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Τα Ελληνικά παλληκάρια δεν μάς ντροπιάζουν.

πρός κάθε ώραΐον, ύπερήφανον, γοητευτικόν καί γεν-

Τό ‘Ελληνικό αίμα σφύζει εκεί έπάνω άμόλυντο,

ναίον.

αγνό, θερμό, άποφασιστικό.

* *

Δίπλα άπό υπέροχα στρατεύματα ζοϋν τά παλλη

κάρια μας μέ τόν έλληνικό αέρα ποϋ ξέρει νά άνεμίζη
τής τιμημένες ‘ Ελληνικαΐς Σημαίες.

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Κάτω άπό τής πτυχές Τους ώρθοΰνται υπερήφα

να, ήρωικά, τά άληθινά ‘Ελληνόπουλα, έτοιμα για

Πάν σύγγραμμα άποσκ,λλόμενον είςτά γραφεία μας αναγγέλλεται.

κάθε θυσία, γιά κάθε σπατάλη άπό αίμα, άπό σάρκες,

τοΰ Δημοσθένους, τοϋ Βασιλείου, τοϋ

Κολοκοτρώνη

Συναδελφώνεται σένα πόθο, πρός μία ώρισμένη

■Αί έγγραφοί άρχονται άπό 1ης έκάστου μηνός.—Τό τεύχος δρ. 1.

κατεύθυνΟι, πρός ένα μεγαλειώδη σκοπό.
Τούς έγώνει μία προσπάθεια, ένας άγοόν, δ αγών

* *

Στό μέτωπο ! —Πολιτικά απομνημονεύματα : Θεοδ. Βελιανίτον.—’Επιστημονική σελίς,
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ΕΙΚΟΝΕΣ: Τό μνημεϊον τοΰ Ραζή Κώτσικα ’Εν τφ Ήρώφ Μεσολογγίου.

ευγενικούς βλαστούς τών'λαών της συναδελφώνεται μέ
τούς άπογόνους τοϋ Περικλέους, τοϋ Μ. ‘Αλεξάνδρου,

και τοΰ Τζαβέλα.

από ψυχές, άπό όνειρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

‘II ωραία Γαλλία καί ή υπερήφανη Αγγλία μέ·
τούς λεβέντες της, μέ τούς άξιωματικούς της, μέ τούς

’Εκεί στά Μακεδονικά βουνά τελείται μιά περίεργη

τοΰ δικαίου,

τής

κατισχύσεως τών ανθρωπιστικών

συνάντησις πνευματική. Συναντάται <5 άρχάϊος πολι

Ιδεών, τής δημοκρατικής ιδέας, τής έλευθερίας τής

τισμός μέ τόν νεώτερον καί άμιλλώνται ή δυο έποχές,

σκέψεως καί τής συνειδήσεως, τών πολυτιμοτέρων ά-

μέ τούς ηρωικούς αντιπροσώπους τους, στής εύγενέ-

γαθών ίφ’ δσον πρέπει νά ύπάρχή στήν άτε^,είωτη

οτερες εκδηλώσεις τής άνθρωπίνης άποστολής.

αύτή Ιή ή περίεργη αύτή άνθρωπότης..

‘Ο άθάναιος έλληνικός πολιτισμός μέ τά τραγού

Τούς άδελφώνει τό ντουφέκι, δ κίνδυνος, τό βουνό,

δια του, μέ τούς ρυθμικούς χορούς του, μέ τής βα.-

τό δάσος, τό ποτάμι, τό κλαρί, ή ορμή, ή ΝΙΚΗ, Γιά

θειες έννοιες τών ποιημάτων του, μέ τά σωματικά

τή Νίκη ποϋ θά χαύίοη στό Κόσμον όλόκληρο τήνά-

του γυμνάσματα, μέ τήν άφθαστο φιλοξενία του, μέ

διατάρακτη εΙρήνη, γιά τή Νίκη ποϋ θά στεφανώση

τήν ειλικρίνεια του, μέ τήν άδελφοσύνην του, μέ τάς

ύπεςτάτας θυσίας τών λαών,,ό ’Αγγλικός, ό Γαλλικός

ώραίας περί θανάτου παραδόσεις του, μέ τούς στολι

κ.άΐ ό ‘Ελληνικός στρατός αδελφωμένοι στά Μακεδο

σμούς του τή στιγμή τοϋ κινδύνου,

μέ τά στεφάνια

στήν κεφαλή τών νικητών του, βρίσκεται στό πλευρό

νικά ίδάφη άψηφοϋν τόν κρυερό χειμώνα και τάς

σκληρότητας τής πολεμικής ζωής.

τοΰ νεωτέρου πολιτισμού μέ τήν όργάνωσί του, μέ τήν

Γιά τή Νίκη ύπέρ τής Έλευθερίας, τοΰ Πολιτισμού

ευγένεια τρόπων καί σκέψεων, μέ τά τέλεια νοσοκο-

καί τών Δικαίων τών Λαών συνηνωμένοι θυσιάζον

μείά του, μέ τήν άγάπην του πρός τήν Γήν, μέ τήν

ται στό Μέτωπο, τά υπέροχα παιδιά τών έκλεκτοτέρων

έκτίμησιν πρός τόν πλησίον, μέ τόν θαυμασμόν του

Ααών τής Γής.
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άφικνουμένην βασίλισσαν, ήτις ήτο ώραιοτάτη καί
έπροξένησεν άγαθωτάτην έντύπωσιν είς τό κοινόν.
Έν τοιαύτη δέ πομπή συνώδευσαν ταύτην είς ’Αθήνας.
- Έπίσης ώραιοτάτην σκηνήν μοΰ περιέγραψε συμβάσαν είς τό μικρόν δωμάτιον αύτοΰ, εύρισκόμενον
παρά τόν Μενδρεσέν καί διανεμόμενον μετά τοΰ έξαδέλφου του, άλλοτε γενικοΰ γραμματέως τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών, Βασιλείου Κάββα, δστις άπέ§αλε διά παντός τήν φουστανέλλαν, τά κομψά τουζουλουκια καί τό άργυροκέντητον μεϊτάνι.
Λ

"Εν έκ ιών περιεργοτέρων βιβλίων τό όποιον άνέγνωσα έσχάτως εΐνε αί άναμνήσεις τοΰ Ερρίκου Άμίκ
περί τής Γεωργίας Σάνδ. Αί φιλολογικά! αύται άναμνήσεις περιλαμβάνουν σημειώσεις περί τοΰ ίδιωτι-'
κοΰ βίου, τών πολιτικών καί τών συγγραφέων, της
έποχής τής συγγραφέως, αϊτινες πολλάκις χαρακτηρί
ζουν πλειότερον αύτούς, παρά αί μακραί καί άναλυτικαί βιογραφία! των. Τοιούτου είδους βιβλία δέν
ύπάρχουν παρ’ ήμϊν. Έκ τών πολιτικών μας άνδρών
ούτε ό Καποδίστριας, ούτε ό ’Ιωάννης Κωλέττης,
ούτε ό Κουμουνδοΰρος, ούτε ό Χαρίλαος Τρικούπης,
ούτε ό Θεόδωρος Δηλιγιάννης, διά νά άναφέρω τούς
σπουδαιοτέρους έκ τών θανόντων πολιτικών άνδρών
τής Ελλάδος, έγραψεν άπομνημονεύματα.
Οί μόνοι γράψαντες εΐνε ό Πήλικας καί ό Έπαμ.
Δεληγεώργης.
Τοΰ τελευταίου τά δημοσιευθέντα μετά θάνατον
εΐνε άπλαι σημειώσεις, βραχύταται, περιλαμβάνουσαι
μίαν στενήν έποχήν οόχΐ τήν σημαντικωτέραν τοΰ
βίου του. Είς τοΰ Τρικούπη τά έγγραφα εΐνε άγνω
στον άν περιέχωνται άπομνημονεύματα. Ό Θεόδωρος
Δηλιγιάννης κατά τάς μακράς ώρας, καθ’ άς έμένομεν μόνοι συνεργαζόμενοι εΐς τό εύρύ του γραφεϊον,
έν τή κατοικία του^ έπί τής δδοΰ Τρίτης Σεπτεμβρίου
μετά τόν πόλεμον τοΰ 1897, μοΰ ώμίλει συχνά περί
άπομνημονευμάτων, τών όποίων κατήρτιζε τό ύλικό
δπως συγγράψη.
Ό Δηλιγιάννης έζησε καί παρηκολούθησεν δλόκληρον τήν νεωτέραν έλληνικήν ζωήν άπό τής άφίξεως τοΰ Όθωνος είς Ναύπλιον, άπέθανε δέ δολοφο
νηθείς πρό δώδεκα μόλις έτών, ώστε εϊχεν ένώπιόν
του δλην τήν εικόνα τής άναγεννηθείσης Ελλάδος.
’Επειδή δέ έγραψε μετά πολλής ευχερείας καί χάριτος, έπρωτοστάτησε δέ είς τήν πολιτικήν τής Ελλά
δος κίνησίν θά ήσαν τά άπομνημονεύματά του ταΰτα
πολύτιμα ύπό πάσαν έποψιν. Έπειτα έχρημάτισε
Πρεσβευτής τής Ελλάδος έν Παρισίοις έπί τής άκμής
τής δευτέρας Αύτοκρατορίας, άπεστάλη ώς Πρόεδρος
τής ’Επιτροπής είς τό Βερολίνειον Συνέδριον, ήλθεν
είς έπαφήν καί είς σχέσεις μετά τοσούτων διάσημων
προσώπων τής Εύρώπης, ώστε αί περιγραφαί του
θά πάρεΐχον μίαν άπόλαυσιν είς τούς άναγνώστας.
θά πάρεΐχον άκόμη μίαν μεγάλήν συμβολήν είς τήν
ορίαν> τοΰ συγχρόνου Έλληνισμοΰ.
’Αλλ’ εύκαίρησεν άρα γε νά γράψη άπομνημονεύ-

μονεύματα καί άφήκε τοιαΰια; ’Αμφίβολον. Έν μό
νον γνωρίζω, δτι άφήκεν έν πληρεστάτη τάξει τό
άρχεΐόν του καί τοϋτο θά άποτελέση σπρυδαίαν πη
γήν μίαν ήμέραν είς τόν μέλλοντα ν’ άσχοληθή μέ τήν
ιστορίαν τής συγχρόνου Ελλάδος,
*

Ό Θεόδωρος. Δηλιγιάννης μοί έλεγεν όμιλών ποτέ,
ποιον ήτο τό σχέδιον αύτοΰ, έφ’ ού θά ωκοδόμει τό
έργόν του. θά έλάμβανεν ώς άφετηρίαν τήν πολιτι
κήν μεταβολήν τοΰ J862 δτε κατελύθη ή πρώτη δυ
ναστεία. Τότε ώς γνωστόν έμεσολάβησεν έν χρονικόν
διάστημα καθαρώς έπαναστατικόν, πλήρες άμφιβολιών καί άνησυχιών. Δέν έγνώριζον άκόμη οί πολι
τικοί τής έποχής έάν έπρεπε νά καθιερωθή όριστικώς
ή Δημοκρατία, ή έπρεπε νά καταφύγουν πάλιν είς τό,
πείραμα τής Βασιλευομένης Δημοκρατίας. Έν τώ με
ταξύ ύπήρχε καί ή Βαυαρική προπαγάνδα καλλιερ
γούσα τήν ιδέαν τής έπαναφοράς τοΰ Όθωνος. Ό
Δηλιγιάννης καί μετά τεσσαράκοντα έτη δέν είχε
σχηματίσει άσφαλή γνώμην, άν ή Δημοκρατία δέν
θά ήτο τό καταλληλότερον τών πολιτευμάτων διά
τήν Ελλάδα. "Οπως δήποτε άπό τής έποχής τής μεταπολιτεύσεως, ώς άπό ύψηλής σκοπιάς—θά έστρεφε τό
βλέμμα του πρός τό παρελθόν, δηλαδή πρός τήν ήμέ
ραν έκείνην, δτε ροδινός νεανίας είσήρχετο είς τό
Ναύπλιον ό πρώτος Βασιλεύς τής Ελλάδος, καί πρός
τό μέλλον, ήτοι άπό τής ένάρξεως τής’δευτέρας δυνα
στικής περιόδου. Ούτω τ’ άπομνημονεύματά του θά
περιελάμβανον τήν δράαιν άμφοτέρων τών δυναστικών
περιόδων, τουτέστιν όλόκληρον τήν πολιτικήν καί
τήν κοινωνικήν ζωήν τής 'Ελλάδος έβδομήκοντ
*
περί
που έτών.
Ό Δηλιγιάννης ήρέσκετο νά διηγήται δτι ό εύρισκόμενος νεανίσκος έπί τίνος μαρμαρίνης κρήνης τοΰ
Ναυπλίου είς τόν πίνακα τοΰ Hese, δστις παριστά
τήν είσοδον τοΰ "Οθωνος είς Ναύπλιον, ήτο αύτός δ
ίδιος. Αί άναμνήσεις του λοιπόν ήρχιζον άπό τής
ήμέρας έκείνης. Μοΰ διηγείτο κάποτε τά τής άφίξεως
τής βασιλίσσης ’Αμαλίας, έλθούσης νύμφης έν Άθήναις καί δτι αύτός καί πλήθος άλλοι έκ τών κατοί
κων τής μικράς τότε έλληνικής πρωτευούσης, κατήλθον έφιπποι, άλλοι έπί ευγενών ύποζυγίων καί άλλοι
έπί γαϊδάρων, δπως Ίδουν μίαν ώραν άρχίτερα τψ

Ό Δηλιγιάννης δέν ήθελε νά μεταβάλη τήν έγχώριον άμφίεσιν. Ήτο τόσον χαρίεις νεανίας μέ τήν
ώραίαν έλληνικήν άμφίεσιν, ήτις έπεδείκνυεν έτι
μάλλον τό εύλύγιστον σώμά του, ώστε δέν έπεθύμει
νά μεταλλάξη ταύτην μέ τά πεζά φράγκικα φορέ
ματα. Κατά τήν έποχήν έκείνην δέν ειχον εισβάλλει
τά φραγκικά ήθη καί δέν ειχον έκτοπίσει τό έθνικόν
ένδυμα, τοΰ όποιου τήν γενικήν έξαφάνισιν έθρήνει
έφ’ δλης του τής ζωής δ ’Αθηναίος ποιητής Άχιλλευς
Παράσχος. Τότε δ έξάδελφός του Βασίλειος Κάββας
καί έτερος φίλος του έθεώρουν τήν φουστανέλλαν ώς
άναχρονισμόν καί ειχον άποφασίσει νά τήν έγκαταλείψουν διά παντός, περιβαλλόμενοι τά νέα φραγ
κικά ένδύματα. Παρεσκεύασαν δέ τό άκόλουύον τέ
χνασμα πρός τόν Δηλιγιάννην δπως τόν σύρουν άκοντα

είς τήν μόδαν.
■ Είς τόν ράπτην δστις κατεσκεύασε τά νέα των ένδύ
ματα, παρήγγειλαν, έν άγνοια τοΰ φίλου των, καί
δι’ αύτόγ ένδυμασίαν, άφ’ ού προηγουμένως κατώρθωσεν δ ράπτης έπιτηδείως νά λάβη καί τοΰ θεοδώρου Δηλιγιάννη τά μέτρα. "Οταν έκομίσθησαν αί
φραγκικαί ένδυμασίαι είς τήν κοινήν κατοικίαν, δ
Δηλιγιάννης έκοιμάτο άμέριμνος.ΌΕ φίλοι του ύπεζή-

ρεσαν τότε τήν φουστανέλλαν του καί τά άπέστειλαν
είς μίαν θείαν των, εύρισκομένην καί αύτήν έν γνώσει τών τεκταιν.ομένων. "Οταν άφυπνίσθη δ Δηλιγιάννης εύρε παρ’ αύτφ μίαν κομψήν εύρωπαϊκήν άμφίεσιν καί εΐδεν έμφανιζομένους τούς έξαδέλφους του,
ώς παρισινά φιγουρίνια, αύτόν δέ άνευ τής έλληνικής
του ένδυμασίας. Σφτηρία άλλη δέν ύπήρχεν. Ήναγκάσθη καί αύτός νά ύποκύψη είς τόν γαλλικόν συρμόν.
— Καί ιδού, μοΰ είπε, πώς άπό γνήσιος "Ελλην,
έγενόμην διά μιάς φράγκος χάρις είς τόν κύριον Βα
σίλειον Κάββαν.
Τά τοιαΰτα έπεισόδια, τά τόσον χαρακτηριστικά
τής έποχής,. περιλαμβανόμενα μαζί μέ τήν σπουδαίαν
πολιτικήν ύλην καί τά άλλα κοινωνικά γεγονότα,
τών όποίων έγένετο μάρτυς καί ήρως δ Δηλιγιάννης,
θά πάρεΐχον πλήρη τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν
εικόνα τής Ελλάδος τών Βασιλέων Όθωνος καί Γεωρ
γίου. Άλλ’ έγραψε ταΰτα ώς τά έσχεοίαζεν δ άκαταπόνητος έκεΐνος άνήρ, δ διαρκώς, όσάκις δέν ήγόρευε, γράφων καί τηρών σημειώσεις περί πάντων, ή.
άφήκεν άπλώς άκατέργαστον μόνον τό συγκεντρωθέν
έπί τόσα έτη ιστορικόν ύλικόνΟύδέν γνωρίζω. Ό \
κληρονόμος τοΰ πολιτικοΰ του γραφείου συνάδελφός
μου Έπ. Δηλιγιάννης ούδέποτε μοΰ έδωκε θετικήν
τινα άπάντησιν περί τούτου. "Οπως δήποτε μένει τό
πολύτιμόν ιστορικόν ύλικόν έν τφ άρχείφ του.
Έκ τής διαθήκης τής δεσποινίδας Σοφίας Τρικούπη
πληροφορούμεθα πάλιν περί τής ύπάρξεως χειρογρά
φων καί τοΰ Χαριλάου Τρικούπη. Καί τά χειρόγραφα
ταΰτα, άν δέν εΐνε άπομνημονεύματα θά εΐνε πάντως
σημειώσεις καί έγγραφα, δι’ ών θά λύωνται αί άμφιβολίαι ποικίλων πολιτικών ζητημάτων, τά όποια έμει
ναν σκοτεινά μετά τόν θάνατον τών πολιτικών άνδρών
τής έποχής μας.
ΘΕΟΔ. ΒΕΛΙΑΝ1ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

ΑΝ ΑΝΕΩΣΙΣ
«Ή έρευνα τήςΓζωής εύρυνομένη γίνετα,.
ή περί τοΰ κόσμου έρευνα καί ή Ιρευνα τοΰ
κόσμου κορυφουμένη γίνεται ή περί τής
ζωής έρευνα^.

