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ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕ

'Ύστερα άπό μία θριαμβευτική έπίσκεψι πρός 
τούς Συμμαχικούς μα; Λαού; έγύρισε στήν πατρίδα 
γιομάτος πίστι και πεποίθησι δ πολυύμνητος ’Αρχη
γός μας.

'Ο κ. Βενιζέλο; έχάραξε μιά βαθειά γραμμή, μέ α
νεξίτηλα χρώματα, στή παγκόσμια συνείδησι γιά τό 
μέλλον τής 'Ελλάδος.

Ή γραμμή αύτή θά είναι ή αφετηρία γιά τήν κε- 
νούργια ζωή ποΰ επιφυλάσσεται στήν πατρίδα μας.

Κάτωθέ της θά γραφούν σελίδες ποΰ θά είναι εφά
μιλλες πρό; τά ευτυχέστερα σημεία τοΰ έθνικοΰ μα; 
βίου καί θά άναδείξουν τήν άφθαστον δεξιότητα τοΰ 
πολιτικού άνδρός ποΰ διέπει σήμερον τάς τύχας τοΰ 
Ελληνισμού.

Θά είναι Αύτό; δ δημιουργό; των, θά εινε Αύτοΰ 
ή χειρ ποΰ θά τάς διατύπωση, διότι Αύτοΰ ή Ψυχή, 
Αύτοΰ ή Διάνοια, Αύτοΰ ή Δύναμις, ή Θέλησις, ή 
Άποφασιστικότης, ή Πολιτική 'Ικανότηςκαί Εύστρο-. 
φία συνηνωμέναι, τά; ενεψύχωσαν, τάς έζωογόνησαν, 
τάς ένέπνευσαν

Έν τούτοι; τό έργον τοΰ κ. Βενιζέλου δσον καί αν 
προάγη τά εθνικά μας’ συμφέροντα εις τάς σφαίρας 
τής Εύρωπαϊκής άγτιλήψεως, δέν δύναται νά θεωρη- 
θή συντελεσμένον έφ’ δσον δ Ελληνικός Λαός συμ
παγής, συνηνωμένος, αδιαίρετο; δέν έρχεται νά βοη- 
θήση καί έσωτερικώς τάς ενδελεχείς καί πατριωτικά; 
εργασίας τοΰ μεγαλόφρονος πολιτικού. ’Επιβάλλεται 
σέ κάθε "Ελληνα, άξιον τοΰ υψηλόΰ αύτοΰ τίτλου, νά 
λησμονήση—αν υπάρχουν οί μή λησμονήσαντες, δτι 
έζήσαμεν σ’ ένα πρόσφατον παρελθόν αίσχους καί 
κακοδαιμονίας. ’Επιβάλλεται νά θάψουν καί οί ελά
χιστοι ακατανόητοι ελληνικοί τύποι τάς αναμνήσεις 
των, ύπό τόν σωρόν τών σημερινών ελπίδων καί πό
θων γιά νά βρεθώμεν δλοι νέοι άνθρωποι παρά τό 
πλευρόν τοΰ ’Αρχηγού μας. Νά λησμονηθή καί άπό

τού; φανατικφτέρους άντιφρονοΰντα; τό θλιβερόν ό
νειρο ποΰ έτάοαξε τήν φαντασίαν του; καί μέ καί- 
νούργια φτερά νά ζητήσουν νά πετάξουν πρός τούς 
φωτεινού; ορίζοντας ποΰ ξεπροβάλλουν στό εθνικό 
μας στερέωμα.

Αί σημερινοί συνθήκαι τοΰ εθνικού μας βίου δέν 
εϊνε άπό τάς συνειθισμένας περιπέτειας ποΰ ςδοκίμασε 
μυριάκις τό Ελληνικόν Γένος. Εϊνε ή στιγμές ποΰ 
διερχόμεθα άπό τής πιό κρίσιμους περιόδου; τής ιστο
ρίας μα; καί τό μέγα ευτύχημα τοΰ "Εθνους, δτι 
στηρίζεται στον εθνικόν αυτόν Κολοσσό,εϊνε τό μόνον 
άντίρροπον κατά τής λαίλαπας ποΰ άπειλητική έπέρ 
χεται εναντίον μας.

"Εχομεν λοιπόν τήν ύποχρέωσιν τόν Κολοσσόν αύ
τόν ν’ άφήσωμεν άπερίσπαστον άπό τάς εσωτερικά; 
μας μικρολογίας διά νά έχη τόν καιρόν νά θέση τάς 
βάσεις τοΰ εθνικού μεγαλείου δπως γνωρίζη Αύΐός ό 
όποιος καί άπό ψυχικά ερείπια άκόμη άνεγείρει τά 
στερεότερα οικοδομήματα τής Πίστεως καί τής Αύ- 
τοπεποιθήσεως.

"Ενα θερμόν καί ειλικρινές Καλώς ώρισε τοΰ ά· 
πηύθυνεν ή υγιής, ή ειλικρινής εθνική ψυχή, τής δ- 
παίαςή ευχή αντηχεί καί σήμερον ακόμη χαροποιά καί 
φαιδρά άπ’ άκρουεϊς άκρον τής άναγεννηθείσης Ελ
λάδος .

"Ενα θερμόν καί ειλικρινές Καλώς ώριοες άντή 
χησε πολύηχον άπό τόν αληθινόν, άπό τόν γνήσιον 
Ελληνισμόν ποΰ έγνώρισε νά έλπίζη, νά πιστεύη, χω
ρίς νά δείλια, ουδέ νά διστάζη πρό τής μεγαλειτέρας 
θυσία; ποΰ έχει προωρισιιόν νά εξυψώνη τό εθνικό 
μεγαλείο καί κραταιώνη τήν ζωήν τής πατρίδο;.

"Ενα θερμόν καί ειλικρινές Καλώς ώρισε άπευθύ- 
νομεν καί ημείς στήν Υπέροχη Πολιτική φυσιογνω
μία ποΰ άκούραστη μάς έφερε τάς καλλιτέρας υποσχέ
σεις διά τό μέλλον τής Πατρίδος.
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ο Φ A Β I Ε ΡΟ Σ =====

„ Απάνω στον 'Ιερό Βράχο ποΰ εΐνε χαραγμένη ή 
οψις, του Γα/.Λου στρατηγού Φαβιέρου, έωρτάσθη 
η επετειος τής εισόδου του ή όποία έλαβε χώραν πρό 
ολοκλήρων δεκαετηρίδων.

Ή ψυχή τοΰ εύγενούς φιλέλληνος εταυτίσθη μέ τήν 
ελληνική ευγνωμοσύνη ποΰ τόσον θερμά τήν 'έξεδή- 
Λωσανοι κ. κ. Μιχαλακόπουλος καί Σωτηριάδης.

Ολόκληρός η επίσημος Ελλάς παρευρέθη στό πα
νηγυρικόν αυτό μνημόσυνο? τοΰ ήρωος καί άπό χείλη 
εξ ίσου φιλελληνικά, από τόν διαπρεπή Γάλλον αρ
χαιολόγον κ. Φουζέρ ήκούσθησαν λόγια ύπερτάτης 
γαλήνης και υψηλών εννοιών.

« Ο χώρος, ποΰ μάς ενώνει ή αδελφοσύνη τών δύο 
λαων μας, εινε έξ εκείνων Χοΰ δέν δύνάνται νά βε- 
βηλωθουν; Πάσα μετριότης τής ψυχής πρέπει ν’ ά- 
φεΟϊ) στο ιερόν κατωφλιον τής εισόδου ταύτης. Δέν 
επιτρέπεται να είσέλ&Ουν ενταύθα εΐμή καρδίαι κα- 
θαραι και σκεψεις γαλήνιαι». Έβροντοφώνησεν ό κ. 
Πρόεδρός του Ελληνογαλλικοΰ Συνδέσμου κ. Φου-

------------■

Η ΑΠΕΛΕΎΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Οταν ο Μεγας Αλέξανδρος κατέκτησε τήν Παλαι

στίνην, οι Μεγάλοι ’Αρχιερείς τοΰ Εβραϊσμού έσπευ- 
αν και τον υπεδεχθησαν μέ εξαιρετικός τιμάς. Ό υ

πέροχος Στρατηλάτης δέν έδίστασε νά κατέλθη άπό 
^2™°*  τ°υχαι, vu σπεύσΐ) ν« ψιλήση τό χέρι τοΰ 
Ιοοσ'υτερ’1’ £; “υΤων· Ht° πρ“ξΐς Mo-
φροσυνης απορρεουσα άπό τήν σκέψιν τής προσοι- 
κειωσεως των σπουδαιότερων παραγόντων τής νεο- 
κατακιηθεισης χώρας. “Ετσι καί τώρα ποΰ ή Παλαι- 
στ νη υποδέχεται εορταστικώς τούς νέους κατακτητάς 

.α?τήφεΤκών°μαΐ * ^«λοπρεπής

στΐ'ωηχΑρ!ί*T“V Α7γλικών στρατευμάτων τήν 
iW που θα γίνεται δεκτός άπό τόν "Ελληνα 

Πρωθιεράρχην, θα κατέβη άπο τόν 'ίππον του γιά 
umxTa’E Τ 0εξΐά'' Τ0ύ ’Αρ^0ΰ Τεροσολυ- 
μιτικη. Εκκλησίας, τοΰ Πατριάρχου Δαμιανοΰ

Αλλά ποια διαφορά μεταξύ τών δύο εποχών ' 
παν0” °' Ελλλ1ΐνισμ.ός, νικητής καί τροπαιοΰχος, 

τοκρατωρ,φωτοβολος εισχωρούσεν είς τά βάθη τής 

ζερ. Και πράγματι είς τοιαύτας στιγμάς δλοι οί έορ- 
τασται καί οί πλέον ψυχροί καί οί πλέον αδιάφοροι 
και αυτοί οί υστερόβουλοι έκάμφθησαν άπό τήν ιε
ρότητα τοΰ "Αθανάτου Βράχου καί έξηγνισμένοι έ
στρεψαν την φαντασίαν των πρός τόν εκλεκτόν Φι
λέλληνα, τόν Στρατηγόν Φαβιέρον ποΰ μέ τήν ανδρεία 
του καί τον ίπποτισμόν του ήλθε καί πάλιν νά εξύ
ψωση τό υπέροχον όνομα τής μεγάλης πατρίδος του.

Η θαυμασία έλληνογαλλική αύτή έοριή κάτω άπό 
το φώς τόΰ Ελληνικού ήλίου ποΰ επάνω στό Βράχο 
τής Ακροπόλεως παίρνει τήν πιο πανηγυρικήν του 
εκφρασι, θά μείνη αλησμόνητη σέ δσους είχαν τήν 
ευτυχία νά τήν παρακολουθήσουν.

“τελείωτο κρίκο ποΰ ενώνει τή Γαλλία μέ τήν 
Ελλάδα προσετέθη άκόμη ένα πετραδάκι άπό τά πιο 
πολύτιμα, άπό τά πιο λαμπερά καί ωραία.

Το πετραδάκι αύτό θά-στολίζη γιά πάντα τήν υ
ψηλή ηθική έννοια ποΰ αντιπροσωπεύει στό κόσμο ή 
Γαλλία καί ή Ελλάς.

Ασιας γιά νά έξελληνίση, ήτοι νά διαδώση τόν Πο- 
λ^ισμον, τήν Πρόοδον, τήν Τέχνην, τήν ’Επιστήμην, 
το Φως. Τότε ό 'Ελληνισμός πανίσχυρος, πανσθενής’ 
ορμητικός, κατέρριπτε προλήψεις, έξήγνιζε θρησκείας.’ 
εδημιουργει λαούς, άνεπτέρωνεν ’Ιδέας καί έσκόρ- 
πιζε τό άρωμα τής αιώνιας πνευματικής άνθήσεως.

Προ 24 αιώνων θριαμβευτής, ό άθάνατος Ελλη
νισμός, έδιδε τό πρώτον κτύπημα κατά τοΰ Εβραϊ
σμού καί έθεμελίου τά Ελληνικά δίκαια έπί τής με- 
τεπείτα Τεράς Πόλεως.

Μετά 24 αιώνας ό ίδιος Ελληνισμός παλαιών 
χιλιετηρίδας ολοκλήρους, παλαιών μέσφ θυελλών, 
Λαιλαπών, παλαιών πνευματικώς, δρθοΰται σεβαστός, 
ακαταγώνιστος, άπαρασάλευτος, επιβαλλόμενος,γιγάν- 
τιος είς τήν 'Αγίαν Γήν, τήν οποίαν ένας Τάφος, ό 
αιώνιος Τάφος, ό ζωοδότης Τάφος εξαγιάζει καί άνυ- 
ψωνει εΐς περιωπήν παγκοσμίου Προσκυνήματος.

Εκεί στή Ιερά αύτή Γή εξελίσσεται άπό αιώνων 
το πλέον παράλογο, παράχορδο, άλλόκοτο καί παρά
δοξο γεγονός.

Εκεί οπού συνετελεσθη τό Μυστήριον τής Ένσάρ-

κου Οικονομίας τοΰ Υίοΰ τοΰ Θεού. Έκεΐ δπου ό 
άδολος Χριστιανισμός άφίνει τή? πηγές του άστεί- 
ρευτες νά δροσίζουν δαψιλώς κάθε πληγωμένη ζωή 
καί νά παρηγοροΰνκάθε πικραμένη ύπαρξι.

’Εκεί ποΰ κάθε βήμα εΐνε καί μία ’Αλήθεια κάθε 
θάνατος καί μία ’Ιδέα, κάθε λιθάρι καί ένα Μνημείο, 
κάθε πήχυς Γής καί μιά 'Ιστορία ποΰ εύωδιάζει άπό 
Πίστι καί Άφοσίωσι!

Έκεΐ ποΰ ακτινοβολεί τοΰ θείου Να >ΰ—είνε κτίτμα 
δέκα έξ αιώνων—ή συγκλονιστική είκών, ποΰ σκεπά
ζει τό πολυτιμότερο κειμήλιο, τό ανεκτίμητο άπο- 
κτημα τής άνθρωπότητος.

Έκεΐ λοιπόν σ’ δλη αύτή τί] πλήμμυρα τοΰ ζωο
δότου φωτός έκυριάρχει ώς χθες, έπρυτάνευε, ϊσχυεν 
ή δύναμις τοΰ Μωαμεθανισμού, ή άρνησις τής χρι
στιανικής διδασκαλίας, ή ένσάρκωσις τής βαρβαρό
τητας.

Μέσσ σ’ αύτό τό άνομο τουρκικό καθεστώς έλαμπεν 
ένας Θρόνος, δμοιον τοΰ οποίου δέν έχει νά έπίδεί- 
ξτ] ή άνθρωπότης.

"Ενας Θρόνος δεσμώτης τοΰ βαρβάρου κατακτητοΰ. 
"Ενας Θρόνος ποΰ τόν καθαγιάζει ό Τάφος καί τόν 
λαμπρύνει ή Ζωή, ή άληθινή, ή απλή καί μεγαλειώ
δης Ζωή τής ’Αγάπης καί τής Φιλαλληλίας.

* * 
*

’Από τοΰ Θρόνου αύτοΰ θά κατέβη όχι ταπεινός, 
όχι περίφοβος δ "Ελλην Πατριάρχης,ό “Αρχών τής Σι- 
ωνίτιδος ’Εκκλησίας, ό γλυκύς καί εύστροφος Δαμια 
νός δ Α’ διά νά υποδεχθή οχι τόν κατακτητήν, άλλά

= ΜΑΒΙΛΛΗΣ ·=’

Μεθ’ δσα έδημοσιεύθησαν κατά, τό μνημόσυνο? τοΰ 
Μαβίλη ώς κατακλείς άς θεωρηθώσι τά κατωτέρω 
ίσως άγνωστα μέχρι σήμερον.

Κατά τό 1890 μετά διακοπήν πολλών έτών είχον 
έπαναλάβει έπί τό φιλολογικώτερον καί καλλιτεχνι- 
κώτερον τήν έκδοσιν τοΰ «’Αττικού Μουσείου» μέ δα- 
πάνας άσυνήθεις διά τήν τότε έποχήν μας.

Ό λησμονηθείς είς μίαν γωνίαν τοΰ Βόλου καθη
γητής νΰν τών Ελληνικών γραμμάτων κ. ΙΙαναγ.Φέρ- 
μπος,άλλά τότε δόκιμος μεταφραστής καί στιχουργός 
τών έν Συλλογή έκοοθέντων γνωστών «Μύθων >, καί 
ό έν τή ζωή τόσον σκληρώς συντρίβεις Μιχατ^λ Μη
τσάκης, έκ τών πολλά τότε μεταξύ τών λογογράφων 
ύποσχόμενος, ήσαν μετ’ έμοΰ οί τακτικοί ’ συνεργάται 
καί σύντροφοι χωρίς έννοειται νά έλπίζουν τι άπό τά 
άνύπαρκτα κέρϊη, έμοΰ δμως καταβάλλοντας πάσας 
τάς δαπάνας.

'Ο άτυχής Μητσάκης έδείκνυε μίαν ιδιαιτέραν 
προστασίαν πρός πάσαν δειλήν έμφάνισιν νεαρού 
ποιήτοΰ ή λογογράφου έκ τών όποιων πλείστους είχε 
συγκεντρώσει περί αυτόν, παρά τήν αύστηράν καί 
είρωνα κριτικήν του, οϊτινες μετά ποιας αιδημοσύνης 
παί σεβασμού πρός τόν Maitre αυτών έφέροντο.

Μίαν ήμέραν λαμβάνω έκ Κερκύρας έπιστολήν μέ 
ένα πολύ εύμορφο Σ ο ν έ τ τ ο καί μέ τήν άγνωστον 
ύπογραφήν Λ. Γραικός, 'Ο άείμνηστός Γ. Μαρκοράς 
συνεργάτης έπίλεκτος δέν μοΰ είχε πή λέξιν ώς έσυ- 

τόν “Αγγλον στρατηλάτην, δ δποΐος έρχεται ελευθε
ρωτής νά τεθή στό πλευρό του.

