν ιστορίαν, τάς
προσδιοριζόμενα έπιστημονικώς;,συμπληρώσας αΰτά
καί έν τέλει προσθείς καί τά τής Κεφαλληνίας ΰπό ί
*Έν νεωτάτφ συγγράμματι («‘Ιστορία τής ’Ιατρι
Η.Τσιτσελή άναγραφέντα.
κής» τομ. Α' 1914), δ σκαπανεύς τής ιατρικής φιλο
Βεβαίως δ μακ. Heldreich έν τφ ζήλφ αΰτοΰ έν
λογίας κ. Σκεύος Ζερβός άποδεικνύει πόσον ένεφιτισιν αποτυγχάνει, έν οΐς δριμέως ΰπό τοΰ κ. Μηλοχώρησε τό σύμπτωμα τοΰ σφετερισμοΰ τής ξένης
λιαράκηέξελέγχεται, καί'ϊδε Βοτ. προλ. ιδ'—ιζ'κ. έ.),
δόξης, είτε έν γνώσει είτε έγ άγνοια, τοΰτο έν τή νεωαλλά πρέπει νά εϊμεθα επιεικείς, διότι «πασα αρχή
τέρφ ιατρική έπιστήμη' οΰκ δλίγας τών έξυμνουμένων
καί δύσκολος
*),
καί μάλιστα ώς έχει παρ' ήμϊν τό ζή
νεωτέρων ανακαλύψεων άνεΰρεν έν τοΐς συγγράμμασι
τημα τοΰτο' άλλως τε, «οΰχ έσιιν εΰρεϊν έργον έφ' φ
τοΰ 'Ιπποκράτους' ενθυμούμαι, έπί παραδείγματι,
οΰκ άν τις αιτίαν έ'χη». Ό Heldreich άπέτυχεν έν
τήν δΓ άτμοκαύσεως θεραπείαν τών νοσημάτων τοΰ
τισιν, άλλ’έπέτυχεν έν τοΐς πλείστοις, ή αποτυχία δέ έν
ενδομήτριου, ήν Ρώσσος τις συγγραφεύς, δ Sneguiέκείνοις δρν πρέπει νά άπελπίση ήμας' οΰδέ τήν θά
reff, παρουσίασεν ώς νέαν, καί έκαμεν οΰκ ολίγον θό
λασσαν έπαυσαν οί άνθρωποι νά πλέωσι, διότι συμρυβον, οΰ συμμετέσχεν, ώς μή ώφειλε, καί "Ελλην
βαίνουσιν ένίοτε ναυάγια.
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, δ κ. Καλλιοντζής, έκ‘Ο τρίτος είναι δ προ ολίγων μηνών μεταστάς πρός
Κύριον, Γεννάδιος, δστις παρά τοΰ πατρός αΰτοΰ,
τοΰ διδασκάλου τοΰ Γένους, κληρονομήσας τήν έξαίρετον έλλην ο μάθε ιαν καί τό φίλεργον, είργάσθη
άνενδότως ΰπέρ τής έπιστήμης καθ’ δλον τόν βίον,
καί άπέθανε σχεδόν 70της κρατών τήν γραφίδα εις

* Καί δ μακ. Άφεντούλης καίτοι φαρμακοποιός
έν τή Φαρμακολογία αΰτοΰ καί τή μεταφρασθείση
φυτολογία τοΰ Βισνέρου (» Στοιχεία Επιστημονικής
Φυτολογίας») τομ. 2. 1885’ θαυμάζεται ΰπό πάν
των έπί καλλιεπείς καί γλαφυρότητι ύφους καί διά
τοΰτο ή Φαρμακολογία αΰτοΰ άναγινώσκεται απλήστως καί νΰν έτι. Προ τούτου μεγάλως|είργάσθη έπί-

σης πρός^δημιουργίαν δρωνΒοτανικών καί Φαρμακο
λογικών δ έκδοτης τής πρώτης "πλήρους επιστημονι
κής Φαρμακολογίας Ν. Κωσ>ής (Άθήναις 1855),
δστις κάτοχος τής αρχαίας γλώσσης καί φιλολογίας
ήντλησε τό πολύτιμον ΰλικόν πρός δημιουργίαν τής
νέας έπιστημονικής γλώσσης έκ τοΰ άνεξαντλήτου
θησαυρού τής αρχαίας κληρονομιάς.

λόγου τάς άγροτικάς συνήθειας καί έορτάς τοΰ’λαοΰ,καί
τά περί τά τοιαΰτα δημώδη άσματα,δπερ άποδείκνυσιν
έναργώς δτι δ λαός εχεται άκραδάντως τής φυσιολατρείας τών προγόνων αΰτοΰ, ών αί πλέον δημοφιλείς
έορταί και θεότητες ήσαν αΐ αγροτικοί. ’Αλλά κα'ι
Γεωργικόν Δελτίον τοΰ υπουργείου έκδίδεται ύπό
τοΰ τμηαατάρχου κ, Σωκρ. Ίασεμίδου διευθυνόμενον, έν φ και Άλλων λογίων μελέται δημοσιεύον
ται' και δ εσχάτως δέ μετακληθείς πρός διοργάνωσιν
τής δασονομικής υπηρεσίας αυστριακός Stengel έδη ·
μοσίευσεν άρίστας πραγματείας περί τής καταστάσεως καί καλλιεργίας τών δασών έν Έλλάδι,
οϊτινες έδει άμέσως πάσαι νά έκτυπωθώσιν καί ελ
ληνιστί.’Αλλά πάντα ταϋτα φέρουσι μάλλον πρακτικόν
χαρακτήρα, σοβαρά έπιστημονική κίνησις έν ‘Ελλάδι,
κατ’ έμέ δέν ήρχισεν είσέτι, άφοΰ οΰδεμίαν επιστημο
νικήν Βοτανικήν Εταιρείαν, ούτε καν Ιίεριοδικόν
κατωρθώσαμεν ν’ άποκτήσωμεν, έκεΐνο δπερ γενικώς
χαί μετά λύπης παρατηρεί τις έν τοΐς σχετικοΐς συγγράμμασι τών νεωτέρων ‘Ελλήνων, είναι ή ελλείψει
άρτίας κλασσικής καί φιλολογικής μορφώσεως άγνοια
τών αρχαίων πι γών καί τής ιστορίας έν γένει έκάστου ζητήματος, πρός δέ τούτοις γλωσσική ανωμαλία
καί απειροκαλία,
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ποικιλίας, τόν τρόπον τής καλλιεργίας καί άναπτύξεως, τήν πολλαπλήν χρησιμότητα, τάς έγγενεΐς νό
σους καί τά μέσα τής θεραπείας αΰτών κ.τ.τ. ούτως,
ώστε πολλάκις έκαστον άρθρον άποτελεΐ ιδίαν πλήρη
μονογραφίαν μετά καταπλησσούσης άκριβολογίας καί
λεπτομέρειας γεγραμμένην.
Καίτοι δέ ώς βοηθήματα έχει ξένα συγγράμματα’
γαλλικά, αγγλικά καί ιταλικά (δυστυχώς τήν γερμανικήνδέν έγνώριζε),έν τούτοιςτηρεΐάνεξαρτησίανκαί έλευθερίαν είς τήν χρήσιναΰτών,πανταχοΰ δέδιακρίνει
τις τήν ατομικότητα αΰτοΰ καί τήν ελληνικήν μεγαλοφυίαν. "Οταν δέ άναλογισθή τις, δτι δλα τά περί
έλλην. <χλωρίδος μέρη είναι κατά τό πλεϊστον προϊόν
τής ιδίας μελέτης καί πείρας τοΰ συγγραφέως, απο
καλύπτεται εΰλαβώς προ τοΰ γιγαντιαίου έργου, δπερ
προστίθεται είς τήν έλλην. φιλολογίαν. Ένταΰθα
έκεΐνο δπερ οφείλω νά τονίσω είναι δτι καί οΰτος
ένεφορεϊτο ΰπό τών αΰτών καί δ Heldreich ιδεών,
τής έλληνοποιήσεως τής Βοτ. ονοματολογίας, καί συνεισέφερεν είς τοΰτο οΰκ ολίγα' είς τά έργα τοΰ Γεν
ναδίου πανταχοΰ διαλάμπει τό άρχαΐον ελληνικόν
πνεύμα, ή δέ φιλοπατρία τοΰ άνδρός δέν εΐχεν δριον,
διά τούτο αποτροπιάζεται πάν τδ ξένον καί δθνεΐον.
Όθεν αποφεύγει έπιμελώς τήν χρήσιν τών ξέ
νων λέξεφν καί ανελλήνιστων βοτανικών δρων, κατα
φεύγουν πάντοτε είς τόν άκένωτον θησαυρόν τής
ελληνικής γλώοσης τής τε άρχαίαςκαΐ τής νέας. "Εχων
ΰπ’ δψοί δ μακαρίτη; δτι τό είναι ιιαλλον διά τοΰ
γίγνεσθαι κατανοεΐται, ανατρέχει περί έκάστου φυτού
είς τάς αρχαίας πηγάς, έξετάζων αΰτό ίστορικώς, έφ’
ο σου ήδύνατο, άποδεικνύει δ’ έν πολλοΐς δτι τά πλεΐ
στα τών άρχαίων ονομάτων τών φυτών έσώθησον είς
τό στόμα τοΰ λαοΰ μέχρι τοΰ νΰν, τό δέ σπουδαίοτερον, πολλάς τών νεωτέρων γνωμών καί άνακαλύψεων θεωρουμένων πρωτοτύπων, άνευρίσκει έν τοΐς
συγγράμμασι τών άρχαίων ‘Ελλήνων. Τό τοιοΰτον
δυστυχώς συμβαίνει καί είς τάς άλλας έπιστήμας,
ούτω δέ οϊ μαθηταί σφετερίζονται έν γνώσει ή έν
άγνοια τήν δόξαν τών διδασκάλων *.
(Έπεται συνέχεια)