Max Verworn.

Τί παράδοξον πρόβλημα, τω οντι, η ζωή! Φαίν£Ίαί
ημΐν ότι δέν δύναται νά έξελιχθή, είμή έκ της νεότη~
Ίοςπρός τό 'γήρας κα'ι οτι εΐς οργανισμός οφείλε1
πάντοτε ν' άρχίση έκ τοΰ κυττάρου, όπερ, άφοΰ πρότερον ύποστή μίαν άνάπτυξιν κατά τό μάλλον καϊ
ήττον τελείαν, φθάνει εις τήν τής άκμής ηλικίαν και
έκεΐθεν είς τό γήρας καϊ τόν θάνατον.
Κατά τήν άνάπτυζιν τά κύτταρα διαφορίζονται,
διά νά έκτελέσουν διαφόρους υπηρεσίας. Καϊ τό γήρας
αποτελεί μέρος τής κανονικής ζωής όσον καϊ ή άνάπτυξις.
Δέν γνωρίζομεν άκόμη τί προκαλεΐ τόν θάνατον,
καίτοι δέν’ελλείπουσιν έπϊ .τούτου ίκαναϊ θεωρίαι.Ούχ
ήττον όμως μάτην άνεζη·' w τό φάρμακον, οπέρ ο
φείλει νά παρατείνη τήν.ζωήν, έστω καί μέχρι τών

ορίων τών θεωρούμενων κανονικών παρά τοΰ Μετσιγκώφ. Τό [νά προληφθή ή διά τοΰ χρόνου παρακμή
τής ηλικίας, ή κατάπτωσις έν γένει, φαίνεται τόσον
δυσχερές, όσον και τό νά έμποδισθή ή έζέλιζις τοΰ
άτόμου είς οϊανδήποτε έποχήν τής άναπτύζεώς του’
τό μόνον μέσον είναι ί»ά φονεύσης τό άτομον καϊ νά
τό έγκλείσης έν φιαλιδίω πλήρει οινοπνεύματος.
'βν τούτοις πρό τινων έτών ό Eoeb εφθασε νά υπο
δήλωσή, ότι ή ζωή ήδύνανο νά είναι έπιδεκτική άντιστροφής καϊ ότι, έν ώρισμέναις συνθήκαις, ό οργανι
σμός δύναται νά έπανέλθη είς τήν εμβρυώδη κατά-

στάσιν.
Έβασίξετο έπϊ ένός φαινομένου παρατηρηθέντος
έπϊ τών τραχηλιοειδών (Campanularia), άτινα ύφ'
ώρισμένας συνθήκας παρουσιάζουν άναστροφικάς μετα
μορφώσεις, άπολύοντα, άναρροφώντα ώρισμένα έκ
τών οργάνων των. Κατόπιν τούτου ό Diech παρετήρησεν άνάλογόν τι είς τό χιτωνοφόρον μαλάκιον Κλαβελλίνα, τοΰ οποίου ώρισμίναι ϊνες έπαλινδρόμουν
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πριν η άναπτυχθώοι διά νά αχηματίσωσι via όργανα.
Ό Εύγε νιος Σοΰλτσε προσεκόμισε νέα γεγονότα
σχετικώς μέ τό φαινόμενου τοΰτο, άπερ άποκαλεΐ αν
τίστροφον ■ κύκλον άναπτύξεως. Άνεκάλνήτεν, ότι
πολλά των κατωτέρων, άσπονδύλων, όταν μένουν άνευ
τροφής, έλαττοΰνται κατά τό ανάστημα είς τοιοΰτον
βαθμόν, ώστε νά μή υπολείπεται ή ελάχιστου κλά
σμα τών προτέρων διαστάσεων των. Ή κοινή ϋδρα
τών γλυκέων υδάτων, τεθείσα ύπό τοιαύτην δίαιτάν
ήλαττώθη εις τό· εκατοστόν τοΰ άρχικοΰ αυτής μεγέ
θους. ΊΊερι τό τέλος τής ίσχνότητος ταύτης ύπέστη
μίαν τελείαν, άπλοποίησιν. Οί πλόκαμοι αύτής έσμικρύνθησαν μεγέθει τε και αριθμώ, ολίγον δε κατ'
ολίγον έζέλειπαν, μή άπομείναντος, είμή ενός στρογγύλου σωματιδίου έζαλειφθέντος καί αύτοΰ τοΰ στό
ματος. Δέν ήτο πλέον είμή μία μικρά μάζα ζώντων
κυττάρων, οία ήτο έν τή έμβρυώδει ηλικία.
Είς μικρός σκώληζ τοΰ γένους τών έλμίνθων υδρο
βίων έτέθη εις πείραμα τοΰ αύτοΰ είδους. Τό δύσμοι
ρου τοΰτο δημιούργημα δύναται ν' άντιστή είς τήν
νηστείαν έφ' ικανόν αριθμόν μηνών, τρεφόμενου έκ
τών Ιδίων'αύτοΰ σωματικών συστατικών. Ό Beringer κατώρθωσε ν' απλοποίηση διά τί}ς πείνης τούς
έκμυζητίκούς τούτόυς σκώληκας εις τό πεντηκοσιοστόν

τοΰ άρχικοΰ αύτών όγκου. Τά κύτταρα τοΰ ζώου διετήρησαν τό αύτό μέγεθος, έλαττωθέντα μόνον κατ'
αριθμόν. Τό άποδον τοΰτο πλατυζωάριόν είχεν άπλοποιηθή. Είχε δ' άπωλέσει και ώρισμενα έκ τών ορ
γάνων του.
Κατώρθωσαν μάλιστα κάτι περισσότερον’ τέμνοντες
τα πλατύσωμα ταΰτα ζωάρια είς πολλά τεμάχια, παρετήρησαν, ό-ι έκαστον τών τεμαχίων τούτων έζηκολούθησε ζών, άναγεννηθέντων ούτως, έζ έκαστου τε
μαχίου τοΰ άρχικοΰ ζωαρίου, νέων ζωαρίων αρκούν
τως ικανοποιητικών, παρουσιαζόντων ένίας έλλείήτεις
εΐς τινα όργανα, άτινα. δέν αναφαίνονται είμή έν ώρισμενρ ηλικία. Ούτως οί βιολόγοι ήδυνήθησαν, διά τινων τεμαχίων τών γεγηρακότων τούτων ζωαρίων, ν α
παρουσιάσωσι νεαρά τοιαύτα. Τά παλαιά τεμάχια τών
ιστών έδωσαν γέννησιν είς νέα τοιαΰτά. Τά πειναλέα
■και γεγηρακότα άτομα έπανήρχοντο είς τήν νεότητα,
έπανήρχιζον τήν ζωήν των !
Είνε, τώ όντι, λίαν περίεργον. Άλλα μήπως τό
φαινόμενου τοΰτο δέν παρετηρήθη πρό μακροΰ ήδη
χρόνου είς τό φυτικόν βασιλείου, έπι παραδείγματι,
έπι τών παραφυάδων ; . . . Ούχ ήττον όμως νομίζομεν, οτι δέν ήτο περιττή ή μικρά αΰτη περιγραφή. '
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

-----------------------ΓΕΩΡΓΙΟ

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ

ΛΙΜΝΩΝ

ΚΑΙ

ΤΕΛΜΑΤΩΝ

Β'.
Πας ό διασχίζων Πελοπόννησον, Στερεόν, Θεσσα
λίαν καί τήν Νησιώτιδα παλαιόν 'Ελλάδα εκπλήττεται
βλέπω ν πανταχοΰ τέλματα άνάριθμα, δλίγας λίμνας
ή καί γαίας προσκλυζομένας τόν χειμώνα καί άποξηραινομένας τό θέρος. Έάν δέ τήν έρευναν ταΰτην
έπεκτείνη διά τήν ’Ήπειρον καί Μακεδονίαν, βλέπει,
δτι καί ή Νέα Ελλάς ΐσταται έπί τοϋ αύτοΰ επιπέδου
τών λιμνών καί τελμάτων ή κα'/ προσκλυζομένων
γαιών, εις δ ΐσταται καί ή Παλαιά Ελλάς, βλέπει τούτέστιν Ελλάδα τής παλαιγενοϋς περιόδου !
Ό θέλων, ϊνα άκριβώση κατ’ επαρχίαν ή Νομόν
καί κατηγορίαν τό ολικόν εμβαδόν λιμνών, τελμάτων
καί προσκλυζομένων. γαιών, θέλει προσκρούσει είς τό
άνέφικτον, διότι τοιαύτη εργασία είτε δέν έγένετο, είτε
γενομένη δέν εϊδέ τό φώς, ώς θέλει προσκρούσει είς
τήν ευρεσιν συναφούς μελέτης περί τοΰ δυνατού ή
μή τής άποξηράνσεως λιμνών, ζώνης τακτικής καί
εκτάκτου, πλημμύρας τελμάτων καί προσκλυζομένων
γαιών. Καί πάντα ταΰτα μετά πάροδον αίώνος ελευ
θέρου βίου τής ήμετέρας πατρίδος αυξάνονται καί
πληθύνονται έπί ζημία; τής ύγιείας τών κατοίκων,
τής αύταρκείας τής χώρας, καί ώς μοναδικήν όασιν
βλέπει τις τήν άποξήρανσιν τήςΚωπαΐδοςλίμνης, διότι
μή έχοντες κουκούτσι μυαλό θετικής εργασίας, καρπούμεθα μακαρίως καί ασφαλώς καί τήν ύπεράρκειαν
τών έλειογενών πυρετών, τήν θνησιμότητα, τόν εκπα
τρισμόν ή μετανάστευσιν, καί ή κοιλία μας παίζει
ταμπουρά άπό τήν πείναν 1
Κατ’ άντίθεσιν δ άνατρέχων είς τούς μυθικούς αιώ
νας ευρίσκει δύο αποξηράνσεις λιμνών τής Κηφισίδος
(Κυπίδρς) καί τοΰ Φενεοϋ, έργων άποδιδομένων είς
τόν Ήρακλέα, καί' δύο τελμάτων, τοϋ τής Λερναίας
"Υδρας καί τής Κόπρου τοΰ Αύγείου ώς άθλων μέν
έκτελεσθέντων παρά τοΰ ίδίου. ’Αλλά· καί είς τούς

άθλους τούτους, έγκρύπτεται δ πυρήν αλήθειας περ
συντελεσθεισών υδραυλικών εργασιών ούχΐ παρά
τοΰ Ήρακλέους, άλλά παρά λαών προηγμένων
είς τόν πολιτισμόν καί έκτιμώντων τήν σκοπιμότητα
τής άποξηράνσεως, ών έκλειπόντων καί μή συνεχισθέντων τών άπαραιτήτων καί προστατευτικών υδραυλι
κών έργασιών, αί λίμναι καί τά τέλματα άνεβίώσαν
έν άκμή καί ούτω τή Έλλάδι άείποτε πενίη ξύντροψος. Διότι καί εις τούς ιστορικούς αιώνας πρός αύτάρκειαν εΐσήγενή'Ελλάς σιτηρά έκ τών παραλίων τήςΘράκης καί τού Πόντου μέχρι καί τής χθές έτι, δπως καί
σύμπασα σχεδόν ή Εύρώπη πρός άναπλήρωσιν τοΰ
έλλείπΟντος, γενομένη ΰπόφορος πρός άλλους λαούς,
πάντοτε δέ άπειλουμένη ϊνα άποβάλη καί’ αύτήν τήν
έθνικήν ύπόστασιν, διότι ό καπετάν ψωμάς παρα
δίνει τά κάστρα ! ώς μαρτυρεί αύτή αΰτη ή Ιστορία
καθ’ άπαντας τούς αιώνας, καί δή ή ύποδούλωσις
τών ’Αθηναίων πρός τούς Σπαρτιάτας.
Βεβαίως ή άποξήρανσις λιμνών, τελμάτων καί προσ
κλυζομένων γαιών δέν είναι μέν έκ τών εύχερών, είναι
δέ έκτών δυνατών’έάν θέλωμεν, ΐνα βάλω μεν μυαλό
στό κεφάλι μας πρακτικόν, καί μή μοιρολατροΰντες τήν άποξήρανσιν άπό τούς κατοίκους τοΰ "Αρεως
ή τοΰ Πολικοΰ άστέρος. ’Ανάγκη έπιτάσσει νά μίμηθώμεν άλλους λαούς προηγμένους καί πρακτικούς.
’Απαιτείται βεβαίως χρήμα καί χρόνοτ, άλλ’ άμφότερα άφθονοΰσι καί τόψτρώτον καταβαλλόμενου, θέ
λει πληρωθή διά τής άξίας τών άποξηρανθησομένων
λιμνών καί τελμάτων, τής πρωτοβουλίας άνηκούσης
είς τό Κράτος ούχί δέ καί τούς Δήμους, Κοινότητας ή
άτομα· διότι ή πείρα τούτο μαρτυρεί, διότι εις τό
Κράτος προσήκει πάντοτε νά ήγεϊται συμβάσεων λε
πτομερών καί νά έποπτεύη τήν έφαρμογήν τούτων
διηνεκώς. Λέγοντες δέ συμβάσεις λεπτομερείς έννοοΰ-

Ή άποξήρανσις λιμνών καί τελμάτων κατενοήθη
ήδη παρά τοΰ Κράτους, καί ,δ χρόνος θέλει πιστώσει
κατά πόσον τούτο θέλει τραπή ή μή πρακτικήν οδόν,
τήν έγγυωμένην αύτάρκειαν καί έθνικήν ύπόστασιν.
Ή άποξήρανσις λιμνών καί τελμάτων πρέπει νά
συνδυασθή άναποδράστως μέ τήν προστασίαν τών
υπαρχόντων δασών καί τήν άναδάσωσιν, περί ων
άλλοτε,

μεν, δτι πρέπει νά άποφύγωμεν συμβάσεις ώς τάς
μέχρι τοΰδε πρός ξένας εταιρίας, ποΰ μας έδεσαν
χειροπόδαρα καί μάς κατέστησαν δούλους ΰποφόρους
ενώ τό Κράτος ΐσταται μέ σταυρωμένα τά χέρια
άπέναντι πάσης εταιρείας, ήτις κάνει τό κέφι της
προτάσσουσα τάς συμβάσεις.
Εις τό ζήτημα τής άποξηράνσεως μέχρι τοΰδε ούδόλως διαφέρομεν τοΰ κατά τό Εύαγγέλιον πλουσίου
τοΰ ζητοΰντος άπό τόν πένητα άπαλλαγήν έκ τών
βασάνων τής κολάσεως.

I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

--------------------------

ΤΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΑ
(Σ υ ν έ χ ε ι α)
Ένταΰθα ή αγιογραφία κατέχει τήν πρώτην θέσιν,
ήν θαυμασίως καλλιεργοΰσι καί περιπαθώς άγαπώσιν
οί θρησκευτικοί μοναχοί τοΰ 'Αγίου "Ορους, καί δή
οί άσκηταί, οίονεί άγιάζοντες καί άγιαζόμενοι καί έν
τοΐς έργοις αυτών καί πάνυ εικότως’ τά γάρ άγιοι
τοΐς άγίοις». Μετά ταΰτα έχομεν νά θαυμάσωμεν τήν
ξυλογλυπτικήν, ήτις άκμάζει έν Καυσοκαλυβίοις ώς
ούδαμοΰ άλλαχοΰ’ καί δέν είναι οί ώραΐοι σταυροί,
τά έγκόλπια, τά περίκοσμα κοχλιάρια, καί τά σφρα
γιστήρια, τά μονοί ών θαυμάζει τις τήν επεξεργασίαν’
έχομεν καί σπουδαιότερα έργα ξυλογραφίας άμιμήτού: παραστάσεις έκ τής· Παλαιάς καί Νέας Διαθή
κης, ναούς καί.δνομαστά οίκοδημήματα, εικόνας καί
αναπαραστάσεις φωτογραφιών, προκαλούντα έκπληξιν αληθώς διά τήν έλαφράν χεΐρα καί τήν έπϊμονήν
τού ξυλόγλυπτου. Αί δύο αύται τέχναι λίαν προσφυώς προσαρμόζονται πρός τόν βίον τών ασκητών καί
τάς φυσικός ιδιότητας 'Η λεπτεπίλεπτος τών» εικόνων
έπεξεργασία|καί ή μικροσκοπική ξυλογραφία προΰποθέτουσι τήν σιδηράν έκείνην τοΰ ’Ιησουίτου υπο
μονήν, δστις έγραψε τήν'Αγίαν Γραφήν (δέν ένθυμοΰμαι Παλαιόν ή Νέαν) έπί κυλίνδρου χωροΰντος·
έντός κελύφούς καρύου II! ή τοΰ ετέρου, ματαιοπόνρυ
καλλιτέχνου (Διόδωρος δ Σάμιος ούτος άκμάσας τόν
Ε' π. X. αιώνα) κατασκευάσαντος τέθριππον άρμα
στεγαζόμενον ύπό τά πτερά μυίας ! καί τό προσόν
τοΰτο, τήν ύπομονήν, έχουσιν οί μοναχοί εις ΰψιστον
βαθμόν, άλλά δυστυχώς στερούνται τοΰ έτέρου, τής
έπιστημονικής μορφώσεως, είναι μηδενός έξαιρουμένου αύτομαθεΐς’ διά τοΰτο ή πρωτοτυπία έκφεύγει
τών δρίων τής έμπειρίας των ούτε τήν Παναγίαν
τοΰ Ραφαήλ, ούτε τήν δευτέραν Παρουσίαν τοΰ Μι
χαήλ, άλλ’ ού'τε τήν έσχάτως συνταράξασαν τούς καλλικχνικούς κύκλους Τζοκόνδαν τοΰ Λά δέ Βίντσι καί
τά έργα τοΰ Γκίζη καί Ίακωβίδου δύναται νά θαυμάση τις έν τφ έργαστηρίω τοΰ αγιορείτου καλλιτέ
χνου’ τό καλλιτεχνικόν του τάλαντον περιορίζεται είς
τήν πιστοτάτην άντιγραφήν καί επιτυχή συναρμολόγησιν, εις τήν έξαίρετον καί λεπτολόγον έπεξεργασίαν
τοΰ ύλικοΰ καί τήν σεμνοπρεπή καί μεγαλοπρεπή
συνάμα κοσμηματικήν τέχνην καί διά τά έκτακτα
ταΰτα τής ανθρώπινης θελήσεως προτερήματα, τά έργα
αύτών θαυμάζονται γινόμενα ανάρπαστα αντί άδροτάτης πολλάκις άμοιβής, έτυχον δέ καί βραβείων καί
τιμητικών παρασήμων ύπό τών ισχυρών τής γής.
’Εν τούτοις παρ’ δλας ταύτας τάς άτελείας ή αγιο
γραφία έν 'Αγίω ’Όρεί αντιπροσωπευόμενη κατά τούς
τελευταίους χρόνους ύπό τής σχολής τών Ίωάσαφαίων,
ήν πρό 70ετίας ΐδρυσεν δ Γέρων Ίωάσαφ έξ ’Ανδρο-