Έκεΐ, στή Πύλη τοΰ Δαυίδ, φαντάζομαι τήν κε- 
νούργια εικόνα, ποΰ επαναλαμβάνεται υστέρα άτό 24 
δλοκλήρους αιώνας. Ό σύγχρονος στρατηλάτης θά 
σκύψη νά φιλήσΐ] τό χέρι τοΰ Πατριάρχου έν άνηθέ 
σει προς τόν Μ· ’Αλέξανδρον ποΰ τό φίλημά του ήΐο 
ποιο φαρμακερό άπό τό δάγκωμα τοΰ δφεως. Και η 
φαντασία μέ φέρει πρός άλλα σημεία τής νέας πολιτι
κής. εθνολογικής, εκκλησιαστικής καταστάσεως ποΰ 
θά έπικρατήσΐ] στήν Αγία Πόλι άπό τή στιγμή ποΰ 
δ Σταυρός θά εξαφανίσω τήν Ημισέληνο, καί δ πο
λιτισμός θά ποδοπατήση τήν βαρβαρότητα.

Θά λείψη τό θέαμα τής ’Οθωμανικής κυριαρχίας 
κατά τάς μεγάλας έορτάς τής ’Ορθοδοξίας. ’Ενθυμού
μαι μέ ποιον ύφος προπετές καί υπερφίαλον εϊρχοττο 
τά Τουρκικά άποσπάσματα μέσα στόν 'Ιερόν Ναόν 
μέ τούς φεσοφόρους άξιωματικούς, διάνά τιμήσουν, 
βέβαια, τάς μεγάλας εκκλησιαστικός πανηγρρείς τών 
Χριστιανών, άλλά καί διά νά επιβάλουν τόν σεβασμόν 
καί τήν τάξιν καί νά γίνουν αύτοί οί ρυθμισταί τών 
ιερών τής ήμέρας τελετών. Θά λείψΐ] λοιπόν δ άνίερος 
αύτός τόνος, δ θαμπός αύτός χρωματισμός, μέσα είς 
τάς έορταστικάς άναλαμπάς τών υψηλών ιεροτελεστιών 
τής 'Ελληνικής ’Εκκλησίας καί θά καταπέστ) μετά 
πατάγου τό καθεστώς τής έπί τόσους αιώνας Τουρκι
κής κυριαρχίας.

Άπό τάς άρχάς τοΰ μηνός αύτοΰ, στά 'Ιεροσόλυμα, 
στή Παλαιστίνη άπ’ άκρου είς άκρον θριαμβευτής, 
ισχυρός, άκατάβλητος κυριαρχεί δ αιώνιος καί άθά
νατος Χοιστιανισιιός.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

νήθιζε νά ομιλή διά τούς νεωτέρους. Ό Μητσάκης 
φυλλομετρών κάθε έντυπον δέν είχε ποτέ συναντήσει 
αότο τό όνομα καί κύπτων μέ τήν γνωστήν ύπερμυω- 
πίαν τομ καί τήν κίνησιν τής χειρός έπί τοΰ .χειρο
γράφου άνωθέν μου μοί λέγει «αυτός δέν είνε πρω
τόβγαλτος κάποιος δυνατός είνε ύπό ψευδώνυμον».

Τό Σ ο ν έ τ τ ο έκεΐνο έδημοσιεύθη, ήκολούθησε 
καί δεύτερον χωρίς τότε νά τόν χαρακτηρίσω απαι
σιόδοξο? ποιητή? ώς τό? άπεκάλεσεν ό φίλος κ. Θ. 
Βελλιανίτης. Κατόπιν μοί έστειλε διά τό τεύχος τών 
Χριστουγέννων ένα θαυμάσιο? ποίημά του. «Είς τήν 
Πατρίδα», καί τέλος τή παρακλήσει μου είς ένα άν- 
τίγραφον τοΰ θαυμασίου καλλιτεχνικού πίνακος τοΰ 
Giuliana διά τά κλισέ τοΰ όποιου έδαπανήθησαν 
πλέον τών 200 μάρκων, μοί άπέστειλεν έκ Κερκύρας 
τό κατωτέρω ποίημά του πιστή καί ζωντανή άναπα- 
ράστασις τής ειδυλλιακής σκηνής μέ δύναμιν ψυχής 
καί φαντασίας.

ΕΙΔΥΛΛI Ο

Μέ φωτισματ’ ασημένια λαμπυρίζουν
Ή έλιές οξω στη λιακάδα"

Μόνο εδώ νερά δροσάτα μουρμουρίζουν 
Εις τ' Απόσκια μες τη πλούσια πρασινάδα.
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Μιά σκεπή μας πλέκουν άνθη έδώ καί φύλλα 
"Οπου ή κάψα δεν περνάει

Μόνο άπάνουθε τδ φώς την πρασινίλα 
Στά τετράξανθα μαλλιά σου άντιφωτάει.

Έλ' άγάπη μου γλυκά ν’ άναπαυθούμε 
Ιώ σιμά στή νερομάνα'

Γύρ’ έδώθε λυγερή, νά φιληθούμε, 
Άλλ’ αγάλια, μην ξυπνήσουμε τον Πάνα !

£τδ χιονάτό σου τον κόρφο ενα λουλούδι 
Μαδεΐ κ’ άγριο γέρνει κάτου'

Σάν βραδιάση θά σοϋ ψάλω ενα τραγούδι 
Ποϋ θέ νάχη τή δροσιά, τή μυρωδιά του.

Τύρε πάλι, λυγερή, νά φιληθούμε.
Τδ νερό σιγοκυλάει,

Τή μουρμούρα τή γλυκιά πού τωρ’ άκου με. 
'Ο σκοπός πού θά σού πώ θά στήν θυμάη.

Τώρα έκεϊ στ’ άλαβαστρένιο σου ποδάρι
Πεταλούδα ώραία ζυγόνεΓ

Σάν κι’ αύτή μέ πλήθιο χρώμα και καμάρι 
Τά φτερά του δ κάθε στίχος μου θ’ άπλώνη 

άός μου ακόμα &να φιλάκι, δός μου κι άλλο!
Συ τού τόπου εΐσ’ ή Ναϊάδα:

Αχ! νά ήμπόρια στό τραγούδι μου νά βάλω

ΙΣΤ©ΡΙΚΑ! ΣΕΛΙΔΕΣ
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Οτε ή Αικατερίνη ή Β' άνέβη είς τόν ρωσσικόν 
tfQovov άνελαβε τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων τοΰ ποο- 
κατόχου της. Ή μεγάλη αΰτη γυνή, ήτις διά τον με- 
ϊαλεπήβολον χαρακτήρά της Σεμίραμις της "Αρκτου 
εκλη&η, έκ τών πρώτων αύτής μελημάτων είχε καί τήν 
εκτελεσίν τοϋ σχεδίου τοϋ αθανάτου καί μεγάλου προ- 
κατόχου της περί Τουρκίας. Πλήθος 'Ελλήνων ιιαζή 
με τούς ύπηρετοΰντας είς τήν Αυλήν της, καταγόμενοι 
εκ Κωνσταντινουπόλεως, Πελοποννήσου καί τών Ίο- 
νίων νήσων, διορίζονται αξιωματικοί είς τόν στρατόν, 
πλοίαρχοι είς τόν στόλον, διοικηταΐ τών επαρχιών’ 
σύμβουλοι έν τή βασιλική αυλή’ μεταξύ τούτων συγ
καταλέγονται οί Κεφαλλήνες κόμης Πέτρος Μελισσι- 
νός καί,,Μαρίνος Χαρβούρης. Ό Χαρβούρης είναι ε
κείνος,οστις μετέφερε τόν μονόλιθον γρανίτην έκ τίνος 
έλους τοϋ φινλανδικοϋ κόλπου έχοντα βάρος λιτρών 3 
έκατομ. είς Πετρούπολιν ϊνα επ’ αύτοΰ τεθή δ ύπό τοΰ 
Γάλλου άγαλματοποιοΰ Φαλκονέτου χυθείς έφιππος 
άνδριάς τοΰ Μεγάλου Πέτρου. Ό Θεσσαλός Γρηγό- 
ριος Παπάζογλους λοχαγός τής Ρωσσικής φρουράς 
και επιστήθιος φίλος τών Γρηγ. καί Θεοδ. Όρλώφ, 
άπεφασίσθη νά μεταβή είς τήν Ελλάδα καί επανα
στάτη ση κατά τοΰ τυράννου Τούρκου δλους τούς "Ελ
ληνας άμα ώς έκηρύττςτο δ υπό τής Ρωσσίας πόλεμος 
κατα τής Τουρκίας. Ούτος ήλθεν είς τήν'Ελλάδα μέ 
πολλά χρήματα τό έτος 1766. Διελθών δ Παπάζογλους 
τής Βενετίας προσέφερε συμμαχίαν τής Ρωσσίας πρός

Τού φιλιού καί τού κορμιού σου τή γλυκάδα!

Α. ΓΡΑΙΚΟΣ

Έκτοτε δέν έπανειδον τόν ποιητήν, τά φύλλα τού 
«ΆττικοΟ Μουσείου» μετά ζωήν πέντε έτών, ή βιο
πάλη έσκόρπισεν είς τούς άνέμους καί ή καλλιτε
χνική μου δίψα πρός πάν δ,τι εύγενές καί ώραΐον έν 
τή ζωή καί τή φύσει έκορέσθη άπό'άηδή καί καθη- 
μαγμένην άπογοήτευσιν τίποτε δέν άπέμεινε ή μία 
θλιβερά άνάμνησις ζωής ωραίων δνείρων καί ωραίων 
πόθων άπολεσθέντων.

Ό Μαρβίλης έξηκολούθει γράφων καί μίαν ήλιό- 
λουστον ’Αττικήν ήμέραν μετά πολλά έτη τόν άγνω
στον ποιητήν, άνδρα πλέον ύπέρ τήν μέσην ήλικίαν 
τής ζωής συναντώ έξερχόμενον τοΰ Ξενοδοχείου τών 
'Αθηνών δπου διέμενεν. Ή συνάντησίς μας ήτο θερ
μή θερμότατη.Ύπό τήν ρεμβώδη καί ώραίαν μορφήν 
ό ξανθός ευρύστερνος άνήρ μέ τό ύπομούσιον τής 'Ι
σπανικής του κατατομής μοί ώμίλησε πολλά περί 
πατρίδος καί περί συμμετοχής του . είς τήν λεγεώνα 
τοΰ Γαριβάλδη. Τόν ενθυμούμαι μέ ίεράν συγκίνη- 
σιν φέροντα τόν ιερόν χιτώνα κατά τήν άναχώρησίν 
του, καί δτε τό σκληρόν 'μήνυμα τού σκληρού θανά
του έφθασε μέχρις ήμών, περίδακρυς άνεμνήσθην τοΰ 
ειδυλλιακού ποιητοΰ καί τοΰ θρυλλικού ήρωος δστις 
προσέφερε τόν βραχίονα του ύμνών τήν πατρίδα καί 
πίπτων ύπέρ αύτής.

Ν. ΙΓΓΛΕΣΗΣ

τούς Βένετους κατά τής Τουρκίας, ήν άπέρριψεν δ 
Δόγης έκ φόβου’ έκεϊθεν μετέβη είς Τεργέστην καί 
συνεννοηθείς μετά τών έκεϊ ευρισκομένων Ελλήνων 

■ εκλέγει πλείστους αποστόλους, οϊτινες πέμπονται είς 
δλα τά μέρη τής Ελλάδος πρός κατήχησιν. "Επειτα 
μεταβαίνει είς Μαυροβούνιον καί συνομολογεί συμ- 
μαχίαν’ ή Ρωσσία δραστηρίως έργάζεται δπως έπίτύ- 
χη έν Έλλάδι τό κίνημα, είς δ πλεϊστοι έκ τών Ίο- 
νίων νήσων λαμβάνουσιν ένεργόν μέρος. Τάς υποθέ
σεις έν Κεφαλληνία διαχειρίζεται Κομνηνός τις δ δέ, 
κόμης Μοκενΐγος έκ Ζακύνθου συνεννοείται μεθ’δλων 
τών νήσων καί τής Μάνης διά τό κίνημα. Έτοιμά- 
σθη δθεν ή έπανάστασις καί περιεμένετο ή έμφάνισις 
τοΰ Ρωσσικοΰ σιόλου νά έκραγή. Αί έργασίαι τοΰ 
Παπάζογλου καί τών άλλων απεσταλμένων έπεκυρώ- 
θησαν ύπό τής Ρωσσίας καί μόλις έξερράγη δ πόλεμος 
1769, δ Ρωσσικός στόλος ύπό τόν Θεόδωρον Όρλώφ 
τάς 28 ’Οκτωβρίου 17.70 συγκείμενος έκ τριών δι- 
κρότων καί δύο φρεγατών είσήλθεν εις τόν λιμένα 
Ναυαρϊνον, ετέρα δέ φρεγάτα μέ πεντακοσίους Μαυ- 
ροβουνίους έφθασεν έκεϊ τήν έπιοΰσαν καί άμέσως 
οί Πελοποννήσιοι κατά διαταγήν τοΰ Μαυρομιχάλη 
καί τοΰ Μπενάκη έλαβον τά δπλα καί έκήρυξαν τήν 
έπανάστασιν, έκυρίευσαν τόν Μιστράν σφάξαντες 
1500 Τούρκους· μετ’ ολίγον έπεσε καί |ή ’Αρκαδία, 
αί έπαρχίαι Τριφυλλίας, ’Ηλείας καί Άχαΐας έπανέ- 
στησαν καί μέ ενθουσιασμόν μεγάλον καθημερινώς 

έφθανον έπί πλοιαρίων πληθυς Κεφαλλήνων, ’Ιθα
κήσιων, Ζακυνθίων καί Λευκαδίων, δπως συμμεθέ- 
ξωσι τοΰ ύπέρ πίστεως καί πατρίδος αγώνος., οπλί- 
ζοντες καί έξαρτύοντες πλοία καί έφόδια δι’ ιδίων 
χρημάτων. Μέ τοιοΰτον δέ ένθουσιασμόν έβοήθουν 
καί συνέτρεχον τό κίνημα καί τήν Ρωσσίαν, ώστε έ- 
θεώρουν βεβαιοτάτην τήν έπιτυχίαν τών Ρωσσικών 
δπλων, άλλ’ αί ελπίδες των διεψεύσθησαν, , διότι η 
έμφανισθεϊσα Ρωσσική δύναμις ήτον μικρά, διό οί 
Προύχοντες Πελοποννήσου καί οίΕπίσκοποι βλέπον· 
τες τήν άδυναμίαν τών Ριόσσων έζήτουν προφάσεις 
άναβολής. "Αμα δέ τό Διβάνιον έμαθε τήν έπανάστα- 
σιν τής Πελοποννήσου καί τά έν αύτή γινόμενα ύπο 
τών Ρώσσων, έπεμψεν είς τό Αίγαϊον στόλον άπό 20

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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(’Από σειράν άρθρων τοϋ ήμετέρου κ. Δ.Ζ. δημοσιευθει- 
σαν στή συνάδελφο «Πρόοδο· άναδημοσιεύομεν το τελευ- 
ταϊον άρθρον. · ,

Μέσα σ’ αύτό ανευρίσκονται σκέψεις σοβαρωταται περί 
τοϋ πώς θά είναι δυνατόν νά έπέμβχι ή Πολιτεία, δια να 
συγκρατηθή είς δρια παραγωγικά ό ανέλπιστος Πλούτος που 
συνεσωρεύθη εις τούς αγροτικούς πληθυσμούς μας.

Τό ύπεράφθονον χρήμα χρησιμεύει πολλάκις ώς στοιχεϊον 
άποσυνθέσεως καί εκφυλισμού τών Λαών καί δια τούτο 
παρίσταται ανάγκη τό Κράτος νά λάβη κάθε, συντελεστικον 
μέτρον διά ν’ άποφύγωμεν τήν μοιραίαν αύτήν επιδρασιν 
έπί τοϋ ελληνικού λαού.

Ό ορθογράφος μας απευθύνεται, ώς τούς άρμοδιωτερους, 
πρός τούς υπουργούς τής Γεωργίας, τής Συγκοινωνίας και 
τής ’Εθνικής Οικονομίας, άλλά φοβούμεθα δτι οί Ελληνες 
υπουργοί έστραμμένοι πρόξ άλλα πολιτικά σημεία δέν θα 
θελήσουν τά προσέξουν είς τόσον κεφαλαιώδη ζητήματα. 
Εϊθε νά άπατώμεθα

Στό δεύτερο άρθρο λανθασιιένως άναφέρεται ή πα
ραγωγή τής κριθής καί βρώμης είς 30,000,000 έν ω 
ύπολογίζεται ύπό τοΰ κ. Χασιώτου εις 100.000.000 
δκάδας, δπως έπίσης ή ά'ξία τών καπνών ύπερβαίνει 
βεβαίως τά 150,000,000 δραχ. άφ’ ού μόνον τό, Φα ■ 
νάριον τής Θεσσαλίας άποτελούμενον έκ 300 οικογε
νειών εΐσέπραξεν 9,000,000 δραχ. άπό καπνά, τό δέ 
Καζακλάρ 4,000,000 δραχ. ’Ασχέτως δμως πρός τάς 
λεπτομέρειας αύτάς, ασχέτως πρός τά δαπανώμενα έξ 
αυτών ποσά διά τήν συντήρησιν τών χωρικών, ποσά 
διπλάσια ή τριπλάσια τής συνήθους»ζωής,ζτό χρήμα 
τό συσσωρευόμενον είς χεϊρας τών αγροτικών μας 
πληθυσμών καταντά νά θεωρείται μυθώδες.

Διά νά συγκρατηθή αύτό τό χρήμα καί άποβή πα
ραγωγικόν έθνικόν κεφάλαιον, προτείνω τά εξής :

Πρώτον: Καταδίωξιν άγρίαν τών χαρτοπαιγνίων 
σ’ δλην τήν Ελλάδα, ιδία δέ στή Θεσσαλία, Αιτωλία 
καί ’Ακαρνανία κλπ. κλπ.