θειάσας έν τή Έγχείρίστική αΰτοΰ τήν σπουδαίαν
τοΰ Ρώσσου άνακάλυψιν ! Όπόσον σπουδαίαν άλλά
καί βαρεΐαν συγχρόνως κληρονομιάν παρέλαβον παρά
τών προγόνων αΰτών οί "Ελληνες! Είς πάντα άλλον
ίσως έπιτρέπεται ή άγνοια, οΰδαμώ; δμως είς τούς
έπί πατραγαθίφ καί μόνον έναβρυνομένους.
Ό Γεννάδιος ήνοιξεν ήμΐν πρώτος τών καθ' ήμάς
γεωπόνων καί β ιτανικών τούς θησαυρούς τής αρχαιό
τητας, καί κατέδειξεν δποΐα άγαθά δυνάμεθα νά ποριζώμεθα έντεΰθεν χάριν τής έπιστήμης καί πρός άάνάπτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών τής χώρας ζπόρων. Αΐωνία αΰτοΰ ή μνήμη !
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. Τόν μήνα αύτόν τά θέατρά μας έζηκολούθησαν τάς παρα
στάσεις των μέ ένα πρόγραμμα περιωρισμένον, σύμφωνα
άλλως τε πρός τήν έποχήν τήν όποιαν διερχόμεθα.
Γιά τοΰιο αί παραστάσεις τοϋ θεάτρου τοϋ 'Ωδείου εις
τό Βασιλικόν θέατρον προσείλκυσαν ευθύς άμέσως τήν προ

σοχήν τοΰ Άθηναίκοΰ κοινοΰ. Μέ παραστάσεις άπογευματινάς,μέ τιμάς σχεδόν λαΐκάς καί μέ έμφάνια.ιν έργων κλα
σικών καί θιάσους μέ στοιχεία εκλεκτά, δέν ήμποροΰν παρά
νά δημιουργήσουν τήν φήμην τής έπιτυχίας, τήν οποίαν
έπιδιώκουν. Ήρχισαν μέ τόν «Βιβλιοθηκάριον» τοΰ Μόζερ,
κωμωδίαν, ή οποία ήρεσε πραγματικώς είς τό κοινόν.
Άλλως τε δέν ήτο νέον τό έργον, άφοϋ τό έγνώριζε άπό τάς
παλαιάς παραστάσεις τοΰ Β. Θεάτρου. 'Όπως καί τότε έτσι
καί τώρα ή χαριτωιιένη αυτή φάρσα τοΰ Μόζερ άφήκε τάς
καλλιτέρας εντυπώσεις. Είς τοΰτο βεβαίως συνετέλεσε καί
ή επιτυχής διδασκαλία αυτού. Εϊς συνολον αρμονικής σχε-

M2
δόν έκτελέσεως τήν οποίαν δέν είχαμε συνηθίσει έως τώρα.
Ολα τά πρόσωπα είς τήν θέσιν των. 'Όλα μέ άγάπην
καί ενδιαφέρον πρός τήν Τέχνην. Καί αυτό βεβαίως είναι τό
σπουδαιότεραν διά τούς νέους καλλιτέχνης τής Σκηνής.
Μετάτόν «Βιβλιοθηκάριον» τό θέατρον τοϋ ’Ωδείου έπαι
ξε τόν «Ρωμαΐονκαϊ τήν Ίουλιέτταν. Τό Σαιξσπήριον άριστούργημα δέν εΐνε βεβαίως εδκολον είς τήν άπό σκηνής
διδασκαλίαν. ’Αλλά καί εις αυτό δέν ύστέρησεν ό θίασος
τοϋ ’Ωδείου. Τόν ρόλον τοΰ Ρωμαίου τόν ΰπεδύθη ή δε
σποινίς Κοτσάλη. Τό πράγμα ήτο άκόμη δυσκολώτερον. Τό
ταλέντο δμως τής δεσποινίδας Κοτσάλη τήν έσωσε άπό μιαν
μεγάλην δυσχέρειαν. Καί όχι μόνον τήν έσωσε άλλά καί τήν
άνεβίβασεν είς όρια τής έπιτυχίας^καί μάς παρουσίασεν ένα
Ρ.ομαΐον εντελώς αντάξιον τοϋ μεγάλου ερωτικού του πάπάθους.
Ή δεσποινίς Μπενή-Ψάλτη ώ; Ίουλιέττα τελεία είς τόν
ρόλον της * καί μετρημένη ε>? κινήσεις, είς πάθος καί είς
κατακτητικήν γλυκύτητα.

εΚΛΙΠΟΥΣΑΙ

573

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!