νικίου τής Καισαρείας καταγόμενος, είναι ή μόνη,
ήτις άντιγράφουσα άρχαΐα σχέδια Βυζαντινού ρυθ
μού, καί μεταπλάττουσα ταΰτα συμφώνως πρός τά
τελειότερα πρότυπα τής έν Εύρώπη άναγεννηθείσης
τέχνης, διασώζει σήμερον τόν γνησιώτερον άγιογρα·
φικόν τύπον τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής ’Ανατο
λής, δστις άφίσταται έξ ίσου τοΰ τε βαρέος καί αύστηροΰ Βυζαντινού καί τοΰ νεωτέρου κοσμικού. Νΰν
δέ σχεδόν εύρίσκεται έν τφ τελειοΰσθαι έργον θαυμάσιον, άρίστούργημα καλλιτεχνίας, άπό ΙΟετίας έπεξεργαζόμενον ύπό τοΰ εύφυοΰς καί λαμπροΰ ξυλογλύπτου πατρός Νικοδήμου, τό θέμα είναι ύψηλόν καί
σοβαρόν, ή έπεξεργασία άμίμητος, καί κατά τήν γνώ
μην τών ειδικών καθηγητών τοΰ Πολυτεχνείου, κατ’
ακριβείς άναλογΐκούς καί προοπτικούς κανόνας, δθεν
βεβαΛώ τόν φίλον καλλιτέχνην, δτι ασφαλώς θά έπ ιτύχη τοΰ σκοποΰ, δν έπιδιώκει. Καί ταΰτα μέν ^περί
τών έργαστηρίων μή ζητήσης δμως, πρός Θεού, μή
ζητήσης καί περί σπουδαστηρίων. “Οπως έκ πασών
τών τής’Ανατολής Μονών ή σεοείκελος παιδεία άπέπτη ούτω καί έκ τοΰ 'Αγίου ’ Ορους, τά έρείπια τής
περιωνύμου πάλαι ποτέ ’Αθωνιάδος ’Ακαδημίας επί
τοϋ λόφου έκείνου δν άπεθανάτισεν δ κάλαμος τοΰ
περικλύτου αύτής προότου διευθυντοΰ Εύγενίου τού
Βουλγάρεως μαρτυρεί μου τφ λόγφ, ή άρά τοΰ άναξιοπαθοΰντος καί καταδιωχθέντος ύπό τής κακεντρε- <
χείας άπαιδεύτων μοναχών σοφοΰ άνδρός". κρατεί
εισέτι άλυτον τόν δεσμόν τής άμαθείας. Είθε ύπό τόν
έλεύθερον ήδη ούρανόν έπανέλθωσιν αί κλειναί τοΰ
Παρνασσού καί Έλικώνος Μούσαι έν χώρα ένθα «καί
ύδατα καλλίρροα, κατά τόν κλεινόν Εύγένίον,^ καί
άήρ εύκραέστατος, καί αύρα ποντιάς τό περιέχον ημάς
καταψύχουσα ά'λση τε συνηρεφή καί κατάσκια πανταχόθεν, καί χλόη αειθαλής τήν δρασιν κατατέρπουσαφυτών δέ εϊδη παντοΐα, έλαΐαι, άμπελοι, δαφναι,
μυρσίναι . . . καί πτηνών στίφη καλλικέλαδων, εν
οις πολλή ή αηδών καί δ κόσσυφος καί ή χελιδών,
ταϊς φωναΐς τών τήδε κάκεϊσε-περιϊόντων καί επ ά
δειας μελετώντων μουσοτρόφων νεανίσκων συνάμιλλώμενα . . . θάλασσά τε ύπεστρωμένη κύκλοθεν, νΰν
γαληνιώσα καί κρυσταλλίζουσα, νΰν δ’ ύποφρίσσουσα
καί πρός τό ούλου ύποτραχυνομένη’ νΰν δ’ έπαφρίζουσα, (καί έκ μυχών αύτών ταρασσομέ'νη, άλλοτε άλ
λως ποικίλον παρίσταται θέαμα. “Ολα καλά, ολα’
γλυκυθυμίας, ούκ έχω ε’ιπεϊν δσης πρόξενα».’Εν χώρα,
λέγφ, έν ή τοσοΰτον έπιμόνως καί τελεσφόρως αί
πρακτικαί άρεταί καλλιεργούνται, είναι καιρός πλέον
καί ή αληθής παιδεία ν’ άναλάμψη’ «δει δέ καί τήν
τών γραμμάτων μελέτην οικείαν είναι τώ σκοπφ» λέ
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γει δ αναμορφωτής τοΰ μοναχικού βίου δ Μέγας Βα
σίλειος. Είναι αίσχος οί μονάχοι τής ’Ανατολής εν τή
ροή τών «ΐώνων νά παρίσταντοι παράδειγμα ασύγ
γνωστου στασιμότητας απέναντι τής καταπλησσοΰσης
προόδου τών τής Δύσεως, οΐτινες ού μόνον τήν Δύσιν
άλλά και τον κόσμον δλον διεπαιδαγώγησαν παρ’ η
μών αύτών τά πρώτα στοιχεία τοϋ μοναχισμού λαβόντες, είναι αίσχος ή Βερολίνειος Άκαδήμεια νά
κάμνη τήν δευτέραν εκδοσιν τών Πατέρων τής ’Εκ
κλησίας μας και οί Άγϊορεϊται μοναχοί νά μή δύνανται ού'τε ν’ άναγινώσκωσιν. "Εως πότε θά τρεφώμεθα
εκ τών ψυχίων τής Εύρώπης; “Εως πότε θά κεΐνται
κλεισται αί βιβλιοθήκαι τών Μονών, άναμένουσαι
Εύρωπαΐον τίνά νά έκτινάση τον κονιορτόν; 'Ιερά
σκιά τοΰ αοιδίμου Κοραή ! δστις μάθουν δτι οι Βατοπεδινοί έκάλεσαν άπό τάς Κυδωνιάς διδάσκαλον μέ
σκοπόν νά είσαγάγώσιν είς τόν Άθωνα τής πεφωτι
σμένης Εύρώπης τά μαθήματα, · άνεσκίρτα έκ χαράς
καί έγραψεν : «Άπέδωκαν οί Βατοπεδινοί εις τήν μη
τέρα των τήν Ελλάδα τά χρεωστουμενα τροφεία· εύγε
καί ύπέρευγε, σεβασμιώτατοι Βατοπεδινοί· έάν σείς
αποδίδετε δ,τι χρεωστεΐτε είς τήν κοινήν μητέρα καί
πατρίδα ημών ή πατρίς πρέπει νά σάς εύχαριστήση
ώς εύεργέτας καί ούχί ώς πληρωτάς. Σάς εύχαριστώ
καί έγώ έξαιρέτως, δτι μέ δίδετε αφορμήν νά κηρύξω
είς τής φωτισμένης Εύρώπης τούς φιλέλληνας- ποιοι
είναι τήν σήμερον οί μοναχοί τών Γραικών καί νά
έρωτήσω θαρρετά τούς ευρισκομένους είς αύτήν
έχθρούς τής Ελλάδος έάν εχωσι νά μάς. δείξωσι κα-

νέν άλλο έθνος, τού οποίου οί μοναχοί συνέδραμαν
είς τό νά φέρωσι τά . φώτα τών έπίστημών εις τήν
πατρίδα των ώς μόνην θεραπείαν τών πολυχρονίων
τής πατρίδας πληγών». Ή ’Εκκλησία καί τό ’Έθνος
έχουσι πολλάς καί δικαίας απαιτήσεις άπό τό "Αγιον
’Όρος, καί έπρεπε, καθ’ δν χρόνον δ υλισμός κάμνει
άλματώδεις κατακτήσεις, νά είναι δ τηλαυγής φάρος
δ διασκορπίζων τό τηλαυγές τής άληθείας φέγγος τοϊς
έν σκότει καί σκιά θανάτου καθημένοις· έρρέτωσαν
οί φωτοσβέται καί αμαθείς οί προφάσει «καλογερι
κής» άποστρέφόμενοι τήν παιδείαν καί οί δποΐοι ούδέποτε έμελέτησαν τόν βίον καί τάς πράξεις τών άρχαίων μοναχών καί μεγάλων πατέρων, «έν οίς, κατά
τόν βιογράφον τοΰ αγίου Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου,
πάν είδος έπιστήμης, ώσπερ τις καρπός πέπειρος χρησίμως έθεωρεϊτο- μετά γάρ τής εις άκρον κοινοβιακής
εύταξίας καί τής πρακτικής φιλοσοφίας, ουδέ τών λο
γικών άμέτοχοι καθεστή’κεσαν τεχνών- άλλά καί γράμ
ματα παρ’ αύτοϊς έφιλοποιεΐτο κατόρθωσις, δι’ ής ήτε
πρός τό γράφειν δρθώς έγγίγνεται τοϊς πεποιηκόσιν
ε’ίοησις καί ή πρός τήν άνάγνωσιν έντυποϋται αύτοϊς
ήθικότης· καί φιλοσοφίας δέ τεχνολογία καί δογμά
των πατερικών άποστήθισις, δι’ ών πάσης αίρέσέως
φληναφοΰς άνατρέπειν εΐχόν ίσχνομυθίας, συλλογίσμοϊς άληθείας καί συμπεράσμασι χρώμενοι- έξ ών
σοφώτατοι καλλιγράφοι καί ίεροψάλται, ασματογρά
φοι, ποιηταί τε καί άναγνώσται, μέλισσαί τε καί άοιδοπόλοι έν Χριστφ. έξεφάνθησάν».
ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΗΣ

---- -------------------HENRIK IBSEN

Η ΒΟΡΕΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

Δύο' λόγια.
(Ή Βορεινή εκστρατεία είμπορεΐ νά θεωρηθή ώς
ή πρώτη επιτυχία τοΰ Ibsen, ή όποια μάλιστα τοΰ
ήνοιξε τούς κύκλους ΰπερτοπικής δόξης.
Ή ύπόθεσις τοΰ έργου αποτελεί πρωτοτυπίαν όχι
ώς πλοκή άλλά ώς έπινόησις χρησιμοποιήσεως των
λαϊκών θρύλλων εις τό δράμα. Πρώτος ό Bjorson,
είχε, μεταχειρισθεί το μυθικόν υλικόν είς τό διήγημα.
'Ο Ibsen τόν ήκολούθησε μέ τό ειδικό θεατρικό απο
τέλεσμα της Βαγνερικής κάπως αίαθητικοποιήσεως
τοΰ θορύβου καί τής ταραχής.
Ό ελεγειακός τόνοςτής «Βορεινής’ΕκστρατείαςνεΙνε
φανερός. Έν τούτοις ή ήρωϊκολογία δέν συγχίζει
ούτε στιγμή τόν καλλιτέχνη. Ακόμη και στό σημείο
τοΰ πλέον αντιπαθητικού πατάγου των γεγονότων ξε
χωρίζει τό νήμα ποΰ «δένει μέν συχνούς κόμβους,
άλλά μέ τή διάθεσι νά εύμορφήν η τή 'γενική δαντέλλα.
Γι’ αυτό άκριβως ό θεατής π οπέ δεν χάνεται αν καί
πάντα άπρόοπτα σταθμεύει.»
Μολαταύτα δέν πρέπει κανείς νά άρνηθή ότι τό
έργο άσθμαίνει. Το μειονέκτημα όμως καλύπτεται άπό
τή δύναμί τοΰ ύφους καί εξηγείται άπό τό γεγουός
δτι ή δραματική μεγαλοφυία τοΰ Henrik Ibsen ευρι
σκόμενη κατά τήν εποχή τής συγγραφής είς τό πρώτο
στάδιο τής δημιουργικής της έξελίξεως δέν έιχεν εύρει
ακόμη τήν ομαλή της ροη.

Πράγματι «ή Βορεινή Εκστρατεία
*
έγράφηγίά πα
νηγυρισμό τής επετείου τής συστάσεως τοΰ «Νορβηγι
κού θεάτρου» τής Χριστιανίας τόν καιρό ποΰ ό Ibsen
διηύθυνε τάς καλλιτεχνικός του εργασίας. Καί τότε
ή ιδιοφυία του εύρίσκετο στή πρώτη περίοδο τής έκδιπλώσεώς της. Είχε παρέλθει πε>ά ή μετριωτάτη έν
Bergen (1S50) προσπάθεια τής πρώτης τοΰ άτομισμοΰ του παρουσιάσεως χωρίς νά έχη εκδηλωθεί καί
ή μεγάλη έμπνευσις πού έχαρακτήρισε Τή δ«υτέρα
(1864 — μετά τό ταξεΐδι του στή Ρώμη) καί τό δαι
μονιώδες πνεύμα ποΰ έκορύφωσε κατα τή διαμονή του
στή Γερμανία — τόν τρίτο καί μέγιστο σταθμό τής
τέχνης του (1877— 1895),
Δεκέμβριος 1916
«X'»

ΠΡΟΣΩΠΑ
φεούδαρχος στλν ’Ισλανδία
βασιληάς τής θαλάσσης
γκουνάρ, πλούσιος άγρότης στήν Νορβηγία
ΘΟΡΟΛΦ, τό νεώτερο παιδί τοϋ Αίρνούλφ
νταννυ, θυγατέρα τοΰ Αίρνούλφ
χζερντις, ψυχοκόρη τοϋ Αίρνούλφ
ΚΟΡΕ, ένας αγρότης
εγ^ι, υιός τοϋ Γκουνάρ, τεσσάρων ετών

αιρνουλφ απο το φιορδ,
ΣΙΓΟΫΡΔΟΣ Ο ΔΥΝΑΤΟΣ,

ΤΑ ΕΞΗ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΝΟΥΛΦ

Οί άνδρες τοϋ Αιρνουλφ καί τοϋ Σιγούρδου.
Εύγενεϊς, προσκεκλημένοι, ένοπλοι,’Ακόλουθοι, υπηρέται, υπηρέτρια!.

(Τό δράμα γίνεται κατά τήν δεκάτην εκατονταετη
ρίδα, τήν εποχήν τοϋ Έρικ τής Σόυηδίας, εις τήν βοοειο Νορβηγία, πότε κοντά καί πότε μέσα εις το αρχον
τικό τοϋ Γκουνάρ.)

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ
(’Ακτή. Είς τό βάθος κόβεται απότομα άπό τή θά
λασσα.- Δεξιά βράχοι καί δάσος άπό κωνοφόρα δένδρα.
’Αριστερά μ'ιά ξύλινη καλύβα. Κάτω στό λιμάνι φαί
νονται τά κατάρτια δύο πλοίων. Δεξιά μακράν εις το
βάθος βράχοι καί νησιά. Ή θάλασσα ποϋύ ταραγμένη.
Χειμώνας μέ χιονοθύελλα.)
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

τοϋ Αίρνούλ© δεξιά άπό τούς βράχους).
Νταννύ (προηγείται λιγάκι. Φορεϊ κόκκινο φόρεμα,
κούκο άπό γούνα, Φωνάζει κάτω .πρός τά πλοία). Στά
δπλα ! Άνδρες τοϋ Σιγούρδου ! Ό κύριός μου μάχε
ται μ’ ένα ξένο !
Οί υιοί τοϋ Αίρνούλφ. Βοήθεια στον γέροντα!
(Κατεβαίνουν).
Σιγοϋρδος (στούς άνδρας του). Μείνατε κεί πού
βρίσκεσθε ! Τόν καταφέρνω μονάχος μου.

Αίρνούλφ (στούς-υίούς του). ’Αφήστέ με ?ά πολε
μήσω μαζή του! (Όρμα πάλιν κατά τοϋ Σιγούρδου)
Θέλω νά δώ τό αίμά σου!
' .
Σιγοϋρδος. Δές πρώτα τό δικό σου ! (Τόν πληγώ
νει είς τό χέρι, ώστε τοϋ πέφτει τό άκόντιο).
Αίρνούλφ, Ωραίο κτύπημα πολεμιστή! Χυμ^ς
ορμητικά καί πετυχαίνεις θαυμάσια ! Θά ντρόπιαζες
άκόμη καί τό Σιγοϋρδο τόν άνορείο.
Σιγοϋρδος (μειδιών).Ή ντροπή άς είναι γιά τίμή’του.
Οί υίοί τοΰ Αίρνούλφ (μέ φωνήν έκπλήξεως). Ό
Σιγοϋρδος ό ίδιος ! Ό Σιγοϋρδος ό δυνατός !
Αίρνούλφ. Όρμητ,ικώτερα όμως κτυποϋσες τήν νύ
κτα εκείνη, πού μοϋ έκλεψες τήν Νταννύ, τήν κόρην
μου. (Ρίχνει πίσω τήν κουκούλα).
Σιγοϋρδος καί οί άνδρες του. Ό Αίρνούλφ άπό τό
Φιόρδ !