Δεύτερον: Άγρίαν φορολογίαν κάθε] καφενείου ή 
μπυραρίας τών μεγάλιον χωρίων ή κωμοπόλεων έπι 
μίαν πενταετίαν άπό τής ένάρξεως τής συζητήσεως τών 
δρων τής είρήνης προ κειμένου νά τούς παρασχεθή άδεια 
λειτουργίας διαφόρων καφέ-σαντάν. Έπίσης μεγάλην 
φορολογίαν καί είς τά ζυθοπωλεία καί καφενεία τών με
γάλων έπαρχιακών πόλεων ποΰ έξυπηρετοΰν γεωργικός 
περιφερείας. Ή φορολογία δέν θά είνε γενική καί ο
μοιόμορφος. άλλά κατ’ έκτίμησιν τών αρμοδίων και 
κλιμακωτή, πάντως δμως μέ μορφήν άπαγορευτικην.

Τρίτον : Άπαγόρευσιν έπί μίαν πενταετίαν ή δε
καετίαν άπό τής λήξεως τοΰ πολέμου, πάσης άνεγέρ- 
σεω$ κενούργιας οικοδομής εντός τών χωρίων, έκτος

μεγάλα πλοία καί πολυάριθμον στρατόν πρός τιμω
ρίαν τών άποστατών. Ό στρατός δέ ουτος^ μετά, τφν 
’Αλβανών τής έξω Ελλάδος έπιπεσόντες έλεηλάτουν 
τό Μεσολόγγιον, έκαιον τάς Πάτρας, καί Κόρινθον, 
ειτα δέ μεταβάντες είς Τρίπολιν, ήν επολιόρκει ο Ψα
ρός, σκορπίζουσι τόν στρατόν εκείνον, σφάζουσι, τούς 
Ρώσσους καί έπέκεινα τών τριών χιλιάδων Ελλήνων. 
Οί δυστυχείς Πελοπονήσιοι καί λοιποί άπελπισθέντες 
έκ τής περιμενομένης Ρωσσικής βοήθειας, καταφεύ- 
γουσιν είς Κφαλληνίαν, Ζάκυνθον καί ’Ιθάκην ζη- 
νοϋντες άσυλον έκεϊ. Καί ούτω τραγικώς έληξεν έπί 
Αικατερίνης ή έπανάδτασις τής εποχής έκείνης.

Έξ Ιθάκης. ΧΑΡ. Π. ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Πρφην άρχειοφύλαξ

«ν κάθε κατοικ'« περιβάλλεται άπό 10 στρέμματα 
περιβόλι. Διά τοΰ μέτρου αύτοΰ πιθανόν νά έμποδί- 
σωμεν φτωχικούς νοικοκυραίους νά κτίσουν τά μικρό 
σπιτάκια των έπί τινα έτη, άλλά πάντως θά σωσωμεν 
εκείνους ποΰ θά διαθέσουν μεγάλα κεφάλαια, δια μη 
παραγωγικός έργασίας καί διά οικοδομάς αί όποϊαι 
είναι προωρισμέναι σέ λίγα χρόνια νά έκπέσουν κατα 
πολύ τής αρχικής των αξίας. Άλλά γιά να. μην εμπο- 
δίσωμεν τελείως ένα ματαιόδοξον άρχοντοχωριατην 
ή ενα σπάταλον, ας τόν ύποχρεώσωμεν τούλάχιστον 
νά άνοιξη δίπλα του 10 στρέμ. ποτιστικό περιβόλι 
ποΰ θά είναι ό θετικός πλοΰτός του καί ή έξασφαλισις 
τή- ευζωίας του. ’Εννοείται δτι τό μέτρον τοΰτο δεν 
έπεκτείνεται έπί τών άγροτικών έπαύλεων τών »λου- 
σίων αστών είς μέρη απλής εξοχικής ζωής και οχι 
γεωργικής ή άγρότικής έγκαταστασεως.

Τέταρτον. Σύντονον εργασίαν διά τήν λειτουργίαν 
τών ταμιευτηρίων είς πάσαν γωνίαν τής 'Ελλάδος. 
Καλλιέργειαν τοΰ ταμιευτικού πνεύματος διά ομιλιών, 
διά κηρυγμάτων, διά δημοσιευμάτων, διά τήςδιασκορ- 
πίσεως παντού αληθινών αποστόλων τής οικονομικής 
αύτής ένισχύσεως τής πατρίδος. _ ,

Πέμπτον. ’Ανάληψιν έργων παραγωγικών ασφα
λούς κέρδους ύπό τοΰ Κράτους διά μετοχικών κεφα
λαίων διδομένων ύπό τών γεωργών τής Ελλάδος,. 
'Η άποξήρανσις λιμνών καί ελωδών γαιών και η 
άποστράγγισι: τελμάτων εινε έκ τών άσφαλεστέρων 
έπιχειρήσεων διά τό Κράτος καί άπό πάσης άποψεως, 
ηθικής καί ύλικής,έκ τών σημαντικωτέρων έργων μιας 
Πολιτείας ένδιαφερομένης διά τήν έθνικήν ζωήν της.

Τό χρήμα πρός τοιαύτα έργα θά τό δώσουν, πρώ
τιστα "μέν τά ταμιευτήρια, δευτερευόντως δέ οί συν
δυασμοί τούς οποίους θά έξεύρουν οί αρμόδιοι για 
νά άναπλάσουν γεωργικώς τήν Ελλάδα, ,τήν εξυγια- 
νουν, ανοίξουν νέους πόρους, δώσουν έργασίαν εις 
χιλιάδας εργατικών χειρών,*  πολλαπλασιάσουν την πα
ραγωγήν καί συγκεντρώσουν τό κεφάλαιον το θποϊον 
άπό δημιουργικόν άποσυνθέσεως καί,εκφυλισμού θελει 
μεταβληθή είς άκένωτον πηγήν οικονομικής ευρω- 
στίας καί θετικής ευδαιμονίας. , , ,

Είς τήν έργασίαν αύτήν περιλαμβάνονται έργα αντι- 
πλημμυρικά, έργα αρδευτικά καί πάν έργον κοινωφε
λές, τό όποιον θά άπήτει μεγάλα κεφάλαια και τήν 
ισχυρόν έπίβλεψιν τής Πολιτείας.

"Εκτον. Έλησμόνησα νά προτείνω τόν καθορισμόν 
τής τιμής τών γαιών. Ή πληθωρική έμφάνισις χρή-
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ματος ηϋξησεν έπιφόβως τήν αξίαν τοϋ εδάφους. ’Αγο
ράζονται άπλήστως, άνε'ξετάστως ■ παντός είδους κτή
ματα, λειβάδια, άμπελό τύποι, καπνότοποι, χωράφια 
κτλ. σήμερον δσα-δσα και αν δέν άρκοϋν τά χρήματα 
ποΰ διαθέτει ό αγοραστής δανείζεται γιά νά καταστή 
κτηματίας ή αΰξήση τό ποσόν τών στρεμμάτων του. 
"Ολη αυτή ή σημερινή ϋπερτίμησις είνε τεχνητή καί 
μόλις αί συνθήκαι άλλάξουν θά έ'χωμεν ραγδαίαν 
πτώσιν τής άξίας τής γής καί άδικον απώλειαν κτημα
τικής περιουσίας αξίας εκατομμυρίων. Είνε ανάγκη 
λοιπόν νά έπέμβη τό Κράτος καθορίζον τρόπον τινά 
τιμολόγιον τής γής κατά περιφέρειας, πέραν τοΰ 
όποίουοϋδεμία αγοραπωλησία αναγνωρίζεται ή ισχύει. 

"Ενα είδος Νομοθετικού Διατάγματος παρεμφερούς 
πρός τό ισχύον κατά τών προπωλήσεων.

"Εβδομον: Φρονώ δτι επιβάλλεται ή ϊδρυσις πλέον 
Γεωργικής Τραπέζης κατά τό ύποδείκνυόμενον σύ
στημα υπό τοϋ διαπρεπούς επιστήμονας κ. Χασιώ- 
του. Διά τού συστήματος του κηρύσσεται καί οΰτος 
ύπέρ τής καταναγκαστικής οίκονομίας και σήμερον 
ύπέρ ποτέ επιβάλλεται στόν κ. Μιχαλακόπουλον, ένα 
άπό τούς πλέον ρωμαλέους έργάτας τής οικονομικής 
μας άναγεννήσεως, ή εργασία διά τήν ϊδρυσιν τοΰ 
σπουδαιότατου αύτοΰ οίκονομικοΰ οργανισμού. Ό κ. 
Χασιώτης έχει μίαν άπό τάς άρτιωτέρας μελέτας, έπί 
πρωτοτύπου βάσεως καί ό κ. 'Υπουργός τής Γεωρ

HENRIK NEIBS_________

Η ΒΟΡΕΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

(Συνέχεια)

Γκουνάρ. Νά σού προτείνω -.ό χέρι γιά ειρήνη πρί ν 
αναχώρησης άπό δώ. ’Ακούστε ολοι! ’Ελάτε μαζή 
μου στό σπήτι μου καί δεχθήτε τή φιλοξενία μου γιά 
δσο καιρό σάς ευχαριστεί. Κρεββάτια καί συμπόσια 
δέν θά ζείύουν καί γιά τή διααορά μας δέν θά γείνη 
λόγος ούτε σήμερα ούτε αύσιο.

Σιγοΰρδος. Ή Χζέρντις δμως;
Γκουνάο. Είναι σύμφωνη μαζή μον. Στό δρόμο 

άλλαζε ννώμή καί .είναι τής ιδέας δπω- καί έγώ, πώς 
θά εΐμπορούσαμε νζ τά συμβιβάσομε αν έδέχεσθε τήν 
φιλοξενίαν μας.

Νταννύ. Ναι, ναι. "Ετσι νά γείνη!
Σιγοΰρδος (άμβιβάζ.λων). Δέν ξεύρω όμως, αν ... .
Νταννύ. Ό Γκουνάο είναι ό συμπολεμιστής σου. 

Στ’ αλήθεια δέν Θά σέ άνεγνώριζα αν τοΰ ήρνεϊσο.
Γκουνάρ (στόν Σιγούρδο). Μοΰ έδειξες όιλία παντού 

καί πάντοτε. Αυτή τή φορά δέν θά βανής άλλοιότικος.
Νταννύ. Νά άφίσωμε τόν τόπο μέ τή Χζέρντις γε

μάτη μίσος εναντίον μας .... δχι, όχι αυτό δέν 
μποοεϊ νά -νείνη !

Γκουνάο. "Εκαμα μεγάλο άδικο στόν Αΐρ/ούλ». 
Προτού τό επανορθώσω δέν θαύρω ποτέ ησυχία !

Σιγοΰρδος (ένθερμα). "Ολα μπορώ νά τά κάμω γιά 
σένα Γκουνάρ εκτός ατό τοΰ νά μείνω εδώ (Συγκρα- 
τεϊται) Είμαι ΰπό' τάς διαταγάς τοΰ βασιλέως ΑΙν- 

γίας θά εύρη στάς λεπτομέρειας έ'να ισχυρόν παρά
γοντα διά τό ανακαινιστικόν του έργον.

Είναι αληθές δτι δ κ. Μιχαλακόπουλος τρέφει 
ύπερβάλλουσαν στοργήν στό θεσμό τών Συνεταιρι
σμών. Χωρίς νά θέλουμε νά ύποτιμήσωμεν τήν ύψί- 
στην οικονομικήν αποστολήν τοΰ θεσμού αύτοΰ, όφεί- 
λομεν νά τονίσωμεν οτι στήν Ελλάδα ού'τε μετά 50 
έτη θ’ άποδώσουν ούτοι τούς καρπούς ποΰ προσδοκά 
δ κ. Υπουργός. Δέν συζητώ έπί τοΰ ζητήματος διότι 
είνε θέμα ιδιαιτέρας μελέτης, άλλά νομίζω ΰποχρέωσιν 
μου νά παρακάλέσιο τόν κ. 'Υπουργόν νά στραφή 
καί πρός άλλα σημεία οικονομικής ευπραγίας καί έν 
έξ αύτών είναι καί ή Γεωργική Τράπεζα ήγγυημένη 
διά χρημάτων τών άγροτών.

Ή περίστασις τής ύπάρξεως ύπερπληθωρικοΰ χρή
ματος, είνε έξ έκείνων ποΰ έπιβάλλυ/ν σήμερον τήν 
λήψιν αμέσων καί έξαιρετικών μέτρων διότι στους Λα
ούς αύτά τά ευτυχήματα σπανιότατα παρουσιάζονται 
καί οί δεξιοί καί φιλοπάτριδες Κυβερνήται δράττον- 
ται τής εύκαιρίας νά έργασθοΰν, νά δράσουν, νά με
γαλουργήσουν.

’Εμπρός κ. κ. Μιχαλακόπουλε, Παπαναστασίου καί 
Σπυρίδη. Ό 'Ελληνικός Λαός σάς δίδει τρία δισεκα
τομμύρια. Χειρισθήτε τα δεξιώς μέ τό φωτεινό μυαλό 
Σας διά ν’ άποβοΰν ευεργετικότατα εις τήν πατρίδα·

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

τελσταν καί ποέπει νά γυρίσω αυτό τό -χειμώνα στήν 
’Αγγλία.

Νταννν. Αυτό δέν εμποδίζει.
Γκουνάο. Κανείς δέ/ ξεύρει τί τού είναι γραιιμένο. 

Είναι πιθζ.νόν, Σιγούρδε, νά βλεπώμεθα τώρα γιά 
τελευταία φορά, καί μπορεί νά μετανόησα,ς πώς δέν 
αέ βόηθησες’ σέ ο,τι δϋνασαι.

Νταννν. Καί μένα γιά καιοό δέ/ θά μέ δής -χα
ρούμενη άν φύγωμε σήμερο.

Σιγοΰρδος (αποφασιστικά). Έστω λοιπό / ! Θά γείνη 
εκείνο ποΰ επιθυμείτε άν καί.... Άς είναι, τώρα 
άπεφασίσθη. Νά, τό χέρι μου ! Μένω καί δέχομαι 
την φιλοξενία εσένα καί τής Χζέρντις.

Γκουνάρ (τού σφίγγει τό χέρι). Ευχαριστώ, Σι- 
γοΰρδε. Δέν αμφέβαλλα. Καί σύ, Αΐρνούλφ, είσαι σύμ
φωνος ;

Αΐρνούλφ (οοίΛζτατη'χίνν.'). Θζ σκε-ίθώ . . . . μέ 
πρ'οσέβαλε πολύ βαρεία ή Χζέρντις . . . σήμερα δέν θά 
σού δώσω άπάντησι.

Γκουνάρ. Καλά, ηρωικέ μου γέροντα. Ό Σιγούρ- 
οος καί ή Νταννύ θά σού μαλακώσουν τή σκέύι. Πη
γαίνω νά ετοιαεσω τό συμπόσιό. Ειρήνη αεταςυ μας 
καί καλώς νάλθετε στ’ αρχοντικό μου. (Φεύγει οεξιά).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
(Οί προηγούμενοι χωρίς τόν Γκουνάρ).

I

Σιγοΰρδος (μέσα του). Ή Χζέρντις, λέει. άλλαξε 
γνώμη. Πολύ λίγο τήν γνωρίζει. Νομίζω μάλλον 
πώς σκέπτεται .... (διακόπτει καί στρέφει στούς άν- 
δσας του). ’Ακολουθήσατε με όλοι κχτω στά πλοία. 
Θέλω νά διαλέξω θαυμάσια δώρα γιά τόν Γκουνάρ καί 
ΐήν γυναίκα του.

Νταννύ. Δώρα άπό τα καλλίτερα πού έχομε. Καί 
σΰ πατέρα μου .... ναί, δέν θά σ’ άφήσω σέ ήσυ-χία 
μέχρίς δτου συναίνεσης. ( Κατεβαίνει μέ τόν Σιγούρδο 
καί τούς άνδρα, τον πρός τήν θάλασσα τού βάθους καί 
εκεί εξαφανίζεται)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
(Ό Αΐρνούλφ. "Επειτα ό Θορόλφ).

Αΐρνούλφ. Νά συναινέσω ; Ναί, άν ό Γκουνάρ δέν 
είχε γυναίκες στό σπήτι του !—Νάξευρα τουλάχιστον 
πώς νά τής φερθώ !

θορόλφ (εμφανίζεται βιαστικός δεξιά άπό τή θα- 
λασσα).

Αΐρνούλφ. Σύ είσαι, Θορόλο ;
θορόλφ. "Οπως μέ βλέπεις! Είναι άληθ-./ή ή διά- 

δοσις ; Συνηντήθης μέ τόν Γκουνάρ :
Αΐρνούλφ. Ναί.
θορόλφ. Καί έ-ςπλονεϊκησες μαζή του;
Αΐρνούλφ. Χμ . . . . μέ τήν Χζέρντις τουλάχιστον ! 
θορόλφ. Τότε παρηγορήσου. Θά έκδικηθτς σε λίγο 
Αΐρνούλφ. Θά εκδικηθώ; Καί πώς ;
θορόλφ. Νά, ακούσε. Έστεκόμην κοντά στό πλοίο, 

δταν μέ έπλησίασεν ένας άνθρωπος τρεχάτος. Κρα
τούσε ραβδί στό χέρι, καί μού φώναξεν. «'Αν είσαι 
άνθρωπος τής γαλέρας τοΰ ‘ΐρνούλφ, φέρε του χαιρε
τίσματα άπό τόν Κόρε τόν αγρότη, καί πές του πώς 
ενώ σέ λ{νο θά εκδικηθώ καί γιά τούς δυό μας». 
Έπειτα έμπήκε σέ μιά βάρκα καί είπεν ενώ κωπη
λατούσε. «Είκοσι παλληκάοια βρίσκονται στό λιμάνι. 
Μ’ αύτα Θά τρεξω στό Νότο καί πριν έλθη τό βράου, η 
Χζέρ/τις δέν θά-χη πειά γόνο νά καμαρώνη».