ΠΛΑΤΩΝ Ρ0Δ0ΚΑΝΑΚΗ1

'Αδόκητος ή εϊδησις τοΰ θανάτου τοΰ Πλά
τωνρς Ροδοκανάκη, έπροκάλεσε τήν πιδ οδυνη
ρήν κατάπληξιν.
*0 λεπτός νεανίας, ό άκούραστος μελετητής
μιας ωραίας εθνικής ζωής τοΰ "Ελληνισμού
ύπέκυψεν εις οδυνηρόν νόσον και άπεστέρησεν
οΰτω τήν ελληνικήν λογοτεχνίαν άπδ ενα ισχυ
ρόν παράγοντα εξαιρετικής πνευματικής ερ
γασίας.
Ή ζωή δεν έγει καμμίαν ελαστικότητα στάς
εκδηλώσεις της. 'Αφήνει ασυγκίνητα νά τής
παίρνουν άπδ τάς τρίβους της τούς πιδ διαλε
'Υπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Καλομοίρη καί Καζαντζή
έδόθη εις τό Δημοτικόν ή Συναυλία τής Στρατιωτικής ’Ορ χτούς, τούς πιδ εργατικούς, τούς πιδ πνευμα
χήστρας. Ή ορχήστρα έξετέλεσε διά πρώτην φοράν μίαν
Ραψωδίαν τοΰ κ. Βρυωνίδου, ή οποία υπόσχεται πολλά διά τικούς, νομίζει κανείς δτι μόνη της διώχνει ό
τό μέλλον. Επίσης έξετελέσθησαν καί συνθέσεις τοΰ κ.
λους εκείνους ποΰ μπορούν νά τήν έξωραϊσουν,
Λάλιόυ γνωστού διά τό μουσικόν του τάλαντον καί άπό άλ
νά τήν γλυκάνουν, νά τήν εξυψώσουν.
λος εκτελέσεις έργων του.
"Εσπρωξε στδ δρεπάνι τοΰ χάρου, ενα άληε
θινδ καλλιτέχνη τής σκέψεως και τοϋ λόγον.
— Συναυλία. Άγγελοπούλου
Ενα καλλιτέχνη ιστορικό ποΰ ήξευρε νά ζωνΕίς τό Δημοτικόν έδόθη ή προαγγελθεϊσα συναυλία τοΰ
τανεύη λησμονημένες στιγμές τής Βυζαντινής
Έλληνος βαρυτόνου κ. Άγγελοπούλου. Είνε γνωστόν τό τά
λαντον τοΰ συμπαθούς καλλιτέχνου. Είς τήν συναυλίαν του μας εποχής ποΰ είναι γιομάτη άπδ μεγαλείο
δέν ήμποροΰσε παρά νά ένθουσιάση όλους τούς θαυμαστός
τον. Έτραγούδηόε μέ τήν τέχνην καί τήν δΰναμιν ποΰ τόν εθνικό, επιστημονικό, κοινωνικό, πολιτικό,
διακρίνει. Είς εκείνο όμως ποΰ συνεκλόνισε τό θέατρον ήτο θρησκευτικό, στρατιωτικό, καλλιτεχνικό. Ποΰ
τό «Pietta Signore» τοΰ Stadella. "Ολον τό πάθος είναι γιομάη ^άπδ μυστήριο, άπδ ιδιότυπη j
όλη τήν άγωνία τήν οποίαν περικλείει τό καλλιτέχνημα αυ
τό, ό κ.Άγγελόπουλος τήν έξωτερίκευσενείς τήν τέχνην του ζωή, δημιουργημένη μέσα στή Βασιλεύουσα και
καί' μέ τήν θαυμασίαν του φωνήν διερμήνευσε τό Λυρι εις τάς κυριωτέρας πόλεις τοΰ Βυζαντίου άπδ
κόν αυτό άριστούργημα είς τήν εντέλειαν.
Είς τήν συναυλίαν τοΰ κ. Άγγελοπούλου ει’ιγενώς συνέ- τήν άλληλοεπίδρασι 'τής ’Ανατολής πρδς τήν
πραξαν οί κ. κ. Βολωνάκης καί Ξανθόπουλος.
Δύσιν, τοΰ ελληνισμού πρδς τδν άσιανισμόν, τής ί
Ρώμης πρδς τάς ’Αθήνας. Αύτδν τδν εθνικό
εργάτη, αύτδν τδν γνήσιον ιστορικόν, διακρι- ι
θέντα καί είς το θέατρον, άπεστέρησεν ή Μοίρα
ΕΡΜΕΤΤΕ ΝΟΒΕΛΛΙ άπδ τήν οικογένειαν τών διανοουμένων στήν ί
’Από τήν ’Ιταλίαν ήγγέλβη ό θάναττος τοϋ ’Ιταλού Καλ άκμή τής ηλικίας του, τής δράσεώς του, τών
λιτέχνου Έρμέττε Νοβέλλι.
ονείρων του. Ή Πολιτεία ή όποια τδν είχε
'Ο Νοβέλλι ανήκε εις τήν εκλεκτήν χορείαν τών μεγάλων
Ιταλών καλλιτεχνών τοϋ θεάτρου. Άπέθανεν είς ηλικίαν 68 τάξει "Εφορον τώνΒνζαντινώνάρχαιοτήτων Θεσ- I
ετών. Οί ’Αθηναίοι τόν έγνώρισαν πρό δεκαπέντε ετών, όταν γαλατικής έτίμησεν έπαξίως τδν νεκρόν του. 1
έπαιξε εις τό Βασιλικόν Θέατρον διερχόμενος έξ Αθηνών.
II κοινωνία έξεδήλωσε βαθεϊαν τήν θλΐψιν της 1
, και οί διανοούμενοι κύκλοι έθρήνησαν μέ ειλι- ■
‘Η 'Ομάς Τέχνης είς τήν αίθουσαν τής Διαφημιστικής κρίνειαν τδν θάνατόν τον. Γιά τούς δύσμοιρους I
Εταιρείας ή «’Ανατολή» έκαμε τήν πρώτη Καλλιτεχνική γονείς ας παραμείνη άμυδρά παρηγορία ό πό· 1
της Έκθεσι άπό έργα 'Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.
νος όλων εκείνων ποΰ έγνώριζον τίνα απώλειαν I
‘Η Έκθεσις έσημείωσεν αρκετήν επιτυχίαν. Έργα έπωλήΟησαν πολλά.
ύφίστατο ή άναγεννωμένη πατρίς είς τδν εύγε- 1
νικδ δρόμο τής Τέχνης καί τώνΓραμμάτων.
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Είσήλθομεν είς τό πρώτον μεταπολεμικόν
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1919
έτος. Και εν*ω φαινόμενα δτι βαδίζομεν πλη- λήψεις στενάς, τάς οποίας τροφοδοτούν παρα
σίστιοι πλέον πρός τήν ειρήνην, δίπλα μας στάσεις, εντυπώσεις, γνώμαι, σκέψεις τής εγ
αντιλαμβανομεθα διαγραφόμενα ηφαίστεια κεφαλικής λειτουργίας τοϋ ανθρώπου, είναι
έτοιμα να εκραγοΰν καί πάλιν, σκορπίζοντα τελείως ανίκανος νά άναρριχήθή είς τό ύψος
ίσως νέας πολεμικός λάβας.
τών μεγάλων ιδανικών τής ζωής.
Και είνε τούτο φυσικόν.
Η ανθρωποτης περιστρεφόμενη είς άντι"Ενα ανθρώπινο μυαλό δσονκαί αν άφθονη