(Ό Σιγοϋρδος έρχεται άναβαίνων άπό τό μέρος τών
πλοίων. Φορεϊ λευκό γελέκι, μέ άργυρο ζώνη, μπλέ
μανδύα, χοδρά περιπόδια, γουνωτά ύποοήματα καί χα
λύβδινο κάλυμμα. Στή μέση μικρό ξίφος. Άμέσοις
έπειτα φαίνεται ό Άρνούλφ δεξιά, έπάνω μεταξύ τών
βράχων. Φορεϊ γελέκο άπό μαύρη προβιά μέ θώρακα
Νταννύ (δλη χαρά καί έν τούτοις μέ.σκιά άνησυκαί πολεμικά περιπόδια, γουνωτά υποδήματα καί μάλλινον περισκελίδα. Έπάνω είς τούς ώμους ένα σκούρο ■χίας). 'Ο πατέρας μου ! Τ’ άδέλφια μου !·
Σιγοϋρδος. Κρύψου πίσω μου !
μαλλιαρό μανδύα, τοϋ οποίου ή κουκούλα σκεπάζει τό
κάλυμμα καί κρύβει τό μισό πρόσωπο. Εύσωμος καί
Αίρνούλφ. Περιττό. (Πλησιάζει τό Σιγοϋρδο). Σέ
γιγαντώδης μέ μακρά λευκά γένεια, γέρος κα; λίγο άνεγνώρισα μόλις σέ είδα. Γι' αυτό έπροκάλεσα καυγά.
κυρτωμένος. Είναι ώπλισμένος μέ στρογγύλη ασπίδα,
"Ηθελα νά δοκιμάσω αν ή φήμη είναι δικαία πού σέ
ξίφος καί άκόντιο.)
λένε γιά τό γενναιότερο πολεμιστή τής Νορβηγίας.
Σιγοϋρδο; (παρουσιάζεται πρώτος κυττάζει γύρω,
Τώρα δμως ειρήνη καί συμφιλίωσι μεταξύ μας! *
βλέπει τήν καλύβα, διευθύνεται πρός αύτή βιαστικά
. Σιγοϋρδος. Θά είμαι ευχαριστημένος νά τελειώσωμε
καί προσπαθεί νά σπάση τή θύρα.)
έτσι.
Αιρνουλφ (φαίνεται δεξιά έπί τοϋ βράχου, εκπλήσ
Αίρνούλφ. Νά τό χέρι μου. Είσαι ηρωικός μαχη
σεται δταν βλάπη τόν Σιγοϋρδο, φαίνεται νά τόν τής. Τόσο δυνατά κτυπήματα κανείς ποτέ| δέν άντήλάναγνωρίζη, κατεβαίνει ιιάτω καί φωνάζει) Κάμε το- λαξε μέ τό γέρο Αίρνούλφ.
πο πολεμιστή !
,
·
. .
Σιγοϋρδος (σφίγγει τό προτεινόμενο χέρι). Είθε νά
Σιγοϋρδος (Στρέφει, θέτει τό χέρι έπί τοϋ ξί είναι καί τά τελευταία' πού άντηλλάξαμε μαζή I Καί
φους καί άπαντα). Θά μοϋ συνέβαινε γιά πρώτη φορά τώρα σέ κάνω σένα τόν ίδιο κριτή γιά τήν ύπόθεσί
αν τό έκαμνα!
μας. Λαβαίνεις τόν κόπο νά μοϋ πής τούς ορούς σου ;
Αίρνούλφ. Πρέπει νά κάμ^ς ηαί θά κάμης τόπο.
Αίρνούλφ. Θά σοϋ τούς πώ καί ή διαφορά· μας θά
Χρειάζομαι τήν καλύβα γιά νά κατασκηνώσουν οί μικανονισθή (Πρός τούς άλλους). ’Ακούστε σείς οί άλ»σοπαγωμένοι άνδρες μου.
λοι περί τίνος πρόκειται. Πρό πέντε χειμώνων έφθαΣιγοϋρδος. Καί γώ γιά νά ξεκουρασθή μιά κουρα σαν οί κουοσάροι Σιγοϋρδος καί Γκουνάρ στήν ’Ισλαν
σμένη γυναίκα.
δίαν καί βρήκαν φιλοξενίαν κάτω άπό τήν στέγην μου.
Αίρνούλφ, Οί άνδρες μου άξίζουν περισσότερο από
Κα( ό Γκουνάρ μέ δόλο καί διά τής βίας μοϋ ήρπασε
τές γυναίκες σου !
τήν ψυχοκόρην μου τήν Χζέρντις. Σύ δμως, ΣιγοΟρδε,
, Σιγοϋρδος. Τότε οί εύγενέστάτοι θά δοκιμασθοϋν μοϋ έκλεψες τήν Νταννύ, τό παιδί μου καί έφυγες μαζί
Οώ επί τόπου.
της. Γι’ αυτή σου τήν άρπαγή καταδικάζεσαι άέ ποινή
Αίρνούλφ (σηκώνει τό άκόντιο). Αύτά σου τά λό
εκατόν πενήντα ταλλήρων. "Ετσι ή πράξίς σου θά
για θά σοϋ στοιχίσουν πολύ.
έξιλεωθή.
,
Σιγοϋρδος (σύρει τό ξίφος). Κακά τήν έχεις τώρα
Σιγοϋρδος. Φθηνή μοϋ φαίνεται ή έξιλέωσι πού
γέροντα.
αοϋ ζητείς. Τά εκατό πενήντα τάλληοα θά σοϋ τά
Αίρνούλφ (όρμά έναντίον του).
πληρώσω καί άκόμη θά προσθέσω ένα μετάξινο χνου
Σιγοϋρδος (τόν άποκρούει).
δωτό μανδύα. Είναι δώρο τοϋ βασιληά Αίντελσταν
τής ’Αγγλίας καί κανείς ποτέ δέν φόρεσε παρόμοιο
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
στήν ’Ισλανδία.
(Οί προηγούμενοι. 'Η Νταννύ καί μερικοί άνδρες
Νταννύ. Θαυμάσια, γενναίε μου άνδοα ! Καί σένα
τοϋ Σιγούρδου έρχονται άπό τήν άκτή. Τά έξη παιδιά πατέρα σέ ευχαριστώ I Τώρα μόνο αισθάνομαι άλη -
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θινή χαρά ! (Σφίγγει τό χέρι τοΰ πατέρα της καί τών
αδελφών της καί μιλεΐ σιγά μαζή τους).
Αίρνούλφ. Έτσι ή συμφιλίωσί μας τελείωσε, καί
άπό τώρα ή Νταννύ θά θεωρήται τιμία, σαν νά την
πήρες νόμιμα καί μέ τήν άδεια τών δικών της.
Σιγοΰρδος. Καί μένα πρέπει νά [χέ λογάρι άζης γιά
άνθρωπο δικό σου.
Αίρνούλφ. ’Εννοείται πώς σέ λογαριάζω. Καί στή
στιγμή μάλιστα θά σέ δοκιμάσω νά δώ πόσο μοΰ είσαι
άϋ.οσιώμένος.
Σιγοΰρδος. Θά μέ βρής πρόθυμο. Λέγε—ποιά είναι
ή επιθυμία σου ;
Αίρνούλφ. Θέλω τήν βοήθεια σου στήν συμβουλή
>.αί στή πράξι. “Ηλθα εδώ γιά ναΰρω τόν Γκουνάρ
καί νά ζητήσω τίμημα γιά τήν αρπαγή τής Χζέρντις.
Σιγοΰρδος (κατάπληκτος). Τόν Γκουνάρ !
Νταννύ (μέ <κπληξι).Τήν Χζέρντις-ποΰθά τούς βοής;
Αίρνούλφ. Στό σπήτι τους μοΰ φαίνεται, στ’ άρχοντικό τοΰ Γκουνάρ.
Σιγοΰρδος. Καί ποΰ βρίσκεται αύτό ;
Αίρνούλφ. Λίγο μακρά άπ’ εδώ. Δέν τωςερες ;
Σιγοΰρδος (μέ συγκρατημένη συγκίνησι). Βεβαίως
δχι. Λιγοστά πράγματα ήκουσα γιά τόν Γκουνάρ άφότου -φύγαμε μαζή άπό τήν ’Ισλανδία. Γιά πολύ καιρό
τώρα γυρίζω στή θάλασσα στήν υπηρεσία διαφόρων
βασιλέων, ένφ ό Γκρυνάρ έμεινε στον τόπο του. Σή
μερα τό πρωί ό κακός καιρός μέ ήνάγκασε ν’ άράξω
σ’ αυτή τή χώρα. "Οτι εδώ στά βόρεια μέρη βρίσκεται
τό σπήτι τών πατέρων τοΰ Γκουνάο τό εΐξευοα, άλλά...
Νταννύ (στον Αίρνούλφ). Καί γι’ αύτό τό λόγο
άφηκες τήν πατρίδα;
Αίρνούλφ. Γι’ αυτό. (Στον Σιγοΰρδο). “Ητο έρνο
τών ισχυρών τοΰ ουρανού νά συναντηθούμε έδώ. Έτσι
τό θέλησαν. "Αν ήθελα νά σ’ εΰρω δέν θάξερα πού να
σέ ζητήσω.
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λοκαίρι τραέοΰσαν τό κουρσάρικο ταξεϊδΐ τους, κα1
τώρα πειά ποΰ ό Θορόλφ μεγάλωσε . . .
Νταννν (χαρωπά). Ό Θορόλφ είναι μαζή σου; Ποΰ
είναι;
Αίρνούλφ, Κάτω στό πλοίο. (Δείχνει δεξιά πρός τό
βάθος). Έκεϊ θά δής ένα αγόρι. Έγεινε μεγάλος,
δυνατός καί ωραίος άφότου σύ άφηκες τήν πατρίδα.
Θά γείνη ένας θαυμάσιος πολεμιστής, Σιγουοδε. Θά
σοΰ μοίάση,
Νταννν (μειδιώσα). Βλέπω χαλά, πώς τό ίδιο όπως
άλλοτε. Ο Θορόλφ σοΰ είναι ό πειό αγαπημένος.
Αίρνούλφ. Επειδή είναι ό μικρότερος καί επειδή
μοιάζει πολύ τής μητέρας του.
Σιγοΰρδος. Πές μού λοιπόν .... τήν διαφορά σου
μέ τόν Γκουνάρ . . . σήμερα θά . , . . ;
Αίρνούλφ. Κάλλιο σήμερα παρά αύριο. Θά ευχα
ριστηθώ νά δεχθή τό τίμημα. Άλλ’ άν ό Γκουνάο
απόρριψη τήν συμφιλίωσί, τότε πρέπει νά ύποστή τήν
συνέπεια.
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

(Οι προηγούμενοι. Ό Κόρε βιαστικά άπό δεξιά.
Φορεϊ φαιό τριχωτό σακκάκι καί πλατύγυρο πϊλο.
Κρατεί στό χέρι μιά σπασμένη βέογα). .
Κόρε. Ευτύχημα, πολεμισταί μου, ποΰ σάς συναντώ.
Αίρνούλφ. Ή συνάντησες πολεμιστών σπανίως λο
γαριάζεται γιά ευτύχημα·.
Κορε. Υποσχεθήτέ μου σεις τιιχημένοι 'ίππότα;
προστασίαν κοντά σας. Οί άνθρωποι τοΰ Γκουνάρ μέ
καταδιώκουν γιά νά μέ σκοτώσουν.
Αίρνούλφ. Τού Γκουνάρ;
Σιγοΰρδος. Θά τοΰ έκαμες κάτι κακό ;
Κόρε. Έζήτησα τό δίκαιό μου. Φυλάγαμε τά
ζώα σ’ ένα νησί έκεϊ κοντά καϊ ήλθαν οί. άνθρωποί τοΰ
Γκουνάρ καί μάς πήραν τά καλλίτερα βώδια. Ένας δέ
με ύβρισε καί οοϋλο. Τότε πήρα καί νώ τό δπλο και
Σιγοΰρδος (σκεπτικά). Σωστά, άλήθεια! ’Αλλά ή
τόν ξάπλωσα κάτω.
οιαφορά σου μέ τόν Γκουνάρ. — Πές μου, Αίρνούλφ,
Αίρνούλφ. Πράξις ποΰ επιτρέπεται.
σκοπεύεις νά μεταχειρισθής εναντίον του κάθε μέσο,
Κόρε, Σήμερα λοιπόν μοΰ έπετέθησαν οί άνθρωποί
καλό καί κακό ;
'
του. Στάθηκα τυχερός ποΰ μέ ειδοποίησαν εγκαίρως
Αίρνούλφ. Πρέπει. ’Ακούσε τί *
α σοΰ πώ, Σι- και τώσζάσα. Άλλά μέ αυτό μονάχα λίγο καιρό κέρ
γοΰρδε. Τό καλοκαίρι έπήγα στήν άγροτική Διαιτησία δισα επειδή οί εχθροί μου μέ καταδιώκουν.
δπου είχον μαζευθεϊ πολλοί τιμημένοι άνδρες. “Οταν ,
Σιγοΰρδος. Χωριάτη, δυσκολεύομαι νά σέ πίστεύσω
τελείωσαν αί δουλειές τής,Διαιτησίας καί έκαθήμην μέ
Ύπήρξεν έποχή ποΰ έγνώριζα τόν Γκουνάρ σάν τόν
τούς δικούς μου στήν καλύβα καί έπινα, ήλθεν ή κου ίδιο τον έαυτόν μου καί ένα πράγμα ξεύρω. Ποτέ δέν
βέντα για τήν αρπαγήν τών γυναικών. Τότε ήκουσα άδίκηοε φιλήσυχο άνθρωπο.
χλευαστικά λόγια, επειδή άφησα τήν προσβολή τόσο
Κόρε. Ό Γκουνάρ δέν φταίει γιά τό άδίκημα. Αύ
καιρό άνεκδίκητον. Έθύμωσα λοιπόν, ώρκίστηκα νά τός έχει άναχωρήσει πηγαίνοντας στό Νότο. "Οχι !
ταξειδεύσώ στήν Νορβηγία, νά εΰρω τόν Γκόυνάρ καί
Ή Χζέρντις ή γυναίκα του .·. . .
νά μή γυρίσω στήν ’Ισλανδία πριν λάβω τίμημα ή
Νταννύ. Χζέρντις !
έκδίκησι.
Αίρνούλφ (μουρμουρίζει). Ναί, ναί, αύτό τής ται
Σιγοΰρδος. Ναί, ναι. "Αν έχουν έτσι τά πράγματα ριάζει.
καταλαβαίνω πώς έπρεπε νά ένεργήσης σοβαρά άν
Κόρε. Προσέφερα είς τον Γκουνάρ τίμημα γιά τόν
χρειασθή.
,
υπηρέτη καί ήτο διατεθειμένος νά τό δεχθή, άλλά ήλ
Αίρνούλφ. Καί θά ενεργήσω. Άλλά υπερβολικός δέν θεν ή Χζέρντις καί έξηρέθισε τόν άνδρα της μέ πολλά
θά σταθώ, Τόν Γκουνάρ' μοΰ τόν έχουν επαινέσει γιά
χλευαστικά λόγια καί ήμπόδισε τόν συμβιβασμό.
πολύ τίμιο παλληκάρι. Έν τούτοις χαίρω ποΰ κατα
Αργότερα ό Γκουνάρ έτράβηξε ποός Νότον καί σή
πιάστηκα σ* αύτή τήν επιχείρησε. Έμάκρυνε πολύ ό μερα τό πρωί ....
χρόνος ποΰ μένω στήν ’Ισλανδία, Έκεϊ κοντά στά
Σιγοΰρδος (βλέπει δεξιά). Ναί, έρχονται πρός τά
μπλάβα κύματα έγέρασα καί άσπρισα, Τό ήσθανόμην έδώ καβαλλάρηδες. Δέν είναι ....
Κόρε (τραβιέται πίσω). Είναι ό Γκουνάρ ό ίδιος.
Ομως πώς θά τό κινούσα άλλη μιά φορά πριν . . . λοι
πόν ναί ... ή Βεργθόρα, ή καλή μου γυναίκα πρό
Αίρνούλφ. Ησύχασε, -,0ά προσπαθήσω νά σάς συμ
πολλοΰ άπέθανε. Οί ρεγαλείτεροι γυιοί μου κάθε κα βιβάσω.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

(Οί προηγούμενοι. Ό Γκουνάρ έρχεται μέ μερικούς
άνδρας άπό δεξιά καί στέκεται στό μέσον. Φορεϊ σπητήσια ρούχα, καστανό χρώμα σακκάκι, χονδρή περισκελίδα, μπλέ μανδύα καί πλατύγυρο πϊλο. Ώς όπλο
κρατεί μόνο ένα μικρό χειροπελέκι).
Γκουνάρ (στέκεται έκπληκτος καί άβέβαιος βλέπων
τούς συνηθροισμένους). Ό Αίρνούλφ άπό τό Φιόρδ!
Ναί, αύτός . . . !
Αίρνούλφ. Πολύ καλά βλέπεις.
Γκουνάρ (πλησιάζει). Χαρά λοιπόν καί εύτυχία
γιά τόν τόπο μου άν έρχεσαι μέ φιλικούς σκοπούς.
Αίρνούλφ. Άν τό θέλης καί σύ δσο καί γώ, τότε
δέν θάχωμε καυγά.
Σιγοΰρδος (πλησιάζει). Γειά σου Γκουνάρ.
Γκουνάρ (χαρούμενα). Ό Σιγοΰρδος—-ό σύντροφός
μου. (Τοΰ σφίγγει τό χέρι) 'Ρραϊα, τώρα ποΰ είσαι
καί σύ μαζή/ξεύρω καλά πώς ό Αίρνούλφ γιά καλό
έρχεται. (Στον Αίρνούλφ). Δός μου τό χέρι γέροντα!
Τί σε φέρει στά βόρεια αύτά μέρη δέν είναι δύσκολο
νά τό μαντεύση κανείς. Σχετίζεται μέ τή Χζέρντις,
τή ψυχοκόρη σου.
»
Αίρνούλφ. “Οπως τό λές. Μοΰ έκαμες μεγάλη προ
σβολή, όταν έφυγες μαζή της άπό τήν’Ίσλανδία, χω
ρίς-νά σκοτισθης γιά τήν συγκατάθεσί μου.
Γκουνάρ. "Ερχεσαι μέ ολο σου τό δίκηο. “Οτι ξέ
σχισε ό νεανίας πρέπει νά τό δίορθώση ό ανΟρκς. Άπο
καιρό σέ περίμενα Αίρνούλο, καί άν μέ τίμημα μπο
ρεί νά γίνη τίποτε, πολύ γρήγορα θά τά συμβιβάσώμε.
Σιγοΰρδος Αύτή τή γνώμη έχω καί γώ. Καί ό
Αίρνούλφ θά φανή συγκαταβατικός.
Γκουνάρ (μέ θερμότητα). Καί πρέπει νά φανής γέ
ροντα. Γιατί δν ήθελες νά τήν εκτίμησης δσο πράγμάτι άξίζει δέν θάφθαναν δλα μου τά πλούτη.
Αίρνούλφ. Νά είσαι βέβαιος πώς θά κρίνω σύμφωνα
μέ δτι πρέπει καί συνηθίζεται. Άλλά τώρα κάτι τι
άλλο. (Δείχνει τόν Κόρε). Βλέπεις αύτόν έκεϊ;
Γκουνάρ. Ό Κόρε ! (Στον Αίρνούλφ). “Ωστε ξεύρεις πώς βρισκόμαστε σέ έχθρα;
Αίρνούλφ. Οί άνθρωποί σου τοΰ ήρπασαν τα ςώα.
Καί γιά τήν αρπαγή πληρώνεται τίμημα.
Γκουνάρ. "Οπως καί γιά τό οόνο. Έσκότωσε τον
υπηρέτη μου 1
Κόρε (προχωρεί). ’Επειδή μέ έχλεύασε.
Γκουνάρ. Έδήλωσα πώς δέχομαι συμβιβασμό ■
Κόρε. Ν αί άλλά σ’ αύτό δέν συμφώνησε καί ή Χζέρντις καί σήμερα τό πρωί, μόλις έφυγες, μοΰ έπετέθη
καί μέ κυνήγα νά μέ σκοτώση.
Γκουνάρ (ορμητικά). Ε!ν’ άλήθεια δσα λές ; Ή . .
Κόρε. ’Αλήθεια, άπό τήν αρχή ώς τό τέλος.
Αίρνούλφ. Γιά τοΰτο αύτός ό χωριάτης μοΰ ζή
τησε τήν προστασία μου καί βεβαίως τοΰ τήν εδωκαΓκουνάρ (μετά μικρό δισταγμό). Έφέρθης τίμια
μαζή μου, Αίρνούλφ. Γιά τοΰτο μοΰ είναι εύκολο νά
συμμορθώ μέ τή θέλησί σου. Ακούσε, Κόρε, είμαι δια
τεθειμένος τό φόνο τοΰ ανθρώπου μου νά τόν συμψη
φίσω μέ τές αδικίες ποΰ ύπέστης.
Κόρε (τείνει τό χέρι στδν Γκουνάρ). Ό ορος είναι
καλός. Τόν δέχομαι.
Αίρνούλφ. Καί θά έχη ειρήνη καί άπό ,σένα καί
από τούς δικούς σου ;

Γκουνάρ. Ειρήνη καί στον τόπο του καί παντού
δπου καί αν πάη.
Σιγοΰρδος (δείχνει πέρα δεξιά). Κυττάχτέ έκεϊ !
Γκουνάρ (δυσηρεστημένα). Είναι ή Χζέρντις!
Αίρνούλφ. Μέ ώπλισμένους άνδρας!
Κόρε. ’Εμένα ζητεί!