Αΐρνούλφ. Τί λές; Χά, τώρα καταλαβαίνω. Ό 
Γκουνάρ’άπεμάκρυνε τό γυιό του, ό Κόρε τρέφει έχθρα 
εναντίον του . . .

θορόλφ. Καί τώρα πάει νά σκοτώση τό παιοί.
Αΐρνούλφ. Πίσω του, δλοι! Θά αμφισβητήσουμε το 

λάφυρο.
θορόλφ. Τί θά κάμτ,ς ;
ΑΙονούλφ. Θά κινηθώ. Θά έκδικηθώ έ-'ώ, οχι ο 

Κόρε !
θορόλφ. Θάλθω μαζή σου.
Αΐρνούλφ. Ό/'·, αό θά συνοδεύσης τό Σιγούρδο καί 

τή/ άδελίή σου είς τό σπήτι τού Γκουνάρ.
θορόλφ. Τό Σιγούρδο ; Τί, βσίσκεται κι’αυτός εδώ;
Αΐρνούλφ (δείχνων πίσω πρός τή θάλασσα). Νά ή 

γαλέρες του. Τά φτιάσαμε . . .θά πας μαζή του.
θορόλφ. Στούς εχθρούς σου ;
Αΐρνούλφ. Πήγαινε στό συμπόσιο. Τώρα θά γνω- 

ρίση ή Χζέρντις τόν γέρω - Αΐρνούλφ. "Ακούσε όμως 
Θορόλφ. Μή μαρτυρήσης σέ κανένα τί έ-χω στό νού 
μου. ’Ακοϋς, σέ κανένα !

θορόλφ. Σού τό υπόσχομαι.
Αΐρνούλφ. (πιάνει τό χέρι καί τόν κυττάζει στορ

γικά). Πήγαινε, γενναίο μου παιδί. Φέρσου φρόνιμα 
στό γιορτιχό σπήτι, ώστε νά μού κάμης τιμτί. Μήν 
πής άσκοπα λόγια, άλλά δ,τι πής να είναι ορθό 
κο»τό, σάν κοφτερό σπαθί. Έΰόσον σού φέοονται χαλά
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έσο άξιαγάπητος. ’Αλλ’ έξ αιτίας τούτου μή σιωπήσης 
άν σέ εξερεθίσουν. Μήν πιής περισσότερο ά»’ όσον μπο
ρείς. Μήν άρνηθής δμως τήν μπλόσκα άμα στήν προ
σφέρουν εν μέτρω, μήν τύχη καί σέπεράσουν νιά ύο»(μι.

θορόλφ. "Οχι μείνε ήσυχος !
Αΐρνούλφ. ΙΙήναινε λοιπόν στήν εορτή στό σπήτι 

τού Γκουνάρ. Θα έλθω καί νώ στό συμπόσιο άλλά μέ 
τρόπο ποϋ οέν το πεοιαένουν. (Εδθυμα στούς άλλους.·) 
’Εμπρός τώρα σεις, λυκονενιά ! Ακονίστε τά δόντια 
σας .... έχετε νά πιήτε αίμα ! (Φεύγει μέ τούς άλ
λους του γιούς δεξιά πρός τό βάθος).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

(Ό Θορόλφ, ό Σιγοΰρδος καί ή Νταννύ έρχονται 
μέ γιορτινή μεγαλοπρεπέστατη φορεσιά. Τούς άκολου- 
θοΰν οί άνδρες πού άποθέτουν ένα κιβώτιον καί έπειτα, 
άπομακρύνονται).

θορόλφ (κυττάζει τόν πατέρα πού φεύγει). Πάνε 
όλοι γιά νά πολεμήσουν καϊ μένα δέν μέ άφίνουν νά 
τούς ακολουθήσου. Είναι σκληρό νά είναι κανείς τό νεώ- 
τερο παιδί. (Στρέφει). Ή Νταννύ! Χαΐρε αδελφή αου !

Νταννύ. Ό Θορόλφ! Θεέ μου—πόσο μεγάλωσες ! 
θορόλφ. Άμ τί ήθελες—μέσα σέ πέντε χρόνους.— 
Νταννύ. Ναί, έχεις δίκηο.
Σιγοΰρδος (τοΰ δίνει τό χέρι). Άν θέλη ό Θεός, 

θά καμαρώση ό πατέρας σου σέ σένα ένα/άνδρείον νέον.
θορόλφ. Άν ήθελε νά μέ δοκιμάση θά . . . .
Νταννύ (μειδιώσα). Μά σέ φυλάει περισσότερο άο’ 

δ,τι καί ό ίδιος θέλεις, Τό ξεύρω δά πώς τοελλαίνε- 
ται γιά σένα.

Σιγοΰρδος. Πού πάει τώρα ;
θορόλφ (δείχνει δεξιά). Κάτω στό πλοίο. Άλλ’ 

άς ξεκινήσωμε μείς. Θά έλθη ύστερώτεσα!
Σιγοΰρδος. Περιμένω τους ανθρώπους μου που φορ

τώνουν καί ετοιμάζουν τά πλοία.
θορόλφ. Πάω νά βοηθήσω. (Κατεβαίνει ποός τήν 

ακτήν).
ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
(Σιγοΰρδος καί Νταννύ).

Σιγοΰρδος (μετά μικρό δισταγμό). Νταννύ μου, γυ
ναίκα μου. Τώρα εϊμεθσ. μονάχοι. Πρέπει κάτι νά σού 
πώ πού δέν μπορώ πειά νά τό κρύψω.

Νταννν (’έκπληγμένη). Τί εννοείς ;
Σιγοΰρδος. Μπορεί νά βγή επικίνδυνη αυτή ή έπί- 

σκεψι στό σπήτι τού Γκουνάρ.
Νταννύ. ’Επικίνδυνη; Νομίζεις πώς ό Γκουνάρ.’
Σιγοΰρδος. 'Ο Γκουννάρ είναι γενναίος καί εύγε- 

νής. "Οχι, δχι—άλλά Θά ήτο καλλίτερο νά άναχω- 
ροΰσα χωρίς νά δεχθώ τήν φιλοξενίαν τόυ.

Νταννύ. Μέ φοβίζεις ! Σιγοΰρδε, τί συμβαίνει ;
Σιγοΰρδος. ’Απάντησέ μου σύ πρώτη ποΰ είναι τό 

χρυσοΰν βραχιόλι ποΰ κάποτε σοΰ χάρισα;
Νταννν (τό δείχνει). Έδώ στό μπράτσο. Μέ διέτα

ξες έσύ νά τό φορέσω.
Σιγοΰρδος. Ρίψε το βαθειά στή θάλασσα, τόσο βα- 

θειά, ώστε κανείς νά μή τό ξαναύρη. Γιατί θά μπο
ρούσε νά φέρη τόν θάνατο σέ κάποιον γενναΐον άνορα.

Νταννύ. Τό βραχιόλι :
Σιγοΰρδος (καταβεβλημένος). ’Εκείνο τό βράδυ ποΰ 

έγεινεν ή άρπαγή σας άπό τό σπήτι τοΰ πατέρα σου 
—τό θυμάσαι —

Νταννύ. Άν τό θυμάμαι!
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Σιγοϋρδος. Για τότε θέλω νοτ σοΰ μιλήσω.
Νταννν (ζωηρά). Μίλα λοιπόν ! Τί συμβαίνει ;
Σιγοϋρδος. θυμάσαι. Είχε δοθεί γιορτινό συμπό

σιο. Ενωρίς έσύ έπήγες στόν κοιτώνα σοο. Ή Χζέρντις 
δμως έμεινε μέ τούς άνδρας στό γλέντι. Τό κρασί 
έρρεεν άφθονο καί ήκούοντο χίλιων λογιών δρκοι με
γάλοι. 'Ωρκίσθηκα καί γώ νά πάρω μαζή μου σάν 
θάφευγα μιά ωραία παρθένο άπό τήν ’Ισλανδία. 'Ο 
Γκουνάρ έκαμε τό Ιδιο καί πέρασε τό κρασί στήν 
Χζέρντις. Τότε αύτή τό πήρε, σηκώθη καί έκαμε 
όρκο πώς θά τήν έπαιρνε γυναίκα του εκείνος δ ήρωας 
πού θά πήγαινε στόν κοιτώνα της, θά έφόνευε τήν 
λευκήν άρκοΰδα στήν θύραν της καί θά τήν έπαιρνε 
στά χέρια καί θάφευγε.

Νταννύ. Ναί, ναί. Αύτό τό ξέρω!
Σιγοϋρδος. 'Όλοι δμως τήν βεβαίωσαν πώς αύτό 

ήτο αδύνατο επειδή ή άρκοΰδα ήτο τό άγριώτερο θη
ρίο. Εκτός άπό τήν Χζέρντις κανείς δέν τολμούσε 
νά τό πλησιάση. Καί είχε καί δύναμι είκοσι άνδρών.

Νταννν. ’Εν τούτοις δ Γκουνάρ τήν έσκότωσε, καί 
γι’ αύτή του τή πράξι έγινε τρισένδοξος είς δλες τές 
χώρες. ~

Σιγοϋρδος (ταπεινωμένα). Έγινε βέβαια —άλλά—τό 
κατόρθωμα είναι δικό μου.

Νταννν (μέ μιά κραυγή). Δικό σου ;
Σιγοϋρδος. Όταν οι άνδρες έφυγον άπό τήν αί

θουσαν τοΰ συμποσίου μέ παρεκάλεσεν δ Γκουνάρ νά 
τόν άκολουθήσω στόν κοιτώνά του. Έκεϊ μοΰ είπε: 
' ’Αγαπώ τήν Χζέρντις. Δέν μπορώ νά ζήσω χωρίς 
αύτή». Τοΰ άπήντησα: «Τότε τράβα γιά τόν κοι
τώνα της. Ξεύρεις τόν δρο ποΰ έθεσε. ♦ Άλλ’ αύτός 
μοΰάπεκρίθη: «Ό ερωτευμένος λατρεύει πολύ τή 
ζωή του. Καί τό αποτέλεσμα θά ήτον άβέδαιο άν έπά- 
λαια μέ τήν άρκοΰδα. Φοδοΰμαι δέ μή χάσω τήν 
ζωήν μου, γιατί μ’ αύτή θά έχανα καί τήν Χζέρντις.» 
Γιά πολλή ώρα συζητήσαμε καί τό συμπέρασμα ήτο 
δτι ό Γκουνάρ επήγε νά έτοιμάση το πλοΐό του γιά 
άναχώρησι, έγώ δμως έσυρα τό ξίφος μου, έφόρεσα 
τόν οπλισμό τό δικό του καί τράβηξα γιά τό θάλαμο 
τής Χζέρντις.

Νταννν (μέ ύπερήφανη χαρά). Καί—καί τήν έσκό- 
τωσες συ τήν άρκοΰδα! *

Σιγοϋρδος. Έγώ τήν σκότωσα. Ήτο πυκνό στοτάδ 
στό δωμάτιο. Ή Χζέρντις ένόμισε πώς ό Γκουνάρ 
εύρίσκετο στό πλάγι της—ήτο φουντωμένη άπό τό 
κρασί —καί έβγαλεν άπό τό μπράτσο της καί μοΰ 
έχάρισεν ένα χρυσό βραχιόλι—τό βραχιόλι ποΰ φο
ρείς τώρα σύ.

Νταννν (διατακτικά). Κι’ έμεινες δλη τή νύχτα 
είς τόν θάλαμο τής Χζέρντις;

Σιγοϋρδος. Τό γυμνωμένο ξίφος μου εύρίσκετο άνά- 
μεσά'μας. (Μικρά σιγή). Πριν χαράξει ή ήμέρα έφερα 
τήν Χζέρντις είς τό πλοίο τοΰ Γκουνάρ. Δέν άντελή- 
φθη τό δόλο μας καί άπέπλευσε μαζή του. Έπειτα 
έτρεξα στόν δικό σου θάλαμο καί σέ βρήκα μεταξύ 
τών γυναικών σου. Τί ήκολούθησε τότε τό ξέρεις. 
Εγκατέλειψα τήν ’Ισλανδία, δπως ωρκίσθηκα, μαζή 
μέ μία εύγενική παρθένο καί άπό τότε μέ συνοδεύεις 
δπου καί άν πάω.

Νταννν (συγκινημένα). Γενναίε μου άνδρα ! Σύ έκα
μες τόν ήρωισμό; Ώ! Έπρεπε νά τό καταλάβω ! 
Κανείς έκτος άπό σέ δέν θά ήτο άξιος νά τόν κατα- 

φέρη. θά μποροΰσες νά κατακτήσης τήν Χζέρντις. 
τήν ωραία αύτή ύπερήφανη γυναίκα, καί μολαταύτα 
προτίμησες έμένα! Δέκα φορές πειό άγαπημένος θά 
μοΰ γίνεσο άπό σήμερο, άν δέν ήσο ήδη τό λατρευ
τότερο πρόσωπο .στόν κόσμο!

Σιγοϋρδος. Νταννύ μου, άγαπητή μου γυναίκα, 
τώρα τά ξέρεις δλα—δσα σοΰ χρειάζονται νά ξέρης. 
Έπρεπε νά σέ προειδοποιήσω. Αύτό τό βραχιόλι μήν 
άφίσης ποτέ νά τό άντικρύση ή Χζέρντις. Άν θέλης 
δένά μ’εύχαριστήσης, πέταξέ τομακρυά—είς τά βάθη 
τοΰ πόντου!

Νταννν. Όχι, Σιγοΰρδε, μοΰ είναι πολύ πολύτιμο. 
Είναι δώρο δικό σου ! Μείνε δμως ήσυχος, θά τό 
κρύψω άπό δλα τά μάτια καί ποτέ δέν θά προδώσω 
δσα μοΰ είπες αύτή τή στιγμή.

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
(Οί προηγούμενοι. Ό θορόλφ πλησιάζει μέ τούς 

άνθρώπους έρχόμενος άπό τό πλοίο).
Θορόλφ. Όλα είναι έτοιμα γιά τό ταξεϊδι πρός 

τό σπητικό τοΰ Γκουνάρ.
Νταννν. Έλα, Σιγοΰρδε—πάμε εύγενικέ ήρωα.
Σιγοϋρδος. Σούτ, Νταννύ—σιωπγ)! Άπό σένα έςαρ- 

τάται νά τελειώση τό ταξεϊδι αύτό ειρηνικά ή μέ 
φονικό. (Βιαστικά πρός τούς άλλους). Εμπρός λοιπόν, 
δλοι είς τό γλέντι τοΰ άρχοντικοΰ τοΰ Γκουνάρ. (Κα
τεβαίνει δεξιά μέ τήν Νταννύ. Οί άλλοι' άκολουθοΰν).
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ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
(Αίθουσα συμποσίου εις τό σπήτι τοΰ Γκουνάρ. Ή 

θύρα τής εισόδου εύρίσκεται είς τό μέσον τοΰ βάθους. 
Μικρότερα1, θύραι δεξιά καί αριστερό. ’Εμπρός αριστε
ρά ή μεγάλη τιμητική έδρα, καί ακριβώς απέναντι ή 
μικρότερα. Εϊς τό μέσον τής αιθούσης καίει φωτιά από 
ςΰλα έπί κτισμένης έστίας. Είς τό βάθος δεξιά καί αρι
στερά τής θύρας έπίβραθα διά τσς" νυναΐκας τοΰ σπη- 
τιοΰ. Άπό τάς δύο έδρας πρός τούς τοίχους τοΰ βά
θους τραπέζια μέ θρανία είς τάς δύο πλευράς. Έξω 
σκοτάδι. Ή εστία οωτίζει τήν αίθουσα.)

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
(Ή Χζέρντιςκαϊ ή Νταννύ εμφανίζονται άπό δεξιά.)
Νταννν. ”0χΐ, Χζέρντις, δέν σέ καταλαβαίνω. Τώ

ρα μούδειξες ολο σου (τό σπήτι. Δέν βλέπω τίποτε νά 
σοΰ λείπη, καί δ,τι κΓ άν είδα είναι ώοαϊο.καί λαμ
πρό. Λοιπόν γιατί παραπονεΐσαι ;

Χζέρντις. Χμ ! Βάλε έναν αετό στο κλουβί, καί θά 
δής πώς θά δαγκάνη τά σύρματα, είτε είναι φτιασμέ- 
να απο σίδερο, είτε από χρυσάφι.

Νταννν Μέ λίγα λόγια είσαι πλουσίωτέρα άπό 
μένα. Έχεις καί τόν Έγίλ, τό’παιδάκι σου.

Χζέρντις. Κάλλιο νά μήΑ είχα γόνους, παρά ποΰ 
έχω παιδί παράνομο.

Νταννν, Παράνομο ;
Χζέρντις. Λησμόνησες ,τί εϊπεν ό πατέρας σου ; Ό 

Έγίλ είναι νόθος. Αύτά ήσαν τά λόγια του.
Νταννύ. Λόγια θυμού —πώς μπορείς καί τά ποοσέ- 

χίζς!,
Χζέρντις.1 Ό Αίρνοΰλφ δμως είχε δίκηο. Ό Έγίλ 

είναι άσθενικός. Τό"καταλαβαίνει κανείς πώς δέν είναι 
νόμιμος.

Νταννύ. Χζέρντις, τ’ είν’ αυτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ
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ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕ

“Υστερα άπό μία θριαμβευτική έπίσκεψι πρός 
τούς Συμμαχικούς μας Λαούς έγύρισε στήν πατρίδα 
γιομάτος πίστι καί πεποίθησι ό πολυύμνητος Αρχη
γός μας.

'Ο κ. Βενιζέλος έχάραξε μιά βαθειά γραμμή, μέ α
νεξίτηλα χρώματα, στή παγκόσμια συνείδησι γιά τό 
μέλλον τής Ελλάδος.

Ή γραμμή αύτή θά είναι ή αφετηρία γιά τήν κε- 
νούργια ζωή ποΰ επιφυλάσσεται στήν πατρίδα μας.