εις κύτταρα διαφωτισμού καί ανθρωπιστικής
λάμψεως ουδέποτε θά είναι δυνατόν νά διαπλασθήή έξελιχθή είς μίαν πλήρη καί άνέφι%τον τελειότητα.
Θά ύπάρξη κάποια ατέλεια Ατέλεια απο
λόγων πατριωτικού εγωισμού ή έκλόγωνπροσωπικοΰ έγωίσμοΰ ή άπό αντιλήψεις ύπερφιαλιστικής φυλετικής ιδεολογίας, ή άπό δρμής
ακράτου φιλοδοξισμοΰ, ή άπό άσυναισθήτου
έπηρεασμοϋ γνωμών καί ιδεών ,γύρω του όρχουμένων.
’Ατέλεια τοιαΰτη ώστε νά κλονίζη καί τάς
θαυμασιωτέρας προθέσεις καί νά ύπονομεύη
καί τούς πλέον ευγενικούς υπολογισμούς.
Καί ευθύς αμέσως άπό τών πρώτων Συνε
δριάσεων τής Συμμαχικής Διασκέψεως, τής
διακηρυχθείσης ώς τό άκρον άωτον τής ανθρώ
πινης Δικαιοσύνης, άντιμετωπίζομεν τήν εικό
να τής συμφεροντολογικής, τής υπολογιστι
κής, τής φυλετικής σκέψεως.
Ευθύς αμέσως καί είς τήν σύνθεσιν τών
προσώπων καί είς τόν αριθμόν τών πληρεξου
σίων *αί είς τόν τρόπον τής δημοσιεύσεως τών
άποφ άσεων τών Συνέδρων καί είς τάς έν γένει διαθέσεις αί όποΐαι γίνονται έκδηλοι έφ’
όσον εξελίσσονται αί έργασίαι τοΰ Συνεδρίου
καταφαίνεται τό πρώτον νέφος τής άνειλικρινείας, διαγράφεται ή πρώτη ανθρώπινη αδυ
ναμία καί ή πρώτη ύποχώρησις τής αλήθειας.
Οί ’Ιταλοί πρώτοι δείχνουν τό καλόν παρά
δειγμα. Τά θέλουν δλα δικά τους. Καί διά νά
μή μανθάνη καί ό κόσμος τάς αξιώσεις των
ζητούν καί ρί συνεδριάσεις νά γίνωνται έν
κρύπτω καί παραβύστω καί τά πρακτικά τών
συνεδριάσεων αύτών νά παραμένουν γνωστά
είς τά ελάχιστα μέλη τοΰ Συνεδρίου. Οί φίλε λεύθεροΓΑγγλοι άτυχώς δέν έφάνησαν δυσφοροΰντες διά τάς ’Ιταλικός αξιώσεις. Κάθε άλ
λο μάλιστα.Καί τάς ύπεστήριξαν. Τουναντίον
οί ’Αμερικανοί προσκείμενοι πρός τά ιδανικά
τής ’Αλήθειας καί τής Δικαιοσύνης έζήτησαν
δημοσία; συνεδριάσεις προσιτός σέ κάθε αντι
πρόσωπον τής κοινής Γνώμης. Οί Γάλλοι υπέ
δειξαν μέσην οδόν, ήτις καί έγένετο δεκτή.
Απεφασίσθη λοιπόν νά μή παρέχεται ούδεμία
άνακοίνωσις είς τόν Τύπον εξαιρέσει τών έπισήμων αποφάσεων. Θά έκδίδωνται λοιπόν
καθημερινώς έπίσημα άνακοινωθέντα. Επί
σημον δέ ανακοινωθέν θά πή έπίσημον ψεΰδος-μικρό ή μεγάλο άδιάφορον, θά πή διατύπωσις πραγμάτων υπολογιστική, θά πή δ,τι
θέλετε, άλλα αλήθειαν καί Ούϊλσώνειον άντίληψιν δέν θά πή.
’Ιδού λοιπόν αμέσως ή πρώτη ήττα τής
Αληθείας καί τής Δικαιοσύνης. ’Ιδού τό πρώ
τον δείγμα τής ανθρώπινης στενότητος ή ο

ποία παρασύρει καί αυτόν τόν άντιπρόσωπ ον
τού Ύπερτάτου ’Ιδανισμού.
Ούκ" ήν άλλως γενέσθαι.
Ούτε ό τετραετής σπαραγμός τής ζωής έστάθη ικανός ν’ άλλάξη τόν άνθρωπον. ‘Υπο
λογισμός, συμφέρον καί υστεροβουλία θά δι
ευθύνουν τάς πράξεις τής άνθρωπότητος.
Ούτε ή άγωνία της, ούτε τά μαρτύριά της εί
ναι ικανά νά σύγκινοΰν τούς ’Αριστεΐς τής
ζωής, οί όποιοι εύρέθησαν διέποντες καί κα
νονίζοντας τάς τύχας της. Γιά τούτο πολύ φο·
βούμεθα γιά τά Ελληνικά Δίκαια καί τά
εθνικά ονειροπολήματα τής Ελληνικής ψυχής.
"Ενας κολοσσός παλαίει είς τόν στοΐβον
τών ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάνων, παλαίει μέ
ειλικρίνειαν, μέ ευστάθειαν, μέ σύνεσιν, μέ
θέλησιν, μέ αποφασιστικότητα. "Ενας έθνικός
πρόμαχος άντιπαρατάσσεται είς τόν δγκον τής
αδικίας καί τής άπληστείας τών εχθρών μας
καί ή φωνή του παλλομένη άπό ειλικρίνειαν
καί ζωήν αγωνίζεται νά διαφώτιση τάς συνει
δήσεις τών ισχυρών’Αρχηγών τών Κυριάρ
χων Εθνών τοΰ Κόσμου περί τών άναμφισβητήτων καί άπαραγράπτων δικαίων μας.
Θά άκουσθή ή φωνή τοΰ "Ελληνος Πρω
θυπουργού : Είναι ή μόνη έλπίς τής αγωνιώσης ‘Ελληνικής ψυχής ‘Αντιπροσωπεύει έπα
ξίως τόν εύγενέστερον Λαόν τοΰ Κόσμου θυσιασθέντα καί πάλιν υπέρ τής διεθνούς ευ
τυχίας καί χαράς. Θυσιάζεται καί τήν στιγμήν
αυτήν άκόμη συμμετέχων είς επιχειρήσεις ξένας πρός ίδιοτελεϊς σκέψεις καί μόνον διά νά
μή φανή κατώτερος τού ιστορικού του παρελ
θόντος καί τής άνεγνωρισμένης γενναιοφροσύνης του.
Γύρω δέ είς τήν φωνήν τοΰ Προέδρου μας
καί τάς διαμαρτυρίας τοΰ ’Αλυτρώτου ‘Ελλη
νισμού καί τόν πόνον τών άδικουμένων ’Α
δελφών μας καί τήν λαχτάραν τής Θράκης καί
τήν αγωνίαν τής Σμύρνης καί τήν άπόγνωσιν
τών Δωδεκανήσων καί τής ’Ηπείρου τήν απο
φασιστικότητα καί τόν ενθουσιασμόν τών
Κωνσταντινοπολιτών καί τών Ποντίων τάς
επικλήσεις, συνεγείρεται επιβλητική τών φι·
λελληνικών κύκλων ή διαφωστική γνώμη. Καί
άπό τήν έχθίστην άκόμη ’Ιταλίαν άκούονται
γνώμαι υπέρ τών Ελληνικών Δικαίων. Καί
άπό τήν Τουρκικήν άκόμη συνείδησιν αναπη
δά μία άκτίς διαφωτίζουσα τήν Διεθνή αντί\
ληψιν περί τής υπεροχής τοΰ 'Ελληνικού πο
λιτισμού. Καί κορυφαί τής Έπιστήαης, τής τής Πολιτικής, τής Δημοσιονομίας τής ’Αμε
ρικής, τής ’Αγγλίας, τής Γαλλίας, τής Ελβε
τίας, τοΰ Βελγίου, τής ’Ολλανδίας έρχονται
επίκουροι είς τήν προσπάθειαν τής έπικρατήσεως τής ιδεώδους ‘Ελληνικής φυλής. Καί ή
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'Αρμενία καί ή Ρουμανία καί ή Σερβία καί ή
Ουκρανία καί ή Γιουκοσλαβία καί ή Πολωνία
συναισθάνονται τήν ύποχρέωσιν νά διακηρύ·
ξουν δτι δέν πρέπει νά άδιζηθή ή κοιτίς τοΰ
Ωραίου καί τοϋ ’Υψηλού.
Έν τφ μεταξύ απασχολεί τήν Συμμαχικήν
Συνδιάσκεψιν τδ Γερμανικόν καί τό Ρωσσικόν πρόβλημα, μέσα στο όποιον άναμιγνύεται
καί τό Πολωνικόν καί τό Ουγγρικόν καί τό
’Ιταλικόν καί τό Σερβικόν καί πληθύς άλλων
δευτερευούσης σημασίας ζητημάτων.
’Υπέρ πάντα όμως ταΰτα προβάλλει απει
λητική ή Γερμανική άντίληψις.
Αί δηλώσεις τοΰ Προέδρου τής Γερμανικής
Κυβερνήσεως Δρ.Έμπβρτ πρό τής Έθνοσυνελεύσεως καί τοϋ Υπουργού τών ’Εξωτερικών
τής Γερμανίας περί τοΰ δτι δέν θ’ άνεχθή ή
χώρα αΰτη ταπεινωτικήν ειρήνην, έν συνδυασμφ πρός τήν ανώμαλον έσωτερικήν καιάστασιν καί πρός τάς αντιλήψεις τοΰ Μπολσεβικισμοΰ έν Ρωσσία, παρέχουν σοβαράς ανησυ
χίας είς τήν έν Παρισίοις Δημοκρατικήν ’Αν
τιπροσωπείαν τών Λαών. ’Απόρροια δέ τών
σοβαρών αυτών ανησυχιών ΰπήρξεν ή άπόφα
σις τοϋ Άνωτάτου Πολεμικού Συμβουλίου,
δπως κρατήσουν οϊ τε ’Άγγλοι καί Αμερικα
νοί εις τήν ’Ηπειρωτικήν Ευρώπην ολόκληρα
εκατομμύρια ένοπλων δυνάμεων. Ούτως ή
Γερμανική παλινστροφία θά σκεφθή πολύ αν
τής έπιτρέπεται ν’ άντιμετωπίση καί πάλιν τόν
όγκον τής συμμαχικής αποφασιστικότητας.
Έπελθούσης δέ ήδη καί τής άναδείξεως τοΰ
πρώτου Προέδρου τής Γερμανικής Δημοκρα
τίας διά τής εκλογής τοΰ τέως Καγκελαρίου
Έμπερτ έλπίζεται δτι ή Γερμανία θ’ άποδεχθήάγογγύστωςκαίάδιαμαρτυρήτως τάς απο
φάσεις τών Άνωτάτων ’Αρχηγών τών Συμ
μαχικών Στρατευμάτων, αί όποϊαι θά έπ· βλη
θούν διά τής νέας ανακωχής. Ή σιδηρά ανάγ
κη θά κατισχύστ) δχι μόνον έπί τοΰ Γερμανι
κού Λαοΰ, άλλά καί έπί τοΰ Ρωσσικοΰ καί
έπί δλων έκείνων οί όποιοι νομίζουν δτιεύρον
τήν ευκαιρίαν νά οργιάσουν είς βάρος γειτονι
κών ή αδυνάτων Λαών.
Λήγοντος τοϋ μηνός αγγέλλεται καί ή πρώ
τη συνεδρίασις τής Επιτροπής διά τήν έξέτασιν τών Ελληνικών δικαίων. Ή Επιτροπή
άποτελεΤται άπό οκτώ μέλη άνά δύο αντιπρο
σώπους Γάλλους, ’Άγγλους, Αμερικανούς
καί ’Ιταλούς. Λεπτομέρεια καμμία δέν έγνώσθη. Άλλά κανείς δέν πρέπει ν’ άμφιβάλλη
περί τής δυνατής δικαιοσύνης δταν συμμετέ
χουν δ Καμπών, δ Κριού, ό Άνταμς καί δ
Νταίϋ.