•

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

(Οί προηγούμενοι. Ή Χζέρντις άπό δεξιά μέ πλή
θος υπηρετών. Ντυμένη μαύρα μέ μαύρο μανδύα' καί
κουκούλα. Οί ύπηρέται είναι ώπλισμένοΓ μέ σπαθιά
καί πελέκια. Ή ίδια κρατεί στό χέρι μικρό ακόντιο).
Χζέρντις (σταματά στήν είσοδο). Πολλούς άνδρας
βρίσκομε έδώ καθώς φαίνεται f
Νταννύ (σπεύδει πρός αύτήν). Χαϊρε, Χζέρντις.
Χζέρντις (ψυχρά, προχωρούσα πρός τό μέσον). Σ’ευχαριστώ ! Είχα τήν προαίσθησι πώς δέ βρίσκεσο μα
κρά. (Πλησιάζει, άφοΰ ρίχνει διαπεραστικό βλέμμα
πρός τούς συνηθροισμένους;. 'Ο Γκουνάρ καί ό Κόρε, ό
έχθρός μου . . . ό Αίρνούλφ καί οί έξη του γυιοί ....
καί (μόλις βλέπει το Σιγοΰροο ανατριχιάζει ελαφρά,
συγκροτείται δμως καί λένει). Λοιπόν, βλέπω έδώ
πολλούς συνηθροισμένους ποΰ μοΰ είναι δλοι γνωστοί
.... δέν ξεύρω δμως καί ποιοι μοΰ είναι φίλοι.
Αίρνούλφ. Εμείς δλοι σοΰ εΐμεθα φίλοι.
Χζέρντις. "Αν είν έτσι, δέν θά άρνηθής νά παραδώσης τόν Κόρε είς τόν άνδρα μου.
Αίρνούλφ. Τοΰ έιναι περιττό.
Γκουνάρ. Μεταξύ μας έπήλθε πειά ειρήνη καί
ομόνοια.
Χζέρντις (μέ συγκρατημένο έμπαι/μό) ‘Ομόνοια I
Ώοαϊα! Καταλαβαίνω. Είσαι έξυπνος άνθρωπος Γκου
νάρ ! Ό Κόρε έπέτυχε πολυαρίθμους φίλους καί Jvνοώ πώς σοΰ έφάνη ασφαλέστερο ....
Γκουνάρ. Δέν ωφελεί είς τίποτε νά προσπαθής νά
μέ έξερεθίσης μέ χλευαστικά λόγια. (ΝΙέ έμφασι). Ό
Κόρε θά μείνη ήσυχος άπό μάς.
Χζέρντις (συγκρατεϊται). ’Έστω. Άφοΰ τού ύπεσχέθης ειρήνη, ή ύπόσχεσίς σου θά τηρηθή
Γκουνάρ (αύστηρά, άλλ’ όχι βίαια). Πρέπει νά γείνη
καί θά γείνη !
Αίρνούλφ (στήν Χζέρντις). Καί μιά άλλη συμφιλίωσι σχεδόν έτελείωσε πρ·ν νά έλθης.
Χζέρντις (ορμητικά). Μεταςύ σοΰ καί τού Γκουναρ;
Αίρνούλφ (κατανεύει). Σχετικώς μέ σένα.
Χζέρντις. ’Εννοώ τί αφορ’οΰσε. Ξεΰρε δμως ενα
πράγμα ψυχοπατέρα. Ποτέ δέν πρέπει νά εϊπωθή πώς
ό Γκουνάρ έδείλιασεν επειδή έφθασες έδώ πέρα αρμα
τωμένος. Άν ήσο μόνος καί πατούσες τήν καλύβα μας
σάν κοινός ταξειδευτής, τότε ή ΰπόθεσις θά έξομαλύνετο εύκολώτερα.
Γκουνάρ. Ό Άρνούλο καί οί νυιοί του έρχονται
μέ ειρηνικό σκοπό.
Χζέρντις. Μπορεί, άλλά άλλοιώς θά τό σχολιάση
ό κόσμος. Καί σύ άκόμα, Γκουνάρ, δέν είχες χθές
τόση μεγάλ.η πεποίθησι στήν ειρήνη, δταν έστελλες
κάτω πρός τά νότια μέρη τόν Έγίλ, τδ παιδί μας.
επειδή ακόυσες πώς ό Αίρνούλφ αρματώνει πλοία στό
Φιόρδ.
Σιγοΰρδος (στον Γκουνάρ).Άπεμάκρυνες τό παιδί σου;
Χζέρντις. Γιά νά είναι σέ ασφάλεια, δταν θά μάς
ποοσέβαλλεν ό Αίρνούλφ.
Αίρνούλφ. Αύτό δέν πρέπει νά τδ περιγελάς, Χζέρν-
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τις ! Ό Γκου/άρ έκαμε σάν γνωστικός άνθρωπος ....
έάν ήμπόδιζες την συμφιλίωσι ....
Χζέρντις. Ή ζωή έξαρτάται άπό τήν τύχη. ’Άς
γίνη δ,τι θέλει. Άλλά καλλίτερα νά πεθάνω παρά νά
σώσω τή ζωή μέ δειλό συμβιβασμό.
Νταννύ. Καί ό Σιγοΰρδος θά πληρώση τίμημα, χω
ρίς μ’ αύτό νά χάση διόλου άπό τήν ΰπόληψί του.
Χζέρντις. Καί ό Σιγοΰρδος θά μπορούσε νά ξέρη
άξιόλογα τί είναι δυνατόν νά άνεχθή ή τιμή ίου.
Σιγοΰρδος. Αύτό δέ 0ά μοϋ τό διδάξη κανείς.
Χζέρντις. Ό Σιγοΰρδος είναι ήρως πολυθρύλητος
καί ρωμαλέος. Άλλά ό Γκουνάρ έξετέλεσε τό ένδοξώτερο κατόρθωμα δταν έσκότωσε τήν λευκήν αρκούδα
εμπρός είς τόν κοιτώνα μου.
Γκουνάρ (βλέπω? άμήχανα τόν- Σιγούρδο). Ναί,
ναί άλλά μή μιλεϊς γι’ αύτό.
Αιρνούλφ. Πολύ σωστά ! Είναι τό γενναιότερο κα
τόρθωμα ποΰ έκαμε ποτέ άνδρας στήν ’Ισλανδία, καί
γι’ αύτό ....
Σιγοΰρδος. Βεβαίως, καί γι’ αύτό μπορεί ό Γκουνάο
εύκολώτερα νά συμβιβασθή, χωρίς νά συλλογισθή κα
νείς νά τόν πή δειλόν.
Χζέρντις. "Αν δοθή τίμημα, πρέπει έπίσης καί νά
ξητηθή τίμημα. Γκουνάρ, θυμήσου τί μοΰ ύπεσχέθης
μιά βορά !

Γκουνάρ. Τήν ύπόθεσι τήν θυμήθηκα θέλεις λοι
πόν νά τηρηθή ;
Χζέρντις. Πρέπει νά τηρηθή δν θέλης νά έξακολουθν'σωμε νά ζοΰμε κάτω άπό τήν ίδια στέγη, ^εΰρε
λοιπόν, Αιρνούλφ, πώς άν έπιθυμής τίμημα γιά τήν
αρπαγή τής ψυχοκόρης σου, πρέπει καί σύ ό ίδιος νά
πληρώσης γιά τό φόνο τοΰ πατέρα μου, τοΰ Γεκούλ,
καί' γιά τήν κατοχή τής περιουσίας του καί τών ύποτακτικώ/· του.
Αιρνούλφ.. Ό Γεκούλ έπεσε σέ τιμία συμπλοκή.
Μεγαλείτερο άλλως τε κακό άπ’ αύτό μοΰκαμε ή γε
νιά σου, ποΰ σέ έστειλε σέ μένα' στήν Ισλανδία νιά
νά σέ άναθρέψω σάν παιδί μου.
Χζέρντις. Σουγινέ τιμή καί οχι κακό, ποΰ άνέθοεψες τήν κόρη του Γεκούλ.
Αιρνούλφ. Μπελά μονάχα μούφερε .
Χζέρντις. Σέ περιμένει δμως χειρότερος μπελάς
άν . . . .
Αιρνούλφ. Δέν ήλθα έδώ πέρα γιά νά φλυαρήσω μέ
γυναίκας ! — Γκουνάρ, ακούσε τά τελευ.ταϊά μου λόγια.
Θά πλήρωσής τίμημα γιά τήν αρπαγή, ή οχι;
Χζέρντις (στόν Γκουνάρ). Θυμήσου, τί ύπεσχέθης !
Γκουνάρ (στόν Αιρνούλφ) Όπως άκοΰς, έδωσα
ύπόσχεσι καί πρέπει ....
Αιρνούλφ (πικρά). Αρκετά, άρκετά! Ποτέ άς μήν
είπωθή πώς έπλήρωσα τίμημα γιά έντιμο ώόνο !
Χζέρντις (έζτονα) Τότε σέ περιφρονοΰμε καί σένα
καί τούς δικούς σου.
Αιρνούλφ (μέ αύξάνοντα θυμό). Καί ποιος έχει έδώ
τό δικαίωμα νά ζητήση τίμημα γιά τό οόνο τοΰ Γε
κούλ · Ποΰ είναι ή γε?ιά του ; Κανείς δέν ζή. Πού
είναι ό νόμιμος εκδικητής;
Χζέρντις. Ό Γκουνάρ, γιά λογαριασμό μου. ■
Αιρνούλφ. 'Ο Γκουνάρ ! Ναί, άν τόν είχες πάρει
μέ τήν άδεια τοΰ ψυχοπατέρα σου, ή άν πλήρωνε τί
μημα γιά τήν αρπαγή, θά ήτο νόμιμος εκδικητής,
άλλά ....

Νταννύ (παρακαλοΰσα μέ αγωνία). Πατέρα, πατέοα !
Σιγοΰρδος (βιαστικά). Μήν τελείωσης !
Αιρνούλφ (μέ δυνατότερη φωνή). Ναί, θά τ· πώ
δυνατά. Μιά κλεμμένη γυναίκα δέν έχει νόμ.μο άνδοα.
Γκουνάρ (βίαια). Αιρνούλφ !
Χζέρντις (μέ άγριο θυμό). Μέ έφτυσε, μέ ’βρίσε !
(Μέ τρέμουσα φωνή). Λοιπόν.... Θκ τό μετανοιώστς !
Αιρνούλφ (εξακολουθεί). Μιά κλεμμένη γυναίκα ό
νόμος' τήν θεωρεί παλλακίδα ! Άν· θέλης νάχης πάλι
τή τιμή σου, πρέπει....
Χζέρντις (συγκράτείται). "Οχι, Αιρνούλφ. Ξεύρω
πολύ καλλίτερα τί πρέπει. Καί άν πρέπει νά θεωρώμαι
μονάχα έρωμένη τοϋ, Γκουνάρ. . .
ένας μεγάλος
ηρωισμός οφείλει ·,'ά τοϋ σώση τή τιμή του. . . , ένας
ηρωισμός, ένα κατόρθωμα ποΰ μέ τή δόξα του νά
σβύση τή ντροπή μου. Φυλάξου δμως Αιρνούλφ. ’Εδώ
χωρίζονται οι δρόμοι μας. Θά σοΰ -κηρύξω τόν πό
λεμο καί οί κίνδυνοι θά περικυκλώσουν τή ζωή καί τό
σώμά σου, καί μαζή σου καί κάθε άλλος ποΰ ....
(μέ μιά γρήγορη ματιά στό Κόρε) Κόρε ! Ό Αίονούλο
σέ πήρε στήν προστασία του καί μεταξύ μας έκλείσθη
ειρήνη. Δέν σέ συμβουλεύω δμως πολύ γρήγορα- νά
γυρίσης στο,σπητικό σου. Ό σκοτωμένος έχει πολλούς
έκδικητάς καί εύκολα θά σοΰ συνέβαίνε νά.. . . Δες !
Σέ ειδοποίησα γίά τόν κίνδυνο. Σύ θά φταις νιά τή
συνέπεια. Πάμε, Γκουνάρ. Πρέπει νά έτοιμασθ<μμεν
τώρα. Εΐς τήν ’Ισλανδία έκαμες ένα τρισένδοξο κατόρθωμα. Έδώ όμως πρέπει χά κατορθώσης κάτι μεγαλείτερο άν δέν θέλης ή .. . . έρωμένη σου νά ντρέπεται
γιά σένα καί γιά τόν εαυτόν της.
Ικουνάρ. Έσο λογική, Χζέρντις. Είναι άπρεπο νά
φερθώμεν έτσι.
Νταννύ (παρακαλοΰσα). Μείνε, αδελφή μου, μείνε.
Θά φέρω στά λογικά του τόν πατέρα μου,
Χζέρντις (χωρίς νά άκούη). Στό σπήτι τώρα ! Κα
νείς δέν μοΰ προείπε πώς θά περνούσα τή ζωή μου σάν
ελεεινή παλλακίδα. Καί γιά νά μπορέσω νά ύποφέρω
αυτό τό βίο, αυτή τή ντροπή, έστω καί γιά μιά ήμέρα
ακόμη, πρέπει ό άνδρας μου νά κάμη. . . ένα κατόρ
θωμα, ποΰ θά τόν δείξη ενδοξότερο άπό δλους τούς
άλλους άνδρας. (Φεύγει δεξιά).
Ικουνάρ (δαμασμένος). Σιγοΰρδε, θέλω νά μίλήσωμε πριν φύγης. (Φεύγει δεξιά μέ τούς ανθρώ
πους του).
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

·

(Οι προηγούμενοι χωρίς τόν Γκουνάρ καί τήν Χζέρντις. Εν τω μεταξύ ή κακοκαιρία έπαυσε. Φαίνεται ό
ήλιος σάν κόκκινος δίσκος είς τήν άκρα τού όρίζοντος).
Αιρνούλφ (απειλητικά). Ή διαγωγή σου θά σοΰ
στοιχίση ακριβά, ψυχοκόρη !
Νταννύ. Πατέρα, πατέρα! Δέν πιστεύω νά τρέφης
κακά στό νοΰ σου;

Αιρνούλφ. Άφισέ με! Τώρα, Σιγοΰρδε, μεταξύ
εμένα καί τοΰ Γκουνάρ υπάρχει κάτι περισσότερο παρά
ζήτημα γιά τίμημα μονάχα!
Σιγοΰρδος. Τί σκοπεύεις νά κάμης ;
Αιρνούλφ. Ακόμα δέν ξέρω. Άλλα θά άκουσθή
παντού πώς ό Αιρνούλφ άπό τό Φιόρδ έφθασε στό άρχρντικό τοΰ Γκουνάρ.
\
Σιγοΰρδος (ήσυχα καί σταθερά). "Ας είναι κι’ έτσι.
"Ενα δμως πράγμα σοΰ λέγω μόνο, Αιρνούλφ. "Οτι

