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Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενοι' ή μή δέν έπιστρέφεται.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είςτά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφοι άρχονται άπό 1ης έκάστου μηνός.

Τδ τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τό 1918 καί ό Δημοκρατισμός. — 'Ο ’Αδάμα; : II. Ι<- Χκτζηοηι».ητ<
ίου.
*
—Συγκοινωνία.
■·
Χτκικσ.τούλη.— Ή Βορεινή εκστρατεία.— Νέος πυρετός χρηματισμοΰ : A»j|i. Α. ίΛωγρ-ά.
ι>*
φ<
— 'Η επιστήμη ύπέρ τής πατρίδος.
Ισνυυάρτος 1ΟΙΗ. Άπό τήν καλλιτεχνικήν κίνησι. —
Στήλη άνεκδότων : V. Χαΐτκς. ■— Άπότή ζωή τοΰ μηνός ; Α. ν.Ά.
"Ολιγόστιχα. — Ί’πουργεϊον
Συγκοινωνίας, Άνακοίνωσίς τής στρατιωτ. ταχυδρ. υπηρεσίας.
"Ανακοινωθέν Υπουργείου Περιθάλψεως.
— 'Γπουργεϊον Περιθάλψεως.
ΚΟΣΜΟΣ : Η επιστράτευσές.— Τό Κίνημα. — Στό Μέτωπο.— Ό κ. Γκυγιωμα. — - Σύνδεσμος υπέρ
τοΰ τραυματιών τοΰ πολέμου.— Ό κ. Παπαναστασίου.— Ή καταστροφή τοΰ έλαιώνος.—Ό κ. Παπαντωνίου.

Γοργός διαβάτης στό ατέλειωτο περπάτημα
χρόνου τό 1918 μάς έκαμε τήν έμφάνισί του.

τοΰ

Ό άνθρωπος μέ τή σοφία του καί τήν νοημοσύνη
του καί τήν εξυπνάδα του μετεχειρίσθη κάθε τρόπο
γιά νά δείξή τή χαρά του γιά τόν καινούργιο χρόνο.
Παλιώνουν τά όνειρα τά άπατηλά, καί ή έλπίδες
ή ψεύτικες μέσα στή ψυχή τοΰ άνθρώπου καί φαντά
ζεται δτι μέ τό νέα χρόνο θά άναλάμψουν φωτεινότε
ρες στό στερέωμα τής ζωής του.
Καί γιά χάρι αυτής τής γλυκείας οπτασίας έορταστικά, χαρούμενα πανηγυρίζει τής χρονιάτικες ήμέρες ποϋ συναντά στό άκούραστο πέρασμα τοΰ χρό
νου. Ξεχνά δτι κάθε βήμά του είνε καί ένας χαμός
παντοτεινός, μιά σταθερή έξάτμισις άπό τής πολλές
καί λίγες σταγόνες ποΰ σκορπισμένες γύρω του άποτελοΰν τήν ζωή του.
Εύτυχισμένοι έκεΤνοι ποϋ έχουν αφορμές νά μή
θυμούνται. 'Η λήθη καί ή γαλήνη είνε άπό τής πιό
δυνατές εΰμορφιές τής ζωής καί χαρά σ’ έκείνους
ποϋ μποροΰν νά περνοϋν τή ζωή τους ξεχνώντας βέσα
στής μεγαλοπρεπείς στιγμές τής σιωπής.

Δυστυχώς ή σκέψεις αυτές δέν βρίσκουν εφαρμογή
έκεΐ δπου ή δίνη τής ανθρώπινης τρέλλας σκορπίζει
δλων τών ειδών τούς θανάτους.

’Απέραντες έκτάσεις σκεπασμένες άπό άπειρο άνθρώπινο υλικό γίνονται μάρτυρες τής πιό βαθειάς ο
δύνης, τής πιό σκληράς καταστροφής.

*
* *
Τό 1918 προβάλλει πιό συγκεχυμένο, πιό άκαθόριστο, πιό βουβό καί άμίλητο στής άνθρώπινες άπορίες.

Χρειάζεται άρά γε μαντική δύναμι γιά νά νοιώσή
κανείς δτι καί δ καινούργιος χρόνος θά περάση μέ
άγωνία καί λαχτάρα; 'Ότι θά κάμη τό γΰρό του, θά
συμπλήρωσή τήν τροχιάτου, χωρίς νά οείξή τό ειρη
νικό φώς ποϋ δνειρεύεται ό κόσμος ; ’Απαιτείται ιδι
αίτερη δύναμι γιά νά σταθή ό νους στά ματωμένα
βουνά, ποΰ σάν γίγαντες άκατάβλητοι κρατοΰν τήν

άνθρωπότητα δεμένη σφιχτά στής άπόκρημνες κορ
φές τους ;
Ποιος θά είνε ό λυτρωτής; Ποιος θά παλαίψή καί
θά νικήση τά άνήμερα αύτά θηρία ;
Ποιός | θά κόψη τά μυτερά νύχια, ίσα μέ τό αίμα,
τού γερακιοΰ, ποΰ άρπακτικά ζητάει τό κόσμο δλόκληρο;
Τό 1918 μέ ποιά εφόδια, μέ ποιά όρμή ζυγώνει
στό στοιβο ;
Έρχεται παλαιστής δυνατός, άντρας ίσα μέ ’κεΐ
ά,πάνω, άντρακλας σωστός, ή βρέφος άρρωστιάρικο
καί φοβισμένο ;
Ποιος θά άκούση τήν φωνήν τοΰ δικαίου καί τής
άλήθειας, γιά νά μπορέσή νά πνίξή τό βρυγμό τοΰ
μίσους καί τής καταφρόνιας;
Ποιός θά στηρίξη άσάλευτα τό κοντάρι τής παγ
κόσμιας έλευθερίας, τή στιγμή ποΰ έλλοχεύει ό έχθρός
γιά νά μπήξή τό μαχαίρι τής τυραννίας;
. Ποιός θαρρευτός ·θά φωνάξή δτι έχει τήν δύναμι
νά σπάση τό κεφάλι τοΰ λυσσασμένου σκύλου ποΰ
θέλει νά δαγκάσή τήν άνθρωπότητα δλόκληρη γιά νά
τήν δή άρρωστιάρα, κιτρινιασμένη, πεσμένη στά γό
νατά του;
Ποιός θά είνε ό λυτρωτής;
Ποιός θά σταματήση τό μακελειό, τήν άτελείωτη
άνθρωποθυσία ;

Ποιός θά κυλίση αίμόφυρτο, άκέφαλο, άσπαϊρον
τό μεγαθήριον τής κοσμοκρατορίας;
Ό Δημοκρατισμός ποΰ στέλλει άπό τά μακρυσμένα
πελάγη τήν ιαχή τοΰ θριάμβου άσθενικός στήν άρχή
γιά νά φθάσή ορμητικός καί άκράτητος στό τέλος.
Ό Δημοκρατισμός ποΰ φέρνει ένωμένους τούς εύγενεστέρους Λαούς γιά τήν έύγενεστέρα καί ύψηλοτέρα ιδέα άπ’ δσες ώς τώρα συνεκίνηαν στήν άνθρωπό
τητα. Ό Δημοκρατισμός μέσα στόν όποιον λάμπουν
τά ωραιότερα άστέρία τής άνθρωπότητος άπό τήν ύπέρπλουτη ’Αμερική έως τήν ένδοξη, τήν μικρά, άλλά
ύπερόχου ψυχής ίΕλλάδα μας...
Ό Δημοκρατισμός δ όποιος άν δέν σηκωθή επιβλη
τικός, νικηφόρος στό 1911, δέν θά κουρασθή νά περιμένη τή Νίκη καί στό 1919 καί στά 1920 άκόμη.
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της ουραν.ου δροσού. Ώς πρός τήν χημικήν δ’ αύτοΟ
συστασιν υπηρχον ποικίλαι γνώμαι μεταξύ τών χημι
κών καί αλχημιστών. Πρώτος δ Νεύτων έβεβαίωσεν
ή μάλλον ύπόπτενσεν, δτι ό άδάμας εΐνε καύσιμος,
αλλ /η γνώμη τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός ήμφισβητηθη έπί μακρόν χρόνον. Είτα ακαδημαϊκοί τινες έξέθηκαν τόν άδάμαντα είς τήν έπήρειαν τών ήλιακών
άκτίνων, συγκεντρωθεισών διά μεγάλου κατόπτρου
και παρετηρησαν, δτι ήλαττοΰτο κατ’ δγκον καί
έξηφανίζετο χωρίς νά καταλίπη Ιχνη. ’Αλλά καί πά
λιν αί γνώμαι έδιχάσθησαν καί τό ζήτημα έμεινε με
τέωρον μέχρι τοΰ 1772, δτε δ Λαβουαζιέ, δ δημιουρ

χίτας. Οί ροδόχροοι εΐνε οί μάλλον περιζήτητοι ένε
κα τής σπάνεώς των. Οί κίτρινοι είνε κοινότατοι καί
συνεπώς οί μάλλ,ον ευωνοι. Είτα έχομεν τούς φαιόχρους καί τούς άμορφους μέλανας ή carbonado.
Ή χώρα τοΰ άδάμαντος είνε άπό τοΰ 1868 ή
Νότιος ’Αφρική. Μέχρι δέ τής άνακαλύψεως τών άδαμαντωρυχ^ίων τής Βραζιλίας, έν έτεϊ 1725. ήσαν
αί Ίνδίαι, αίτινες έπρομήθευον τά έμπορικά κέντρα
τοΰ πολυτελούς τούτου λίθου. Τά κοιτάσματα δμως
τής έκτεταμένης ταύτης άσιάτικής χερσονήσου έξηντλήθησαν σχεδόν. Εύρίσκουν είσέτι εις τήν μεγάλην
νήσον τοΰ άρχιπελάγους τής Σόνδης, τήν Βόρνεο καί
είς τήν Νότιον Νέαν Ούαλλίαν. Έπίσης δέ καί τά
μεταλλοφόρα Ούράλια συνεισφέρουν είς τό έμπόριον
τών σελαγιζόντων τούτων δρυκτών.. Τά κυριώτερα
δέ έμπορικά κέντρα είσίν οί Παρίσιοι, τό Λονδϊνον
καί τό Άμστερνταμ, ένθα πωλοΰνται έτησίως άδάμαντες άξίας 100 περίπου έκατομμυρίων.
Οί κρύσταλλοι τοΰ άδάμαντος εύρίσκονται συνή
θως εντός ψαθυρών στρωμάτων ποτααοχώιτων χω
ρών, είνε δέ ώς έπί τό πολύ τραχείς καί έστρογγυλωμένοι. Έν Βραζιλία δέ εύρίσκονται έντός πετρώματός τίνος, Ιτακολονμίτου καλουμένου. Καίτοι δμως
ή μαλθακή αυτή συνεκτικότης τών χρυσοφόρων στρω
μάτων παρέχει ευκολίαν είς τήν έκσκαφήν, έν τούτοις αί καταπτώσεις δγκων παρέχουσι μεγάλας δυσχερείας είς τήν έκμετάλλευσιν αύτών.
"Οταν παρουσιάζωνται έντός ποταμίων άμμων, ώς
έν Βραζιλία, άναμένουσι, διά τήν έξαγωγήν τοϋ άδά
μαντος, τήν ξηράν έποχήν ή άλλάσσουν τήν δίεύθυνσιν τής ροής τοΰ ρεύματος. Οί άδαμαντοφόροι άμμοι,
άφοΰ κατ’ άρχάς έκσκαφώσιν, άποκαθαίρονται τής
ίλύος δι’ έπιχύσεως ύδατος. Είτα ρίπτονται έντός
κάδων, έν οίς εκσφενδονίζεται ύδωρ ύπό πίέσιν, δι’ού
έκδιώκονται τά έλαφρότερα ύλικά. Τά ύφολειφθέντα
μεταφέρονται έντός ξυλίνων σκαφίδων, άτινα τίθενται
είς ταχυτάτην περιστροφικήν κίνησιν. Οί άδάμαντες
βαρύτεροι δντες—ειδικόν βάρος 3,5 περίπου—μένδυσιν είς τό βάθος.