Δ. Λ. Ζ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Μία πεντηκσνταετηρίς καί μία είκοαιπενταετηρίς άπεφασίσθη νά έορτασθώσι κατά τό ήδη
άρξάμενον έτος. Ή πεντηκονταετηρίς τοϋ πρυτάνεως τών ελληνικών
Έορται Γραμμάτων γραμμάτων κ. Μπάμκαί Τεχνών
πη ’Αννίνου καί ή εί·
κοσιπενταετηρίς τον
πρύτανεως τής μουσικήςκ. Διονυσίου Ααυράγκα. Άμφοτέρων άριστέ ων τών Γραμμάτων
καί τής Τέχνης.
Έορται άπορρέουσαι άπό γεγονότα μακρας
πνευματικής καί καλλιτεχνικής εργασίας, δέν
είναι συνήθεις είς τόν τόπον μας.
‘Ηάντίληψις καί ή έννοια τής αλληλεγγύης
δέν είναι συμφυής μέ τήν ελληνικήν ψυχήν.
Καί αν υπάρξουν συνασπισμοί καί ενώσεις δια
νοουμένων άνθρώπων, δεν θά έχουν νά έπιδείξουν βαθεΐαν τήν έννοιαν τής συνεργασίας. Καί
αύται περιορίζονται διά τούς ολίγους. Γίνονται
πηγαί έκμεταλλεύσεως ή ώρισμένων ατόμων ή
ώρισμένης κλίκας. Παράδειγμα ή εταιρεία μας
τών Θεατρικών Συγγραφέων. Νομίζει κανείς
ότι ίδρύθη γιά ώρισμένα πρόσωπα, γιά ώρισμένα άτομα. "Ολη ή κίνηοις τής ‘Εταιρείας
αυτής έκπηγάζει άπό ώρισμένα ονόματα. Αυ
τοί τιτλοφόροι, αυτοί άνακαινισταί, αυτοί διοργανωταί, αυτοί θορυβοποιοί, αυτοί όφφιτσιοΰχοι, αυτοί έξουσιασταί, αυτοί κυρίαρχοι ασύδο
τοι είς πράξεις, σκέψεις καί αποφάσεις. "Ολοι
οί άλλοι ημείς, ταπεινοί πληβείοι., άρκούμενοι
είς τήν υψηλήν τιμήν δτιτακτικώς καταβάλλομεν τήν μηνιαίας ύποχρέωσιν μας καί μή τολμώντες ν’ άντικρούσωμεν καν τόν ουδόν τών
,άδύτων τών αρχιερέων αυτών τής υψηλής διανοήσεως καί τής υψηλής τέχνης. "Ολοι οί άλλοι
ημείς εϊμεθα δι αυτούς νεκροί πνευματικώς,
κοινωνικώς, διανοητικώς, καλλιτεχνικώς. Αυτοί
είναι καί Διδάσκαλοι, αυτοί είναι καί Συγγρα
φείς, αυτοί είναι καί Μουσικοί, αυτοί είναι καί
Θεσμοθέται, αυτοί σείουν τήν Γήν καί κινούν
καί τάς Ουρανίας Δυνάμεις.
"Υστερα άπό τήν ώχράν αυτήν εικόνα ποϋ
δανειζόμεθα άπό ένα άπό τά πνευματικώτερα
Σωματεΐά μας μπορεί κανείς νά έννοήση τόν
βαθμόν τής άλληλεγγύης ή οποία συνδέει τά
διανοητικά στοιχεία τής ‘Ελλάδος. Γιά τούτο
θεωροϋμεν τούς δύο προαγγελθέντας εορτα
σμούς επετηρίδων ώς μίαν αφορμήν πνευμα
τικής άπαλότητο ή οποία ^παρέχει ελπίδας
ύγιεστέρας άντιλήψεως τών υπογ^ρειόσεων ένός
έκάστου τών διανοουμένων μας πρός τε τό σύνολον καί πρός ένα έκαστον έξ ημών.

Θλιβεράν έντύπωσιν έπροξένησεν ή διαλαληθεϊσα άγανάκτησις ένός τών σοβαροτέρων παρ’
ήμϊν λογιών, διά τήν μή άπονομήν τοΰ ‘Αρι
στείου είς αυτόν.