Κόρε. 'Η Χζέρντις μοΰπε νά προσέξω γιατί θά μέ
έν δσω έγώ ζώ δ'ν θά κηρύξης τό πόλεμο κατα · τοΰ
σκοτιόση μέ δόλο. Δόσε μου. ύπόσχεσι πώς θά μέ προΓκουνάρ!
,
στατεύσης καί πηγαίνω σήμερα τό βράδυ καί βάζω
Αιρνούλφ. Όχι;—Καί αντό θέλήσω ;
ςωτιά στό σπήτι τοΰ.Γκουνάρ. Σ’ άρέσει αυτό;
Σιγοΰρδος. Δέν θά γένη—άκόμη καί άν τό θελήσης.
Σιγοΰρδος. Ξαδιάντροπε!
Αίρναύλφ (ορμητικά). Καλά. Πήγαινε καί'σύ μέ
Αιρνούλφ (ήσυχα). "Αν μ’ άρέσει; ςςέρεις, Κορε,
τούς άντιπάλους μου. Είμαι άρκετά θαρραλέος γιά νά
τί θά μοΰ ήρεσε περισσότερο ; (Μέ φωνή βροντώδη).
πολεμήσω έναντίον δλων σας.
Σιγοΰρδος. Άκουσέ με, Αιρνούλφ. Τήν ήμέρα ποΰ Να σοΰ κόψω μύτη καί αυτιά έλεϊνε παληάνθρωπε !
θά βρεθούμε αντιμέτωποι δέν θά ζήσης. Έκλείσαμε Δέν ξέρεις τόν γέρω Αιρνούλφ γιά νά νομίζης πώς θά
έντιμη συμφιλίωσι. Ή Νταννύ μοΰ είναι πειό πολύ μπορούσα νά λάβω μέρος σέ μιά τέτοια αισχρή πράξι!
Κόρε (τραβηχθείς). "Αν εσύ δέν προσβάλης τόν
τιμη καί άπό τό χρυσάφι καί άπό τά δπλα, καί ποτέ
δέν θά ξεχάσω πώς τής στέκεσαι κοντήτερα άπό κάθε Γκουνάρ θά σέ προσβάλη εκείνος.
Αιρνούλφ. Έχω γροθιές γιά νά τό έμποδίσω.
άλλον.
Σιγοΰρδος (στόν Κόρε). · Καί τώρα ξεκουμπήσου !
Αιρνούλφ. Τό περίμενα αύτό άπό σένα γενναίε Σ'—
'Η συντροφιά σου άτιμάζει τίμιους άνθριόπους.
γοϋρδε!
Κόρε (ατην έξοδο). Πολύ καλά. Τότε πρέπει μόνος
Σιγοΰρδος. Άλλά δ Γκουνάρ είναι συμπολεμιστής
μου. ’Έχομε όρκισθεί φιλία καί συμμαχία. Στόν πό Χμου νά ουλαχθώ δσο μπορώ καλλίτερα. Ένα μόνο
λεμο καί στήν ειρήνη·· έπαίξαμε πά/τα μαζή τήν τύχη σάς λέω. Θά μετανοήστε αν εξακολουθήστε νά φέρεσθε
μας καί μοΰ είναι προσφιλέστερος άπό δλους τούς άν έτσι ίπποτικά. Τήν ξέρω τήν Χζέρντις καί.... θαΰρω
δρας καί δσον άνδρεϊος και αν είναι αι εκστρατεϊαι οεν τόν τρόπο νά τήν χτυπήσω ! (Κατεβαίνει πρός τή θά
τοΰ άρέσουν . ... μέ λίγα λόγια μέ γνωρίζετε δλοι σας. λασσα).
Ξέρετε πώς κανένας πόλεμος δέν μέ τρομάζει. Αυτήν
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
δμως τήν φορά στέκομαι εμπρός σου Αιρνούλφ και σέ
παρακαλώ νά συμφιλιωθής μέ τόν Γκουνάρ. Κάμε μου
ι
(Οί προηγούμενοι χωρίς τόν Κόρε).
τή χάρι!
Νταννύ. Σκέπτεται νά έκδικηθή. Σιγοΰρδε, πρεπει
Αιρνούλφ. Δέν μπορώ. ,Θάγινόμην ό περίγελως τών νά τόν έμποδίσωμε.
ηρώων αν έγύριζα στήν ’Ισλανδία μέ κενά τά χέρια.
Αιρνούλφ (θυμωμένα). "Ω ! "Αφισέ τον νά κάμη δ,τι
Σιγοΰρδος. Δέν θά φύγης μέ κενά τά χέρια. Έόώ θέλει. Δέν τής αξίζει τίποτε καλλίτερο.
είς τό λιμάνι είναι άραγμέναι καί αί δύο γαλέραι μαζή
Νταννύ. Αυτό δέν τό λέει ή καρδιά σου. ςιεχνάς
μέ δλα τά πλούτη ποΰ συνέλεξα μέ τή κουρσαρική. Θά λοιπόν πώς τήν άνέθρεψες;
βρής μέσα σ’ οίΰτές πολύτιμα βασιλικά δώρα, κιβώ
Αιρνούλφ. Καταραμένη ή ώρα ποΰ τήν πήρα σπήτι
τια μέ ωραία δπλα καί άλλα νοικοκυρίστικα πράγματα.
μου. Τώρα εκπληρώνεται εκείνο ποΰ είπεν ό Γεκούλ.
Διάλεξε τό ένα πλοίο, δποιο σοΰ φαίνεται καλλίτερο
Σιγοΰρδος. Ό Γεκόύλ ;
καί στό χαρίζω μέ δ,τι κι’ άν έχη μέσα του. Πάρε το
Αιρνούλφ. Ό Γεκούλ ό πατέρας της. 'Όταν, τοΰ
νιά τίμημα τής Χζέρντις καί άφισε τόν Γκουνάρ ήσυχο.
έδωσα τό θανάσιμο χτύπημα, έπεσε φαρδύς - πλατύς
Αιρνούλφ. Καλέ μου Σιγοΰρδε. θά τώκαμνες αύτό
επάνω στή χλόη, μέ κύτταξε καί μοΰ είπε :
γιά τόν Γκουνάρ ;
Τοΰ Γεκούλ η γενιά
Σιγοΰρδος. Γιά ένα ακριβό φίλο δ,τι καί νά κάμη
οτοΰ Γεκούλ το φονιά
κανείς δέν είναι αρκετό.
ουμφορ.ά του,
Αιρνούλφ- Νά χάρίσης τά μισά άφ" δ,τι έχεις ;
Σιγοΰρδδς·(ένθερμα). Πάρε τα δλα. Πάρε καί τά
τ* αρπαγμένο του βιος
δύο πλοία καί δ,τι άλλο έχω καί κάμε με νά σέ Ακο
&ά γένη δ χαμός
।
λουθήσω στήν ’Ισλανδία σάν τόν φτωχότερο άνθρωπο
τοΰ φονιά του. .
τής άκόλουθίας σου. Όσα καί άν δώσω μπορώ πάλι ν»
τά κερδίσω. "Αν μεταχειρισθής βία κατά τοΰ Γκου Καί ά»οΰ τραγούδησεν αύτά τά λόγια, σώπησε για
νάρ δέν θά αισθανθώ ποτέ πειά χαρά είς τήν ζωή μου, μιά στιγμή καί υστέρα έγέλασε καί έπέθανε.
Σιγοΰρδος. Μή δίδεις-προσοχή σ’ αυτά.
Λοιπόν Αιρνούλφ. Τί μοΰ αποκρίνεσαι ; ,
Αιρνούλφ. Ναί, ναί, ποιος ξέρει; Τριγυρνφ ή φήμη
Αιρνούλφ (υπολογιστικά). Δυο ωραίες γαλέρες, όπλα
καί πράγματα σπητιάτικα. Περισσότερα δέν θά μπο πώς ό Γεκούλ έόωσε στά παιδια του να φάνε καρόια
ρούσε κανείς νά έπιθυμήσή, άλλά .... (ορμητικά), οχι, λύκου γιά νά άποκτήσουν μοχθηρία. Ή Χζέρντις έφαγε
όχι! 'Η Χζέρντις μέ ήπείλησε ! Δέν θέλω! Θά ήτο τό μερτικό της. Τό βλέπει κάνεις στά ματια της.
(Εκπλήσσεται καθώς κυττάζει μακρά δεξιά). Ό Γκουάτιμο νά πάρω τά δικά σου!
νάο! Θά συναντηθούμε λοιπόν άλλη μιά φορά !
Σιγοΰρδος. Άκουσέ με πρώτα ....
Κόρε (προχωρών). Συμβουλή φιλική σοΰ δίνει ό
Σιγοΰρδος, άλλά άν θέλης νά πετύχης τό σκοπο σου
μπορώ έγώ νά σέ συμβουλεύσω καλλίτερα. Μή λογα
ριάζεις καθόλου γιά τίμημα εφόσον πρόκειται νά πή
τή γνώμη της καί ή Χζέρντις. Μπορείς δμως νά έκοικηθης άν θελήσης νά άκούσης εμένα.
Αιρνούλφ. Νά εκδικηθώ ; Τί μέ συμβουλεύεις ;
Σιγοΰρδος. Κάτι κακό μοΰ φαίνεται.
Νταννύ (στόν Αιρνούλφ). Μή τόν άκοΰς!

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
(Οί προηγούμενοι. Ό Γκουνάρ έρχεται άπό δεξιά).
Ικουνάρ. Ναί Αιρνούλφ, δικαίωμά σου είναι νά
σκέπτεσαι ο,τι θέλεις γιά μένα, έγώ δμως δέν μπορώ
νά σέ άποχαιρετίσω σάν εχθρός.
Αιρνούλφ. Καί τί σκοπό έχεις ;

('Έπεται συνέχεια)

364

365.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1917
ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ
Τό ένα μετά τό άλλο έκλεισαν τάς πύλας των τά θε
ρινά θέατρα. Ή τελευταία καλοκαιρία τοΰ ’Οκτωβρίου
τούς είχε δώσει άναλαμπάς ζωής καί αυτή έσβυσε μέ
τό πρώτο ψύχος τοϋ Νοεμβρίου. Ήδη δέν λειτουρ
γούν παρά τά κλειστά καί στεγασμένα θέατρα, τά
Διονύσια,, τής Κοτοπούλη, τό Δημοτικό Θέατρο εις
το όποιον έςτεγάσθη δ λυρικός θίασος τής Κας Άφεντάκη καί οί κινηματογράφοι.
★
¥ ¥
Διονύσια. Εις τά Διονύσια έπαίχθη μέ επιτυχία
εξαιρετική ή «Άνύψωσις» τοΰ ’Ερρίκου Μπερνστάϊν.
Τό έργον άπό τά δυνατότερα καί ωραιότερα τοΰ γαλλικοΰ δραματολογίου. Είνε έργον τέχνης ρεαλιστικής
καί αν καί εμπνευσμένο άπό τήν πολεμική έπίδρασι,
μένει εις τά δρια τοΰ φυσικοΰ καί δυνατοΰ, καί γι’
αυτό ίσως όμίλει τόσο βαθειά εις τές ψυχές τών α
κροατών του. 'Ο θίασος τής Κας Κυβέλης έδίδαξε μέ
πολλήν επιτυχία τό έργον. Ή Κυβέλη έση μείωσε μία
έπί πλέον επιτυχία. Δεύτερο έργον παιχθέν είς τά
Διονύσια είνε τό «’Εγγλέζικο Καροτσάκι» του γνω
στού Κωμωδιογράφου κ. Μπέρρ. Η κωμωδία έχει
πρωτότυπον ύπόθεσι κοςί. κομψότατο καί εξυπνότατο
διάλογο. Καί αυτό τό έργον ήρεσε πολύ. ’Επίσης έδι
δάχθησαν Ή «Ξανθή 'Αμαρτία», καί δ «Αισχροκερ
δής».

* *
Δημοτικόν θέατρον. Τό Ελληνικό Μελόδραμα
ήρχισε τάς παραστάσεις του είς τό Δημοτικό Θέατρο
μέ τον ,βΡιγολέττο». Ή έναρξις τών παραστάσεων
είχεν αυτό τό εξαιρετικό δτι τό ρόλο τής Τζίλδας ύπεδύθη ή Δίς Περπινιά μέ άρκετήν επιτυχία.
Ή Δίς Περπινιά γυμνάζεται ήδη εις τόν ρόλον τής
«Μανών» θά είνε δέ πολύ προσεχής ή νέα έμφάνισίς
τΤ|ς\
Είς τό Δημοτικόν έδόθη ή έσπερίς τών Συμμαχι
κών μονόπρακτων. Ή βραδειά ήτο όντως πανηγυ
ρική και εθεωρήθη ώς ή πρώτη κοσμική συγκέντρωσις τοΰ χειμώνος. ’Άλλως τε καί ή άναγγελία δτι ή
παράστασις θά παρουσίαζε τά φιλολογικά δείγματα
τριών Συμμαχικών κρατών—τοΰ Ρωσσικοΰ, Σερβικοΰ
καί * Γαλλικού. δέν ήτο δυνατόν παρά νά κινήσουν δλο
τό ενδιαφέρον τοΰ διανοουμένου κόσμου. Τά μονό
πρακτα ήρεσαν πολύ, εκείνο δμως ποΰ έσημείωσε τή
μεγαλειτέρα επιτυχία ήτο τό Γαλλικόν.
Ή μουσική τής φρουράς έδωκε τή πανηγυρική
ζωή εις τήν δλη εσπερίδα.
*
Ολύμπια. Είς τό θέατρον τά ’Ολύμπια δ κ. Μαδράς δίδει λαϊκάς παραστάσεις μέ τά έργα τοΰ Σαιξπήρου.

*

a

Θέατρον Πειραιώς. Ό θίασος τής Κας Ένκελ
παίζει εΐς_ τό Δημοτικόν θέατρον τοΰ Πειραιώς. Ή
έναρξις τών παραστάσεων έγένετο μέ τήν όπερέτταν
τοΰ Αεω Μπαρδ ή «Δούκισσα Μπάλ Ταμπαρέν».
ΣΓΝΑΓΛΙΑΙ
' Ό έφετεινός χειμών θά έχη φαίνεται τό ρεκόρ είς
τάς Συναυλίας. Άπό όλους τούς καλλιτέχνας άγγέλ-

λονται τοιαΰται. Τό Ώδεϊον θά δώση τάς συναυλίας
του καί ήρχισεν εφέτος μέ τήν τελευταίαν άναβληθεϊσαν πέρυσι, τής περιόδου τοΰ 17. Τήν συναυλίαν διηύθυνεν δ κ. Μαρσίκ, καί έλαβε μέρος καί ή διπλω
ματούχος τοΰ Ωδείου τής Γενεύης Δίς Λογοθέτη.

-
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Είς τό Ώδεϊον έδόθη ή Συναυλία τοΰ καθηγητοΰ
κ. Μπονστιντούϊ τή συμπράξει τής Δδος Ήβης Πανά, καί τής Δδος Αέλας Περπινιά. Τό πρόγραμμα μέ
πολλήν έκλεκτικότητα συνταγμένο έξετελέσθη μέ δλην
τήν άκρίβειαν. Τό άκροατήριον τής Συναυλίας— εν
τελώς μουσικό—έχειροκρότησε μέ πολύν ενθουσιασμό
τούς καλλιτέχνας.
ΔΓΑΑΕΞΕΙΣ

Είς τά Διονύσια, έκάστη Τρίτην ώργανώθη σειρά
διαλέξεων τή πρωτοβουλία τοΰ κ. Θεοδωρίδου. Πρώ
τος ήρχισε αύτάς δ κ'. Θ. Βελλιανίτης δ έκλεκτός συν
εργάτης μας. Ώμίλησε περί τοΰ α Έλληνικοΰ Θεάτρου
κατά τάς δύο πρώτας βασιλείας». Ή διάλεξις διηνθισμένη άπό ωραία καί χαρακτηριστικά άνέκδοτα τής
εποχής έκείνης ήρεσε καί έχειροκροτήθη ένθουσιωδώς
άπό τό έκλεκτόν άκροατήριον τοΰ κ. Βελλιανίτου.
Δεύτερος ώμίλησεν δ κ. I. Πολέμης'. Ή διάλεξις
ήτο ποικίλης φύσεώς. Ό κ. Πολέμης άπήγγειλε σει
ράν νέων ποιημάτων του, καί δ θίασος τής Κυβέλης
έδίδαξε τό γνωστό μονόπρακτο έργον του τή Φρίνη.
Εις τόν Παρνασσόν ώμίλησεν δ κ. Όρφανίδης.Τό
θέμα μέν ήτο αναμνήσεις τών δύο ενδόξων πολέμων
μας, καί τίτλος του «Πρός τή δόξα».
Ό δμιλητής συνεκράτησε κυριολεκτικός τό άκροατήρϊόν του μέ τήν παραστατικότητα καί ένάργειαν τής
διηγήσεώς του.
Είς τό Θέατρον Κοτοπούλη δ κ. Ξενόπουλος έκαμε
διάλεξιν περί τής α’Εξελίξεως τοΰ Έλληνικοΰ Θεά
τρου». Είς τήν δμιλίαν του δ κ. Ξενόπουλος δέν έλησμόνησε τό έργον τοΰ Χρηστομάνου τοΰ δποίου έξήρε
τήν έπίδρασιν. Κύκλος έκλεκτός παρηκολούθει τήν
διάλεξιν τοΰ κ. Ξενοπούλου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΡΟΝΤΕΝ
Ήγγέλθη έκ Παρισίων δ θάνατος τοΰ Αύγούστου
Ρύντέν τοΰ διασημότέρου γλύπτου τοΰ κόσμου. Ό
Ροντέν μετά τάς σπουδάς του εις τήν γλυπτικήν έπεδόθη είς τή μελέτην τοΰ ζώντος προτύπου,-τό πρώτο
δέ έργον τό όποιον έστερέωσε τή φήμη του, ήτο τό
έργον Ή «Εποχή τοΰ Χαλκού».
Ό Ροντέν υπήρξε νεωτεριστής. Άπό τήν άρχαίαν
άντίληψι τής γλυπτικής έπήρε τήν πιστή έξωτερική
έκδήλωσι γιά νά παραστήση τάς εσωτερικός σκέψεις.
Αυτό μόνον ένας μεγαλοφυής ήδύνατο νά τό κάμη,
καί δ Ροντέν άπέδειξεν δτι πράγματι ήτο τοιοΰτος,
διότι δέν ήρκέσθη μόνον είς τήν μεγαλοφυά έμπνευσιν άλλ’ είχε τή δύναμι άπάνω στό φυσικό μάρμαρο
νά δείξη τή γραμμή, τή ζωή, τό φως καί τή ψυχή,
ποΰ κάνει διαφανή καί ζωντανά τά σώματα. Είς τό
μάρμαρο άπετύπωσε τή ψυχή καί γι’ αυτό ύπήρξεν
υπέροχος.
Ό Ροντέν άπέθανεν είς ήλικίαν 77 ετών καί ολό
κληρος ή Γαλλία έθρήνησε τόν θάνατόν του.

Τό μνημεϊον τοΰ Ραζή-Κοότσικα έν τφ Ήρώω
Μεσολογγίου.