γός της επιστήμης τής Χημείας, άπέδειδεν δτι ή καΰσις τοΰ άδάμαντος έν τφ καθαρφ δξυγόνω παρείχε
τόσον άνθρακικόν άνυδρίτην, δσον Ιση ποσότητα άνθρχκος. Τό δέ 1826 ή έπίσημος έπιστήμη άνεγνώριζε τέλος, ότι ό άδάμας εΐνε καθαρός άνθραξ κρυ
σταλλωμένος (’),
Κ

Τά έν τή «κυανή γή» τοδ ’Ακρωτηρίου δρυχεϊά
είσι παμμέγισται βιομηχανικαί εκμεταλλεύσεις. 'Η
έξαχθεΐσα έκ τοΰ λατομείου γή’έκτίθεται έπί εύρέων
έκτάσεων (floors'), έφ’ ών σήπεται έκ τών διαδοχι
κών έπιδράσεων τοΰ ήλίου καί τής βροχής, αίτινες
μετχβάλλουσιν αύτήν είς κόνιν.
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ρακλέοΟυ'?σίί°Λλέγε1’ δπ ή-Ρ-φαλΐία τοΤκ-

ρακλεο^ ην έξ άδάμαντος, δ δέ Αισχύλος διϊσχυρίσαΓδΛδά
ώ 7°° ΠΡΟ^θέωΛσφυρηλατήθη-

σανδι άδάμαντος. Φαίνεται δμως, δτι πρώτος δ θεό-

φραστος μετεχειρίσθη τόν δρον «άδάμας», δν καί
παρέλαβον, κατα τό μάλλον καί ήττον τροποποιημένον, απασαι αί εύρωπαϊκαί γλώσσαι.
Οπως καί διά τούς άλλους πολυτίμους λίθου-οί
άρχαϊοι άπεδιοον καλάς ή κακάς ιδιότητας, ούτω καί
εί’/ε τλν έαμα7τα
ώ; λέΥει ό
δτι
* Ϋ έκτκκτ°ν ^ιοτητα νά συμφιλιώνη τούς δύσήΡ.«ημί,«υ5 ,
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οτι η έκτακτος αύτη «ίδϊότης» τοΰ άδάμαντος παρα
μένει και σήμερον άκόμη, διότι έν κόσμημα άδαμαντοποίκιλτον συγκινεϊ τήν ευαίσθητον γυναικείαν φύσιν, καί πολλάκις τήν ώθεί είς
*
συγγνώμην καί συμφιλίωσιν άκομη καί μέ τούς άδικοΰντας αύτήν.
„ 11 2
τ^ς έπ°Χ^ς τ^ς Αναγεννήσεως ένομίζετο
δτι ό άοαμας έγεννάτο έπί τών διαφόρων δρέων έκ

*
Οσον ο’ αφορά τό χρώμα τοΰ άδάμαντος εΐνε ποι
κίλου., Ουχ ήττον όμως οί άχροοί είσιν οί μάλλον
εκτιμωμενοι, κεκτημένοι μεγίστης διαθλαστικής δυναμεως. Οί κμανοϊ εΐνε σπανιότατοι καί έκ τούτου
λίαν περιζήτητοι, συγχέονται δμως εύκόλως μέ τόν
σάπφειρον, εάν δέν έπιστήσωμεν τήν προσοχήν μας
είς την άπαραμιλλον αϊγλην των. Οί πράσινοι Γίνε

ραβοωτοί καί έχουσι μεγάλην αναλογίαν μέ τούς ά-

Τά πεδία φαϋτα, έφ’ ών ύπνώττουν οί τίμιοι ούτοι
λίθοι, δμοιοι πρός πολύτιμον σποράν, δργόνονται,
άρδεύονται, ώς άν δ άνθρωπος νά έκαλλιέργει γήν
έπαγγελίάς πλουσίων καρπών. Τέλος φέρεται έπί τών
πεδίων τούτων, τών floors, μία ένωμοτία αίθιόπων,
οϊτινες τρίβουσι, διά τών άκαθάρτων χειρών των, τήν
κόνιν, ικανοποιούμενοι διά φιλοδωρήματος όσάκις άνεύρωσιν έν τών σελαγιζόντων τούτων «σπερμάτων».

Μετά τήν πρώτην ταύτην διαλογήν ή κυανή γή ρίπτεται έντός μακρών κυλίνδρων, ών αί παρειαί είσι
διάτρυτοι, δι’ ών κοσκινίζεται. Πίπτουσι δέ
ταΰτα, κατ’ ευθείαν, έντός πεπ?.ατυσμένων λεκανών,
έν αίς περιστρέφονται πτερωτοί τροχοί, οϊτινες φέρουσι τούς μέν άδάμαντας είς τήν περιφέρειαν, τήν
δέ ίλύν άφίνουσιν είς τό κέντρον. Συνεχής δ’ έπίχυσις υδατος έπισπεύδει τόν καθαρισμόν. 'Η έργασία

αύτη τερματίζεται διά διαλογής, διά τών χειρών,
τρις έπαναλαμβανομένης.
Ή λάμψις τοΰ άδάμαντος έξαρτάται έκ τής έπεξεργασίας αύτοΰ. Ή τέχνη, δι’ ής δίδεται είς τούς ά
δάμαντας σχήμα πολυέδρου, ήν άγνωστος τοΐς.άρχαίόίς,. οί όποΐζ μετεχειρίζοντο αύτούς άκατεργάστους,
διότι έπί πολύν χρόνον έδέσποσεν ή πρόληψις ποΰ
Πλινίου, δτι ό άδάμας είνε λίθος άδάμαστος, δηλαδή
άνεπίδεκτος έπεξεργασίας. 'Η έπεξεργασία τοΰ άδά
μαντος άνεκαλύφθη περί τά τέλη τοΰ ΙΕ' αίώνος ύπό
τοΰ έκ τής πόλεως Βρύγης τοΰ Βελγίου Louis de
Berguem. Τότε έγίνετο γνωστόν, δτι διά τής έπ'άλλήλοις προστριβής δύο άδαμάντων ούτοι τρίβονται είς
κόνιν.
'Ο άδάμας καθαίρεται καί αί έπ’ αύτοΰ πλευραί
τών πολυέδρων σχηματίζονται διά προστριβής έπί τα
χέως περιστρεφομένου χαλύβδινου τροχοΰ, χρισμένου
δι’ έλαίου μεμιγμένου μετ’ άδαμαντίνης. κόνεως. Έν
τή έργασία ταύτη, ό κατεργαζόμενος τόν άδάμαντα
συγκρατει αυτόν έπί τοΰ τροχοΰ προσηλωμένων έπί
τής άκρας μετάλλινου ραβδίου δι’ ίσχυράς κολλητι
κής ούσίας, κασσιτέρου ή άλλης. Οί άδάμαντες, δσοι
δέν είνε δυνατόν νά καθαρισθώσι καί προσλάβωσι
πολύεδρον σχήμα, μεταβάλλονται είς κόνιν, ή όποια
χρησιμεύει διά τήν κατεργασίαν καί άλλων πολυτί
μων λίθων.
Ή έπεξεργασία συνίσταται είς τό νά δοθή τό μέ
γιστο? τής λάμψεως μέ τήν έλαχίστην άπώλεΓαν τής
πολυτίμου ταύτης ύλης. Παρουσιάζονται ύπό δύο κυ
ρίως μορφάς : είς briltants, δταν ό φυσικός ^ίθος
έχει ικανόν πάχος καί είς roses, δταν είνε πεπλα
τυσμένα. Τό άνώτερον μέρος τοΰ brillant περιλαμβάνον μίαν Οκταγωνικήν τράπεζαν καί 32 έδρα<—
8 ρόμβους καί 24 τρίγωνα—άποτελεΐ τό «στέμμα».
Τό κατώτερον μέρος είνε έσχηματισμένον έξ 24 τρι
γωνικών έδρών, κεκομμένων ύπό τοιαύτην γωνίαν,
ώστέαί φωτειναί άκτϊνες, διαθλώμεναι, νά έξέρχωνται
είς τό άνω μέρος τοΰ λίθου. Έν ταΐς roses τό κατώ τερον μέρος είνε πεπλατυσμένον, τό δ’ άνώτερον άποτελεΐται έκ τριγωνικών εδρών.
"* ♦

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ άπομιμήσεωί
καί τεχνητής άναπαραγωγής τοΰ άδάμαντος· διότι ή
μέν άναπαραγωγή βασίζεται έπί τής γνώσεως τής
φύσεως τών στοιχείων, άτινα άπαρτίζουσι σώμά τι,
καί τόν τρόπον, καθ’ δν ή φύσις σχηματίζει τούς σε
λαγίζοντας τούτους λίθους, ή δέ άπομίμησις έδωκε
μέχρι τοΰδε ικανά άποτελέσματα.
Πριν ή έκθέσωμεν μερικά έπί τής άναπαραγωγής
καί τής άπομιμήσεως, δέον τά είπωμέν τινά έπί τών
ούσιωδών ιδιοτήτων τών πολυτίμων λίθων.
Αί κυριώτεραι ιδιότητες τών πολυτίμων λίθων είνε :
Ιον) Μεγάλη ενδειξις δια&λάσε(ο; ('). 2ον) Μεγάλη
διάρκε'.α.
Όσον περισσότερον είνε ύψωμένη ή ένδειξής διαθλάσεως, τόσον ή γωνία τής άνακλάσεως είνε μικρά
καί συνεπώς τόσον περισσότερος εΐνε καί δ άριθμός
τών άνακλωμένων φωτεινών άκτίνων. Ή ίδ.ιότης αύτη
τής άνακλάσεως τοΰ φωτός έν μεγάλη ποσότητι δίδει
(1) Ό λόγος τών ημιτόνων τών γωνιών τής προπτώοεως
καί τής διαύλάσεως.
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τήν λάμψιν
τούς λίθους. Ή έπεςεργασία, ώς ήδη
εΐπομεν, έχει ώς σκοπόν νά ύποβοηθήση τάς άνακλάσίΐς ταύτας και συνεπώς νά έπαυξήση τήν αϊγλην.
Ό άδάμας έχει ένδειξιν διαθλάσεω; 2,42 καί έκ
τούτου ή αίγλη του είνε κατά πολύ μείζων της εκλε
κτής ύαλου, ήτις κίκτηται μόνον 1,76 ώς δείκτην
διαθλάσεως.
Ή διάρκεια έπίσης έχει μείζονα σπουδαιότητα.
Απαξ τοΰ λίθου κατεργασθέντος, είνε άναγκαΐον αί
πλευραΐ αύτοΰ νά μή ύποστώσι ούδεμίαν άλλοίωσιν,
Γνα μή άπωλέση τάς ιδιότητας αύτοΰ. Κατασκευάζουσιν ύαλους μέ βάσιν μολύβδου, ών ή ένδειξις είνε
λίαν ύψωμένη (2,123), ούχ ήττον δμως μετ’όλίγον
άπόλλυσι τήν λάμψιν των, άμαυρουμένων τών προόψεών των υπό τοΰ κονιορτοΰ τοΰ άέρος (·). 'Υπάρχουν
δύο ορυκτά έχοντα ένδειξιν μείζονα ή ΐσην τής τοΰ
άδάμαντος, τό κιννάβαρι (2,85) και ό ένθειος ψευ
δάργυρος (2,37), άτινα δμως δέν δύνανται νά χρησιμοποιηθώσιν ώς κοσμήματα ένεκα τής μικράς
διάρκειας τής λάμψεώς των, ήτις ζωηροτάτη ούσα
κατ’ άρχάς έξαφανίζεται τάχιστα.
Διά τήν άναπαραγωγήν τοΰ άδάμαντος έχομεν δύο,
^π'·στγ1ΙΛ0νι·χάς έργασίας τοΰ μεγάλου χημικοΰ
Moissan καί τήν τοΰ φυσικοΰ W. von Bolton.
Ούχ ήττον δμως οί ΰπό τοΟ Moissan ληφθέντες ά
δάμαντες, πρό είκοσιπενταετίας, στοιχίζουν έτι πε
ρισσότερον τών φυσικών.
Είνε γνωστόν, δτι ό άνθραξ διαλύεται έν ώρισμίνφ άριθμώ μετάλλων. Ό σίδηρος, ιδίως, είς τήν θερ
μοκρασίαν 3200" έν τή ήλεκτρική καμίνω, διαλύει
όκτώ έκατοστάτοΰ βάρους του. Ό Moissan έκόρεσε
οι άνθρακος 300 γραμμάρια χυτοσιδήρου,άφοΰ πρότερον έφερεν αύτόν είς τήν δέουσαν θερμοκρασίαν.
Μία άπότομος ψΟξις ώφειλε, διά τής κρυσταλλώσεως
τοΰ άνθρακος, νά δώση γραφίτην, ούτινος τό ειδικόν
βάρος είνε 2,2, ήτοι κατώτερον τοΰ άδάμαντος. "Οπως
δμως ό γραφίτης και ό άδάμας γειτνιάζουν έν τοίς

(1) Οί ψευδοαδάμανιες οδτοι, κατασκευαζόμενοι ιδία έν
1 ερμανια Diamaiiten, Fabunec, Zinn-lrillanten, Zinnscnmunk καλούνται ετι μεταλλικά ψευδοκοσμήματα χρη
σιμοποιούμενα έν τφ,θεάτρφ καί κατασκευαζόμενα δι’εμραπτισεως υαλίνων κρυστάλων είς τετηκός κράμα μολύβδου
και κασσίτερου και άφαιρέσεως τοΰ μετάλλου μετά την
■ψυξιν, δεικνύονται διά τήν έκτακτον λάμψιν. Διά νά άνα
γνωρισυή ευκόλως ό αληθής αδάμα; τών.ψευδών, κάμομεν
χρησιν ενός μικρού ραβδίου έ'ί αργιλίου, δπερ χαράσσει
το·ς ψευδείς, μη καταλεΐπον ουδ· ίχνος εΐς τούς "αληθείς
αδάμαντας.
'
’
1