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΪΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΕΛΑΑΛΙ

ΤΟΑΡΙΣΤΕΙΟΝ

τρέπεται πλέον νά έξασκή τά γράμματα
δη μ ο αία, δτι αυτό ποϋ έγινεν είναι προ
ϊόν έμπαθείας, δτι θεωρείται έπισήμως
έστιγματισμένος ώς άν άξ ι ος, δτι διακό
πτει τό στάδιόν κατά διαταγήν τής Πολι
τείας, κ.τ.λ., κ.τ.λ., είναι τόσαι παιδαριώδεις
σκέψεις καί άποφάσεις ποϋ, μά τόν Θεόν, δι
στάζει κανείς νά φαντασθή, δτι προήλςθον άπό
"Ελληνα σοβαρευόμενον. Πολύ δέ μάλλον άπό
’Έλληνα άνεγνωρισμένης άξίας διανοούμενον,
έχοντα μάλιστα τήν δικαίαν άξίωσιν νά θεωρηθή
ικανός έπιβραβεύσεως ύπό τής Πολιτείας, διά
τό μακρόν φιλολογικόν του στάδιον.
‘Ο κ. Ξενόπουλος άτυχώς έφάνη κατώτερος
εαυτού. Καί είς τόν δρόμον αύτόν τόν κατηφο
ρικόν, μέ όλιγωτέραν δμως ορμήν τόν ήκολούθησεν ό κ. Στρατήγης καί μόνον εύρέθη είς τό
ύψος τής θέσεώς του ό κ. Μαλακάσης, κατ ’
έξαίρεσιν δέ ό ύπέροχος κ. Ζερβός, δστις έφάνη
εκπλησσόμενος διά τόν γύρω του άπλούμενον
θόρυβον. Τόσην όλίγην σημασίαν έδιδεν είς τήν
Κρατικήν αυτήν τιμήν τήν οποίαν αί διαμαρτυρίαι καί οί θόρυβοι ούτε δύνανται ούτε πρέπει
νά εκβιάζουν.
**
Βυθισμένη στής σκλαβιάς τήν ατέλειωτη
οδύνη ή Θράκη μας, πονεμένη άπό τόν άγριο
διωγμό τών τυράννων της έγκαρτεροΰσεν αιώ
νας τώρα μέτό ύπερΌ στρατός μας
γλυκύ δνειροτήςάπεείς τήν Θράκην λευθεοώσεως.
Τό όνειρο αυτό τό
έκαμε πραγματικότητα ό ελληνικός Στρατός.
‘Η πρώτη έμφάνισις Έλληνος Στρατιώτου,
ελληνικής στρατιωτικής στολής είς τά ίεράχώματα τής Θράκηςύπήρξε κάτι τι άπεριγράπιως
ωραϊον, υψηλόν, πανηγυρικόν, συγκινητικόν.
"Ενας εορτασμός Άναστάσεως—πραγματι
κής Άναστάσεως — ύψηλής Άναστάσεως, παρηζολούθησε τήν είσοδον τών ελληνικών
στρατιωτικών δυνάμεων. Λί έκδηλώσεις τής
χαράς καί τής εθνικής ίκανοποιήσεως υπήρ
ξαν άδολοι, έντονοι, ίσχυραί καί έφανέρωσαν
διά μυριοστήν φοράν τήν άκμαιότητα τοΰ
έλληνικοΰ αισθήματος, τό όποιον τίποτε στον
κόσμον αύτόν δέν είναι ικανόν νά καταπνίξη,
νά,συγκράτηση, νά έκμηδενίση
Ή Θράκη σήμερον άναπνέει ελεύθερα καί
μέ τήν ελληνικήν πνοήν της ζωογονεί δλας
μας τάς έθνικάς έλπίδας, δλους μας τούς εθνι
κούς πόθους.

Όί έν Αθήναις αντιπρόσωποι τοΰ ’Αμερικανικοί Έρυ
θροΰ Σταυροΰ έδήλωσαν προς τόν πρόεδρον τοΰ Πατρι
ωτικού 'Ιδρύματος κ. θρ. Πετμεζαν, δτι έπιθυμοΰν νά
συνεργασθοΰν μετά τοΰ Πατριωτικοΰ ’Ιδρύματος προς
τόν σκοπόν τοΰ νά τεθή τό έργον τής Παιδικής περιθάλψεως έν Έλλάδι έπί ισχυρών και μονίμων βάσεων,
άναγνωρίζοντες τήν μέχρι τοΰδε,κατά τήν κατεύθυνσιν
ναύτην, αποτελεσματικήν καί πρακτικήν δρασιν τοΰ ύπό
τήν πρσεδρείαν τής κυρίας Θεοδώρας Τσάτσου Κεντρικού
τμήματος Βρεφών.
Ό ’Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός προτίθεται νά
καταστήση τάς ’Αθήνας Κέντροντής έπεκτάσεωςκαί ύποδειγματικής όργανώσεως τής Παιδικής Πε ριθάλψεως καθ
δλην τήν 'Ελλάδα, καταδάλλων πάντα τά έξοδα τοΰ
έργου τούτου, έφ’ οσον ήθελε παραμείνει έν 'Ελλάδι'
έκτος δέ τοΰ ένταΰθα ύπ’ αύτοϋ διοργανωθησομένου Βρεφοκομίκοΰ σταθμοΰ θέλει ίδρύση όμοιους προτύπους Στα
θμούς έν Σέρρες, Καβάλλα κα! Μυτιλήνη.
Τύ Πατριωτικόν "Ιδρυμα άπεδέχθη εύγνωμώνως τήν
παροχήν τής αρωγής αύτοΰ είς τό έργον τοΰ Άμερικανι’Εροθροΰ Σταύρον, δπερ άνέλαβε μετά τήν έξ Ελλάδος
άποχώρησιν αύτοΰ νά συνεχίοη έπί τή βάσει τοΰ αύτοΰ
προγράμματος.
At λεπτομέρειαι τής συνεργασίας ταύτης έκανονίσθησαν έν κοινή συναντήσει τών έν ’Αθήναις αντιπροσώπων
τ°ί Άμερικ. Έρυθροΰ Σταυροΰ κ. κ. Walker καί
Rennio καί τών κ· ριών Θεοδώρας Τσάτσου, ’Αργυρώς
Δελλαπόρτα, Ελένης Δαμαλά, Ραλλοΰς Κυριακίδόυ,
Σμαράγδας Βασιλείου, τοΰ Ίατρικοΰ συμβούλου τοΰ
Πατριωτικοί 'Ιδρύματος ίατροΰ κ. Άπ. Δοξιάδου καί
τοΰ Προέδρου τοΰ Πατριωτικοΰ 'Ιδρύματος κ. Θρ. . Πετμεζα, δστις έξέφρασεν έξ ονόματος τοΰ ύπουργοΰ τής
Περιθάλψεως κ. Σίμου, κωλυθέντος έξ αδιαθεσίας νά
παραστή κατά τήν συνάντησιν ταύτην, τάς θερμάς ευχα
ριστίας τής Κυβερνήσεως διά τήν έξόχως φιλάνθρωπον
δρασιν τόΰ Άμερικανικοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ.
-----------*>- ♦♦ ♦