ΣΤΗΛΗ ANCKPOTQN
Ή περίφημοςιήθοποιός Λεκουβρέρ δέν άπήλαυσεν
έπί μακρόν τάς δάφνας ας έδρεψεν έπί τής σκηνής
διότι έπεσε θΰμα δηλητηριάσεως έκ μέρους μιάς άντιζήλου της. Μεταξύ τών πολυπληθών θαυμαστών της
ήτο καί δ ιππότης τής Σαξωνίας δ καί πλέον ευνο
ούμενος της χάριν τοΰ δποίου έθυσίασεν δλσυς τούς
άλλους έραστάς της' μόνον δέ δύο ή τρεις ήσαν οί συχνάζοντες εις τό κομψόν σαλονάκι της. Ό ιππότης δ
όποιος ήτο πολύ ζηλότυπος κ’αίτοι πολλάκις ',έλάμβανεν άπό τήν άγαπημένην του διαβεβαιώσεις^πίστεως
εσπέραν τινά ύποψιασθείς, διότι έμαθεν δτι κά
ποιος θαυμαστής της έδωσε iendez-vous, διά νά
τήν συλλάβη άσφαλώς, μετεχειρίσθη τόν άκόλουθον
τρόπον. ’Απέσπασε μίαν τρίχα άπό τά μαλλιά του
καί τήν έκόλλησε διά κηροΰ μεταξύ τών δύο φύλλων
τής θύρας άκριβώς εις τό άνοιγμα αύτής καί άνεχώρησε. Μετά παρέλευσιν μάς ώρας έπανήλθε καί παρατηρήσας τήν τρίχα τήν εΰρε κομμένήν. ’Αμέσως ήρχισε νά κτυπά καί είσελθών ήρχισε νά ψάχνη παντού
διά νά άνακαλύψη τόν άντίζηλόν του. Πράγματι δέ
τόν εύρε κρυμμένον όπισθεν ενός παραβάν. "Εκαστος
φαντάζεται δτι έλαβε χώραν τραγική σκηνή. Τίποτε
δμως άπό αυτά, διότι δ ιππότης έκράτησε τήν οργήν
του καί άπήλθε χωρίς νά εϊπη τίποτε. Τό έπεισόδιον
αυτό άντί νά τόν άναγκάση --νά διακόψη’ τάς’μέ τήν
άγαπημένην του σχέσεις, τουναντίον τόν έκαμε νά άφοσιωθή περισσότερον είς αυτήν. Τό πώς ή δεσποινίς
Λεκουβρέρ κατώρθωσε νά δικαιολογήση τήν παρου
σίαν τοΰ κυρίου έκείνου δέν μάς είνε γνωστόν έν τού-

τοις ώς άπόγονος τής Εύας εύρε τρόπον νά καλύψη
τήν άπιστίαν της καί νά πείση τόν έκλεκτόν της δτι
αυτός είχεν άδικον. Ό άντίζηλος τοΰ ιππότου παρητήθη πλέον παντός έρωτικοΰ άνταγωνισμοΰ έξηκολούθει δμως νά έπισκέπτηται τήν καλλιτέχνιδα ώς α
πλούς φίλος. Ή συμπάθεια τής Λεκουβρέρ πρός τό/
ιππότην ηύξανεν ήμέρα τή ήμέρα, πράγμα δπερ τε
λείως τόν έπεισε περί τής πρός αυτόν πίστεώς της.
"Οταν δέ ούτος μετά τινα χρόνον άνεχώρει διά νά
λάβη τόν τίτλον τοΰ Δουκός τής Κουρλάνδης διά νά
τόν βοηθήση χρηματικώς επώλησε μέρος τών έξ άδαμάτων κοσμημάτων της έξ ών τά τίμαλφέστερα ένεχυρίασε λαβοΰσα σημαντικόν ποσόν δπερ προσέφερεν
είς τόν άγαπημένον της δστις κατ’ άρχάς ήρνήθη νά
τό δεχθή, άλλά τή έπιμόνω παρακλήσει αύτής συγκατετέθη. Έπιστρέψας κατόπιν ώς Δούξ πλέον, έξεδήλωσε μέν τήν πρός αύτήν εύγνώμοσύνην του δι’
δ σας θυσίας ύπέστη χάριν αύτοΰ, έν τούτο ις δμως
δέν έμεινε σταθερός εις τόν έρωτά του καί έδημιούργησε πολλάς άντιζήλους εις τήν γενναιόδωρον φίλην
του. Πρώτη έξ δλων ή δούκισσα Ντεμπουγιόν προσεπάθησε διά παντός τρόπου νά έκμηδενίση τόν έρωτα
τής Λεκουβρέρ. Εσπέραν τινά δτε εΐς τό θέατρον
έπαίζετο ή «Φαίδρα» ή δούκισσα παρηκολούθει τήν
παράστασιν άπό εν θεωρεϊον τής πρώτης σειράς. Ή
Λεκουβρέρ ίδοΰσα αύτήν κατελήφθη υπό φοβεράς
ζυλοτυπίας καί δταν πατά τήν τρίτην πράξιν λέγει
πρός τήν Ένήνα τούς γνωστούς στίχους: «Je ne suis
point de ces femmes hardies, qui goutent dans
le crime une constante paix, ont su se faire un
front qui ne rougit jamais». Έστράφη πρός τό θεω
ρεϊον τής δουκίσσης ώσάν νά άπετείνετο ^ρός αύτήν
καί έξηκολούθει ν’ άπαγγέλη πάντοτε ,έχουσά προσηλωμένον έπ’ αύτής τό βλέμμα της. Τό άκροατήριον,
τό δποϊον άντελήφθη άμέσως τά ’ διατρέχοντα διότι
ήτο έν γνώσει τής τρυφεράς αύτής ύποθέσεως ήρχισε'
νά χειροκροτή παταγωδώς.
·
"Εκαστος φαντάζεται πλέον τήν,θέσιν τής κ. Ντεμ
πουγιόν ή δποία άπό τής στιγμής έκείνης άπεφάσισε
τήν τελείαν έξόντωσίν τής άντιζήλου της, μετεχειρίσθη
δέ τό έξής άπαίσιον σχέδιον. Διά τίνος ίερέως άπέστειλε πρός τήν Λεκουβρέρ διάφορα δηλητηριώδη
γλυκύσματα, τά δποϊα αύτή άνύποπτος έφαγε καί ού
τως άπηλλάγη διά παντός πλέον τής επικινδύνου άντι
ζήλου της. Τό τραγικόν αύτό. ερωτικόν έπεισόδιον έχρησίμευσε μετέπειτα ώς θέμα είς τόν κ. Αεγκουβέ
διά νά συγγράψη τό γνωστόν θαυμάσιον δράμα «Άδριανή Λεκουβρέρ τό όποιον ύπήρξεν άληθής θρίαμ
βος διά τήν περίφημον ηθοποιόν, δεσποινίδα Rachel.
*
¥ ¥
Πρόκειται περί τοΰ διάσημου κακούργου Φραγκί
σκου Νταμιέν, δστις μεταξύ τών άλλων φρικτών εγ
κλημάτων του κατά τήν 4 Ίανουαρίου 1757 έπεχείρησε νά δολοφόνήση κατά τήν έξοδον έκ τών Βερ
σαλλιών τόν βασιλέα Λουδοβίκον 15ον πλήξας αύτόν
πεντάκις διά τίνος έγχειριδίου,καί δστις δταν συνελήφθη
ούδεμίαν άντέταξεν άντίστασιν. Ύποβληθείς κατόπιν εΐς
πολλά βασανιστήρια διά νά φανερώση καί τούς άλλους
συνενόχους του ήρνήθη έντελώς νά πράξη τοΰτοϊκαί
κατεδικάσθη μέ τήν αύτήν ποινήν μέ τήν όποιαν καί δ
περιβόητος Ραβαγιάκ, δηλαδή εΐς τόν διά διαμελισμοΰ θάνατον.
Κατά τήν ημέραν τήςέκτελέσεως τό σώμα αύτοΰ προσεδέθη έπί δύο τρεχόντων ίππων, οΐτινες άποχωριζόμενοι διεμέλιζον αύτό, μέ δλον δμως αύτό τό φρικτόν
ιιαρτύριον τό δποϊον διήρκεσεν έπί μίαν καί ήμίσειαν ώραν ακριβώς, δ Νταμιέν ούδεμίαν φωνήν έ
βγαλε. Πολλοί ώραϊαι Παρισινοί παρηκολούθουν έκ
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τών παραθύρων τό άπαίσιον αυτό θέαμα και ούδεμία
έξ αυτών άπέσύρθη κατά τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως. Τουναντίον δμως πολλοί τών άνδρών άποτροπιασθέντες έ'φυγον, καί τινες έξ αυτών οί πλέον ευαί
σθητοι έλιποθΰμησαν. Ή ωραιότατη καί κομψή άριστοκράτις κ. Πρεαντώ διά νά παρακολουθήση άνέτως
τό θέαμα είχεν ένοικιάσει αντί αδρότατης τιμής παράθυρον πολύ πλησίον τοϋ τόπου τής έκτελέσεως καί
απαθέστατα παρηκολούθει τά μαρτύρια τοΰ Νταμιέν,
έν δεδομένη δέ στιγμή έφώναζε δυνατά : «”Ω ! Χρι,
στέ μου πόσον λυπούμαι τά δυστυχή αύτά άλογα!»
* *

*
Ό Μίλτων, τυφλός πλέον ών ένυμφεύθη διά τρί—
την φοράν μετ’ ωραιότατης γυναικός έχούσης δμως
βιαιότατον καί σκληρόν χαρακτήρα. Ό λόρδος Μπούκιγκαμ άστειευόμενος ήμέραν τινά τοΰ λέγει: «'Η
σύζυγός σου εΐν£ αληθές ρόδον». 'Ο Μίλτων θλιβερώς άπήντησεν: «Δέν ήδυνηθην νά τήν κρίνω άπό τά
χρώματα’ αλλά τώρα τήν κρίνω άπό τά άγκάθια».
Ν. Θ. ΣΑ ΐ ΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

στήν ’Εργασία ποΰ θά σκορπίσουν στους άγωνιζομέμένους Λαούς τήν πίστιν πρός τήν Νίκην, πρός τήν

ιλαρόν, γλυκύ, απαλό άπό τούς 'Αγίους Τόπους, άπό

Ειρήνην.
Κάθε προσπάθεια πλέον ίσχυρωτέρας δράσεως,
έντονωτέρας βουλήσεως, πλέον δραστηρίουάποφάσεως
έχει τελικόν σκοπόν τήν Ειρήνην, τόν ποιό γρήγορο
δρόμο πρός τήν μαγευτικήν αύτήν οπτασία τών Ααών
καί γίνεται εύπρόσδεκτος, παρακολοοθείται έναγωνίως καί δλόκληρος ό κόσμος πρός αύτήν στρέφεται.
Γιά τήν Ελλάδα μέγα εύτύχημα δτι συμμετέχει
στήν συνδιάσκεψι τών Παρισίων ό Μέγας, ό Δαφνηφόρος "Ελλην πολιτικός ποΰ είνε τόση ή λάμψις του
ώστε νά ξεχάση δλόκληρος ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία
τούς πόνους της, τά πένθη της, γιά νά έορτάση τήν
έμφάνισίν του ·έν μέσω έκάστης έξ αύτών.
Είνε μέγα εύτύχημα δτι συμπαρέστη καί δ κ. Βε
νιζέλος στάς άποφάσεις τώνΑαών.Τά ελληνικά δίκαια,
τά ϋψιστα έθνικά συμφέροντα, αί άμεσοι έπιτακτικαί
μας άνάγκαι είχον άντιλήπτορα, συνήγορον, ύπερασπιστήν ένα έκ τών άστέρων τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολιτικοΰ στερεώματος καί κάθε "Ελλην μέ τάς μεγαλιτέρας έλπίδας έστράφη πρός τό Άντα9τικόν αύτό Συ

τήν Παλαιστίνην.
'Ο ’Αγγλικός στρατός θριαμβευτής κατέλαβε τήν
Γιάφαν καί άπό κάθε σημεΐον τοΟ δρίζοντος περιέ
ζωσε τήν 'Ιεράν Πόλιν έλευθερωτής τής Πηγής τοΰ
Χριστιανισμού τής 'Αγίας Πολεως^τοΰ Ζωοδότου Τά

φου τοΰ Χριστού.
'Ολόκληρος ή Χριστιανοσύνη παρακολουθεί έναγωνίως τήν άγγλικήν έκστρατείαν έτοιμος νά πανηγυ
ρίσω θριαμβευτικώς τήν στιγμήν τήν ύπέροχον, τήν ώραίαν, τήν ύψηλήν, τής άπελευθερώσεως τών 'Ιερο

σολύμων.
"Ενα κοσμοϊστορικό γεγονός' τό όποιον ή μοίρα
έπεφύλασσε στάς ήμέρας μας είνε άναμφίσβήτητον δτι
θά πανηγυρίσωμεν πριν έκπνεύση τόΐ γόνιμσν είς

άπρόοπτα 1917.

Τά 'Ιεροσόλυμα ήλευθερώθησαν.
Τόν Τάφον τοΰ Χριστού φρουρούν χριστιανικά!

λόγχαι.

νέδριών τών Παρισίων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1917

Νέα Υπουργική μεταβολή στήν Γαλλία έφερε στήν
άρχή τόν περίδοξον πολιτικόν άνδρα καί ακραιφνή
φιλέλληνα κ. Κλεμανσώ.
Ώνομάσθη «σιδηρά» ή Κυβέρνησίς του γιατί δ
νέος Πρωθυπουργός τής Γαλλίας έχει πυγμήν.!
Είνε δ άνθρωπος τών περιστάσεων, ό άνθρωπος τοΰ
καθήκοντος, ποΰ δέν ξεΰρει ύποχωρήσέις, δισταγμούς,
αμφιταλαντεύσεις.
Καθ’ ήν μάλιστα στιγμήν ή συνοχή τοΰ πολεμικοΰ
μετώπου έθεωρήθη είς δρος έκ τών ών ούκ άνευ γιά
τήν νίκην, δ κ. Κλεμανσώ ήτο πλέον ένδεδειγμένος
γιά νά συνεργασθή μέ ένα Λώϋδ-Τζώρτζ, μέ τήν άλ
λη δυνατή φυσιογνωμία ποΰ διέπει τάς τύχας τής
’Αγγλίας καί επηρεάζει τήν δλην πανευρωπαϊκήν
ζωήν καί άντίληψιν.
Τόν μήνα λοιπόν αύτόν στήν Γαλλία συνετελέσθή
σοβαρωτάτη κυβερνητική μεταβολή ποΰ έφερε έξω
άπό τήν εξουσίαν τόν ύπέροχΟ Παινλεβέ, τόν πολύν
καί εξαιρετικόν άνδρα έκ τών δρώντων είς τήν παγ
κόσμιον σκέψιν, στήν παγκόσμιον έξέλιξιν.
Έφερεν έξω άπό τήν έξουσίαν μίαν έξαιρετική
φι,σιογνωμία γιά νά τάξη έθύνοντα τών τυχών της
τόν περίδοξον μαχητήν ποΰ άπό τών έθνικών έπάλξεων δέν έπαυσεν ούτε έπί στιγμήν ν’ άγωνίζεται ύπέρ
τής τιμημένης πατρίδας του, τής άθανάτου Γαλλίας.
* *
*
Λόΰδ Τζώρτζ, Κλεμανσώ, Όρλάνδος, Βενιζέλος,
Πάσιτς. Πέντε Πρωθυπουργοί, πέντε ονόματα ποΰ λέ
νε πολλά ποΰ έχάραξαν έντονες γραμμές στήν ιστορία
τήν διεθν ή, στήν ιστορία τοΰ τόπου των, μέ επιτελεία
άνδρών διαπρεπόντων στό Στρατό, στό Ναυτικό, στήν
Οικονομική έπιστήμη, συνήλθον στό Παρίσι γιά νά
ρυθμίσουν τήν κοινήν συνεργασίαν έπί βάσεων θετι
κής καί ομοιομόρφου σκέψεως.
"Οτι ύπέροχον έχει νά έπιδείξη ή Άντατική όμάς
συνεκεντρώθή είς τήν Γαλλικήν Μητρόπολιν γιά νά
άνοίξηδιάπλατες τής πόρτες,στήν ’Αλήθεια, στό Φώς,

* *
*
Μέσα δμώς σ’ δλην αύτήν τήν σειράν τών άτυχών
γεγονότων παραφωνίαν σκληράν άποτελεΐ ή κατάστασις τής Ρωσσίας.
’Ασχέτως πρός τόν πόλεμον, τοΰ οποίου τήν έκβασιν δέν δύναται νά έπηρεάση, ή Ρωσσική άθλιότης
έξελίσσεται είς άφάνταστη τραγωδία.
’Εμφύλιος σπαραγμός καί αδελφικόν αίμα καί
φρίκη αιματηρών επαναστάσεων καί άλληλοσπαραγμοί καί έξοντώσεις καί σειρά άλλων σπαρακτικών γε
γονότων καί μία απέραντος άποσύνθεσις καί ένα τέ
λειον ξεχαρβάλωμα καί ένας κολοσσιαίος τιναγμός
θά είνε τό έπακολούθημα τών Λενιστικών προσπα
θειών τάς δποίας μέ τήν δύναμιν τής δργανώσεώς του
έφιλοτέχνησεν ό Γερμανισμός μέσα στήν άχανή Δημο
κρατίαν. Δίπλα στής αιματηρές σελίδες ποΰ θά χαράξτ) ή διεθνής πάλη τών Λαών θά γραφοΰν άνατριχιαστικές περιγραφαί γιά δύο έθνη τής άνατολής.
Γιάτό Ρωσσικό καί τόν Έλληνικό Λαό.
'Ο πρώτος σφάζεται, δηοΰται, έξοντώνεται, κατα
στρέφεται, έρημοΰται άπό τούς άδελφούς του, άπό τά
παιδιά του, άπό τούς όμαίμονας, άπό τούς γείτονάς
του. Ό δεύτερος παθαίνει τής ίδιες συμφορές στό τε
τράγωνο, στό κΰβο άπό τήν Τουρκικήν θηριωδίαν, ά
πό τόν άπαίσιον -Βουλγαρισμόν, άπό τόν πολιτισμένον,
τόν σοφον, τόν ύπολογιστικδν Γερμανισμόν!
Ό Ελληνισμός τής Μικράς ’Ασίας ύπέστη, ύφίσταται άφάνταστα -μαρτύρια
*
χιλιάκις μελανώτερα
άπό τήν έποχή τοΰ Μεσαιωνισμού καί δ Ρωσσικός
Λαός έπιζητεϊ στάτυφλά τήν έλευθερίαν του σφαδάζων
σήμερον ύπό τήν πτέρναν φιλοδοξών καί άργυρωνήτων
δργάνων ξενικής προπαγάνδας.
Σφαδάζει σήμερον διά νά εύρεθή αυριον έρμαιον
τραγωδίας φρικιαστικής τής δποίας τόν πρόλογον
ήρχισαν νά μάς άναγγέλλουν τά ψυχία τών ειδήσεων
αί όποΐαι φθάνουν μέχρις ήμών.
* *
*
Μέσα σ’ αύτήν τής πένθιμη εικόνα έρχεται φώς
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Ο ΚΟΣΜΟΣ
'Ύστερα άπό [τής φημισμένες ομιλίες τοϋ κ. Πραντούνα, Επιτελάρχου τοϋ Α' Σώματος τοΰ- Στρατού,
άπετέλεσαν ^γεγονός βαρυσήμανΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
τον αί διαλέξεις τοΰ Καθηγητοΰ
τής 'Ιστορίας-στό Πανεπιστήμιο
κ. Σωτηριάδου.
’Ακούραστος, πατριωτικώτατος εμπνευσμένος, εν
θουσιώδης, απέριττος δ διαπρεπής ιστορικός μας έπεσκέφθη τδ Μακεδονικόν μέτωπον.
Συνωμίλησε, συνέζησε, έσφυγμομέτρησε, έψυχολόγησε, τόν Έλληνα στρατιώτην καί πλήρης έντυπώσεων ωραίων, ευγενικών έπέστρεψε γιά νά σκορπίση
αρωματισμένες άπό αγνότητα καί αυτοθυσίαν τής εΐκόνες ποΰ άφθονες άντίκρυσε.
“Ολη ή ζωή ποΰ σφύζει εκεί ακράτητος, ορμητική,
ηρωική μετωχετεύθη μέσα εδώ στήν δική μας ψυχή
καί άπετέλεσε καινούργιο σταθμό στή διανόησί μας,
στάς αντιλήψεις μας, στό μεγάλο καί απαρασάλευτο
καθήκον μας.
Ούχί δλιγωτέρας σπουδαιότητος ήτο καί ή δμιλία
τοΰ συνταγματάρχου τοΰ μηγανικοΰ κ. Όρφανίδου, δ
δποϊος άπό τό βήμα τοΰ «Παρνασσού» γοητευτικά,
συναρπαστικά μάς άπεκάλυψε τήν ελληνική ηρωική
ψυχή ποΰ έΐνε πλασμένη γιά τά μεγάλα ιδανικά ποΰ
άπαιτοΰν θυσίας, άγώνας, αλλά καί δημιουργούν τήν
νίκην, ποΰ εινε τό σύμβολον τής φυλής μας.
’Επίσης σπουδαίο.άτη καί άξία ιδιαιτέρας προσο
χής ήτο καί ή διάλεξις τοΰ κ. Διαμαντίδου. Θετικιστής έδωκε τήν πιό σαβαρή εικόνα τών σημερινών
καθηκόντων τοΰ ’Έθνους, τοΰ Λαού, τής Κοινωνίας,
τής Οικογένειας, τοΰ ’Ατόμου άλλά καί τής Πολιτείας.
Έξήχθη ή δμιλία του είς πολιτικόν Εΰαγγέλιον, εις
Εύαγγέλιον ορθής άντιλήψεως, σκοπίμου δράσεως,
έπωφελοΰς κατευθύνσεως τών εθνικών μας δυνάμεων.
Όταν τό κόμμα τών φιλελευθέρων άριθμή μεταξύ
τών μελών του φυσιογνωμίας τής πολλαπλής άξίας
τοΰ κ. Διαμαντίδου, ώρισμένως εινε προωρισμένον
δχι μόνον νά έπικρατήση, άλλά καί νά μεγαλουργήση
,
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Γ. Γ. Τό κοσμοϊστορικόν γεγονός συνετελέσθή.