κοιτάσμασιν, ό Moissan έσκέφθη, δτι μία, ώς οίόν
τε, ίσχυρωτάτη πίεσις θά έπιφέρη έν τώ χυτοσίδηροι
παραγωγήν κρυσταλλωμένου άνθρακος' έν καταστάσει άδάμαντος καί δχι πλέον γραφίτου. Διά νά πραγ
ματοποίηση τήν πίεσιν ταύτην, έβύθισε τόν ύγρόν
χυτοσίδηρον έν ψυχρφ υδατι. Ή έπιφάνεια τοΰ χυ
τοσιδήρου έστεροποιήθη. Άλλ’ δ χυτοσίδηρος, δπως
τό ύδωρ, αύξάνει κατ’ όγκον δταν στερεοποιείται.
Επειδή δέ τό έξωτερικόν τής μάζης έστερεοποιήθη,
παρήχθη έν τώ έσωτερικώ ταύτης μεγίστη πίεσις.
"Οταν δ’ ήνοίχθη ή μάζα αύτη εύρέθησαν μικρότατοι
μέλανες άδάμαντες, ών οί μείζονες ήσαν μόλις τά
τέσσαρα δέκατα τοΰ χιλιοστομέτρου. Τό περίφημου
τοΰτο πείραμα έόεβαίωσε τάς ύποθέσεις, καθ’ άς ό
άδάμας έσχηματίσθη είς τά πυριγενή πετρώματα,
τά έπιφορτισμένα σιδήρφ καϊ άπεψυγμένα κατόπιν φυ
σικών κατακλυσμών καί ύπό μεγίστην πίεσιν. ικα
νήν νά παρέξη τούς περιφήμους κρυστάλλους, άντί
τών μακροσκοπικών τοΰ διασήμου γάλλου χημικοΰ.
Ή τοΰ φυσικοΰ Bolton έργασία βασίζεται είς τήν
ιδιότητα τών άμαλγαμάτων τοΰ νατρίου νά διαχωρί
ζουν τά συστατικά τών υδρογονανθράκων και συνε
πώς τοΰ φωταερίου, ύπό τήν έπίδρασιν μικράς ύψώσεως τής θερμοκρασίας. Χωρίζει- άφ’ ένός τό ύδρώγόνον καί άφ’ ετέρου τόν άνθρακα. Τόν τελευταΐον
δέ τούτον είς δύο διακριτικά; μορφάς, είς άμορφον
καί είς κρυσταλλομενον ήτοι : είς γραφίτην και άδάμαντα.—Τό πείραμα— διότι περί πειράματος άκό
μη πρόκειται—έκτελεϊται έντός σωλήνο; 40 έκατοστών τοΰ μέτρου μήκους, έν φ τίθεται όλίγον άμάλγαμα νατρίου καί οι’ ού διέρχεται τό φωτιστικόν άέριον. "Ιγα δμως έπιτευχθή ή κρυστάλλωσις προσκολλάται έπί τοΰ άμαλγάματος διά'πυριτικοΰ καλίου ο
λίγη άδαμαντίνη κόνις. Συγκρατεΐται δέ ή θερμο
κρασία σταθερά, (100°) έπί ένα όλόκληρον μήνα,
κατά τόν όποιον διέρχεται συνεχώς τό άεριόφως, οί
μικροσκοπικοί άδάμαντες τής κόνεως μεγεθύνονται
«τρέφονται» ούτως είπεΐν, ούτως ώστε νά είνε όρατοί διά τών... οπτικών όργάνων.

Βασιζόμενοι είς τήν εντελή έπιτυχίαν τής άναπαραγωγής άλλων πολυτίμων λίθων, οϊτινες έχουσι σύνθεσιν, κατά τό μάλλον και ήττον πολύπλοκου, έλπίζομεν, δτι, συν τώ χρόνφ, θά κατορθωθή ή αναπαρα
γωγή τοΰ άδάμαντος, δστις είνε σώμα καθαρόν καί
άπλοϋν.
Π. Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

*ΓΕΩΡΓΙΚΑί·

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πολλών—πολλών—πολλών δεΐται ή Γεωργία, ή
κατά Ξενοφώντα μήτηρκαί τροφός τών άλλων τεχνών
και στερούμενη τούτων ουδόλως διαφέρει τοϋ παρα
λύτου, τοϋ παραμένοντος πρό τής Κολυμβήθρας τοΰ
Σιλωάμ. Έχει άνάγκην δ Παράλυτος διπλής συγκοι
νωνίας χερσαίας καί θαλασσίας, σιδηροδρόμων, δδών
αμαξητων ενουσών πρός άλλήλάς πόλεις, πολίχνας καί

κώμας καί ναυτιλίας ακμαίας έχούσης χρείαν λιμένων
καί ορμών ασφαλών, διότι ή διπλή αύτη)λεωφόρος εξυ
πηρετεί τήν εύωνοτέραν εξαγωγήν προϊόντων γής καί
τέχνης, πρός ακμήν τοΰ εμπορίου, όπως «τό'να χέρι
νίβει τ’ άλλο και τά δυό το πρόσωπο >. Τοΰ στοι
χειώδους τούτου λαϊκού αξιώματος είχε κατανοηθή
όχι μόνον έν λόγοις άλλά καί έν έ'ργοις άπό τών προ-

μυθικών καί δψιαίτερον άπό τών ιστορικών αιώνων.
’Αψευδείς μάρτυρες κηρύττουσιν έτι το πλήρες δίκτυον άμαξητών δδών καί λιμένων. Ουτω βλέπει τίς
επί τών ’Αρκαδικών όρέων, τοΰ παρά τάς Μυκηνας
Άραχναίου, τής Κυλλήνης, τής Σχιστής οδού, έν τώ
Παρνασσφ, τής Στυμφαλίας κλπ. δλκηέντωνάρματων
οδούς άμαξητους (άντεράδες κοινώς) έν Κωπάίδι, η και
εις πλεΐστα άλλα έπίπεδα, γεφυρών βάθρα εν, Σπάρτη,
Μεσσήνη και Μεγαλουπόλει. Γέφυραι ένΦαριδι σο>ζομένων, λιμένες μετά δίωλκόν εν Ίσθμφ, πολλούς
λιμένας μετά αιμασιών, λιμένα τεχνητόν (καραβοστάσι
κοιν.) έν Κορίνθω, Διώρυγι Λευκάδος καί τάς οχθας
τοΰ Ευρώτα καί τοΰ Κλαδιού προασπιζομενας δια
κρηπιδωμάτων.
_
χ
,
Ουτω χάρις εΐς τό έν εφαρμογή τουτου και^έν τη
ένότητι διπλούν σύστημα τής συγκοινωνίας οϊ ημετεροι πρόγονοι άπελαύνουσι Φοίνικας,, Αιγυπτίους,
Κάρας καί Λέλεγας’ έπιχειροΰσι νικηφόρους εκστρα
τείας, κατακλύζουσι δι’ αποικιών τον Ευξεινον Πόν
τον, τά παράλια τής Μικράς ’Ασίας, τήν λεκάνην
σύμπασαν, τής Μεσογείου και ύπερβαίνοντες τας Η
ρακλείους Στήλας κρατοΰσιν εΐς χεϊραςαυτών συμπαν
τόέμπόριον, καί κυριαρχοϋσι διά τοΰ πολιτισμού,
έφ’ όσον εΐχον μυαλό καϊ δέν έτρώγοντο αάν λυσ
σάρικα σκυλιά ϊνα κατέλθωσιν εΐς τούς χρόνους τής
Τουρκοκρατίας, ήτις τώκαμε μάρμαρο διότι πλήν
γεφυριδίων τινών έπί τοΰ Πηνειού, τοΰ Σπερχειού,
’Αχελώου, δύο παραποτάμων τούτου Άράχθου, Ευ
ρώτα (τοΰ Κοπάνον τό γεφύρι), ’Αλφειού (τής Καρύταινας τό γιοφύρι), έπί τοϋ Λαδωνος τοΰ Τζιορωτάμπεη τό γιοφύρι καί τοΰ Άλάμπεη και τα γεφύρια έπί τής Τριχωνίδας, ούτε σπιθαμήν αμαξητου
δρόμου κατεσκεύασε διότι τοιαύτη δεν δυναται^ ούτε
καν ϊνα δνομασθή ή από ’Άργους^ μέχρις Τριπο/.εως,
διότι προχείρως κατεσκευάσθη, δπως δ Τοπάρχης
μεταβή έφ’ άμάξης, περί δέ λιμένων καί ναυτιλίας
ούδέν έπραξε καί εάν άποτόμως έν “Υδρα, Σπετσαις

Γαλαξειδίφ, Ψαρροΐς ή καί άλλοθι που άν εβίωσε
λήγοντας τοϋ ΙΗ' καί άρχομένου τοΰ ΙΘ' αΐώνος, ή
άναβίωσις καί πρό τής συντέλειας τής άναγεννηθείσης
Ελλάδος οφείλεται εΐς άλλα αίτια.
Τό πρώτον ήαισυ τοΰ ΙΘ' αΐώνος επιδεικνύει δυο
μόνοι» άμαξητάς οδούς ολίγων χιλιομέτρων άπό τοΰ
Ναυπλίου-’Άργους καί Άθηνών-Πειραιώς, ναυτιλίαν
φθίνουσαν, ένώ τό έτερον ήμισυ άμαξητοί οδοί πολλαπλασιάζονται1, λιμένες φυσικοί καί δρμοι κατασκευά
ζονται βαραθρώσαντες άδηλον πόσα εκατομμύρια και
βαραθροϋντες έτι, ή δέ Ναυτιλία άποτόμως χάρις εΐς
τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, διότι τό Κράτος δεν
είχε κουκοΰτζι μυαλό, προβαίνει εις ακμήν εκπλήττουσαν, έπίφθονον και σωζουσαν την εθνικήν υποστασιν’όις εΐς τό 1821 ή ίστιοφόρος ναυτιλία τών
τριών νήσων.
, ,Q
«s~
Καί δμως ή Ελλάς έχει άνάγκην ευάριθμων οδών
άμαξητών,ζεύξεως χείμαρρων καί ποταμών,επεκτάσεων
σιδηροδρομικών δδών, πρό παντός δέ καί μυαλου
δετικού, γιατί κά&ε τέχνη &έλει και τόν μάστορη
της, γιά νά παύση τό ράβε ξύλωνε δουλειά νά μή
σοϋ λείηη καί τό τοΰ Κόταρη κλιέφτω, κλιέφτεις.
κλιέφτομεν πάντες.
_
Είναι Επιτακτική ή ανάγκη τής αλλαγής κατευθυνσεως διά τής παρεμβάσεως τοΰ. Κράτους με πραγμα
τικόν μπαλτά καί διά τό ζήτημα τής διπλής φύσεως
συγκοινωνίας- Εΐς το Κράτος επιβάλλεται η πρωτο
βουλία, διότι ουτω μεγαλουργοΰσι τά έθνη. Πρεπει
νά παν στόν διάβολο οΐ διέποντες τήν τε χερσον
καί ένάλιον συγκοινωνίαν θεσμοί, διά νέων τοιουτων,
άφοϋ τοΰτο κηρύσσει ή πείρα τοΰ παρελθόντος,
πείρα γεμίσασα τάς πήρας χιλιάδων άναρίθμων Ελ
λήνων, περί ων άσφαλώς δύναται νά λεχθή το του
Ίωάννου Κωλέτου εΐπόντος πρός τούς άποροΰντας
«,τάφαγαν οί "Ελληνές μου».
1

!. Π. ΧΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ

------ ------------------HBNRIK M1BSEN

Η ΒΟΡΕΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑ3ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

(Συν ίχβ ια)
Γκουνάρ (δυσαρβστημένα). Έσκότωσα δύο αγρίους
πειρατάς ποΰ είχον ληστεύει ένα πλοίο· έστειλα-στα
σπήτια τους οσους αιχμαλώτους βρήκα μέσα σ αυτ ό
και άφήκα.ελεύθερο ηαι τό πλοιό χωρίς αμοιβή. Eis
τόν βασιληά τής ’Αγγλίας ήρεσε πολύ ή πράξίς μου
καί είπε πώς έφέρθηκα τίμια, μέ ηύχαρίστησε δε καί

μοΰ έδωκε καί πολλά δώρα.
Χζέρντις. Μα νήν άλήθε-α, Γκουνάρ,θά είμποροΰσες
νά άναφέρης κάποιο μεγαλείτερο.
Γκουνάρ (έντονα). Δέν έχω νκ καυχηθώ γιά τίποτ
άλλο. ’Από τήν τελευταία φορά ποΰ ταξείδευσα στες
’Ισλανδικές ακτές έζησα ειρηνικά καί έπέρασα το. καιρό
μέ τή ναυτική. Και τώρα άς άλλάςωμε κουβέντα.
Χζέρντις.
δέ μιλήσης ό ίδιος γιά τή δόξα σου,

θά μιλήση ή γυναίκα σου.
Γκουνάρ. Χζέρντις, σώπα . . . σέ διατάζω.