--------

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Ό Σεδασμιώτατος Μητροπολίτης είσήγαγεν είς τό
Μητροπολιτικόν Μέγαρον τό ώραϊον έθιμον τοΰ κοψί
ματος τής βασιλόπηττας.
— Είς τούς χαρ’.οπαικτικούς αγώνας τής Παραμο
νής τοϋ Ν'.. Έτους έδρεψαν δάφνας αί κυρίαι μας.
— Ήκούσθησαν αποτελέσματα κατά χιλιάδας δραχ
μών είς διαφοράς υπέρ ή κατά μεγαλοπλούτων κυριών
τής πολεώς μας.
— Άπέθανεν ό I. Καλοστύπτις μία εκλεκτή φυσιο
γνωμία έκ τοΰ κύκλου τών διανοουμένων καί μορφωμέ
νων άνδρών τής έποχής μας.
— Έξεδόθη ύπό τόν τίτλον «Τά Ψηλά Βουνά» βιβλίον διδακτικόν γραοέν ύπό τοΰ κ. Ζ. Παπαντωνίου.
— ‘Η έκδοσίς του έπροκάλεσε σάλον γλωσσικόν και
παιδαγωγικόν.
— Αί «’Αθήναι» πρωτοστατούν εις διαμαρτυρίας καί
άντιγνωμίαν.
— Είς τήν Γαλλικήν Βουλήν τό ζήτημα τής εκστρα
τείας είς Ρωσσιαν ήγειρε θύελλαν διαμαρτυριών.
— Ή άντιπολίτευσις έφθασε μέχρι τοΰ σημείου νά
κατηγορήση τόν υπουργόν τών ’Εξωτερικών δτι δίδει ά-
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νακριβεΐς πληροφορία; γιά νά'Λαλύψη τής Κυβερνήσεω;
τήν ευθύνην.
— Τό Ύπουργείον τής Ιίαιδεία; προκήρυσσε! νέον
διαγωνισμόν διά τήν έκτέλεσιν εικόνων μέ παιδαγωγικά
θέματα.
— Ή Εσθονία ζητεί τήν βοήθειαν τής Ελλάδος.
— Είναι πολύ συγκινητική βέβαια αυτή ή έπίκλησις
άλλα δύσκολος ή έκτέλεσίς της.
— Άλλα ας ήσυχάση τό φίλον Κράτος.
— Πολύ σύντομα θά τής στείλωμεν κάτι τ. ανώτερον άπό τήν ββήθειάν μας.
, '
— Θά τής στείλωμεν ένα άπό τους μ:γαλείτερδυ;
διπλώματα; μας 1
— Άπό τάς έκπληκτικωτέρας εφευρέσεις τοΰ αίώνος
μας καί ή χρησψ.οποίησι; τού «Ειρηνικού ’Αεροπλά
νου» διά τήν μεταφοράν των Άγγλων πληρεξουσίων τής
Ειρηνικής Δίασκέψεως άπό Παρισιού; είς Λονδϊνον
■και τανάπαλιν.
— Θά ταξειδεύσουν μέ ταχύτητα 125 μιλλίων καί θα
έκτελούν πολλάκίς τής ημέρας ταξείδια.
— Θά δόνανται οί Άγγλοι εντός δύο ωρών νά μετα
βαίνουν είς Λονδΐνον νά κάμουν τήν δουλειά τους ζα· νά
έπιστρέφουν.
— Κάθε ειρηνικόν άεροπλάνον θά περιλαμβάνη δύο
έπιύάτας.
— Ουτοι θά κάθηνται είς κλειστόν σάλον φέρον κανα
πέδες, πολυτελή καθίσματα, γραφείον, ήλεκτροφωτισμόν
καί θέρμανσιν, θέσιν διά τάς άποσκευάς καί τόσπούδαιότερον πλήρη ασφάλειαν τών ταξειδιωτών.
— Τίνα αριθμόν άντιπροσώπων εστειλε κάθε Κράτος
είς τό συνέδριον τής ειρήνης ;
— ‘Η Αγγλία μετά τών αποικιών της 500.
— Ή ’Αμερική 350, ή ’Ιταλία 300, τό Βέλγιον~
‘100.
— 'Η Ελλάς, άν άγαπατε 150 καί έχει ό Θεός για
συνέχειαν.
— Ή ’Ιαπωνία 100, "ή Νοτιοσλαδία 80, ή Τσεχο
σλοβακία 80.
— Ή Πορτογαλλία 50, ή Κίνα 50.
— Το ολον i860 μόνον τών άναφερθέντων Κρατών.
— Τών ουδετέρων καί τών έχθρικών Κρατών θά ύπολθ"ΐσθο3ν βραδύτερον.
— Ή περίφημος μπολσεδικίστρια Ρόζα Λούξεμπουργ
έφονεύθη οίκτρώς άπό το έκμανέν κατ’ αυτής πλήθος.
— Άλλα καί ό ΰπέροχος σοσιαλιστής Λήιπκνεχτ
παρασυρθείς εις'έκδηλώσεις ύπερσοσιαλίστικάς __ύπέστη
τήν αύτήν τύχην τής συνεργάτιδός τον.
— Έχάθη μέσα στά βουνά ή μέσα στά ελληνικά πέ
λαγη—άγνωστον άκόμη, “να υπέροχο παλληκάρι.
— Ό Πλωτάρχης αεροπόρο; Άριστ. Μωραϊτίνης,
προσωποποίησις τής τόλμης, τής αυτοθυσίας, τοΰ ήρωϊσμοΰ, τοΰ πατριωτισμού μέσα στον αεροπορικόν του
δρόμον έχασε τήν ζωήν έκ τυχαίας πτώσεως τοϋ άεροπλάνου του.
—Έτσι σέ μιά στιγμή ειρηνικής πτώσεως ή άδικος
μοίρα έστέρησε τή* ελληνική λεβεντιά ένα άπό τούς
πολυτιμότερους αντιπροσώπους της.
— Κατά τήν υπογραφήν τής ανακωχής οί σύμμαχοι
εΐχον είςτό Δυτικόν μέτωπον 6,427,100 στρατ.ώτας μα
χίμους καί μή.
— Ή Γαλλία είχε 2,559,000, αί 'Ηνωμένοι Πο·
λιτείαι 1,956,100.
— Ή Αγγλία μετά τής Ιίορτογαλλΐας 1,747,000
καί τό Βέλγιον καί ή ’Ιταλία 200,000.
— Διετάχθη ή σύζυγος τοΰ Έμβέρ πασσά, πριγκήπισσα Μετζίτα ν’ άδειάση το ’,Ανάκτορόν της γιά νά