Κάτωθέ της θά γραφούν σελίδες ποΰ θά· είναι εφά
μιλλες πρός τά ευτυχέστερα σημεία τοϋ έθνικοϋ μα; 
βίου καί θά άναδείξουν τήν αφθαστον δεξιότητα τοΰ 
πολιτικοΰ άνδρός ποϋ διέπει σήμερον τάς τύχας τοΰ 
'Ελληνισμού.

Θά είναι Αύτός δ δημιουργός των, θά εΐνε Αύτοΰ 
ή χειρ ποΰ θά τάς διατυπώοη, διότι Αύτοΰ ή Ψυχή, 
Αύτοΰ ή Διάνοια, Αύτοΰ ή Δύναμίς, ή Θέλησις, ή 
Άποφασιστικότης, ή Πολιτική Ικανό της καί Εύστρο- 
φία συνηνωμέναι, τάς ένεψύχωσαν, τάς έζωογόνησαν, 
τάς ένέπνευσαν ,

Έν τούτοις τό έργον τοΰ κ. Βενιζέλου δσον καί αν 
προάγη τά εθνικά μας’ συμφέροντα είς .τάς σφαίρας 
τής Εύρωπαϊκής άντιλήψεως, δέν δύναται νά θεωρη- 
θή συντελεσμένον έφ’ δσον δ 'Ελληνικός Λαός συμ
παγής, συνηνωμένος, αδιαίρετος δέν έρχεται νά βοη- 
θήση καί έσωτερικώς τάς ενδελεχείς καί πατριωτικός 
εργασίας τοΰ μεγαλόφρονος πολιτικού. ’Επιβάλλεται 
σέ κάθε "Ελληνα, όίξιον τοΰ μψηλοϋ αύτοΰ τίτλου, νά 
λησμονήση—αν υπάρχουν οί μή λησμονήσαντες, δτι 
έζήσαμεν σ’ ένα πρόσφατον παρελθόν αίσχους καί 
κακοδαιμονίας. Επιβάλλεται νά θάψουν καί οί ελά
χιστοι ακατανόητοι ελληνικοί τύποι τάς αναμνήσεις 
των, ύπό τόν σωρόν τών σημερινών ελπίδων καί πό
θων γιά νά βρεθώμεν δλοι νέοι άνθρωποι παρά τό 
πλευρόν τοΰ Άρχηγοΰ μας. Νά λησμονηθή καί άπό 

τούς φανατικωτέρους άντιφ.ρονοΰντας τό θλιβερόν ό
νειρο ποΰ έτάραξε τήν φαντασίαν τους καί μέ και
νούργια φτερά νά ζητήσουν νά πετάξουν πρός τούς 
φωτεινούς δρίζοντας ποΰ ξεπροβάλλουν στό εθνικό 
μα; στερέωμα.

Αί σημερινοί συνθήκαι τοΰ εθνικού μας βίου δέν 
εΐνε άπό τάς συνειθισμένας περίπετεία; ποΰ έδοκίμασε 
μυριάκις τό 'Ελληνικόν Γένος. Εΐνε ή στιγμές ποΰ 
διερχόμεθα άπό τή; πιο κρίσιμους περιόδους τής ιστο
ρία; μας καί τό μέγα εύτύχημα τοΰ ’Έθνους, δτι 
στηρίζεται στόν εθνικόν αύτόν Κολοσσό,εΐνε τό μόνον 
άντίρριϊπον κατά τή; λαίλαπος ποΰ άπειληιική έπέρ 
χεται εναντίον μας.

Έχομεν λοιπόν τήν ύποχρέωσιν τόν Κολοσσόν αυ 
τον ν’ άφήσωμεν άπερίσπαστον άπό τάς εσωτερικός 
μας μικρολογίας διά νά έηη τόν καιρόν νά .θέση τάς 
βάσεις τοΰ εθνικού μεγαλείου δπως γνωρίζη Αυτός δ 
δποϊος καί άπό ψυχικά ερείπια άκόμη άνεγείάει τά 
στερεότερα οικοδομήματα τής Πίστεως καί τής Αύ- 
τοπεποιθήσεως.

"Ενα θερμόν καί ειλικρινές Καλώς ώριαε τοΰ ά· 
πηύθυνεν ή υγιής, ή ειλικρινής εθνική ψυχή, τή; δ- 
πυίαςή ευχή άντηχεϊ καί σήμερον άκόμη χαροποιά καί 
φαιδρά άπ’ άκρουείς άκρον τής άναγεννηθείσης Ελ
λάδος.

"Ενα θερμόν καί ειλικρινές Καλώς ώριοες άντή 
χησε πολύηχον άπό τόν άληθινόν, άπό τόν γνήσιον 
Ελληνισμόν πού έγνώοισε νά έλπίζη, νά πιστεύη, χω
ρίς νά δείλια, ουδέ νά διστάζη πρό τής μεγαλειτέρας 
Ουσίας ποϋ έχει προωρισιιόν νά έξυψώνη τό εθνικό 
μεγαλείο καί κραταιώνη τήν ζωήν τής πατρίδος.

"Ενα θερμόν καί ειλικρινές Καλώς ωριαε άπευθύ- 
νομεν καί ημείς στήν 'Υπέροχη Πολιτική φυσιογνω
μία πού άκούραστη μάς έφερε τάς καλλιτέρας υποσχέ
σεις διά τό μέλλον τής Πατρίδος.
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w Απάνω στόν Ιερό Βράχο ποΰ είνε χαραγμένη ή 
οψ,ις τοΰ Γάλλου στρατηγού Φαβιέρου, έωρτάσθη 
η επετειος τής εισοδου του ή όποία έλαβε χώραν πρό 
ολοκλήρων δεκαετηρίδων.
c Ή ψυχή τοΰ ευγενοΰς φιλέλληνας έταυτίσθη μέ τήν 
ελληνική ευγνωμοσύνη ποΰ τόσον θερμά τήν έξεδή- 
λωσαν οί κ. κ. Μιχα/.ακοπουλος καί Σωτηριάδης.

Ολόκληρός η επίσημος Ελλάς παρευρέθη στό πα
νηγυρικόν αύτό μνημόσυνον τοΰ ήρωος καί άπό χείλη 
εξ ίσου φιλελληνικά, άπό τόν διαπρεπή Γάλλον αρ
χαιολόγον κ. Φουζερ ηκούσθησαν λόγια ύπερτάτης 
γαλή νης καί υψηλών εννοιών.

« Ο χώρος, ποΰ μας ενώνει ή αδελφοσύνη τών δύο 
λαιόν μας, εινε έξ έκείνων ποΰ δέν δύνανται νά βε- 
βηλωθοΰν.^ Πάσα μετριότης τής ψυχής πρέπει ν’ ά- 
φεόή στό ιερόν κατωφλιον τής εισόδου ταύτης. Δέν 
επιτρέπεται νά εισέλθουν ενταύθα είμή καρδίαι κα- 
θαραί καί σκέψεις γαλήνιαι». Έβροντοφώνησεν ό κ. 
Πρόεδρός τοΰ Έλληνογαλλικοΰ Συνδέσμου κ. Φου-

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

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΠΟΛΕΩΣ

Οταν ο Μέγας’Αλέξανδρος κατέκτησε τήν Παλαι
στίνην, οί Μεγάλοι ’Αρχιερείς τοΰ 'Εβραϊσμού έσπευ- 
σαν καί τόν ύπεδέχθησαν μέ εξαιρετικός τιμάς. Ό υ
πέροχος Στρατηλάτης δέν έδίστασε νά κατέλθη. άπό 
τον ίππον του καί νά σπεύση νά φιλήση τό χέρι τοΰ 
επισημότερου έ: αύτών. Ήτο πράξις πολιτικής όρθο- 
φροσυνης απορρέουσα από τήν σκέψιν τής προσοι- 
κειωσεως τών σπουδαιοτέρων παραγόντων τής νεο- 
καΐακτηθείσης χώρας. ’Έτσι καί τώοα ποϋ ή Παλαι
στίνη υποδέχεται έορταστικώς τούς νέους κατακτητάς 
της φαντάζομαι δτι θά έπαναληφθή ή ιιεγαλοπρεπής 
αυτή εικων. '

*
θ, Αρχηγός τών Αγγλικών στρατευμάτων τήν 

στιγμήν ποΰ θά γίνεται δεκτός άπό τόν "Ελληνα 
Πρωθιεράρχην, θά κατέβη άπό τόν ίππον του γιά 
να ασπασθή τήν δεξιάν τοΰ ’Αρχηγού τής Ίεροσολυ-

Α' ^'/ΐχλησίας, τοΰ Πατριάρχου Δαμιανοΰ

Αλλά ποια διαφορά μεταξύ τών δύο εποχών !
οτε ο Ελλληνισμός, νικητής καί τροπαιοΰχος, 

παντοκρατωρ,φωτοβόλος είσχωροΰσεν είς τά βάθη τής 

ζέρ. Καί πράγματι είς τοιαύτας στιγμάς δλοι οί έορ7 
τασταί καί οί πλέον ψυχροί καί οί πλέον άδιάφοροι 
καί αύτοί οί υστερόβουλοι έκάμφθησαν άπό τήν ιε
ρότητα τοΰ ’Αθανάτου Βράχου καί έξηγνισμένοι έ
στρεψαν την φαντασίαν των πρός τόν εκλεκτόν Φι
λέλληνα, τόν Στρατηγόν Φαβιέρον ποΰ μέ τήν άνδρεία 
του καί τόν ίπποτισμόν του ήλθε καί πάλιν νά έξυ - 
ψώση τό ύπέροχον ονομα τής μεγάλης πατρίδος του.

Ή θαυμασία έλληνογαλλική αύτή εορτή κάτω άπό 
τό φώς τοΰ Ελληνικού ήλιου ποΰ επάνω στό Βράχο 
τής Άκροπόλεως παίρνει τήν πιό πανηγυρικήν του 
έκφρασι, θά μείνη άλησμόνητη σέ δσους είχαν τήν 
εύτυχία νά τήν παρακολουθήσουν.

Στό άτελείωτο κρίκο ποΰ ενώνει τή Γαλλία μέ τήν 
Ελλάδα προσετέθη άκόμη ένα πετραδάκι άπό τά πιό 
πολύτιμα, άπό τά πιό λαμπερά καί ωραία.

Τό πετραδάκι αύτό θά στολίζη γιά πάντα τήν υ
ψηλή ηθική έννοια ποΰ αντιπροσωπεύει στό κόσμο ή 
Γαλλία καί ή 'Ελλάς.

’Ασίας γιά νά έξελληγίση, ήτοι νά διαδώση τόν Πο
λιτισμόν, τήν Πρόοδον, τήν Τέχνην, τήν ’Επιστήμην, 
τό Φώς. Τότε δ Ελληνισμός πανίσχυρος, πανσθενής, 
ορμητικός, κατέρριπτε προλήψεις, έξήγνιζε θρησκείας, 
έδημιούργει λαούς, άνεπτέρωνεν ’Ιδέας καί έσκόρ- 
πιζε τό άρωμα τής αίωνίας πνευματικής άνθήσεως.

Πρό 24 αιώνων θριαμβευτής, δ άθάνατος Ελλη
νισμός, έδιδε τό πρώτον κτύπημα κατά τοΰ Εβραϊ
σμού καί έθεμελίου τά Ελληνικά δίκαια έπί τής με- 
τέπειτα Τεράς Πόλεως.

Μετά 24 αιώνας δ ίδιος Ελληνισμός παλαιών 
χιλιετηρίδας ολοκλήρους,' παλαιών μέσω θυελλών, 
λαιλάπων, παλαιών πνευματικώς, δρθοΰται σεβαστός, 
άκαταγώνιστος, άπαρασάλευτος, επιβαλλόμενος,γιγάν- 
τίος είς τήν 'Αγίαν Γήν, τήν δποίαν ένας Τάφος, δ 
αιώνιος Τάφος, δ ζωοδότης Τάφος εξαγιάζει καί άνυ- 
ψώνει είς περιωπήν παγκοσμίου Προσκυνήματος.

’Εκεί στή Ιερά αύτή Γή έξελίσσεται άπό αιώνων 
τό πλέον παράλογο, παράχορδο, άλλόκοτο καί παρά
δοξο γεγονός.

Εκεί δπου συνετελέσθή τό Μυστήριον τής Ένσάρ- 

■ κου Οικονομίας τοΰ Υίοΰ τοΰ Θεού. Εκεί οπού ο 
άδολος Χριστιανισμός άφίνει τής πηγές του αστεί
ρευτες νά δροσίζουν δαψιλώς κάθε πληγωμένη ζωή 
καί νά παρηγορούν κάθε πικραμένη υπαρξι.

’Εκεί ποΰ κάθε βήμα είνε καί μία ’Αλήθεια κάθε 
θάνατος καί μία ’Ιδέα, κάθε λιθάρι καί ενα Μνημείο, 
κάθε πήχυς Γης καί μιά ‘Ιστορία ποΰ ευωδιάζει απο 
Πίστι καί Άφοσίωσι!

’Εκεί ποΰ ακτινοβολεί τοΰ θείου Να )ΰ—εινε κτίτμα 
δέκα έξ αιώνων—ή συγκλονιστική εικων, ποΰ σκεπά
ζει τό πολυτιμότερο κειμήλιο, τό άνεκτίμητο από
χτημα τής άνθρωπότητος. _ _

’Εκεί λοιμόν σ’δλη αύτή τή πλημμύρα τοΰ ^ ζωο
δότου φωτός έκυριάρχει ώς χθες, έπρυτάνευέ, ισχυεν 
ή δύναμις τοΰ Μωαμεθανισμού, ή άρνησις τής χρι
στιανικής διδασκαλίας, ή ένσάρκωσις τής βαρβαρό
τητας.

Μέσσ σ’ αύτό τό άνομο τουρκικό καθεστώς έλαμπεν 
ένας Θρόνος, δμοιον τοΰ δποίου δέν έχει νά επίδει
ξη ή άνθρωπότης.

"Ενας Θρόνος δεσμώτης τοΰ βάρβαρου κατακτητοΰ. 
“Ενας Θρόνος ποΰ τόν καθαγιάζει δ Τάφος καί τόν 
λαμπρύνει ή Ζωή,' ή άληθινή, ή άπλή καί μεγαλειώ
δης Ζωή τής ’Αγάπης καί τής Φιλαλληλίας.

’Από τοΰ Θρόνοι' αύτοΰ θά κατέβη οχι ταπεινός, 
δχι περίφοβος δ "Ελλην Πατριάρχης,ο Αρχών τήςΣι- 
ωνίτιδος ’Εκκλησίας, δ γλυκύς καί εύστροφος Δαμια
νός ό Α’ διά νά ύποδεχθή δχι τόν καταχτητήν, αλλά 

---------= Μ A Β 1 Λ Λ Η Σ =

Μεθ’ δσα έδημοσιεύθησαν κατά τό μνημόσυνον τοΰ 
Μαβίλη ώς κατακλείς ας θεωρηθώσι τά κατωτέρω 
ίσως άγνωστα μέχρι σήμερον.

Κατά τό 1890 μετά διακοπήν πολλών έτών είχον 
έπαναλάβει έπί τό φιλολογικώτερον καί καλλιτεχνι- 
κώτερον τήν έκδοσιν τοΰ «’Αττικού Μουσείου» μέ δα- 
πάνας Ασυνήθεις διά τήν τότε έποχην μας.

Ό λησμονηθείς είς μίαν γωνίαν τοΰ Βόλου καθη- 
. γητής νΰν τών Ελληνικών γραμμάτων κ. Παναγ.Φέρ- 
μπος,άλλά τότε δόκιμος μεταφραστής καί στιχουργός 
τών έν Συλλογή έκδοθέντων γνωστών «Μύθων», καί 

| δ έν τή ζωή τόσον σκληρώς συντρίβεις Μιχαήλ Μη- 
■,τσάκης, έκ τών πολλά τότε μεταξύ τών λογογράφων 
ύποσχόμενος, ήσαν μετ’ έμοΰ οί τακτικοί συνεργάται 
καί σύντροφοι χωρίς έννοειται νά έλπίζουν τι άπό τα 
ανύπαρκτα κέρθη, έμοΰ δμως καταβάλλοντος πάσας 
τάς δαπάνας.

'Ο άτυχής Μητσάκης έδείκνυε μίαν ιδιαιτέραν 
προστασίαν πρός πάσαν δειλήν έμφάνισιν νεαρού 
ποιητοΰ ή λογογράφου έκ τών όποιων πλείστους είχε 
συγκεντρώσει περί αυτόν, παρά τήν αύστηράν καί 
εϊρωνα κριτικήν του, οίτινες μετά ποιας αίοημοσυνης 
καί σεβασμού πρός τόν Meiire αύτών έφέροντο.

Μίαν ήμέραν λαμβάνω έκ Κερκύρας έπιστολήν με 
ένα πολύ εύμορφο Σονέττο καί μέ τήν άγνωστον 

\ ύπογραφήν Λ. Γραικός. Ό άείμνηστος Γ. Μαρκοράς 
^συνεργάτης έπίλεκτος δέν μοΰ είχε πή λέξιν ώς έσυ-

τόν ’Άγγλον στρατηλάτην, δ δποΐος. έρχεται ελευθε
ρωτής νά τεθή στό πλευρό του.

’Εκεί, στή Πύλη τοΰ Δαυίδ, φαντάζομαι τήν κε- 
νούργια εικόνα, ποΰ επαναλαμβάνεται υστέρα άτο 24 
δλοκλήρους αιώνας. ‘Ο σύγχρονος στρατηλάτης θά 
σκύψη νά φιλήση τό χέρι τοΰ Πατριάρχιυ εν άντιθέ 
σει πρός τόν Μ. ’Αλέξανδρον ποΰ τό φίλημά του ήιο 
ποιο φαρμακερό άπό τό δάγκωμα τοΰ οφεως. Καί η 
φαντασία μέ φέρει πρός άλλα σημεία τής νέας πολιτι
κής. εθνολογικής, εκκλησιαστική, καταστάσεις; πού 
θά έπικρατήση στήν 'Αγία Πόλι άπό τή στιγμή ποΰ 
δ Σταυρός θά εξαφάνιση τήν 'Ημισέληνο, καί δ πο
λιτισμός θά ποδοπατήση τήν βαρβαρότητα.