Χζέρντις. 'Ο Σιγοΰρδος έπάλαισε μόνος άλλα τε
λεία ώπλισμένος μέ όκτώ άνδρες. Ό Γκουνάρ όμως
έμπήκε τή σκοτεινή νύκτα μέσα στό θάλαμό μου, εσκ τωσε τήν αρκούδα ποΰ είχε δύναμι είκοσι άνδρών και

δέν κρατούσε παρά ένα μικρό σπαθί.
„
,£
Γκουνάρ (μέ βιαία συγκίνησι). Γυναίκα, ούτε λε^ι
Νταννύ (σιγά). Σιγοΰρδε . . .^οέν θά τό άνεχθής.

Σιγοΰρδος (τό ίδιο). Κάθισε ήσυχη,! '
Χζέρντις (πρός τούς άλλους). Καί τώρα, σεις γεν
ναίοι άνδρες, κρίνετε, ποιος είναι άνδρειότερος, ο Σιγοΰρδος ή ό Γκουνάρ.
Γκουνάρ. Σωπάστε!
_
Χζέσντις (μέ δυνατώτερη φωνή/. ’Απαντήστε. Ιο

απαιτώ μέ τό δίκηο μου.
"Ενας γέρων έκ τών καλεσμένων. Γιά νά είμαστε
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ειλικρινείς, τό κατόρθωμα τού Γκουνάρ είναι τό μεΝταννύ.καί παρακλητικά). ’Αδελφή μου, αν
γαλείτερο πού έκαμε ποτέ άνδρας. 'Ο Γκουνάο λοιπόν
μ’» άγαποΰσες ποτέ, μή/ προκαλής καυγάδες.
είναι ο ανόρειότερος· έπειτα έρχεται ό Σιγοϋρδος.
Χζέρντις (μειδιώσα). Στό γλέντι χρειάζονται τ’ α
Γκουνάρ (με βλέμμα πέρα άπό τό τοαπέζι). ”Ω Σιστεία γιά νάλθη ή εύθυμία.
γούροε, Σιγούρδε ! Νάξευρες !
Γκουνάρ (πού μιλούσε σιγά μέ τό Θορόλφ). Είσαι
Νταννύ (σιγά). Αύτό εΐ/αι πολύ, ακόμη καί γιά
άνδρείος νέος ! (Τού δίδει ένα ξίφος ποΰ έκρέματο στό
ένα ρίλο.
πλάγι τής μεγάλης έδρας). Νά, Θσρόλφ, ένα ωραίο
Σιγοϋρδος (σιγά). Σιωπή γυναίκα μου ! (Δυνατά
προς τούς άλλους). Πράγματι ό Γκουνάρ είναι ό ενδο οώρο. Μετεχειρίσου το ένδοξα και χς μείνωμε
ξότερος άνδρας, Γιά τέτοιον δέ θά τον θεωρούσα ώς πού
Χζέρντις. Δέν θά έπρεπε νά μοιράζης τά όπλα σου,
νά πεθάνω, έστω καί αν δέν έκαμνε αύτό τό κατοοθωμα.
Γκουνάρ ! Θά ένόμιζε κανείς πώς αποχωρίζεσαι πράγ
Γιατί εγώ αύτό.τό θαυμάζω πολύ λιγώτερο άπό σάς.
ματα, πού σού είναι άχρηστα πειά.
Χζέρντις. Τό λές άπό ©θόνο, ^ιγούοδε, κουρσάρε !
Θορόλφ (ό όποιος εν τω μεταξύ έοοκίμαζε τό ξίφος).
Σιγοϋρδος (μειδιών). Κάνεις λάθος. (Φιλικά στον
Σ’ ευχαριστώ γιά τό δώρό σου Γκουνάο. Ποτέ δέν θά
Γκουνάρ έ/ώ πίνει εις υγείαν του). Χαϊοε, ευνενικέ
χρησιμοποιηθώ σέ άτιμη μάχη.
Ιΐκουνάρ. Σταθερά θά μείντ, ή οιλία μας κι’ άς προσΧζέρντις ’Αν θέλης νά τηρ^θη ή ύπόσχεσίς
σου,
παθήση όποιος θέλει νά τήν κλονίσή.
τότε μήν τό δάνεισες ποτέ στ’ άδέλφια σου.
Χζέρντις. Έφ’ δσον ξέρω τουλάχιστον, αύτό δέν
Γκουνάρ. Χζέρντις !
τό ποοσπαθεϊ κανείς.
Χζέρντις (εξακολουθεί). Καί μήν τό κρεμάσης στήν
Σιγοϋρδος. Μήν τό λές. Κινδυνεύω νά πιστεύσω
αίθουσα τού πατέοα σου, άλλοιώς θά είναι κσεμασμέ/ο
πώς μάς έκάλεσες σέ γλέντι, γιά νά μάς κάμης νά
ανάμεσα σέ όπλα άτιμων ανθρώπων
τσακωθούμε.
θορόλφ. Μά τήν άλήθεισ, Χζέρντις, ή άσπίδα καί
Χζέρντις. Αύτό σού ταιριάζει, Σιγούρδε, Τώρα θά
είσαι θυμωμένος επειδή εοώ στο συμπόσιο δέν ποζάρεις τό- πελέκύ τού πατέσα σου κρεμωνται έκεϊ ποό πολλών
χρόνων.
πειά γιά πρώτος.
Χζέρντις (συγκρατείται). 'Ότι ό Αίρνούλφ σκότωσε
Σιγοϋρδος. Πάντα θεώρησα τό Γκουνάρ ψηλότερα
τόν πατέρα μου, τό αναφέρεις διαρκώς. Άλλ’ αν είναι
άπό τον εαυτό μου.
αληθινή ή φήμη τότε τό κατόρθωμα δέν είνε τόσον έν
Χζέρντις. Έστω λοιπόν- -ή θέσι πίσω άπό τον
Γκουνάρ είναι επίσης καλή καί—(μέ πλάγιο βλέμμα δοξο, δσο νομίζεις.
Θορόλφ. Ποια ©ήμη έννοείς ;
ποός τόν Θορόλ©) άν ήτο εδώ καί ό Αίσνούλ© άσβαλώς
Χζέρντις (μειδιώσα). Δέν τολμώ νά τήν άναβέρω.
θκ έπερ/ε τήν τρίτη θέσι.
Θά σ’ έξώργιζε πολύ.
θορόλφ. Τότε ή θέσις τού Γεκούλ τού πατέρα σου
Θορόλφ. Τότε σώπα, τό βρίσκω προτιμότερο. (Στρέ
θά ήτο πολύ πίσω, ά©οΰ τον κατέβαλε·/ ό Αίανούλ©.
('Η λογομαχία εξακολουθεί μέ αύξουσα/ άλλά κα φεται άπ’ αυτή).
Χζέρντις. Έν τούτοις άς είπωθη. Είναι αλήθεια,
λυμμένη δριμύτητα).
Χζέρντις. Πώς τολμάς καί μου μιλείς έτσι! Ό Θορόλφ, πώς ό πατέρας σου τρεις ολόκληρες νύκτες
Αίρνούλφ είναι τραγουδιστής. Καί ψιθυρίζεται πώς έκάθητο μέ γυναικεία φορέματα εμπρός σέ χύτρα μά
καυχάται γιά μεγαλείτερα κατορθώματα άπό εκείνα γισσας καί έφτιανε διαβολικό ποτό πριν νά τολμήστ, νά
βγη σέ μονομαχία μέ τόν Γεκούλ ;
πσΰ πράγματι έκαμε.
Θορόλφ. ’Αλλοίμονο σέ κείνο ποΰ θζ ψιθυρίση τέ
“Ολοι (σηκώνονται. Μεγάλη συγκίνησις μεταξύ τών
τοια λόγια δυνατώτερα, ώστε νά φθάσουν στ’αυτιάμου!
καλεσμένων.)
Χζέρντις. (μέ πραγματικό μειδίαμα), Θχ έκδικείσο;
Γκουνάρ, Σιγοϋρδος, Νταννύ, Χζέρντις !
θορόλφ. Ναί, καί μέ τέτοιο τρόπο ώστε ν’ άκουθορόλφ (μέ ύπερτάτη πικρία). Τόσο αισχρό ψέμμα
σθγ εις όλες τές χώρες!
δέν ακόυσες ποτέ γιά τόν Αίονούλρ άπό τό Φιόρδ ! Σύ
Χζέρντις. Τότε θά -κενώσω το ποτήρι μου μέ τήν ή ίδια τό έπλασες. Γιατί εκείνος πού μπορεί νά δημιευχή νά φυτρώσουν πρώτα μουστάκια στο πρόσωπό ουργήση κάτι τέτοιο άνήκουστο, πρέπει νάναι φαρμα
σου.
κερός σαν καί σένα ! Τή βρωμερώτερη πράξι πού μπο
Θορόλφ. ’Αλλά δέν ταιριάζει ούτε σέ αμούστακο ρεί νά κάμη άνθρωπος τήν είπες γιά τό/ πατέρα μου !
παιδί νά μαλώνη μέ γυναίκες.
(Πετάει τό ξίφος). Νά, Γκουνάρ, πάρε πίσω τό δώρό
Χζέρντις. Είναι όμως κχΐ πολύ αδύνατο γιά νά σου. Δέν πέρνω δώρα άπό σπήτι δπου βοίζουν τόν παπαλέψη μέ άνδρες. Γι’ αυτό σ’ άφινε ό πατέρας σου τέοα μου !
σπήτί σου στήν ’Ισλανδία, ένω τ’ άδέλοια σου πήγαι
Γκουνάρ. Θορόλφ, άκουσέ με.
ναν στον πόλεμο.
Θορόλφ. 'Αφήστέ με νά φύγω ! Φυλαχθήτε όμως
Θορόλφ. Κρίμα ποΰ δέν σέ φύλαττε καί σένα.Τότε καί οί δυό σσς. Καί σύ καί ή Χζέρντις. Γιατί αυτή τή
δέν θά τώσκαζες κλεφτά άπό τό νησί.
στιγμή εύρίσκεται στά χέρια τού πατέρα μου δ,τι πο
Γκουνάρ καί Σιγοϋρδος. Θορόλφ.
λυτιμότερο έχετε !
Νταννύ (ταύτοχρόνως). ’Αδελφέ μου !
Χζέρντις (εμβρόντητη). Ό πατέρας σου έπήγε...
Χζέρντις (σιγά καί τρέμουσα άπό θυμό). "Αχ, πεΓκουνάρ (βω/άζων). Τΐ λές!
ρίμενε-περίμενε λοιπόν.
Σιγοϋρδος (μέ δριμύτητα). Πού είναι ό Αίρνούλφ ;
Θορόλφ (δί/ει τό χέρι στον Γκουνάρ). Μή θυμώ
Θορόλφ (νελων χλευαστικά). Στό Νότο, μέ τ’ α
νεις μαζή μου Γκουνάρ, μοΰ ξέφυγαν άσχημα λόγια.
δέλφια μου 1
Μά μ' έξηρέθισ’ ή γυναίκά σου !
Γκουνάρ. Στό Νότο !

Χζέρνιις (φωνάζει). Γκουνάο. Ό Αίρνούλφ έσκότωσε τόν Έγίλ, τό παιδί μας,
Γκουνάρ. Τόν έσκότωσε... Έσκότωσε τόν Έγίλ. !
’Αλλοίμονο στον Αίρνούλφ κανστή γενηά του. Θορόλφ,

μίλα, είν’ αλήθεια!
Σιγοϋρδος. Γκουνάρ, Γκουνάρ, άκουσέ με !
Γκουνάρ. Μίλησε, ά/ άγαπας’τή ζωή σου!
Θορόλφ. Δ»ν τρομάζω ! Περίμενε ως πού νά γυρίστ;
ό πατέρας μου. Σαν εχθρός θά ελΟιρ στό σπήτι τού
Γκουνάρ! Καί συ, Χζέρντις, μπορείς νά χαρήί γιά "ά
/.όγια πού μού. είπες σήμερα. Πριν δμως έλθη τό βράδυ
ό Γκουνάρ καί ή Χζέρντις δέν θά καμαρώ/ουν πειά τό
γόνο τους. (Σπεύδει καί φεύγει άπό τή μεσαία θύρα).