χρησιμεύση ώς διαμονή το3 Αρχιστρατήγου Ντ’ Έσπραί.
— Ύπέκυψε κατόπιν διαμαρτυριών ή τρυφερά χανούμ
στά κελεύσματα τών ισχυρών.
— Είσήλθεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν ‘Ελληνικόν
απόσπασμα 8t^j τήν υπηρεσίαν τής 'Ελληνικής πρε
σβείας.
— ‘Ο 'Ελληνισμός έχαιρέτισε τήν έμφάνισίν του μέ
άκράτητον μέ θυελλώδη ενθουσιασμόν.
— Διαπρεπής Γάλλος Μηχανικός ισχυρίζεται δτι τό
Ελληνικόν έδαφος περιέχει μεγάλας πετρελαιοφόρους
πηΥάς.
— Ζητεί ν’ άναλάδη τάς μελέτας και τάς δαπάνα;
τής διατρήσεως ύπό τόν δρον νά τοΰ παραχωρηθή ή έκμετάλλευσις.
—· ’Εννοείται ότι ή συμμετοχή τοΰ Κράτους θά είναι
ουσιώδης κρίνεται δέ δτι αί προβλέψεις τθ3 Γάλλου έπιστήμονος είναι απολύτως δικαιολογημένα1..
— ‘Η κατάργησις τής θανατικής ποινής παρ’ ήμϊν
προσημαίνεται έκ τής μή άνανεώσεως τής συμβάσεως
το3 Κράτους μετά τών Δημίων.
»
— Αλλά τό κωμικόν στήν περίστασιν αύτήν είνε
κάποια δημοσίευσίς επισήμου προελεύσεως ή,οποία διεφώ ·
τίζε τόν Λαόν περί μιας μεγαλοφυο3ς οικονομολογικής
σκέψεως τών αρμοδίων.
— Έπληρρφορούμεθα δτι διά τής τελευταίας άνα
νεώσεως τής συμ,δάσεως οί Δήμιοι άπεδέχθησαν νά λαμ βάνουν αμοιβήν κατά ,καρατομούμενον Δραχμά; μόνον
50 άντί τών 100 πο3 έλάμβανον άλλοτε
— Και ούτως διεσώθη ό Δημόσιος Θησαυρός.
— Τά «Ψηλά Βουνά» τθ3 κ. Παπαντωνίου έδημιούργησαν ’όγκον επικρίσεων καί θαυμασμού. ,
— Οί κριταί διηρέθησαν είς δύο στρατόπεδα.
— Ποϊοι έχουν δίκαιον ό Χρόνος θά τό απόδειξη.
— Μεγάλοι ένέργειαι καταβάλλονται διά τήν ένωσιν τών Εκκλησιών.
— Είναι άρα γε έργον ούτοπιστών τινων :
— Άπέθανε καί έκηδεύθη μεγαλο^ρεπώ; ό Μίνως
Κυπριάδης."
— ’Αρχαίος μεγαλέμπορος τής Αίγυπτου καί μίίΝψυχή γιομάτη άπό ενθουσιασμόν πρό; τά πατριωτικά
ιδεώδη.
— Τον άποκαταστάνϊα ήδη ένΆθήναις διαπρεπήγεω·
πόνον υίόντου κ,Έπ.Κυπριάδην,συλλυπούμεθαάποψυχής.

~ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΕΡΙΒΑΑΨΕΟΣ
’.ΚνχζοονωΟέν

Άπεφασίσθη ή πληρωμή δραχμών εκατό
απέναντι επιδομάτων είς τούς απολυόμενους
όπλίτας ή ναύτας τούς καταγόμενους έκ Θρά
κης, Μικρός ’Ασίας ή έκ τοΰ εξωτερικού, ών
αί οίκογένειαι δέν έλαβον ούδέν επίδομα έκ
μέρους τοΰ Κράτους.
Ή πληρωμή θά άρχίση άπό σήμερον καί
θά εξακολούθηση καθ’ έκάστην άπό τής 3 — 6
μετά μεσημβρίαν έντφ καταστήματι τοΰ Φρου
ραρχείου Πειραιώς ύπό είδικοΰ υπαλλήλου
τοΰ υπουργείου.
Καλούνται οί δικαιούμενοι τοΰ άνωθι επι
δόματος, δπως προσέρχωνται κρατούντες τό
απολυτήριόν των καί σχετικά δικαιολογιτικά,
ϊνα κατόπιν τής νομίμου βεβαιώσεως είσπράξουν τό έπίδομά των.
(Έζ τοΰ Ί·«ουργ. ΙΙεριΟ,άλψεως)

ΟΛώΧΤΟΓΛΤΡΟΧ

3—'Οδός Κορζή—3

Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων σώζετε υύ μόνον τούς όδόντας σας,
άλλά προσλαμβάνετε άπειρους νόσους τοΰ
στόμάτοςΓτών όδόντων, τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, ώς και τοΰ πεπτικού συστήματος
πολλάκίς δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
Συνιστφμεν ένθέρμως τόν δι ακεκριμένον
επιστήμονα όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ
όποιου αί τρεις σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί ’Αδαμαντίνη, είνε μονδικα
είς τό είδος των.
Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστον καί άποτελεσματική.
Ιΐωλεΐται παρά τω ίδίφ άντί 2 δρ. τό
φυλλάδιον
3 — Κοραή -3

ΚΟΧΙΛΙΫ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ

Δ. Μ. ΠΟΥΡΗ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΚΟΣΜΟΣ
ΊΓό μ-εγαλεττερον ζ-κο ι'> πλουστώτ&ρον

Έφάμιλλον τών καλλίτερων Ευρωπαϊκών
Καταστημάτων
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Τό μόνον έν τή Πρωτευουση λειτουργούν
μετά παραδειγματικής άκριβείας καί τάξεως.
Προμηθευόμενον άπ* ευθείας έκ τών όνο- Έν τη όδφ Έρμου αριά·. 42
μαστοτέρων Γαλλικών καί Αγγλικών ’Εργο
στασίων καί πωλών μέ λογικός τιμάς τά ττεΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ρεά καί έξέχοντα είς καλαισθησίαν είδη του,
PR INTEMPS
κατόρθωσαν έν έλαχίστφ χρονικφ διαστήματι
νά τιμά,ται ύπό εϋρυτάτης καί έκλεκτωτάτης
πελατείας.
Συστήσαν ίδιον έργοστάσιυν ύποδηματοΕίς τόν άφθονον και ποικι/.ώτατον καί πο
ποιΐας, κατασκευάζει κοί πωλεΐ έτοιμα καί έπι
παραγγελία ύποδήματα άνδρών καί "γυναικών λύμορφον καί πολύχρωμονέμπορικόν πλούτον
καταστάντα· τά όνομαστώτερα ελληνικά ύπο τ<·ΰ καταστήματος τών άδελφών Μουτσοπούδήματα διά τήν άπαράμιλλον αυτών στερεό λων ζητήσατε τά τελειότερα άσπρόρρουχα διά
τητα, τήν τε?.είαν εφαρμογήν καί τάς ίδιαζού- ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποίλκιτα κεντήμα
σας είς γούστο καί πρακτικότητα φόρμας των. τα καί δαντέλλας καί τά τελευταίας μόδας ύΔιά νά έχη τις πληρεστέραν τήν ιδέαν τοϋ φάσματα. Δέν θά σάς προσελκύση μόνον ό
Καταστήματος «ΚΟΣΜΟΣ»αρκεί μία μόνον πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ καταστήματος άλλά
καί ίδιάξουσα είς τούς Καταστηματάρχας τού
έπίσκεψις.
τους ευγένεια καί άβρότης τών τρόπων.
3 1 .—’Οδός Χτχδίου.—3 I

Δ ,^Φ. ΜΘΥΤΣΟΠΟΪΛΗΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
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Δραχ.

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

20
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Διά χώρον μικρότερον αί τιμα'ι άνάλογοι
Δι' είκονογραςρτ μίνας διαφημίσεις, δι’ εξ τεύχη 4} περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι
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ΕΡΓΑ ΤΗΣ Αθ* ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΛΟΟΕΧΤ/Ι

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ή ΛΙοναχή Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ό Έξ&λν.βμος Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
»2.00
Ή Κλεφτοποΰλα Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
»1.50
'II Τζένη μ,έ το γέλοτο τηςΚοινωνικόν δραμά
των μονόπρακτον μεταφρασδέν είς τήν ’Αγγλικήν.
"Οταν λείπη το χρ^μ.α Δράμα κοινωνικόν τρί
πρακτον. Πάντα Διδαχδέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.
5.00

Λιηγί,|ΐ.ατα Α'. Τόμος...........................Φρ. 3.00
Β'.
Γ'.

»
>

»

Ή Γκούραςνα Ιστορικόν μνθιστόρημα
εξ υπερεπτακοσίων σελίδων

...

Σειραϊ τής «ΕλληνικήςΈπιΦεωρήσεως» τοϋ A’. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. ΣΤ'.
Ζ\Η·. Θ'. Γ. και ΙΑ' έτουςπωλοϋνταί ε’ις τά Γραφεία μας πρός 30 φρ.
έκάστη.
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