Θά λείψη τό θέαμα τής ’Οθωμανικής κυριαρχίας 
κατά τάς μεγάλα; έορτάς τής ’Ορθοδοξία;. ’Ενθυμού
μαι μέ ποιον ύφος προπετές καί υπερφίαλον ειρχοττο 
τά Τουρκικά αποσπάσματα μέσα στόν 'Ιερόν Ναόν 
μέ τούς φεσοφόρους άξιωματικους, διά νά τιμήσουν, 
βέβαια, τάς μεγάλα; εκκλησιαστικός πανηγύρεις των 
Χριστιανών, άλλά καί-διά νά επιβάλουν τόν σεβασμόν 
καί τήν τάξιν καί νά γίνουν αύτοί οί ρυθμιηταί τών 
ιερών τής ήμέρα; τελετών. Θά λείψη λοιπόν δ άνίερο; 
αύτό; τόνο;, δ θαμπές αύτός χρωματισμός, μέσα είς 
τάς έορταστικάς άναλαμπάς τών υψηλών ιεροτελεστιών 
τής 'Ελληνικής ’Εκκλησίας καί θά καταπέστ) μετά 
πατάγου τό καθεστώς τής έπι τοσους αιώνας Τουρκι
κής κυριαρχίας.

Άπό τάς άρχάς τοΰ μηνός αύτοΰ, στά 'Ιεροσόλυμα, 
στή Παλαιστίνη άπ’ άκρου εις άκρον θριαμβευτής, 
ισχυρός, άκάτάβλητος κυριαρχεί δ αιώνιο; καί άθά
νατος Χριστιανισμός.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

νήθιζε νά δμιλή. διά τούς νεωτέρους. Ό Μητσάκης 
φυλλομετρών κάθε έντυπον δέν είχε ποτέ συναντήσει 
αύτό τό ονομα καί κύπτων μέ τήν γνωστήν ύπερμυω- 
πίαν του καί τήν κίνησιν τής χειρός έπί τοΰ χειρο
γράφου άνωθέν μου μοί λέγει .«αύτός δέν είνε πρω
τόβγαλτος κάποιος δυνατός είνε ύπό ψευδώνυμον».

Τό Σονέττο έκεΐνο έδημοσιεύθη, ήκολούθησε 
καί δεύτερον χωρίς τότε νά τόν χαρακτηρίσω απαι
σιόδοξο'? ποιητήν ώς τόν άπεκάλεσεν ό φίλος κ. Θ. 
Βελλιανίτης. Κατόπιν μοί έστειλε διά τό τεΰχος τών 
Χριστουγέννων ένα θαυμάσιον ποίημά του. «Είς τήν 
Πατρίδα», καί τέλος τή παρακλήδει μου είς ένα άν- 
τίγραφον τοΰ θαυμάσιου καλλιτεχνικού πίνακος τοΰ 
Giuliana διά τά κλισέ τοΰ οποίου έδαπανήθησαν 
πλέον τών 200 μάρκων, μοί άπέστέιλεν έκ Κέρκυρας 
τό κατωτέρω ποίημά του πιστή καί ζωντανή άναπα- 
ράστασις τής ειδυλλιακής σκηνής μέ δύναμιν ψυχής 
καί φαντασίας.

Ε I Δ Υ Λ Λ I Ο

Μ'ε φωτισματ * ασημένια λαμπυρίζουν
'Η έλι'ες οξω στη λιακάδα'

Μόνο εδώ νερά δροσάτα μουρμουρίζουν 
Είς τ’ απόσκια μες τη πλούσια πρασινάδα.
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Μίά σκεπή μάς πλέκουν άνθη έδώ καί φύλλα 
"Οπου η κόφα δέν περνάει

Μόνο άπάνουθε τδ φώς την πρασινίλα 
Στα τετράξανθα μαλλιά σου άντιφωχάει.

Έλ' Αγάπη μου γλυκά ν’ άναπαυθούμε
Δω σιμά στή νερομάνα' 

Γϋρ’ εδώθε λυγερή, νά φιληθούμε, 
Αλλ αγάλια, μην ξυπνήσουμε τον Πάνα !

Στδ χιονάτο σου τον κόρφο gva λουλούδι
Μαδεϊ κ’ άγριο γέρνει κάτον 

Σάν βραδιάση θά σοΰ ψάλω ενα τραγούδι 
Πού θέ ναχη τή δροσιά, τή μυρωδιά του.

Τύρε πάλι, λυγερή, νά φιληθούμε,
Τδ νερό σιγοκυλάει, 

Ιή μουρμούρα τή γλυκιά πού τώρ’ άκοϋμε. 
c0 σκοπός πού ϋα σού πώ θά οτήν θυμάη.

Τώρα έκεϊ στ’ άλαβαστρένιο σου ποδάρι
Πεταλούδα ώραία ζυγόνει' 

Σάν κι ’ αύτή μέ πλήθιο χρώμα και καμάρι 
Ίά φτερά του ό κάθε στίχος μου θ’ άπλώνη

Δός μου ακόμα gva φιλάκι, δός μου κι άλλο! 
Σύ τού τόπον εϊσ’ ή Ναϊάδα·

"Αχ! νά ήμπόρια στό τραγούδι μου νά βάλω

Τού φιλιού καί τού κορμιού σου τή γλυκάδα!

Λ. ΓΡΑΙΚΟΣ

, Έκτοτε δέν έπανεϊδον τόν ποιητήν, τά φύλλα τοΰ 
«’Αττικού Μουσείου» μετά ζωήν πέντε έτών, ή βιο
πάλη έσκόρπισεν είς τούς ανέμους καί ή καλλιτε
χνική μου δίψα πρός παν δ,τι εύγενές καί ώραϊον έν 
τή ζωή καί τή φύσει έκορέσθη άπό άηδή καί καθη- 
μαγμένην άπογοήτευσιν τίποτε δέν άπέμεινε ή μία 
θλιβερά άνάμνησις ζωής ώραίων δνείρων καί ώραίων 
πόθων άπολεσθέντων,

Ό Μαρβίλης έξηκολούθει γραφών καί μίαν ήλιό- 
λουστον ’Αττικήν ήμέραν μετά πολλά έτη τό/άγνω
στον ποιητήν, άνδρα πλέον ύπέρ τήν μέσην ήλικίαν 
τής ζωής συναντώ έξερχόμενον τοΰ Ξενοδοχείου τών 
’Αθηνών δπου διέμενεν. 'Η συνάντησίς μας ήτο θερ
μή θερμότατη. Υπό την ρεμβώδη καί ώραίαν μορφήν 
ό ξανθός εύρύστερνος άνήρ μέ τό ύπομούσιον τής 'Ι
σπανικής του κατατομής μοί ώμίλησε πολλά περί 
πατρίδος καί περί συμμετοχής του είς τήν λεγεώνα 
τοΰ Γαριβάλδη. Τόν ένθυμοΰμαι μέ ίεράν συγκίνη- 
σιν φέροντα τόν ίερόν χιτώνα κατά τήν άναχώρησίν 
του, καί δτε , τό σκληρόν 'μήνυμα τοΰ σκληροΰ θανά
του έφθασε μέχρις ήμών, περίδακρυς άνεμνήσθην τοΰ 
ειδυλλιακού ποιητοΰ καί τοΰ θρυλλικοΰ ήρωος δστις 
προσέφερε τόν βραχίονα του ύμνών τήν πατρίδα καί 
πίπτων ύπέρ αύτής.

Ν. ΙΓΓΛΕΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

©d imhm ooh mowwjh
θτε Η Αικατερίνη ή Β' άνέβη εις τόν ρωσσικόν 

σρονον ανελαβε την εκτέλεσιν τών σχεδίων τοϋ ποο- 
Χατόχου της. Η μεγάλη αυτή γυνή, ήτις διά τόν με- 
(“λεπηβολον χαρακτήρά της Σεμίραμις τής “Αρκτου 
εκληάη, εκ των πρωτων αύτής μελημάτων είχε καί τήν 
«Χτελεσίν του σχεδίου τοΰ αθανάτου καί μεγάλου ποο- 
κατοχου της περί Τουρκίας. Πλήθος Ελλήνων μαζή 
με τους υπηρετοϋντας είς τήν Αυλήν της. καταγόμενοι 
εκ Κωνσταντινουπόλεως, Πελοποννήσου καί τών Ίο- 
νΐων νήσων, διορίζονται αξιωματικοί είς τόν στρατόν, 
πλοίαρχοι εις τόν στόλον, διοικηταί τών επαρχιών’ 
σύμβουλοι εν τή βασιλική αυλή· μεταξύ τού-ων συγ
καταλέγονται οί Κεφαλλήνες κόμης Πέτρος Μελισσι- 
νος καΐ'Μαρΐνος Χαρβούρης. Ό Χαρβούρης είναι έ
χει νος,οστις μετέφερε τόν μονόλιθον γρανίτην έκ τίνος 
έλους τοϋ φινλανδικοΰ κόλπου έχοντα βάρος λιτρών 3 
εχατομ. είς Πετρούπολιν ΐνα έπ’ αύτοΰ τεθή ό ύπό τοϋ 
1 άλλου αγαλματοποιοΰ Φαλκονέτου χυθείς έφιππο- 
ανδριας τοΰ Μεγάλου Πέτρου. Ό Θεσσαλός Γρηγό- 
ριος Παπαζογλους λοχαγός τής Ρωσσικής φοουράς 
και επιστήθιος φίλος τών Γρηγ. καί Θεοδ. Όρλώφ 
απεφασισθη νά μεταβή είς τήν Ελλάδα καί έπανα- 
στατηση κατα τοΰ τυράννου Τούρκου δλους τούς Έλ
ληνας αμα ώς έκηρύττετο ό ύπό τής Ρωσσίας πόλεμος 
κατα τή? Τουρκίας. Ούτος ήλθεν είς τήν'Ελλάδα μέ 
πολλά χρήματα τό έτος 1766. Διελθών ό Παπάζογλους 
της Βενετίας προσέφερε συμμαχίαν τής Ρωσσίας πρός

τούς Β,ενετούς κατά τής Τουρκίας, ήν άπέρριψεν ό 
Δόγης έκ φόβου’ έκεϊθεν μετέβη είς Τεργέστην καί 
συνεννοηθείς μετά τών έκεϊ εύρισκομένων Ελλήνων 
εκλέγει πλείστους αποστόλους, οϊτινες πέμπονται εις 
δλα τά μέρη τής Ελλάδος πρός κατήχησιν. ’Έπειτα 
μεταβαίνει είς Μαυροβούνιον καί συνομολογεί συμ
μαχίαν· ή Ρωσσία δραστηρίως εργάζεται δπως έπιτύ- 
χη έν Έλλάδι τό κίνημα, είς δ πλεϊστοι έκ τών Ίο- 
νίων νήσων λαμβάνουσιν ενεργόν μέρος. Τάς ύποθέ- 
σεις έν Κεφαλληνία διαχειρίζεται Κομνηνός τις ό δέ, 
κόμης Μοκενΐγος έκ Ζακύνθου συνεννοείται μεθ’δλων 
τών νήσων καί τής Μάνης διά τό κίνημα. Έτοιμά- 
σθη δθεν ή έπανάστασις καί περιεμένετο ή έμφάνισις 
τοϋ Ρωσσικοΰ στόλου νά έκραγή. Αί έργασίαι τοϋ 
Παπάζογλου καί τών άλλων απεσταλμένων έπεκυρώ- 
θησαν ύπό τής Ρωσσίας καί μόλις έξερράγη ό πόλεμος 
1769, ό Ρωσσικός στόλος ύπό τόν Θεόδωρον Όρλώφ 
τάς 28 ’Οκτωβρίου 1770 συγκείμενος έκ τριών δι- 
κρότων καί δύο φρεγατών είσήλθεν είς τόν λιμένα 
Ναυαρϊνον, έτέρα δέ φρεγάτα μέ πεντακοσίους Μαυ- 
ροβουνίους έφθασεν έκεϊ τήν έπιοΰσαν καί άμέσως 
οί Πελοποννήσιοι κατά διαταγήν τοΰ Μαυρομιχάλη 
καί τοΰ Μπενάκη έλαβον τά δπλα καί έκήρυξαν τήν 
επανάστασιν, έκυρίευσαν τόν Μιστράν σφάξαντες 
1500 Τούρκους· μετ’ολίγον έπεσε καί ή ’Αρκαδία, 
αί έπαρχίαι Τριφυλλίας, ’Ηλείας καί Άχαίας έπανέ- 
στησαν καί μέ ενθουσιασμόν μεγάλον καθημερινώς 

έφθανον έπί πλοιαρίων πληθύς Κεφαλλήνων, Ιθα
κήσιων, Ζακυνθίων καί Λευκαδίων, δπως συμμεθε- 
ξωσι τοϋ ύπέρ πίστεως καί πατρίδος άγώνος,, οπλι- 
ζοντες καί έξαρτύοντες πλοία καί εφόδια δι ιδίων 
χρημάτων. Μέ τοιοϋτον δέ ένθουσιασμόν εβοήθου,ν 
καί συνέτρεχον τό κίνημα καί τήν Ρωσσίας ώστε ε- 
θεώρουν βεβαιότατη ν τήν έπιτυχίαν τών Ρωσσικων 
δπλων, άλλ’ αί έλπίδες των διεψεύσθησαν, διότι η 
έμφανισθεϊσα Ρωσσική δύναμις ητον μικρά, διο οι 
Προύχοντες Πελοποννήσου καί οί Επίσκοποι βλεπον 
τες τήν άδυναιιίαν τών Ρώσσων εζήτουν προφασει, 
αναβολής. “Αμα δέ τό Διβάνιον έμαθε τήν έπαναστα- 
σιν τής ΙΙελοποννήσου καί τά έν αύτή γινόμενα υπο 
τών Ρώσσων, έπεμψεν είς τό Αϊγαϊον στόλον ατο 20

ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
(’Από σειράν άρθρων τοΰήμετέρου κ. Α.Ζ. δημοσιευθει- 

σαν στύ συνάδελφο «Πρόοδο» άναδημοσιευομεν το τελευ- 
ταϊον άρθρον. , >

Μέσα σ’ αύτό ανευρίσκονται σκέψεις σοβαρωταται περί 
τοΰ .πώς θά είναι δυνατόν νά έπέιφτι ή Πολιτεία δια να 
συγκρατηθή ε’ιςδρία παραγωγικά ό ανέλπιστος Πλούτο., που 
συνεσωρεύθη εις τούς αγροτικούς πληθυσμούς μας.

Τό ύπεράφθονον χρήμα χρησιμεύει πολλακις ως στοιχειον 
άποσυνθέσεως καί εκφυλισμού τών Λαών και οια τούτο 
παρίσταται ανάγκη τό Κράτος νά λαβή κάθε συντελεστικον 
μέτρον διά ν’ άποφύγωμεν τήν μοιραιαν αυτήν επιδρασιν 
έπί τοϋ ελληνικού λαού. r , ,

Ό άρθογράφος μας απευθύνεται, ως τους αρμοδιωτερου,, 
πρός τούς υπουργούς τής Γεωργίας, τής Συγκοινωνίας και 
τής ’Εθνικής Οικονομίας, άλλα φοβουμεθα οτι οι Βλ/.ηνε? 
υπουργοί έστραμμένοι πρός άλλα πολίτικα σημεία οεν α 
θελήσουν τά προσέξουν είς τόσον κεφαλαιώδη ςητηματα. 
Ε’ίθε νά άπατώμεθα J

Στό δεύτερο άρθρο λανθασιιένως αναφερεται η πα
ραγωγή τής κριθής καί βρώμης είς 3θ’°θθ?θθθ 
υπολογίζεται ύπο τοΰ κ. Χασιωτου εις WU.WU.UUO 
όκάδας, δπως έπίσης ή αξία τών καπνών υπερβαίνει 
βεβαίως τά 150,000,000 δοαχ. άφ’ ού μόνον τό, Φα ■ 
νάριον τής Θεσσαλίας άποτελούμενον έκ 300 οικογε
νειών εΐσέπραξεν 9,000,000 δραχ. άπό καπνά, τό δε 
Καζακλάρ 4,000,000 δραχ. ’Ασχέτως δμως πρός τάς 
λεπτομέρειας αύτάς, άσχέτως πρός τα δαπανωμενα εξ 
αύτών ποσά διά τήν συντήρηοιν τών χωρικών, ποσά 
διπλάσια ή τριπλάσια τής συνήθους.ζωής, ζτό χρήμα 
τό συσσωρευόμενον εις χεϊρας τών αγροτικών μας 
πληθυσμών καταντά νά θεωρείται μυθώδες,.

Διά νά συγκρατηθή αύτό τό χρήμα καί άτοβή πα
ραγωγικόν έθνικόν κεφάλαιον, προτείνω τά εξής :

Πρώτον: Καταδίωξιν άγρίαν τών χαρτοπαιγνίων 
σ’ δλην τήν Ελλάδα, ιδία δέ στη Θεσσαλία, Αιτωλία 
καί ’Ακαρνανία κλπ. κλπ.

Δεύτερον: ’Αγρίαν φορολογίαν κάθε, καφενείου η 
μπυραρίας τών μεγάλων χωρίων ή κωμοπόλεων έπί 
μίαν πενταετίαν άπό τής ένάρξεως τής συζητήσεω? τών 
δρων τής ειρήνης προκειμένου νά τούς παρασχεθή άδεια- 
λειτουργίας διαφόρων καφέ-σανταν. Επίσης μεγάλην 
φορολογίαν καί είς τά ζυθοπωλεία καί καφενεία τών με
γάλων έπαρχιακών πόλεων ποΰ έξυπηρετοΰν γεωργικός 
περιφερείας. 'Η φορολογία δεν θά εινε γενική καί ο
μοιόμορφος, άλλά κατ’ έκτίμησιν τών αρμοδίων καί 
κλιμακωτή,’πάντως δμως μέ μορφήν άπαγορευτικήν.