τόλμησε νά μάς άντικρύσιρ. Προσεποιήθη διαλακτικότητα, γιά νά προσβάλη ανύποπτα τό άνυπεράσπιστο
παιδί· μας. Αί, είδα καλλίτερα άπό σάς. Εϊξευρα πώς
ό Αίρνούλφ ήτο κακός καί δόλιος. Καί είχα δίκηο νά
σάς εξερεθίζω έ/αντίο/ αυτού καί τής γενιάς τού.
Γκουνάρ (ερεθισμένα^. Είχες δίκηο ! Είναι μικρή
ή έκδίκησί μου έμπρός στή βρομερή πράξι του Αίρ
νούλφ. "Εχασε τόνΘορόλφ, άλλά τού μένουν έξη γυιοί,

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

(Οί προηγούμενοι χωρίς τό Θορόλφ).
Γκουνάρ (μέ βαθύτατο πόνο), Πάει-πάει ! Μού σκό

τωσαν -ον Έγίλ !
Χζέρντις ^άγρια). Καί σύ τόν άφίνεις αυτόν νά φύγή · Καί ό Έγίλ, τό παιδί σου, μένει άνεκδίκ’ητο. Θά
είσαι ένας δειλός έμπρός εις δλους, άν δέν . . .
Γκουνάρ (έκτος έαυτοϋ). Ένα ξίφος . . . ένα τσε
κούρι ! θά είναι -ή τελευταία είδησίς ποΰ έφερε ποτέ
του ! (Αρπάζει άπό ένα άπό τούς παρίσταμένους τό
τσεκούρι του καί όρμά έξω).
Σιγοϋρδος (θέλει νά τόν άκολουθήσ^).

Γκουνάρ,

ένω εγο> δέν εχω , . . κανένα!
“Ενας υπηρέτης {ΐογετα'. βιαστικά από τή μεσαία
θύρα). Έρχεται ό Αίρνούλφ τού Φιόρδ!
Γκουνάρ. 'Ο Αίονούλ© !
Χζέρντις καί πολλοί άνδρες. Στά όπλα ! Στά δπλα!
Νταννύ (ταύτοχρόνως) Ό ι ατέρας μου !
Σιγοϋρδος (σαν νά έκυριεύθη άπό κάποια προαίσθησι). *
0 Αίρνούλφ ! Αί, Γκουνάρ^ Τκουνάρ.
Γκουνάρ (σύρει τό ξίφος). Έμπρός, άνδρες ! Έκδικηθήτε τόν θάνατο τοΰ Έγίλ !

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
(Οί προηγούμενοι. *
0 Αίρνούλφ εμφανίζεται υιέ
τόν Έγίλ στήν αγκαλιά/.
Γκουνάρ (ανακράζει). 'Ο Έγίλ!
Αίρνούλφ. Νά, σάς φέρνω τόν Έγίλ σας !
'Όλοι (μεταξύ των). 'Ο Έγίλ! Ό Έγίλ ζή.
Γκουνάρ (άφίνει τό ξίφος νά πέσ-η). Δυστυχία μον !

συγκρατήσου!
Χζέρντις (τόν εμποδίζει). Μείνε, μείνε! Οί άνδρες
θά τούς χωρίσουν. Τόν ξέρω τόν Γκουνάρ.
(Άπό τό πλήθος, πού είχε συναθροισθή εις τήν με
σαία είσοδο, άκούεται μια κρουγή).
Σιγοϋρδος καί Νταννύ, Τί είναι;
Μιά φωνή άπό τό πλήδος. Ό Θορόλφ έπεσε !
Σιγοϋρδός. Ό Θορόλφ! ώ, αφήστέ με ! (Θέλει νά
όρμήση έξω, τήν ίδια δμως στιγμή χωρίζεται τό πλή

Τί έκαμα !
Νταννύ. Ώ Θορόλφ, αδελφέ μου !
Σιγοϋρδος. Καλά τό ©αντάσθηκα!
Αίρνούλφ (άφίνει κάτω τόν Έγίλ). Νά, Γκουνάρ,
πχρε τό ό>ραίό σου αγόρι.
Έγίλ. Πατέρα ! Ό γέρω Αίρνούλφ δέν μοΰ έκαμε
καθόλου κακό, δπως μούλεγες δταν μ
* έδιωχνες! ·
Αίρνούλφ (στήν Χζέρντις). Νά, πλήρωσα τίμημα
γιά τόν πατέρα σου. Μού φαίνεται τώρα πώς συμφι

θος).
Γκουνάρ (μπαίνει άπό τό μέσο καί πέτα στή θύρα

λιωθήκαμε ;
Χζέρντις (μέ κατεσταλμένη συγκίνησι). Είθε!
Γκουνάρ (σάν νά ξυπ/οΰσε). Μήπως είναι δνειοο
πο5 μέ τρελλαίνει; Σύ, σύ ©έρνεις σπήτί του τόν

τό τσεκούρι).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
(Οί προηγούμενοι, ό Γκουνάρ κα έπειτα ένας υπη

ρέτης).
Γκουνάρ. Έγινε ! ’Εξεδικήθηκα τόν Έγίλ !
Σιγοϋρδος. Είθε νά μή/ έ/ήργησες βιαστικά.
Γκουνάρ. ’Έγινε, έγινε. Άλ.λά ό Έγίλ μου, ό
Έγίλ μου, τό άγαπητό μου τό παιδί !
Χζέρντις. Τώρα πρέπει νά όπλισθοϋμε καί νά ζη
τήσουμε βοήθεια άπό τούς φίλους μας. Γιατί ό Θορόλφ

έχει πολλούς έκδικητάς.
Γκουνάρ (μελαγχολικά). Ό ίδιος θά είναι ό φρικτώτερος εκδικητής. Μερανύχτα θά τόν βλε'πω μπρο
στά μου.
Χζέρντις. Ό Θορόλφ πήρε τήν αμοιβή του. Τά κατωρθώματα τού αίμοβόρου, ό αίμοβόρος πρέπει νά τά

άνταμείβη.
Γκουνάρ. ’Αλήθεια ! Άλλ’ δμως τούτο μό/ο ξέρω,
πριν τοδ φονικού ή καρδιά μου ήτο ελαφρότερη.
Χζέρντις. Ή αίματόβρεκτη βραδυά είναι φοβερή...
αμα περάστ( δμως ξεχνιέται. 'Η έκδίκησι τού Αίρ
νούλφ επέτυχε μέ αισχρό δόλο. Στήθος μέ στήθος δέν

Έγίλ;
Αίρνούλφ. 'Όπως τό βλέπεις. Ξεύρε δμως παρά
τρίχα γλήτωσε τό θάνατο.
Γκουνάρ. Τό ξεύρω.
Αίρνούλφ. Καί δέν χαίρεις πού τόν ξαναβλέπεις;
Γκουνάρ. "Αν συ/έβα/ε πρό ολίγου θά έχαιρα πεοισσότεοο. Άλλά πές μού τα δλα !
Αίρνούλφ. Μικρά πράγματα! 'Ο Κόρε έχων κακά
στό νού του τράβηξε μέ άλλους προς τό μέρος ΰπου

εύρίσκετο ό Έγίλ.
Γκουνάρ. Ό Κόρε; (Σιγά). Τώρα εννοώ τά λόγια
τού Θορόλφ !
Αίρνούλφ. Τά σχέδιά του έφθασαν στ’ αυτιά μου.
Τέτοια αισχρή πράξι δέν έπρεπε νά γίνιρ, καί έξ άλλου
τίμημα γιά τό θάνατο τοΰ Γεκούλ δέν μπορούσα νά
πληρώσω. Βεβαίως σέ μονομαχία θά σέ σκότωνα ευ
χαρίστως, Γκουνάρ, άν έφθανον,ώς έκεϊ τά πράγματα,
άλλά τή γενιά σου ήτο χρέος μου νά τήν προστατεύ
σω. Γι’ αύτό ώρμησα μέ τούς γυ·.ούς μου εναντίον τού

Κόρε !
Σιγοϋρδος (σινά). Φρικτή πράξις έγινε εδώ !
Αίρνούλφ. 'Όταν έφθασα, οί άνθρωποι τοΰ Έγίλ
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έιχον^δεθη καί τό παιδί σου εύρίσκετο στά χέρια τών
εχθρών σοι», καί γιά πολλή άκόμη ώρα βεβαίως δέν
είχαν σκοπό νά τού φείσθοϋν. Τότε άναψεν ή μάχη.
Φοβερότερα κτυπήματα σπανίως άντήλλαξα. Ό Κόρε
κα'ι δύο άνδρες άκόμη εσώθησαν μέ τή φυγή, οί άλλοι
όμως κοιμούνται βαθειά, χωρίς κανείς ‘πειά νά μπορή
νά τουςςυπνήση.
Γκουνάρ (μέ μεγάλη συγκίνησι). Σύ, σύ Αιρνούλφ;
Αιρνούλφ (μελαγχολικά). 'Έξη γυιοί ήλθαν μαζη
μου.
,
'

λόγια μάς έκαμε νά πιστέψωμε πώς έπετέθης κατά τού
Εγίλ και πώς τορ» είχες σκοτώσει . . .σχεδόν εχθρικά
είχαμε χωρισθή, εξ άλλου είχες κάμει ήδη φονικό στή
γενιά μου... καί έκτος τούτου ό θορόλφ, σά φλύαρο
παιδί, έρεθίσθη άπό ένα αστεϊσμό καί. άπήντησε " μέ ά
σχημα λόγια. Τότε μόνο ό Γκουνάρ άρχισε,νά θυαώνη, καί τότε μόνο έπήρε τό πελέκυ κατά τού παιδιού
σου. Μού φαίνεται λοιπόν πώς είχεν Αφορμήν νά τό
κά[Λ7|.
ΑΙρνουλφ (ήσυχα). Πώς φαίνεσαι πώς είσαι γυναί
Γκουνάρ (μέ μισή πνοή). Καί γύρισαν;
κα. Αές τόσα λόγια! Πρός τί ; ’Εάν έφονεύθη ό θο
Αιρνούλφ. Κανένας.
ρόλφ, τό τραγούδι του έτελείωσε.
Γκουνάρ (τρομασμένα). Κανένας ; (Σιγά), Θοοόλ®
"Εγίλ. ’Αν άπέθανε ό θορόλφ δέν θά μού φτιάση
Θορόλφ!
ν 1
* Τ’
τούς πολεμιστές μου.
.
*
.
(Βαθειά συγκίνησι στό πλήθος)
ΑΙρνουλφ. Ναί, Έγίλ, χάβαμε τούς ήρωές μας,
ι
κ εγώ. (Στήν Χζέρντις). Ό πατέρας σου τρα
Χζέρντις (φαίνεται ν’ αγωνίζεται ενα δυνατό έσωτε- κ*
γούδησε:
ριχό αγώνα).
Νταννυ (κλαίει ήρεμα δεξιά τής μεγάλης έδρας).
Τοϋ Γεκούλ ή γενιά
στοϋ Γεκούλ, τό φονιά
Σιγοϋρδος (ατεκει στο πλαγι της οδυνηρά συγχινησυμφορά του.
μένος).
Έφρόντισες νά έκπληρωθή ό λόγος του. (Σιωπά μιά
ΑΙρνούλφ (μετά μικρά παύσι). Είναι σκληρό μιά ά
στιγμή καί έπειτα στρέφει πρός άνδρα), Πού τόν πέξαφνη^ καταιγίδα νά ξεκλαδέψη τό θαλερό καί υπερή
κτύπημά;
φανο έλατο, οί άνθρωποι όμως πρέπει ‘ν’ ακολουθούν τυχε
Ό Άνδρας. Αίγο πλάγια κ,αι λίγο πρός τά πόδια
τούς ανθρώπους, δώστέ μου ενα ποτήρι, θά πιώ είς
τού Γκουνάρ.
άνάμνησι τών παιδιών μου.
Αιρνούλφ. Αύτό οημαίνει λίγη έκδίκησι. Καλά ...
"Ενα; άπό τού; Άνδρα; τοΰ Σιγούοδου (τού δίδει
ίά δούμε !
ένα ποτήρι).
Γκουνάρ (πλησιάζει) Αιρνούλφ ξέρω πολύ καλά
Αιρνούλφ. Χαίρετε σείς ανδρείά μου παιδιά πού
πώς δλο, μου τό βιός καί τά υποστατικά μου δέν μπο
ιππεύετε τώρα πρός τον φωτεινό πύργο τού Βαλάλ.
Αί χάλκι/αι πύλαι ας μή κλεισθοΟν κατόπιν σας γιατί ρούν νά ισοσταθμίσουν τήν άπώλειά σου. Έν τούτοις
πολλοί άνδρες σάς ακολουθούν! (Πίνει καί έπιστοέβει ζήτησέ μου δ,τι θέλεις.
Αιρνούλφ , (αυστηρά τόν διακόπτει). Δώσε μου τό,
τό, ποτήρι). Κάί τώρα πίσω στήν ’Ισλανδία. Τού Αιρπτώμα τοϋ θορόλφ καί άφισέ με νά φύγω ! Πού βρίνούλφ ή εκστρατεία έτελείωσέ. ΤοΟ γέρικου δένδσου
τού μένει ακόμη, μόνο ένας πράσινος κλάδος. Καί αυ σκεται;
Γκουνάρ (δείχνει μέ βωβό μορφασμό προς το βάθος). _
τός^ πρέπει νά φυλαχθή.! Πού είναι ό Θορόλ©;
Αιρνούλφ (κάμνει λίγα βήματά, έπειτα στρέβει καί
’Εγίλ (στόν πατέρα του). ’Αλήθεια δεϊξέ'μου τόν
Θορόλφ ! Ό Αιρνούλφ μού είπε πώς θά μού σκαλίση λέγει,μέ βροντώδη φωνή στον Σιγοϋρδο, στήν Νταννύ
καί σε πολλούς άλλους, πού θέλουν νά τον ακολουθή
ένα καραβάκι μέ πολλούς πολεμιστάς έπάνω του !
Αιρνούλφ. Πρέπει νά ευλογώ τούς Θβούς πού δέν σουν συμπονετικά). Μείνατε!.,. Νομίζετε πώς ό Αίρνούλφ χρειάζεται πένθιμη συντροφιά, σάν γυναίκα όδυπήρα μαζή μου καί τό θορόλφ. Γιατί άν κ* εκείνος...
ρομένη; Μείνατε, σάς λέω !... Μπορώ νά τον σηκώσω
°’0 δυνατός καί άν είμαι θά μού ήτο πολύ βαρύ.
Άλλα γιατί δέν έρχεται; Πάντα ήτο ό πρώτος πού μονος μου τον θορόλφ.'ίΜέ ήσυχη έγκαρτέρησι). Χω
έβγαινεν είς προϋπάντησι τσΰ πατέρα του. Επειδή ρίς παιδί φεύγω απο οώ. Κάνεις δμως δέν θα μπορέση
να πη πώς μέ ειοε συντρίμμένο! (Εξέρχεται αργά).
συμβαίνει μαζή μας, οτι δέν. μπορούμε νά ζήσωμεζ
οΰτε ημέρα ό ένας χωρίς τόν άλλο.
ΣΚΗΝΗ ΕΒ.ΔΟΜΗ
Γκουνάρ. Αιρνούλφ! Αιρνούλφ!
_ Αιρνούλφ (μέ αυξουσαν ανησυχία). Βουβοί μέ κοι
(Οί προηγούμενοι χωρίς το« Αιρνούλφ).
τάτε δλοι τριγύρω. Τώρα μόνο το προσέχω... τί συμ
βαίνει;... πού είναι ό Θορόλ©;
Χζέρντις [μέ βιασμένο γελοίο], Ναί, αφήστε τον
Νταννύ. Σιγοΰρδε, Σιγοΰρδε. . . είναι τό φοβερώνά φυγή σύμφωνα μέ το κέφι τ:ου 1! Δέν
* ’ θά χρειασθούμε
τερο γι’ αυτόν!
νά εϊμεθα πολυάριθμοι αν ξανάλθη μέ εχθρικούς σκοΓκουνάρ (παλαίει μέ τόν εαυτό του). Γέοοντα !... πούς. Τώρα Νταννύ, μού φαίνεται
πώς είναι ή τεΘχ'···· και όμως οεν είνε πράγμα πού κρύβεται ..
λευταία φορά πού ό πατέρας σου έξεστράτευσε μέ τέΑΙρνούλφ (δριμύτατα). Τό παιδί μου! Πού είναι τό τοιο σκοπο άπο τήν ’
Ίσλανδία !
παιδί μου;
Σιγοϋρδος [έπαναστατημένα]. Ντοοπή !
Γκουνάρ. Ό θορόλφ έσκοτώθη.
Χταννύ [το lOto]. Μπορείς ακόμη- καί τον χλευάΑιρνούλφ. Έσκοτώθη; Ό θοοόλ© ; Ό Θοοόλ© ·
ζεις· χλευάζεις αύτον ύστερα άφ’ δσα συνέβησαν.
Αές ψέμματα !
Χζέρντις. Τώρα ποΰ τά πράγματα τέλειωσαν ποέ_ Γκουνάρ. Θά έδιδα τό αίμα τής καρδιάς μου νά τόν ι
πει νά τά κηρύξω κιόλας, Ωρκισθηκα μίσος και έκφέρω στή ζωή!
δίκησι κατά τού Αιρνούλφ σήμερα το πρωί. Τού Γε
Χζέρντις (στόν Αιρνούλφ). Ό ίδιος ό Θορόλφ φέ κούλ τό φόνο θά μπορούσα νά τον ξεχάσω—δλα νά τά
ρει τήν εύθύνη γιά κείνο πού συνέβη. Μέ * σκοτεινά ξεχάσω—αδύνατο δμως καί πώς μέ'έβλεπε, Μέ ώνο-
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μασε παλλακίδα, πού καί νάμαι δέν το ντρέπομαι,
γιατί ό Γουνάρ είναι δυνατώτερος άπο τον πατέρα σου,
δπως είναι καί λαμπρότερος καί ενδοξότερος καί άπο
τον Σιγούρδο τον άντρα σου!
Νταπ’ύ [έντονα εξωργισμένη]. Γελιέσαι, Χζέρντις,
καί τώρα ό καθείς θά μάθη, πώς ζής κάτω άπο τήν