έπ’ άγαθφ τής Ελλάδος μας.

—Βενιζέλος. Σειέται μπορεί νά πή κανείς, δλόκληρη
ή γή άπότό κυριαρχικό αυτό έλληνικό ονομα.
"Ενα δ'νομα ποΰ μοιάζει σαν βελούδο, σάν απαλό
σύννεφο χρυσωμένο άπό τής 1
Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
πιό ευγενικές άνταύγειες τοΰ
τοΰ ελληνικού ήλίου.
— Βενιζέλος !
Ένα όνομα ποΰ εινε Δύναμις, Όρμή, Θέλησις,
Άποφασιστικότης.
Βενιζέλος!
"Ενα ονομα ποΰ είνε Σύμβολον, Πίστις, ’Ελπίς,
Άφοσίωσίς, Πεποίθησις.
“Ενα δ'νομα ποΰ εινε Σημαία, ’Ιδέα, Συνείδησις,
Πρόοδος.
’Όνομα ποΰ άποτελεΐ τήν άρτιωτέραν έκπροσώπισιν τοΰ Δημοκρατισμού. Τούς άγώνας τών Λαών,
τάς τάσεις τών μεγάλων προσωπικοτήτων τοΰ αίώνος,
τάς σκέψεις τών εκλεκτών πνευμάτων τής έποχής,
ποΰ τείνουν δλες στήν ιδέα τοΰ Δημοκρατίκίσμοΰ
τάς συγκεντρώνει δ Βενιζέλος στά έργα του, στάς
Σκέψεις του, στήν γοητεία τών εννοιών των, στό γλυ
κερό φώς ποΰ άφθονα σκορπίζει στήν Γή δλόκληρη,
σ’ δλην τήν διανοουμένην ανθρωπότητα.
«Έρριψε πλημμύραν νέου φωτός έπί παντός
ζητήματος τό όποιον έ'ιίιξεν» Είπε διαπρεπής Άγ
γλος δημοσιολόγος καί μέσα σ’ αυτή τήν έκφρασι βρί
σκεται δλη ή άλήθεια ποΰ μέ τόσην δρμήν έθάμβωσε
τούς λαούς ποΰ τόν ύπεδέχθησαν.
Ή ’Αγγλία ή μετρημένη, ή επιφυλακτική, ποΰ
ξέρει νά κρύβη τά διανοήματά της καί νά συγκρατή '
τάς δρμάς της, πλημμυρισμένη άπό τό Έλληνικό φώς
τοΰ εκλεκτού τής Φυλής, τόν έδέχθη, τδν ύπεδέχθη,
τδν έτίμησε, τδν άπεθέωσε σαν δικό της παιδί, σάν
σπλάγχνο της, σάν δημιούργημά της.
Ή Γαλλία φιλόφρών, εύγενικιά, δέν έστάθη στούς
τύπους.
’Απλώθηκε μέσα σέ εγκαρδιότητα, σέ άνεπιφύλακτη έκτίμησί, σέ βοίθειά φιλία καί τοΰ έξεδήλωσεν
δλο τό θαυμασμό ποΰ αισθάνεται γι’ Αυτόν δ
Λαός της μέ έπί κεφαλής τούς πνευματικούς καί πο
λιτικούς άρχηγούς της.
Ό Βενιζέλος είνε δ σημερινός πνευματικός κυρίαρ
χος καί στή γενική αύτή κατάκτησι γλυκοχαράζει ή
έθνολογική μας άποκατάστασις καί ή πλήρης άναγνώρισις τών έθνικών μας δικαίων.
* *
*

'Η Ελληνική παροικία τοΰ Λονδίνου τιμώσα τό
έργον τοΰ μεγάλου πολιτικοΰ έδεξιώθη τόν κ. Βενιζέλον μέ τήν εγκαρδιότητα, μέ τόν ένθουσιασμόν, μέ
τήν υπερηφάνειαν [ποΰ ά01 ΕΛΛΗΝΕΣ
ξίζουν στήν υπέροχη ποΤ Ο Υ ΛΟΝΔΙΝΟΥ λιτική φυσιογνωμία τής
πατρίδος μας.
Ή συγκίν ησις ή δποία έπεκράτησε κατά τάς άλησμονήτους έκείνας στιγμάς μέσα στάς πατριωτικός
ψυχάς τών ξενητεμένων πατριωτών μας δέν εινε εΰκολον νά περιγραφή.
Ή τον δμως μία ψυχική άνάγκη διά τούς φιλοπάτριδας Έλληνας τής ’Αγγλίας ό ισχυρός αυτός ψυχι
κός κλονισμός."Υστερα άπό’τάς άπογοητεύσεις καί τάς
άμφιβολίας δλοκλήρων έτών έλαμψεν δ “Ηλιος τής
ζωής, τής δράσεως, τής άποφασιστικότητος, τής τόλ
μης καί είχον άνάγκην τά πολύτιμα τέκνα τής πατρί
δος νά θερμανθούν, νά ζωογονηθούν άπό τής φωτει
νές άκτίνας του.
,
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Ή νεωτέρα Ελλάς ορμητική στήν προοδευτική
της έξέλιξι ανοίγει διάπλατα τό δρόμο τής εργασίας
στήν γυναικεία πρωΗ ΕΛΛΗΝΙΣ ΓΛΥΠΤΡΙΑ τοβουλία και στήν γυ
ναικεία δράσι.
Δέν παραξενεύει κανένα πλέον τό γεγονός δτι ή
Έλληνίς εργάζεται, προοδεύει, κατακτά.
Αί αξιώσεις τής Κοινωνίας διά τό έργον της αυ
ξάνουν έφ’ δσον αναπτύσσεται καί ό κύκλος τής δράσεώς της.
Καί ή Έλλήνίς άντιλαμβανομένη τής καινούργιες
υποχρεώσεις της δέν σταματά δειλή καί επιφυλακτική
σέ καθωρισμένον υπό τοΰ χρόνου ή τής συνήθειας σημεΐον.
Χωρεϊ ορμητικά, βαδίζει υπερήφανα, μέ αυτοπε
ποίθησή μέ αποφασιστικότητα.
Ποιος λησμονεί δτι έσχάτως άπεκτήσαμεν τήν
πρώτη αεροπόρο καί ποιος δέν προαισθάνεται δτι
σειρά γυναικείων Έλληνίδων θά έπακολουθηση τήν
πρώτην υπερήφανη χειρονομία. τής δεσποινίδας Καλημέρΐ] ;
Σήμερα δμως,. έχομεν τήν ιδιαιτέραν εύχαρίστησι
νά δμιλήσωμεν γιά τό έργον τής πρώτης 'Ελληνίδος
γλυπτρίας.
Είς τό 'Ηρφον τοΰ Μεσολογγίου έστήθη τό Μνημεΐον τοΰ Ραζή-Κώτσικα.
Εις άλλην σελίδα δίδομεν τήν εικόνα τοΰ έργου τό
όποιον έφιλοτέχνησεν ή Δίς Κ. Στεφάνου.
Εΐνε έξόχως τιμητικόν γιά τήν εκλεκτήν κάλλιτέχνιδα ή έναπόθεσις έργου της στό τιμημένο, στον ιερό
εκείνο χώρο. Άλλά δέν εΐνε τό πρώτο έργον τής Δος
Στεφάνου.
Τό μνημεϊον τοΰ Σβορώνου στή Σάμο εΐνε έργον
της. Στό Νεκροταφείο δέ τών ’Αθηνών δπου συγκεντροΰται ή ελληνική έμπνευσις καί διαγράφεται ό χαρακτήρ καί ή έκφραστς τής νεωτέρας γλυπτικής ή δε
σποινίς Στεφάνου πλουσίως συμβάλλει διά τής φω
τεινής καί δυνατής εργασίας της.
Έπιφυλασσόμεθα βραδύτερον 'νά δώσωμεν πλήρη
εικόνα τής καλλιτεχνικής εργασίας τής Ελληνίδος γλυ
πτρίας, γιατί αξίζει κάθε έπαινος καί κάθε ένθάρρυνσις στή γυναικεία εργασία ποΰ τιμά τόν τόπον μας.
——el—
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ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ό κ. Βενιζέλος στό Λονδίνον συνηντήθη καί
μετά τοΰ πρωθυπουργού τής Σερβίας κ. Πάσιτς.
— Στήν συνάντησιν μετά τοΰ γηραιού Σέρβου πο
λιτικού ό όποιος τοσοΰτον έδοκιμάσθη άπό τάς συμ
φοράς τής πατρίδος του αποδίδεται εξαιρετική σημα
σία,
— Στό ’Αγγλικό μέτωπο τά αγγλικά στρατεύμάτα
κατήγαγον νίκας καταπληκτικάς.
— Αφάνταστοι σέ ανδρεία, τόλμη, όρμή έπέφερον πανωλεθρίαν στούς Γερμανούς, κατακυριεύσαντες πλείστας δσας ώχυρομένας θέσεις.
— Έξεδόθη προκήρυξις τοΰ Α' Σώματος Στρατοΰ
διά τάς ποινάς τών άνυποτάκτων καί λιποτακτών έν
ώρα πολέμου.
— Εΐνε βαρύτατοι.
— Ή Ελβετική Κυβέρνησις απήλασε τόν Βούλ
γαρον πρεσβευτήν, τόν τόσον γνωστόν μας Πασσάρωφ ως διενεργοΰντα πολεμικόν λαθρεμπόριον.
— Ό γενναίος άεροπόρος μας κ. Ψύχας έτιμήθη
ύπό τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως διά τοΰ Σταυρού ποΰ
δίδεται διά Διακεκριμένος 'Υπηρεσίας.
— Έτελέσθη επίσημον καί επιβλητικόν μνημόσυνον υπέρ· τοΰ ’Ιωακείμ τοΰ Γ' στήν Μητρόπολιν.

Υπέρ τής μνήμης τοΰ μεγάλου κληρικού ώμίλησαν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος εκ
τών διαπρεπεστέρων κληρικών μας, ό πρεσβευτής καί
πρώην υπουργός κ. Γρυπάρης καί ojδημοσιογράφος
κ. Σπανούδης.

ΣΤΑΔΙΟΥ

— Δίωρίσθη διευθυντής τής προληπτικής λογοκρι
σίας ό εκ τών έπιλέκτων τοΰ Δημοσιογραφικού Σώ
ματος κ. Παπαντωνάκης.
— ’Επετράπη, ή εξαγωγή έξ ’Ινδιών, ριζιοΰ ζάχαρης, οσπρίων, κινίνης.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Αί Μοΰααι : Τό γνωστόνJ φιλολογικόν καί ιστο
ρικόν Περιοδικόν τής Ζακύνθου αΐ «Μοΰσαι», τό
έκδιδόμενον ύπό τοΰ φίλου ^ιστοριοδίφου κ. Ζώη,
συνεπλήρωσεν δλόκληρον εΐκοσιπεντβετίαν άπό τής
έκδόσεώς του.
Τό πεντηκοστόν έννενηκοστόν πρώτον τεΰχός του
πανηγυρίζει οειινά, δπως ολόκληρος ό βίος τοΰ εκδό
του, τό βαρυσήμαντον αύτό γεγονός.
Εΐκοσιπέντε παραγωγικά, δημιουργικά χρόνια ζωής
φιλολογικής καί ιστορικής, έμπνευσμένης άπό τοΰ
μυροβόλου Νησιοΰ τήν πολύτροπον καί πολυσχιδή
τύχην, εΐνε πολύτιμος επιστημονικός καί λογοτεχνικός
θησαυρός ποΰ μόνον ό ενθουσιασμός καί ή άφοσίωσις τοΰ κ. Λ. Ζώη στά ωραία ιδανικά έπέτυχε, χω
ρίς διαλείψεις, νά συγκεντρώση.
Γιά τήν εργασίαν αυτήν ποΰ έξωραΐζει ένα ολό
κληρο τέταρτον αίώνος τής φιλολογικής ζωής τής Ζα
κύνθου θερμάς καί ειλικρινείς εύχάς άπευθύνομεν
στον εκλεκτό τής ωραίας.Νήσου συνάδελφον ευχόμενοι
ύπό καλλιτέρας έθνικάς συνθήκας νά έορτάση τήν δευτέραν είκοσιπενταετηρίδα τών «Μουσών» του.

* *
Είσήγηαις εις τήν νέαν τελωνειακήν νομοθεσίαν.

Εΐνε δ τίτλος τεύχους περιέχοντας ομιλίαν τοΰ διευ·
θυντοΰ τοΰ ύπουργείου . τών Οικονομικών κ. Γ. Ν.
Κοφινά γενομένην εις τόν Παρνασσόν.
Εΐνε ή άπαρχή σειράς ομιλιών άνωτάτων οικονο
μικών ύπαλλήλων έπί ζητημάτών τοΰ κλάδου των ή
τής ειδικότητάς των.
Δικαίως ή εκλογή τοΰ κ. ύπουργοΰ κ. Νεγρεπόντη,
σχόντος άλλως καί τήν πρωτοβουλίαν τών τοιούτων
πρακτικών καί έπωφελών διαλέξεων καί παρισταμένου
κατ’ αύτάς, έστράφη πρός τόν κ. Κοφίνάν διά τήν
έ'ναρξιν αυτώνΕΐνε γνωστή ή πολυμάθεια, ή έμβρίθεια, ή μόρφωσις, ή οικονομολογική δεινότης καί ή εγκράτεια έπί
σχετικών έπιστημο νικών θεμάτων τοΰ κ. Κοφινά.
Ή δμιλία του ήλθε νά επιβεβαίωση τήν κοινώς
παραδεκτήν περί τής άξίας του γνώμην καί νά φανερώση δτι ή Οικονομική Υπηρεσία τοΰ Κράτους στο
λίζεται μέ προσωπικότητας ποΰ τιμούν τόν Οικονομι
κόν κλάδον τής πατρίδος μας.
Ή δημοσίευσις τής δμιλίας ήτο έργον στοιχειώ
δους μερίμνης τοΰ κ. 'Υπουργοΰ τών Οικονομικών
άποτελούσης φωτεινήν σελίδα τής νέας ζωής ποΰ χα-'
ράσσεται διά τήν οικονομικήν άνάπλασιν τής Ελ
λάδος.
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΛΙΑΚΟΥ
Σ.1

THE ·. .":ΛΗΖ
■ Μ

;Τ£'ΉΑ:.

Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων είς δλα τά γούστα και δλους τούς
χρωματισμούς.
Έκει ή συνάντησις,δλων τών κομψώς ένδυομένων.
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Modes Chapeaux

'

!

3ΗΗΕΑ0ΕΗΕ ΜΛΝΤΟΪΣΛ

>

*

ΕΡΜΟΓ 3*

!

—

>

Τά νεώτεοα καί

*

τέλα ε’ς δλα τά γούστα καί σχήματα.

Ζ
Τό μοναδικόν τών ’Αθηνών ήλεκτρρκίνη* τον ατελιέ<
Εξαγωγή δδόντων δλως άνοδύνως.
\
Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυημένη.
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Θεραπεία στόματος αποτελεσματική.
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ΜΕΓΑ ΕΧΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
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Άνακαινισθέν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του.

'

»

J

ΤΙΜΟΛΟ ΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελίς είς έν τεύχος
Δραχ. 60
/
35
'Ημίσεια
»
»
Τέταρτον σελίδος
»
»
» - 20
Όγδοον
»
» . »
·>
12
Διά χώρον μικρότερον αί τιμαι Ανάλογοι
Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ έξ τεύχη ή περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

8

“3
2

ΕΡΓΑ THE QO£ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος.......................... Φρ.

3.00

»

Β'.

»

...........................>

»

Γ'.

»

...........................>1.50

2.00

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων..................... »

5.00

ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακι ον.
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
ΚΑΕΦΤΟΠΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον
μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΠΤΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρίI
πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής
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Σειραι της «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'.
Ζ . Η', καϊ θ.έτους πωλοΰνται είςτά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκάστη.

| ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗΣ,,
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13—15 Στοά ‘Αρσάκειου
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Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
Όλα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήαατα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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