Τρίτον : ’Απαγόρευσιν έπί μιαν πενταετίαν η δε
καετίαν άπό τής λήξεως τοΰ πολέμου, πάσης άνεγέρ- 
σεως κενούργιας οικοδομής έντός τών χωρίων, έκτος

μεγάλα πλοϊα καί πολυάριθμον στρατόν πρός τιμω
ρίαν τών αποστατών. Ό στρατός δέ ουτος, μετά των 
’Αλβανών τής έξω Ελλάδος έπιπεσόντες ελεηλατουν 
τό Μεσολογγίου, έκαιον τάς Πάτρας καί Κόρινθον, 
είτα δέ μεταβάντες είς Τρίπολιν, ήν έπολιορκει ο 1 α- 
ρός, σκορπίζουσι τόν στρατόν εκείνον, σφαζουσι, τους 
Ρώσσους'καί έπέκεινα τών τριών χιλιάδων Ελλήνων, 
Οί δυστυχείς Πελοπονήσιοι καί λοιποί απελπισθεντες 
έκ τής περιμενομένης Ρωσσικής βοήθειας, καταφευ- 
γουσιν είς Κφαλληνίαν, Ζάκυνθον καί ’Ιθάκην ζη- 
νοΰντες άσυλον έκεϊ. Καί ούτω τραγικώς έληξεν επι 
Αίκατεοίνης ή έπανάστασις τής έποχής έκείνης.

Έ|’Ιθάκης. ΧΑΡ· Π. ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Ποφην άρχειοφύλαξ

άγ κάθε κατο^ία περιβάλλεται άπό 10 στρέμματα 
περιβόλι. Διά τοϋ μέτρου αύτοΰ πιθανόν νά έμποδι- 
σωμεν φτωχικούς νοικοκυραίους νά κτίσουν τα μικρό 
σπιτάκια των έπί τινα έτη, άλλά- πάντως θα σωσωμεν 
έκείνους ποΰ θά διαθέσουν μεγάλα κεφαλαία^ δια μη 
παραγωγικός έργασίας καί διά οικοδομάς αι οποιαι 
είναι προωρισ,μέναι σέ λίγα χρόνια να εκπεσουν,κατα 
πολύ τής άρχικής των αξίας. Άλλα για ια μην εμπο- 
δίσωμεν τελείως ένα ματαιόδοξου άρχοντοχωριατην 
ή ένα σπάταλον, άς τόν ύποχρεώσωμεν τουλάχιστον 
νά άνοιξη δίπλα του 10 στρεμ. ποτιστικό περιβόλι 
ποΰ θά είναι ό θετικός πλοΰτός του καί ή εξασφαλισις 
τής εύζωΐας του. ’Εννοείται δτι τό μέτρον τούτο δεν 
έπεκτείνεται έπί τών άγροτικών έπαυλεων των πλου
σίων άστών είς μέρη απλής εξοχικής ζωής και.οχι 
γεωργικής ή άγροτική; έγκαταστασεως.

Τέταρτον Σύντονον έργασιαν δια την λειτουργίαν 
τών ταμιευτηρίων είς πάσαν γωνίαν τής Έλλαδος. 
Καλλιέογειαν τοϋ ταμιευτικού πνεύματος δια ομιλιών, 
διά κηρυγμάτων, διά δημοσιευμάτων, δια τήςδιασκορ- 
πίσεως'παντού αληθινών αποστόλων της οικονομικής 
αύτής ένισχύσεως τής πατρίδο,· _ -

Πέμπτον. Άνάληψιν έργων παραγωγικών ασφα
λούς κέρδους ύπό τοϋ Κράτους διά μετοχικών κεφα
λαίων διδομένων ύπο τών γεωργών της Ελλαοσς. 
'Η άποξήόανσις λιμνών καί ελωδών γαιων και η 
άποστράγγισις τελμάτων εινε έκ των ασφαλέστερων 
έπιχειοήσεων διάτό Κράτος καί άπο πασης αποψεως, 
ήθικήςκαί υλικής.έκτων σημαντικότερων έργων μιας 
Πολιτείας ένδιαφερομένης διά τήν εθνικήν ζωήν της.

Τό χρήμα πρός τοιαύτα έργα θά τό δώσουν πρώ
τιστα ιιέν τά ταμιευτήρια, δευτερευόντως δε οι συν- 
δυασμόί τούς οποίους θά έξεύρουν οι αρμόδιοι για 
νά άναπλάσουν γεωργικώς τήν Ελλάδα,,την εξυγια 
νουν άνοίξουν νέους πόρους, δώσουν εργασίαν εις 
χιλιάδας εργατικών χειρών, πολλαπλασιάσουν την πα
ραγωγήν καί συγκεντρώσουν τό κεφάλαιον το οποίον 
άπό δημιουργικόν’άποσυνθέσεως καί,έκφυλισμου θελει 
μεταβληθή είς άκένωτον πηγήν οικονομικής ευρώ- 
στίας καί θετικής εύδαιμονίας.

Είς τήν εργασίαν αύτήν περιλαμβάνονται έργα αντι- 
πλημαυρικά, έργα άρδευτικά καί παν έργον κοινωφε
λές, τό όποιον θά άπήτει μεγάλα κεφάλαια και την 
ισχυρόν έπίβλεψιν τής Πολιτείας.

Έκτον. Έλησμόνησα νά προτείνω τον καθορισμόν 
τής τιμής τών γαιών. Ή πληθωρική έμφάνισις χρη-
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ματος ηυξησεν έπιφόβως τήν αξίαν τοϋ εδάφους ’Αγο
ράζονται άπλήστως, άνεξετάστως παντός είδους κτή
ματα, λειβάδια, άμπελότοποι, καπνότοποι, χωράφια 
A σήμερον οσα-δσα καί αν δέν άρκοΰν τά χοήαατα 
ποΰ διαθέτει ο αγοραστής δανείζεται γιά νά καταστη 
κτηματίας η αύξήση τό ποσόν τών στρεμμάτων του 
Ολη αυτή η σημερινή ΰπερτίμησις εΐνε τεχνητή καί 

μόλις αι συνθήκαι αλλάξουν θά έχωμεν ραγδαίαν 
πτωσιν της αξίας της γης καί άδικον άπώλειαν κτημα
τικής περιουσίας αξίας εκατομμυρίων. Εΐνε ανάγκη 
λοιπον νά έπεμβη τό Κράτος καθορίζον τρόπον τινά 
τιμολογιον τής γής κατά περιφερείας, πέραν τοϋ 
οποιουουδεμία αγοραπωλησία αναγνωρίζεται ή ισχύει 
Ενα είδος Νομοθετικού Διατάγματος παρεμφερούς 

προς τό ΐσχύον κατά τών προπωλήσεων.
Έβδομον: Φρονώ δτι επιβάλλεται ή ϊδρυσις πλέον 

1 εωργικής Γραπέζης κατά τό ύποδει-κνυόμενον σύ
στημα υπό τοΰ διαπρεπούς επιστήμονας κ. Χασιώ- 
του. Διά τοΰ συστήματος του κηρύσσεται καί ούτος 
υπέρ της καταναγκαστικής οικονομίας καί σήμερον 
υπέρ ποτέ επιβάλλεται στον κ. Μιχαλακόπουλον, ένα 
απο τους πλέον ρωμαλέους έργάτας τής οικονομικής· 
μας αναγεννήσεως, ή εργασία διά τήν ϊδρυσιν τοΰ 
σποαδαιοτατου αύτοϋ οικονομικού οργανισμού. Ό κ. 
Χασκότης έχει μίαν από τάς άρτιωτέρα; ιιελέτας, έπί 
πρωτοτύπου βάσεως καί ό κ. 'Υπουργός τής Γεωρ

——
HENRIK NE1BS

Η ΒΟΡΕΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

(Σ υ ν έ χ e ι α)

Γκουνάρ. Νά σοϋ προτείνω -.ό χέρι γιά εΐοήνη πει ν 
άναχωρήσης άπό διό. '’Ακουστέ δλοι ί' ’Ελάτε μαζή
μου στο q-ήτΐ μου καί δεχθήτε τή ©ιλοίενία μου νιά 
οσο καιρό σάς εύχαριστεϊ/ Κρεββάτϊα καί συμπόσια 
οέν θά Λείψουν καί γιά τή διαφορά μν δέν Οά γείνη 
λόγος ούτε σήμερα ούτε αύριο.

Σιγοϋρδος. Ή Χζέρντις δμως ;
Γκουνάρ. Είναι σύμφωνη μαζή μου. Στό δρόμο 

άλλαξε γνώμη καί είναι τής ιδέας δπω- καί έγώ,'πώς 
6ά είμπορούσαμε νά τά συμβιβάσομε αν έδέχεσθε τήν 
φιλοςενίαν μας.

Νταννύ. Νφί, ναι. Έτσι νά νείνη!
Σιγοϋρδος (άμφιβάλλων). Δέν ξεύρω όμως, αν ... .
Νταννύ. Ο Γκουνάρ είναι ό συμπολεμιστής σου. 

Στ αλήθεια δέν θά σέ άνεγνώριζα αν τοϋ ήρνεϊσο.
Γκουνάρ (ατύν Σιγοϋρδο). Μοϋ έδειξες ©ιλία παντού 

και πάντοτε. Αύτή τή φορά δέν θά φανής άλλοιότικος.
Νταννύ. Νά άφίσωμε τόν τόπο αέ τή Χζέοντις γε

μάτη μίσος εναντίον μας .... όχι, όχι αύτό δέν 
μπορεί νά γείνη !

Γκουνάρ. ’Έκαμα μεγάλο άδικο στον Αΐοζούλ©. 
Προτού τό επανορθώσω δέν θαύρω ποτέ ησυχία !

Σιγοϋρδο; (ένθερμα). "Ολα μπορώ νά τά κάαω γιά 
σένα Γκουνκρ έκτος ατό τού νά μείνω έδώ (Συνκσα- 
τεϊται) Είμαι ύπό τάς διαταγάς τοΰ βασιλέως Αίν- 

γίας θά εύρη στάς λεπτομέρειας ένα ισχυρόν παρά
γοντα διά τό ανακαινιστικόν του έργον.

Είναι αληθές δτι ό κ. Μιχαλακόπσυλος τρέφει 
ύπερβάλλουσαν στοργήν στό θεσμό τών Συνεταιρι
σμών. Χωρίς νά θέλουμε νά ύποτιμήσωμεν τήν ύψί- 
στην οικονομικήν αποστολήν τοΰ θεσμού αυτού, όφεί- 
λομεν νά τονίσωμεν δτι στήν Ελλάδα ούτε μετά 50 
έτη θ’ αποδώσουν οΰτοί τούς καρπούς ποΰ προσδοκά 
θ κ- Υπουργός. Δέν συζητώ έπί τοϋ ζητήματος διότι 
εΐνε θέμα ιδιαιτέρας μελέτης, άλλά νομίζω ύποχρέωσίν 
μου νά παρακαλέσω τόν κ Υπουργόν νά στραφή 
καί πρός άλλα σημεία οικονομικής ευπραγίας καί έν 
έξ αυτών είναι καί ή Γεωργική Τράπεζα ήγγυημένη 
διά χρημάτων τών αγροτών.

Η περίστασις τής ύπάρξεως ύπερπληθωρικοΰ χρή
ματος, εΐνε έξ εκείνων ποΰ έπιβάλλ-jjv σήμερον τήν 
λήψιν αμέσων καί έξαιρετικών μέτρων διότι στούς Λα
ούς αυτά τά ευτυχήματα σπανιότατα παρουσιάζονται 
καί οί δεξιοί καί φιλοπάτριδες Κυβερνήται δράττον- 
ται τής ευκαιρίας νά έργασθοΰν, νά δράσουν, νά με
γαλουργήσουν.

Εμπρός κ. κ. Μιχαλακόπουλε, Παπαναστασίου καί 
Σπυριδη. Ο Ελληνικός Λαός σάς δίδει τρία δισεκα
τομμύρια. Χειρισθήτε τα δεξιώς μέ τό φωτεινό μυαλό 
Σας διά ν’ άποβοΰν ευεργετικότατα εις τήν πατρίδα-

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

τελσταν και ποέπει νά νυρίσω αύτό τό '/ειαώνα στήν■Αγγ..:«. ' ' z η ·

Νταννύ. Αύτό δέν εμποδίζει.
Γκουνάρ. Κάνεις οεζ ξεύρει τί τοϋ είναι γραιαμένο. 

Είναι πιθζνόν, Σιγούρδε, νά βλεπώμεθα τώρα γιά 
.ελευταια φορά, και μπορεί νά μετανοήσης πώς δέν 
μέ βοήθησες σέ ό,τι δΰνασαι.

Νταννύ. Καί μένα γιά καιρό δέν θά μέ δής χα
ρούμενη αν φύνωμε σήαεοο.

Σιγοϋρδος (άποφασιστικά). Έστω λοιπόν ! Θά νείνη 
εκείνο ποΰ επιθυμείτε αν καί . ... "Ας είναι, τώρα 
απεφασισθη. Νά, τό χέρι μου ! Μένω καί δέχομαι 
τήν φιλοξενία εσένα καί τής Χζέρντις.

Γκουνάρ (τοϋ σφίγγει τό χέρι). Ευχαριστώ, Σι- 
γούροε. Δέν αμφέβαλλα. Καί σύ, Αίρνούλφ, είσαι σύμ
φωνος ;

Αίρνούλφ (δυσαρεστημένα). Θζ σκε©θώ .... μέ 
προσέβαλε πολύ βαρεία ή Χζέρντις . . . σήμεοα δέν θά 
σοϋ οώσω άπάντησι.

Γκουνάρ. Καλά, ηρωικέ μου γέροντα. Ό Σινούο- 
οος καί ή Νταννύ θά σοϋ μαλακώσουν τή σκέύι. Πη
γαίνω νά ετοιμάσω τό συμπόσιο. Ειρήνη μεταξύ μας 
καί καλώς νάλθετε στ’ άρχοντικό μου. (Φεύγει δεξιά).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
(Οί προηγούμενοι χωρίς τόν Γκουνάρ);

έσο αξιαγάπητος. Αλλ’ ες αίτιας τουτου μη σιωπησης 
άν σέ έξερεθίσουν. Μήν πιής περισσότερο άφ’ όσον μπο- 
οείς. Μήν άρνηθής δμως τήν μπλόσκα άμα στήν προ
σφέρουν ενμέτρφ, μήν τύχη καί σέ περάσουν γιά ψοφίμι.

Θορόλφ. ’ό μείνε ήσυχος !
Αίρνούλφ. Πήγαινε λοιπόν στην εορτή στό σπήτι 

τοϋ Γκουνάρ. Θα έλθω καί γώ σιό συμπόσιό αλλα με 
τοόπο ποΰ δέν τό περιμένουν. (Εύθυμα στούς άλλους.) 
Εμπρός τώοα «είς, λυκογενιά ! ’Ακονίστε τά δόντια 
σας .... έχετε νά πιήτε αίμα! (Φεύγει μέ τούς άλ
λους του γιούς δεξιά πρός τό βάθος).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

(Ό Θορόλ©, ό Σιγοϋρδος καί ή Νταννύ έρχονται 
μέ γιορτινή μεγαλοπρεπέστατη φορεσιά. Τους ακολου
θούν οι άνδρες πού άποθέταυν έζα κιβώτιον καί έπειτα 
άπομακρύνοντ αι),

Θορόλφ (κυττάζει τόν πατέρα πού φεύγει). Πάνε 
όλοι γιά νά πολεμήσουν καί μένα δέν μέ άφίνουν νά 
τούς άκολουθήσω. Είναι σκληρό νά είναι κανείς τό νεώ- 
τεοο παιδί. (Στρέφει). Ή Νταννύ! Χαΐρε άδελφή,μου !

Νταννύ. Ό Θορόλ©! Θεέ μου—πόσο μεγάλωσες!
Θορόλφ. Άμ τί ήθελες—μέσα σέ πέντε χρόνους.— 
Νταννύ. Ναι, έχεις δίκηο.
Σιγοϋρδος (τοΰ δίνει τό χέρι). ’Αν θελη ό θεός, 

θά καααρώση ό πατέρας σου σέ σένα έναζ άνδρεϊον νέον.
Θορόλφ. Άν ήθελε νά μέ δοκιμάση θά ... .
Νταννύ (μειδιώσα). Μά σέ φυλάει περισσότερο άφ’ 

ό,τι καί ό ίδιος θέλεις. Τό ξεύρω δά πώς τρελλαίνε- 
ται νιά σένα.

Σιγοϋρδος. Πού πάει τώρα ;
Θορόλφ (δείχνει δεξιά). Κάτω στό .πλοίο. Άλλ’

άς ξεκινήσωμε μείς. Θά έλθη ύστερώτερα 1
Σιγοϋοδος. Περιμένω τους α ζθρωπους μου που φορ

τώνουν καί ετοιμάζουν τά πλοία.
Θορόλφ. Πάω νά βοηθήσω. (Κατεβαίνει πρός τήν 

ακτήν).
ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ 
(Σινούρδος καί Νταννύ).

Σιγοϋρδος (μετά μικρό δισταγμό). Νταννύ μου, γυ
ναίκα αου. Τώρα είμεθα μονάχοι. Πρέπει κάτι νά σού 
πώ πού δέν μπορώ πειά νά τό κρύψω.

Νταννν ίέκπληγμένη). Τι εννοείς ;
Σιγοϋρδος. Μπορεί νά βγή επικίνδυνη αύτή ή έπί- 

σκεύι στό σπήτι τού Γκουνάρ.
Νταννύ. Επικίνδυνη; Νομίζεις πώς ό Γκουνάρ)
Σιγοϋρδος. Ό Γκουννάρ είναι γενναίος καί εύγε- 

νής. Όχι, δχι—άλλά θά ήτο καλλίτερο νά άναχω- 
ροΰσα χωρίς νά δεχθώ τήν φιλοξενίαν τόυ.