στέγη ενός δειλού !
Σιγοϋρδος [βίαια]. Νταννύ, τί θά κάμης;
Γκουνάρ. Δειλέ!
Χζέρντις [γελώσα χλευαστικά[. Παραλογίζεσαι.
Νταννύ Δέν μπορεί πειά νά μεινη μυστικό. Εσιώπησα δταν έβριζες τόν πατέρα, μου,κάί'τό σκοτωμένο
μου άδελφο. Σιωπούσα έν όσω ό Αιρνούλφ ητο μπρο
στά. Γιατί δέν έπρεπε νά μάθη πώς ό Θορόλφ βρήκε
τό θάνατο άπό δειλό χέρι. Άλλά τώρα, τώρα άς μήν
καυχάται πειά ό Γκουνάρ γιά το κατόρθωμα εκείνο
■ τής 'Ισλανδίας. Γιατί ό Γκουνάρ είναι δειλός. Το,ξιφος, πού εύρίσκετο μεταξύ σού καί εκείνου που ^0^ έ
κλεψε τώρα είναι κρεμασμένο στο πλευρό του ανδρα
μου, καί το βραχίολι πού εβγαλες απο το χέρι σου

και τού τό έδωσες, τό έδωσες στο Σιγούρδο! [Βγάζει
το βραχιόλι καί το δείχνει]. Νά το !
Χζέρντις [άγρια]. θ Σιγούροος.
Τδ πλήθος. Ό Σιγοϋρδος ! Ό Σιγοϋρδος έκαμε
το κατόρθωμα !
Χζέρντις [τρέμουσα άπο θυμα].Αύτος, αύτος! Γχου-

νάρ, είν’ άλήθεια ;
Γκουνάρ [μέ ευγενική ησυχία]. ‘Όλα είν’ άλήθεια,
έκτος μόνο πώς είμαι δειλός. Ούτε δειλός είμαι ο·3τε

παληάνθρωπος.
Σιγοϋρδος [συγκινημένος]. Δέν είσαι, Γκουνάρ !
Ούτε ύπήρξες ποτέ. [Προς τούς άλλους]. ’Εμπρός παληκάρια μου, άς ©ύγουμ’ άπ’ εδώ.
Νταννύ ]άπο τήν έξοδο στήν Χζέρντις). Λοιπον
ποιος είνε ό λαμπρότερος άνδρας στον κοσμο; Ό δικός
μου ή.ό δικός σου; [Φεύγει, μέ τον Σιγούρδο καί τούς

ανθρώπους του],
Χζέρντις [μέσα της]. Τώρα μένει ένα πράγματά
κάμω καί ένα πράγμα νά σκεφθώ. "Η ό Σιγοϋρδος
πρέπει νά πεθάνη, ή έγώ.
Πίπτει ή Αύλαία

ΝΕΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΑ ΡΟΥΒΛΙΑ

Τό κατωτέρω άρθρίδιον έγραφη απο τοΰ π. Οκτω
βρίου διά ήμερηοίαν εφημερίδα. Έθεωρήθη, τότε οτι
μπορούσε ι>ά παρεζηηηθη άπό τήν 'Koyokpiaia και να
εφερεν εις δύσκολου θέσιν τήν διεύθυνσιν τοΰ φύλλου.
Εις τά μέσα όμως τοΰ λήξαντος μηνός έδημοσιεύθη
στή συνάδελφο (Πρόοδο» μετάφρασις ζενης εφημερί
δας επί παρομοίου θέματος και νομίζομεν οτι μας
επιβάλλεται πλέον ή δημοσίευσις των διαφωτιατικων
αύτών γραμμών διά τούς άπλουστέρους τών συμπο
λιτών μας).
Μέσα στή δίνη τού χρημασισμοΰ πού έχει καταλάβη τά τέσσαρα πέμπτα τής κοινωνίας μας έγεννήθη ένας καινούργιος πυρετός, μιά καινούργια δίψα,
ένα άληθινό μεθύσι πρός έπαύξησιν τών κεφαλαίων
μας διά τής μεθόδου τών .... ρόυβλίιον.
Προσέξωμεν πολύ αύτό τό’ζήτημα καί έργασθώμεν
ν’ άναστείλωμεν τάς συνεπείας τής νέας αυ.τής πλη
γής ή όποία πολλούς στεναγμούς καί πολλά οακρυα
θά προκαλέση πιθανόν στούς εύπιστους και αφελείς
έκ τών συμπολιτών μας.
Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι καί μάλιστα έκ τών
μεγαλοσχήμων, οί όποιοι μέ τέχνην διαδίδουν, συμ
βουλεύουν, ύποδεικνύουν τί κέρδη θά προκύψουν δι
δσους θά προ.βώσιν ·' είς άγοράν ρουβλίοίν με τήν
σημερινήν έκπεσμένην τιμήν.
Τά ρούβλια άν δέν άπατώμαι, άγοράζονται τώρα
πρός λεπτά 0,80 έκαστον, καί διά τούς ΰπολογίζοντας εΐς εύκολον, άκοπον, άσφαλές κέρδος, προβάλλει
μία θαυμαστή, μιά γελαστή καί ελκυστική είκών τοϋ
τετραπλασιασμοϋ τών κεφαλαίων των εύθυς μετά τήν
ειρήνην, όπότε ή τιμή τοϋ ρουβλίου θά έπκνέλθγ)
είς τήν άρχικήν του αξίαν ! !
Είς τήν εικόνα αύτήν υπάρχει πράγματι μεγάλη
δόσις άπό άληθοφάνειαν καί τοΰτο είνε ή κυριωτέρα

αφορμή διά νά προσελκύωνται ευκολωτερον, ταχυτερον, ασφαλέστερου δλοι έκεΐνοι δσοι μέχρι τοΰδε
έσπευσαν μέ κάθε τρόπον, νά προβοΰν είς άγοράν
μικρών ή μεγάλων πόσοτήτων ρουβλίων.
Τό ζήτημα αύτό προσλαμβάνει μορφήν τραγικής
νοσηράν διά τούς άπλοϊκούς τούς διαθέτοντας μικρά
ή μεγάλα κεφάλαια καί υπενθυμίζει τήν έποχήν τών
αετοχών τής Άτμοπλοϊκής Εταιρείας Μωραΐτου πόΰ
πάσης προελεύσεως χρήμ«, ΧΡήΡ·06 υπηρετριών, χη
ρών, όρφανών, μικροκεφαλαιούχων, έλκυόμενον άπό
τήν βεβαιότητα τοΰ μεγάλου κέρδους εσπευδε νά
λάβη τήν άγουσαν είς τά θυλάκια τοΰ περιφήμου
έκείνου έκμεταλλευτοΰ τής άνθρωπίνης εύπιστίας.
Είνε άληθές δτι στήν πρόσφατο παγκόσμιο χρηματιστική ιστορία άνευρίσκομεν παραδείγματα ένισχύοντα
τους ένδιαφερομένους γιά νά πείθουν τούς άπλοϊκούς
πρός άγοράν ρουβλίων. Τό γεγονός δτι μετά τόν
Ρωσσοϊαπωνικόν καί Ίσπανοαμερικανικόν πόλεμον
τά χρεώγραφα ’Ισπανίας καί Ρα>σσίας, άνεκτησαν
μετά τήν ειρήνην δσας μονάδας εΐχον χάση κατά τήν
διάρκειαν τοΰ πολέμου, καί συνεπώς έπέφερον κέρδη
άσφαλή είς τούς προνοητικούς οί όποιοι τά ήγόρασαν είς έκπεσμένας τιμάς, είνε άρκετά σοβαρόν, διά
νά ένθχρρύνη τό ελληνικόν χρήμα νά ζητήση νά
έπωφεληθή άπό τήν τρομακτικήν έκπτωσιν τοΰ ρωσσικοΰ χαρτονομίσματος. Άλλά δυστυχώς διά τούς
άγορχστάς ρουβλίων ούδεμία δμοιότης χρηματιστική
ύπάρχει μεταξύ τοΰ Ρωσσοϊαπωνικοΰ πολέμου καί
τής σημερινής .οικονομικής ζωής τής άγωνιζομένης
Ρωσσίας.' Σήμερον ή άχανής Δημοκρατία, δέν Αγωνί
ζεται μόνον κατά τών έξωτερικών της έχθρών, πα
λαίει. καί κατά τής έσωτερικής άντιδράσεως.
‘Η Ρωσία έν πολέμω εύρισκομένη μετέβαλε πολί-
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τευμα. Έπανεστάτησεν έσωτερικώς καί ή έπανάστασις έκεΐ έξελίσσεται άκόμη, δέν άπεκρυσταλλώθη είς
ώρισμένον πολιτειακόν καί συνεπώς σταθερώς οικο
νομικόν καθεστώς καί έδώ είνε ό μέγιστος κίνδυνος
διά τό έλληνικόν μικροκεφάλαιον κυρίως, ποΰ φαν
τάζεται καταπληκτικά κέρδη έκ τής άγοράς ρωσικών
ρουβλίων.
Καί άντί νά σάς έξηγήσω πλέον άναλελυμένως τήν
διαφοράν αύτήν θά σάς φέρω παράδειγμα έκ τής
χρηματιστικής πάλιν ιστορίας διά νά έννοήσητε τό
βάραθρον είς τδ όποιον σπρώχνεται κάθε "Ελλην καί
κάθε Έλληνίς ποΰ άποφασίζει νά διαΟέση χρή
ματα γιά τήν έπικίνδυνο, τή καταστρεπτική αύτή
κερδοσκοπία.
Έπί τής Γαλλικής Έπαναστάσεως ή τότε γαλλική
κυβέρνησις έξέδωκεν άφθονο χαρτονόμισμα, γνωστόν
στό χρηματιστικό κόσμο ύπό τό δνομα assignats.
Ήτο τότε ή πρώτη φορά κατά τήν όποιαν έτίθετο
είς κυκλοφορίαν τό χάρτινο νόμισμα καί ή έπανάστασις διά τής έκδόσεως χαρτονομίσματος εύρε πρό
χειρον χρήμα γιά τήν πλήρωσιν τών διαφόρων άναγκών της. ’Εννοείται δμως δτι έφ’ δσον τό έκδιδόμενον άνήρχετο είς ποσότητας έπί τοσοΟτον κατέπιπτεν
ή πίστις τοΰ Κράτους καί δέν συνεκρατεΐτο ή άξία
τοΰ Γαλλικού χαρτονομίσματος. Ήλθε μάλιστα στιγμή
κατά τήν όποιαν 100 assignats, δηλαδή 100 χάρ
τινα φράγκα, ήξιζαν ένα άργυροΰν γαλλικόν φράγ
κο?. 'Ως έν παρόδιο μάλιστα άναφέρω δτι ή τότε
κυβέρνησις έξέδωκε διάταγμα τιμωρούν διά θανάτου
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έκείνους ποΰ άνταλλάσσουν χρυσά ή άργυρδ νομί
σματα μέ τά assignats. Και τοΰτο διότι μέ κάθε τρό
πον προσεπάθει νά συγκράτηση τό χαρτονόμισμά της
άπό τό ταχύ κατρακύλισμα ποΰ τελικώς πλέον έξεμηδένισε κάθε τρέχουσαν άξίαν τοΰ χαρτονομίσματος
αύτοΰ.

Καί άν'δέν άρκεΐ αύτό τό χαρακτηριστικόν παρά
δειγμα, αύτός ό ζωντανός παραλληλισμός, θά άνα
φέρω καί τό έξης ποΰ ήκουσα άπό φρόνιμον "Ελληνα
κεφαλαιούχον.
Πέρυσι, πρό ένός έτους, τό ρουβλιον είχε 1,50 καί
οί ένδιαφερόμενοι νά πωλδΰν ρούβλια ίσχυρίζοντο
δτι καί τά διαμαντικά τών Έλληνίδων μας πρέπει νά
πουλήσουμε γιά νά πάρουμε φτηνά ρωσσικά χαρτο
νομίσματα. ’Από πέρυσι ώς φέτος τά φτηνά αύτά
ρούβλια έχασαν άκόμη 90 °/0 άπό τήν άξίαν τους
καί συνεπώς δσοι πέρυσι ήγόρασαν θά ξέρουν πολύ
καλά τΐ ζημίαν όπέστησαν ώς σήμερον. Μένει τώρα
νά σκεφθοΰν οί σημερινοί άγορασταί οί όποιοι παραπειθόμενοι νομίζουν δτι δσον έκπίπτει τό ρούβλιον,
τόσον τά κέρδη θά είνε μεγαλείτερα καί άγοράζουν,
άγοράζουν, άγοράζουν, γιά νά ώφελοΰνται. μόνον οί
μεσϊται καί πληρώνουν άργότερα ιιέ δάκρυα οί
άπλοϊκοί φίλοι τού εύκολου κέρδους,

’Αξίζει λοιπόν τό ζήτημα νά τό προσέξη όλόκληρος ή Ελληνική δημοσιογραφία, θά σώση πολύν
κόσμον καί κοσμάκην.
ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Ό τέως πρωθυπουργός τής Γαλλίας καί βπιφαυής
μαθηματικός Παιυλεβέ, άναλαμβάνων -ήν προεδρίαν
τής 'Ακαδημίας τών 'Επιστημών, είς άντικατάστασιν
τοϋ Δ' Άνσορβάλ, ώμίλησε πρός τούς εταίρους διά το
έργον της Γαλλικής επιστήμης κατά τόν πόλεμον.
Περί τοϋ έργου τούτου είπε τά εξής άξια νά άναγνωοθοϋν άπό τούς επιστήμονας πόσης χώρας.
«Αποστολή ημών εινε ή άναζήτησις τής επιστημο
νική; αλήθειας τήν όποιαν δέν δύνανται νά θίξουν
ούτε ό καιρός, ούτε ο θάνατος, ούτε τα ανθρώπινα πά·.
θη. Είς τήν φοβερωτέραν τρικυμίαν, ή λογική σας
δέν απομακρύνεται τών άκλονήτων κανόνων. Εις τάς
πολιορ.κουμένας όμως Συρακούσας ό Αρχιμήδης έφήρμοζε τήν ισχυρόν ακρίβειαν τής Γεωμετρίας είς τήν
κατασκενήν γιγαντιαίων καταπελτώιν πρός εκσφενδο
νίσω λίθων. 'Υπάρχει σοφός τοϋ όποιου τό πνεύμα
νά μείνη ασυγκίνητου εις τήν φωνήι τής κινδυνευούσης πατρίδος;
»'Εάν ρίψω βλέμμα είς τήν αίθουσαν αύτήν, παρά
τό πλευράν εκατόν συναδέλφων, τούς οποίους τά προ
σόντα των ύψωσαν είς τήν διεύθυνσιν μεγάλων υπη
ρεσιών τής εθνικής άμύνης, θά ίδω τόν τάδε αστρονό
μον ό όποιος άπεκαλύφθη αίφνης πυροβολητής εφευ
ρετικός καί επίμονος, χημικούς οι οποίοι συνεπλήρωσαν τά μέσα τής άμύνης και τής έπιθέσεώς μας είς
του πόλεμον τών άσφυξιογόυωυ αερίων, μαθηματικούς
καί γεωδαίτας συστελέσαυτας μέ τούς υπολογισμούς
των είς τήν έπισήμανσιν καί καταστροφήν τών εχθρι
κών πυροβολαρχιών. Έχετε ενθαρρύνει καί βραβεύ

σει πλείστας επιστημονικός έργασίας, τό αποτέλεσμα
τών οποίων έχρειάσθη νά κρατηθή μυστικόν. Οι μαθηταί μας, πολλοί τών όποιων είνε τώρα επιφανείς
επιστήμονες, οΐ νεώτεροι εις τό μέτωπον, οί άλλοι
είς τά Πανεπιστήμια, τούς ναυστάθμους, τά εργοστά
σια, ήσχαλήθησαν έπιτυχώς μέ δλα τά νέα προβλή
ματα τά όποια ήγειρεν ό πόλεμος κατά ξηρόν καί
κατά θάλασσαν.
»Πρό δεκαπέντε μηνών, είς έκ τών άρχηγών τοΰ
έθνους άφιέρωνεν ολόκληρον ήμέραν είς έπίσκεψιν καθαρώς επιστημονικών εργαστηρίων, ιό όποία αίθορμήτως έτέθησαν είς τήν υπηρεσίαν τής εθνικής άμύτ/ης καί δέν άπέκρυψε τόν θαυμασμόν του διά τήν
επιστημονικήν ταύτην έπιστράτευσιν. Μέ τό οξύ
βλέμμα τοΰ παρατηρητοϋ είχε διακρίνει τήν ποικιλίαν
καί τήν λεπτότητα τών μελετών, τήν επιμονήν μεθ'
ής εβαινον απο τάς πρώτας ψηλαφήσεις μέχρι τής
τελείας κατασκευής πρακτικών εργαλείων, τήν θαυμασίαν άπόδοσιν μέσων περιωριαμένων, χάρις είς τόν
άγνόν ζήλον όλων, τών πρωτεργατών καί τών πλέον
μετριοφρόνων συνεργατών των. Δι' όλους αυτούς, ή
κρίσις εκείνη, φθάνουσα είς τάς άκοάς των, θά ήτο ή
ώραιοτέρα άνταμοιβή.
,
ΓΌχι μόνον διά τών έργασιών της ύπηρέτησεν έν
πολέμω τό έθνος ή Γαλλική Επιστήμη, άλλά καί διά
τοϋ πνεύματος τό όποιου ένεφύσησεν είς τούς μηχα
νικούς μας καί τήν βιομηχανίαν μας. Πλείσται αυ
στηροί καί πολλαχοϋ όρθαί επικρίσεις έξηνέχθησαν
κατά τής επιστημονικής μας διδασκαλίας. Τήν έμέμ-

φθησαν διά τό μακροχρόνιον αυτής καί δ,ιά τάς θεω
ρητικός της Αναπτύξεις, ή προσοχή δέεις τάς επικρίσεις
μάς εκαμε να λησμονήσω μεν τά μεγάλα της προτερή
ματα. Τά τελευταία ταΰτα μάς τά ΰπέμνησεν ό πόλε
μος. Ή ίδική μας εκπαίδευσες δέν είναι άψυχος όπως
άλλαι. Έάν δέν Αποβλέπη Αρκετά ίσως είς τήν άμε
σον οίφέλειαν, σέβεται όμως καί -αναπτύσσει τήν
ατομικότητα, τάς εφευρετικός καί δημιουργικός ιδιό
τητας κάθε ιδιοφυίας. Αύτά τά χαρίσματα έσωσαν
βιομηχανικώς τήν Γαλλίαν καταπατούμέν ην απο τον
εχθρόν, άπειλουμένην δι’ εχθρικής εισβολής είς τήν
πρωτεύουσαν της, στερηθείσαν τών χαλυβδουργειων
, της, διαταραχθείσαν έκ τής έπιστρατεύσεως. Χάρις
είς αϋτάς τάς άρετάς έπετελέσθησαν, είς το πεδίου των
χημικών καί μεταλλουργικών εργατιών, απίστευτα
θαύματα, τά όποια ούδεμία χώρα τοΰ κόσμου κατωρθωσε νά παρουσιάση. Καί αύτήν τήν ενωσιν έπιστημης καί βιομηχανίας, ή Άκαδηαία ήθέλησε νά έπισφραγίση φυλάττουσα είς τούς κόλπους της μίαν θεσιν διά τήν βιομηχανικήν επιστήμην.
νΠρό ένός έτους ό πρόεδρος τής 'Ακαδηκίας. όμιλών περί τοΰ έφευρετικοΰ πνεύματος τής φυλής μας

άνέφερε τήν προσπάθειαν τήν κα,τάβληθείσαν διά να
όργανωθή τό πνεύμα τούτο ύπέρ τής νίκη; καί μοΰ
έκαμνε τήν μεγάλην τιμήν νά σύνδεση μέ τήν πορσπάθειαν αύτήν καί τό όνομά μου. Ή τιμή Ανήκει
άποκλειστικώ; είς τόν λεγεώνα εκείνον τών ερευνη
τών, οί όποιοι, σιωπηραις, εύρον, έπραγματοποίησαν.
έδημιούργησαν. Βραδύτερου, όταν οί στρατοί μας θά
ίδουν τόν ηρωισμόν των θριαμβεύσαντα, οί στρατοί
μας τής 'Ανατολή;, τής 'Ιταλίας, πρός τού; οποίου;
στρέφονται όλαι μας αί σκέψεις, όταν ή Γαλλία, έξηντλημένη, ώχρα άκόμη άπό τό χυμένον αιμο, άλλ'
ακτινοβολούσα άπό αφθιτον δόξαν, δυνηθή έπί τέλους
νά άποθέση τά νικηφόρα της όπλα, τότε θά γνωρίση
κατά πόσον συυετέλεσαυ είς τήν σωτηρίαν της τα τέ
κνα της εκείνα τών όποιων ή ένεργητικότης υπήρχε
ανάγκη νά μείνη είς τό σκότος καί τήν αφάνειαν, εί
μαι δέ βέβαιος ότι αί έρχόμεναι γενεαί θά Αναγνωρί
ζουν ότι είς τάς ώρας τών ύπερτάτών κινδύνων ή
Γαλλική Επιστήμη ατενώς συνδεδεμένη μέ τήν βιο
μηχανίαν μας καί μέ τούς άθλους τών στρατιωτών
μας, έδείχθη άξία τής εθνικής εύγνωμοσύνης.»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ι £ι8
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΗΗΣΙ
Ή καλλιτεχνική ζωή τής πόλεως ούδέ πρός στιγ
μήν άνεκόπη κατά τόν μήνα αύτόν.
Άντιθέτως μάλιστα μέ τήν καλοκαιρίαν ή όποία
έπεκράτησε, προάγγελον τρόπον τινα τής εαρινής
έποχής, τά θέατρα ένέτεινον τάς προσπάθειας των
καί άπό τάς αίθούσας των δέν έλειψεν ή ζωή, ή κί-