Νταννύ. Μέ φοβίζεις ! Σιγούρδε, τί συμβαίνει ;
Σιγοϋρδος. ’Απάντησε μου συ πρώτη ποΰ είναι τό 

χρυσούν βραχιόλι ποΰ κάποτε σοΰ χάρισα;
Νταννύ (τό δείχνει). Έδώ στό μπράτσο. Μέ διέτα

ξες έσύ νά τό φορέσω.
Σιγοϋρδος. Ρίψε το βαθειά στή θάλασσα, τόσο βα- 

θειά, ώστε κανείς νά μή τό ξαναύρη. Γιατί θά μπο
ρούσε νά φέρη τόν θάνατο σέ κάποιον γενναίον άνδρα.

Νταννύ. Τό βραχιόλι ; ,
Σιγοϋρδος (καταβεβλημένος). ’Εκείνο τό βράδυ ποΰ 

έγεινεν ή άρπαγή σας άπό τό σπήτι τοΰ πατέρα σου 
—τό θυμάσαι —

Νταννύ. "Αν τό θυμάμαι!

Σιγοϋρδος (μέσα του). 'Η Χζέρντις, λέει, αλλαξε 
γνώμη. Πολύ λίγο τήν γνωρίζει. Νομίζω μάλλον 
πώς" σκέπτεται .... (διακόπτει καί στρέφει στούς αν- 
δσας του). 'Ακολουθήσατε με όλοι κάτω στά πλοία. 
Θέλω νά διαλέξω θαυμάσια δώρα γιά τόν Γκουνάρ και 
τήν νυναίκά του.

Νταννύ. Δώρο, άπό τα καλλίτερα πού έχομε. Και 
σύ πατέοα αου .... ναι, δέν θα σ’ άφήσω σέ ησυχία 

■μέχρι, δτου Ουναι-εστ,ς. (Κατεβαίνει μέ τον Σιγοϋρδο 
καί τούς άνδρα, το > πρός τήν θάλασσα τού βάθους κα. 
εκεί εξαφανίζεται)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
(Ό Αίρνούλφ. Έπειτα ό Θορόλφ).

Αίρνούλφ. Νά συναινέσω ; Ναι, άν ό Γκουνάρ δέν 
είχε γυναίκες στό σπήτι του ! —Νάξευρα τούλάχιστον 

πώς νά τής φερθώ ! , , ( ,
Θορόλφ (εμφανίζεται βιαστικός δεξιά απο τη θά

λασσα).
Αίρνούλφ. Σύ είσαι, Θορόλφ ; , , .
θορόλφ. "Οπως μέ βλέπεις! Είναι άληθι/η η ΰια- 

δοσις ; Συνηντήθης μέ τόν Γκουνάρ ;
Αίρνούλφ. Ναι.
Θορόλφ. Καί έφιλονείκησες μαζή του;
Αίρνούλφ. Χμ . . . · μέ τήν Χζέρντις τουλάχιστον . 
Θορόλφ. Τότε παρηγορήσου. Θά έκδικηθτς σε λίγο 
Αίρνούλφ. Θά εκδικηθώ ; Καί πώς ;
Θορόλφ. Νά, ακούσε. Έστεκόμην κοντά στό πλοίο, 

όταν μέ έπλησίασεν ένας άνθρωπος τρεχάτος. Κρα
τούσε ραβδί στό χέρι, καί μού φώναξεν. «"Αν είσαι 
άνθρωπος τής γαλέρας τοΰ 'ίρνούλφ, φέρε του χαιρε
τίσματα άπό τόν Κόρε τόν αγρότη, και πε, .ου ..ώ, 
έγώ σέ λίγο θά εκδικηθώ καί γιά τούς δυο μας». 
Έπειτα έμπήκ? σέ μιά βάρκα καί είπεν ενφ κωπη
λατούσε. «Είκοσι παλληκάρια βρίσκονται στό λιμάνι. 
Μ’ αύτά θά τρέξω στό Νότο και πριν έλθη το βραου, η 
Χζέρντις δέν θάχη πειά γόνο νά καμαρών^».

’ Αίρνούλφ. Τί λες; Χά, τώρα καταλαβαίνω Ό 
Γκουνάρ"άπεμάκρυν| τό γυιό του, ό Κόρε τρέφει εχ ρα 
εναντίον του ... ,

Θορόλφ. Καί τώρα πάει νά σκοτόιση το παιοι.
Αίρνούλφ. Πίσω του, όλοι! Θα αμφισβητήσουμε .ο 

λάουρο.
Θορόλφ. Τί θά κάμιρς; , , .
Αίρνούλφ. Θά κινηθώ. Θά έκδικηθώ έγώ, οχι ο

Κόρε !
Θορόλφ. Θάλθω μαζή σου.
Αίρνούλφ. Όχι, σύ θά συνοδεύσης το Σιγοϋρδο και 

τήζ άδελοή σου είς τό σπήτι τού Γκουνάρ.
Θορόλφ. Τό Σιγοϋρδο ; Τί, βρίσκεται^’ αύτός έοώ;
Αίρνούλφ (δείχνων πίσω πρός τή θάλασσα). Νά η

•ναλέρες του. Τά φτιάσαμε ... θά πας μαζή του.
Θορόλφ. Στούς εχθρούς σου ;
Αίρνούλφ. Πήγαινε στό συμπόσιο. Τώρα θά γνω- 

ρίση ή Χζέρντις τόν γέρω - Αίρνούλφ. ’Ακούσε όμως 
Θορόλφ. Μή μαρτυρήσης σέ κανένα τί έχω στό νου 
αου. Άκοϋς, σέ κανένα !

Σου το υπο^χθ[χοΐ’«*
Αίρνούλφ. (πιάνει τό χέρι καί τόν κυττάζει στορ

γικά). Πήγαινε, γενναίο μου παιδί. Φέρσου φροζιμα 
στό νιόρτικό σπήτι, ώστε νά μοϋ κάμης τίμιο. Μήν 

' πής ‘άσκοπα λόγια, άλλά ό,τι .πής νά είναι ορθό 
κοφτό, σάν κοφτερό σπαθί. ’Εφόσον σοϋ φέρονται καλα
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Σιγοϋρδος. Γιά τότε θέλω νά σοΰ μιλήσω.
Νταννύ (ζωηρά). Μίλα λοιπόν ! Τί συμβαίνει ;
Σιγοϋρδος. θυμάσαι. Είχε δοθεί γιορτινό συμπό

σιο. Ενωρίς έσυ έπήγες στόν κοιτώνα σου. Ή Χζέρντις 
δμως έμεινε με τούς άνδρας στό γλέντι. Τό κρασί 
έρρεεν άφθονο καί ήκούοντο χίλιων λογιών δρκοι με
γάλοι. 'Ωρκίσθηκα καί γώ νά πάρω μαζή μου σάν 
θάφευγα μιά ώραία παρθένο άπό τήν ’Ισλανδία. 'Ο 
Γκουνάρ έκαμε τό Ιδιο καί πέρασε τό κρασί στήν 
Χζέρντις. Τότε αύτή τό πήρε, · σηκώθη καί έκαμε 
όρκο πώς θά τήν έπαιρνε γυναίκα του έκεΐνος δ ήρωας 
ποΰ θά πήγαινε στόν κοιτώνα της, θά έφόνευε τήν 
λευκήν .άρκοΰδα στήν θύραν της καί θά τήν έπαιρνε 
στά χέρια καί θάφευγε.

Νταννν. Ναί, ναί. Αύτό τό ξέρω I
Σιγοϋρδος. 'Όλοι δμως τήν βεβαίωσαν πώς αύτό 

ήτο άδύνατο επειδή ή άρκοΰδα ήτο τό άγριώτέρο θη
ρίο. Έκτος άπό τήν Χζέρντις κανείς δέν τολμούσε 
νά τό πλησιάση. Καί είχε καί δύναμι είκοσι άνδρών.

Νταννύ. Έν τούτοις δ Γκουνάρ τήν έσκότωσε, καί 
γι’ αύτή του τή πράξι έγινε τρισένδοξος είς δλες τές 
χώρες.

Σιγοϋρδος (ταπεινωμένα). Έγινε βέβαια — άλλά—τό 
. κατόρθωμα είναι δικό μου.

Νταννυ (μέ μιά κραυγή). Δικό σου :
Σιγοϋρδος. "Οταν οί άνορες έφυγον άπή τήν αί

θουσαν τοΰ συμποσίου μέ παρεκάλεσεν δ Γκουνάρ νά 
τόν άκολουθήσω στόν κοιτώνά του. Έκεϊ μοΰ είπε: 
«Αγαπώ τήν Χζέρντις. Δέν μπορώ νά ζήσω χωρίς 
αύτή». Τοΰ άπήντησα: «Τότε, τράβα γιά τόν κοι
τώνα της. Ξεύρει.ς τόν ορο ποΰ έθεσε. * Άλλ’ αύτός· 
μοΰάπεκρίθη: «Ό έρωτευμένος λατρεύει πολύ τή 
ζωή του. Καί τό άποτέλεσμα θά ήτον άβέβαιο άν έπά- 
λαια μέ τήν άρκοΰδα. Φοβοΰμαι δέ μή χάσω τήν 
ζωήν μου, γιατί μ’ αύτή θά έχανα καί τήν Χζέρντις.» 
Γιά πολλή ώρα συζητήσαμε καί τό συμπέρασμα ήτο 
δτι ό Γκουνάρ έπήγε . νά έτοιμάση τό πλοϊό του γιά 
αναχώρησή έγώ δμως έσυρα τό ξίφος μου, έφόρεσα 
τόν οπλισμό τό δικό του καί τράβηξα γιά τό θάλαμο 
τής Χζέρντις.

Νταννν (μέ υπερήφανη χαρά). Καί—καί τήν έσκό- 
τωσες σύ τήν άρκοΰδα!

Σιγοϋρδος. Έγώ τήν σκότωσα. Ήτο πυκνό στοτάδ 
στό δωμάτιο. Ή ' Χζέρντις ένόμισε πώς δ Γκουνάρ 
εύρίσκετο στό πλάγι της—ήτο φουντωμένη άπό τό 
κρασί—καί έβγαλεν άπό τό μπράτσο τής καί μοΰ 
έχάρισεν ένα χρυσό βραχιόλι—τό βραχιόλι ποΰ φο
ρείς τώρα σύ.

Νταννυ (διατακτικά). Κι’ έμέινες δλνγ τή νύχτα 
είς τόν θάλαμο τής Χζέρντις;

Σιγοϋρδος. Τό γυμνωμένο ξίφος μου εύρίσκετο άνά- 
μεσάίμάς. (Μικρά σιγή). Πριν χαράξει ή ημέρα έφερα 

' τήν Χζέρντις είς τό πλοϊό τοΰ Γκουνάρ. Δέν άντελή- 
φθη τό δόλο μας καί άπέπλευσε μαζή του. Έπειτα 
έτρεξα στόν δικό σου θάλαμο καί σέ βρήκα μεταξύ 
τών γυναικών σου. Τί ήκολούθησε τότε τό ξέρεις. 
Έγκατέλειψα τήν ’Ισλανδία, δπως ώρκίσθηκα, μαζή 
μέ μία ευγενική παρθένο καί άπό τότε μέ συνοδεύεις 
δπου καί άν πάω.

Νταννυ (συγκινημένα). Γενναίε μου άνδρα ! Σύ έκα
μες τόν ήρωισμό; "2! Έπρεπε νά τό καταλάβω ’ 
Κανείς έκτος άπό σέ δέν θά ήτο άξιος νά τόν κατά- 

φέρη. θά μποροΰσες νά κατακτήσης τήν Χζέρντις, 
τήν ώραία αυτή υπερήφανη γυναίκα, καί μολαταύτα 
προτίμησες έμένα! Δέκα φορές πειό άγαπημένος θά 
μοΰ ,γίνεσο άπό σήμερο, άν δέν ησο ήδη τό λατρευ - 
τότερο πρόσωπο στόν κόσμο !

Σιγοϋρδος. Νταννύ μου, άγαπητή μου γυναίκα, 
τώρα τά ξέρεις δλα—δσα σοΰ χρειάζονται νά ξέρης. 
Έπρεπε νά σέ προειδοποιήσω. Αύτό τό βραχιόλι μήν 
άφίσης ποτέ νά τό άντικρύση ή Χζέρντις. Άν θέλης 
δένά μ’ εύχαριστήσης, πέταξέ τομακρυά—είς τά βάθη 
τοΰ πόντου!

Νταννν. Όχι, Σιγοΰρδε, μοΰ είναι πολύ πολύτιμο. 
Είναι δώρο δικό σου ! Μείνε δμως ήσυχος, θά τό 
κρύψω άπό δλα τά μάτια καί ποτέ δέν θά προδώσω 
δσα μοΰ είπες αύτή τή στιγμή.

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
(Οί προηγούμενο'.. Ό θορόλφ πλησιάζει μέ τούς 

ανθρώπους ερχόμενος άπό τό πλοίο).
Θορόλφ. Όλα είναι έτοιμα γιά τό ταξεϊδι πρός 

τό σπητικό τοΰ Γκουνάρ.
Νταννυ. Έλα, Σιγοΰρδε—πάμε εύγενικέ ήρωα.
Σιγοϋρδος. Σούτ, Νταννύ—σιωπή! Άπό σένα έξαρ- 

τάται νά τελειώση τό ταξεϊδι αύτό ειρηνικά ή μέ 
φονικό. (Βιαστικά πρός τούς άλλους). Εμπρός λοιπόν, 
δλοι είς τό γλέντι τοΰ άρχοντικοΰ τοΰ Γκουνάρ. (Κα
τεβαίνει δεξιά μέ τήν Νταννύ. Οί άλλοι άκολουθοΰν).
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ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
(Αίθουσα συμποσίου είς τό σπήτι τοΰ Γκουνάρ. 'Η 

Ούρα τής εισόδου εύρίσκεται εις τό μέσβν τοΰ βάθους. 
Μικσότεοαι θύραι δεξιά καί αριστερό. ’Εμπρός αριστε
ρά ή μεγάλη τιμητική έδρα, καί ακριβώς απέναντι ή 
μικροτέρα. Είς τό μέσον τής αιθούσης καίει φωτιά άπό 
ξύλα έπί κτισμένης εστίας. Εις τό βάθος δεξιά και αρι
στερά τής θύρας έπίβραθα διά τας γυναίκας τοΰ σπη- 
τιοΰ. Άπό τάς δύο έδρας πρόί τους τοίχους τοΰ βά
θους τραπέζια μέ θρανία εις τάς δύο πλευράς. Έξω 
σκοτάδι. Ή εστία φωτίζει τήν αίθουσα.)

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
(Ή Χζέρντιςκαί ή Νταννύ εμφανίζονται άπό δεξιά.)
Νταννύ. ’Όχι, Χζέρντις, δέν σέ καταλαβαίνω. Τώ

ρα μούδειξες ολο σου’τό σπήτι. Δέν βλέπω τίποτε νά 
σοΰ λείπη, καί δ,τι κι*  άν είδα είναι οιραΐο καί Λαμ
πρό. Λοιπόν γιατί παραπονείσαι ;

Χζέρντις. Χα ! Βάλε έναν άετό στό κλουβί, καί θά 
δής πώς θά δαγκάνη τά σύρματα, είτε είναι φτιασμέ- 
να άπό σίδερο, είτε άπό χρυσάφι.

Νταννύ Μέ λίγα λόνια είσαι πλουσιωτέρα άπό 
μένα. "Εχεις καί τόν Έγίλ,'χτό παιδάκι σου.

Χζέρντις. Κάλλιο νά μήν) είχα γόνους, παρά ποΰ 
έχω παιδί παράνομο.

Νταννύ. Παράνομο ;
Χζέρντις. Λησμόνησες τί είπεν ό πατέρας σου ; *0  

Έγίλ είναι νόθος. Αύτά ήσαν τά λόγια του.
Νταννύ. Λόγια θυμού —πώς μπορεϊς’καί τά προσέ- 

χε1ζΓ, ·. ,
Χζέρντις. ΌΑιρνουλφ δμως είχε δίκηο. Ό Έγίλ 

είναι άσθενικός. Τόζκαταλαβαίνει κανείς πώς δέν είναι 
^^ιμος.
^ταννύ. Χζέρντις, τ’ είν’ αΰτά.



I TIMCACHON ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
;ΐ 'Ολόκληρος σελις εις Sv τεύχος........................................................................................ Νραχ. θθ
S ΉμΕσεια » » ............................................................................... . » 35
g Τέταρτον σελίδος » · ....·.......................................'.................. » 20
| Όγδοον » » ». ,’.................................................................................... ,> 12
& Διά χώρον μικρότερο? αί τιμαί άνάλογοι
Υ Δι’ είκονογραφημένας διαφημίσεις, δι' £ξ τεύχη ή ηερισσότερα Ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

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

» Β'. ».................................. »

» Γ'. » .......................... »

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων...................... »

ΕΥΓΕΝΙΑ^ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

3.00 ίί Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακιον.
: Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.

! Η ΚΑΕΦΤΟΙΙΟΓΑΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
1,50 η Η ΤΖΕΝΉ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν οραμάτιον 

μονόπρακτον, μεταφρσσθέν εις τήν’Αγγλικήν.
ί| ΟΤΑΝ ΑΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί- 

5.001' πρακτον. ΙΙάντα διοαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής

Σειραι τής «ΕλληνικήςΈπιθεωρήσεως > του Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε' ΣΤ'. 
Ζ . Η', καιΘ.έτουςπωλοϋνται εΙςτάΓραφ εΐά μαςπρος25 φρ. έκαστη.

! ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗΣ,, Π

I ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ ”5ΤΑΡ” Β
13—15 Σζοά Άρσακείον ' ί

5 Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40 ϊ
$ "Ολα τα τραγούδια δλων των Ελλήνων συνθετών, καί δλα τα νεώτερα succ6s. ϊ
S Βιολιά, μανοολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά. προσκόπους καί τά έςαρτήματα αύτών. S

I Ζητήσατε τιμοκαταλόγους. |
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