νησις, τή ένδιαφέρον.
’Εκτός τών θεάτρων εϊχομεν μεγάλην έντασιν είς
τάς διαλέξεις.
Είς τόν «Παρνασσόν» καί είς τά «Διονύσια» πυκναί άπογευματιναί συγκεντρώσεις διά νά άκούσουν
όμιλητάς δπως ό κ. Πώπ, δ ·κ. Συνοδινός, ό κ. Αάσκαρης, ό κ. Πολίτης, ό κ. Λοιδωρίκης καί άλλοι
τών όποιων ή μέχρι τοΰδε φιλολογική έργασία έμπνέει έμπιστοσύνη τοΰ κοινού πρός τδ έργον τους ή

τάς ιδέας των.
Ή μουσική δέν ύπελείφθη είς παροχήν έκλεκτής
καλλιτεχνικής πανδαισίας. Τό Ώδείον καί πληθύς
καλλιτεχνών καί καλλιτεχνίδων τοΰ άσματος, τοΰ
πιάνου, τοΰ βιολιού έσκόρπισαν ήχους καί τόνους
αρμονικούς άφειδώς Έν γένει ό ’Ιανουάριος παρήλθε
μέ τάς καλλιτέρας διαθέσεις διά τούς φιλομούσους

καί φιλομαθείς.
Ή Ζωγραφική έπίσης μάς έπαρουσίασεν εύχαρίστους έκπλήξεις. Ή έκθεσις τής όμάδος «Τέχνη» είς
τάς αίθούσας τοΰ «’Ελευθέρου Τύπου» έπροκάλεσεν
ιδιαίτερον ένδιαφέρον. ’Εξέθεσαν έργα πλεΐστβι δσοι
εκλεκτοί καλλιτέχναι έξ ών τά πλεΐστα ήγοράσθησαν
ύπό φιλοτέχνων. Καί μία λεπτομέρεια. 'Ο κ. Όθωναΐος έξέθηκεν εικόνας άναπαριστώσας σκηνάς ή
τοπεία είλημμένας άπό τό Ήλιά,^τό έν Θεσσαλία —
παρά τήν Καρδίτσαν, κτήμα τοϋ κ. Γ. Μιχαηλίδου.

Έκεΐ παρέμεινεν έπί δίμηνον ό κ. Όθωναΐος καί ή
είκών του ή παριστώσα τούς βουβάλους σύροντας τά
συγκομιζόμενα σιτηρά είναι άξία πολλής προσοχής.
Ό κ. Μιχαηλίδης φιλότεχνος, ύψηλοτέρας διανοήσεως, έραστής τοΰ καλού καί τού ωραίου δχι μόνον
έφιλοξένησεν είς τό τσιφλίκι του στοργικώς τόν
καλλιτέχνην, άλλ’ έσπευσε καί έξησφάλισε τήν κατο
χήν τών ώραίων εικόνων τοΰ καλλιτέχνου,
Τάς δλίγας αύτάς γραμμάς τάς άναγράφομεν μέ
ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν Είναι ικανοποιητικόν, παρήγορον νά άντιλαμβανώμεθα τόν πλοΰτον πρόθυμον νά
ένισχύση τήν τέχνην.

ΣΤΗΛΗ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Έπί τής βασιλείας ΝαπολέοντΌς τοΰ Α’. ό καφφές
είχεν αύστηρως άπαγορευ&ή οννεπεία τοΰ Αποκλει
σμού τής χώρας. Ήμέραν τινά ό Αύτοκράτωρ ίπεσκέφθη χωρίον τι καί σννέλαβεν In ’ αυτοφώρφ ιόν ιερέα
καβουρδίζοντα καφφέ. «Ε! τίαππα μου τοΰ λέγει’
γνωρίζεις δτι παραβαίνεις τάς διαταγάς τής κνβερνήσεως καί θά τιμωρηθής διά τήν άπείθειάν σου αύ
τήν αύστηρότατα!» Πολύ καλώς τόν γνωρίζω Μεγαλειότανε καί δΓ αύτόν ακριβώς τό λόγον τόν καίω. »
Πρό τής εύφυοϋς αύτής άπαντήσεως τοϋ ϊερέως ό Να
πολέων ήρχισε νά γέλα μέ δλην τήν καρδιά του καί
έκάθησε νά συμφάγη μετ’ αύτοΰ.
*
* * ποτέ δέν είχεν δρια. Ιδού
Ή γυναικεία ματαιοδοξία
καϊ εν ανέκδοτον τό οποίον άφιερόνομεν είς τό ώραΐον
φύλ,λον πρός σωφρονισμόν του! Κατά τήν εποχήν τοΰ
Λουδοβίκου Xjz ήτο πολύ τής μόδας δπως αϊ κυρίαι
τής άνωτάτης 'κοινωνίας οδηγούν τά κομψά cdbrio-

296
297

lets, δεν καί παρήρχετο ήμέρα χωρίς νά μή συμβή
καί Sv δυστύχημα. Ό διευθυντής τής Άστυτομίας κ.
Sartines, εύρέθη είς πολύ δύσκολου θέσιν διά νά Απα
γόρευση είς τάς κομψάς αριστοκράτιδας νά τά διευ
θύνουν. ’Εγνώριζε τήν ιδιαιτέραν αδυναμίαν τοϋ βασι
λείας πρός τό ώραϊον φύλον, τό όποιον τήν εποχήν
Ιδίως Εκείνην ήτο πανίσχυρον καί συνεπώς έφοβήθη
μήπως Εκδίδων απαγορευτικήν διάταξιν ύποπέση είς
τήν δυσμένειαν τοϋ Λουδοβίκου και χάση τήν θέσιν
του. Άφοϋ Επ’ αρκετόν έβασάνισε τό μυαλό του
ηύρε τέλος τήν Εξής θαυμασίαν καί εύφυεστάτην λύσιν
τοϋ ζητήματος αυτού' έξέδωκε διαταγήν διά τής όποιας
απηγόρευεν είς τάς κάτω τών 4θ ετών κυρίας νά όδηγώσιν. ’Η διαταγή αύτή, ώς ήτο επόμενον Επέφερε
τό ποθούμενον αποτέλεσμα, διότι άπό τής ημέρας ε
κείνης ούτε μία γυναίκα έτόλμησε πλέον νά οδήγηση·
ό λόγος δε ήτο εύνόητος.
, Θτε κατα τον Σεπτέμβριον τοϋ 1808 τό 103ον
Σύνταγμα τοϋ πεζικού τοΰ Γαλλικού στρατού άπεμα·
κρύνετο του πύργου Erfurt, ή πόλις ήτο πλήοης ξέ
νων οΐτινες ήλθο» διά νά θαυμάσουν τόν κατακτητήν.
0 Ναπολέων ήκολουθεϊτο άπό τόν αύτοκοάτορα ’Α
λέξανδρον, τόν βασιλέα τής Σαξωνίας, τόν βασιλέα
τής Βυρτεμβέργης, τόν μέγα δούκα Κωνσταντίνον,τόν
πρίγκηπα Τουλιέλμον τής Πρωσσίας κτλ.
Μεταξύ τών θαυμασίων στολών τών Αξιωματικών
ήδύνατό τις νά διακρίνη άνθρωπόν τινα πολιτικά ένδεδυμένον,^ δστις περίπου ήτο πεντηκοντούτης. Ό
ξένος αυτός άνέβη τάς κλίμακας τών ανακτόρων παραπλεύρως τοϋ Στρατάρχου Lannes, ό όποιος τόν
παρουσίασεν είς τήν Κλειδοϋχον είπών:
— Κατά διαταγήν τοϋ Αύτοκράτορος ό κ. Τκαϊτε.
παρέλευσιν Ακριβώς πέντε λεπτών ό μέγας
γερμανός ποιητής εύρέθη προ τοΰ Ναπολέοντος. Ή
Μεγαλειότης επρογευμάτιζε καθήμενος πρό αεγάλης
στρογγυλής τραπέζης ή όποια ήτο γεμάτη από βιβλία
καί διάφορα έγγραφα. Οί υπουργοί καί όλα τά μέλη
του βασιλικού οίκου παρίσταντο. ‘Ο Τκαϊτε υπεκλίθη
βα9έως.
«Τό ονομάσας εΐνε Τκαϊτε» είπεν αποτύμως ό
αυτοκράτωρ. Ό ποιητής άπήντησε καταφατι-'ώς Εκ
νέου ύποκλιθείς. —Πόσων Ετών είσθε-, — Εξήκοντα
ίτών, Μεγαλειότατε. — Ποίας τραγωδίας μέχρι τοϋδε
εΧετί γράψει; — Τήν «’Ιφιγένειαν», τόν «Έγμόν,?5
<;Ύο9κου5τον Τάσσον». - Μήπως είδατε
χθες το βράδυ τό θέατρόν μου καί τί Ιδέαν Εσχηαατίσατε παρακαλώ, περί τών ήθοποιών μου; — Θαυμάσιον σύνολον μία Αληθής Αρμονία! — Είμαι ευτυχής
μανθάνων, δτι οί ηθοποιοί μου είνε Αγαπητοί ίν Γεομανία. Ό «Μαχωμέτ» έπαίχθη πολύ καλά, Αλλά
αυτό το έργον δέν είνε φυσικόν, είνε Εντελώς ψευδές.
-Τον μετέφρασα, Μεγαλειότατε. —'Αληθώς λέγετε;
είπεν ό Ναπολέων, τούτο άποδεικνύει δτι ή κοιιική
σας διαφέρει τής Ιδικής μον έδιάβασα τόν Werther
σας. ΒΙσθε νομίζω κ. Τκαϊτε διευθυντής τοϋ θεάτρου
Weimar. —Μάλιστα, Μεγαλειότατε. — Πολύ θά έπεθυμσυν νά ϊδω παίζοντας γερμανούς ήθοποιούς. Μεθαυριον θά υπάγω νά ϊδω τό πεδίον τής μάχης τής
lena με τον αύτοκράτορα τής Ρωσσίας, Απ' έκεΐ θά
μεταβώ είς Weimar- είπέτε άς τόν μέγαν δούκα,
δτι θέλω να ϊδω τό θέατρόν του, ό Talma καί ό Dlicnesnois ΘΑ υπάγουν Επίσης.

Επειτα αποτεινόμενος πρός τόν στρατάρχην Duroc τού λέγει : Πώς πηγαίνουν τά πράγματα είς τήν
Pologne; — Δέν έλαβα ακόμη, Μεγαλειότατε, καμμίαν
ε'ιδησιν τοΰ Soillt. Κάμετέ μου μίαν ακριβή περίληφιν τοϋ πληθυσμού τής χώρας, τών οικονομικών πό
ρων καί τής συγκομιδής της διά τήν διατροφήν ένός
σώματος στρατού άποτελουμένου έξ 80,000 Ανδρών.
Τώρα κ. Τκαϊτε τί φρονείτε περί τοϋ Talma;— Είνε
υπέροχος καλλιτέχνης, ή ένσάρκωσις τής τραγωδίας.
—Θα Επιθυμούσατε κ. Τκαϊτε νά τόν γνωρίσητε ; —
Θά έλογιζόμην πολύ ευτυχής. — Περιμείνατε διότι ό
Talrna^ έρχεται καθ’ έκάστην μετά τό πρόγευμα'
στραφείς δέ αμέσως προς τόν Talleyrand τοϋ λέγει
νά πλησιάση. —Έλαβα άπό τόν Fouche μίαν έκθεσιν
ή οποία δέν είνε καθόλου ευνοϊκή δι ύμας. Ό αύτοκράτωρ Αμέσως έσηκώθη καί διευθύνθη πρός τό
παράθυρον καί συνωμίλησε Αρκετά μέ τόν Talley
rand, έν τώ μεταξύ δέ ό κλειδοΰχος τοΰ Ανήγγειλε
την έπισκεψιν τοΰ βασιλέως τής Βυρτεμβέργης. ‘Ο
αυτοκράτωρ άπήντησε ψυχρώς είς τόν κλειδοϋχον είπών: Δυστυχώς τώρα έχω έπείγουσαν έργασίαν· είπε
είς τον Μεγαλειότατον δτι θά έχω τήν εύχαρίστησιν νά
τόν ϊδω απόψε είς τό θέατρόν. Ό Ναπολέων ήρχισε
νά συνομιλή έκ νέου μέ τόν Talleyrand, Ό κλειδοΰχος Επανήλθε καί ανήγγειλε τόν καλλιτέχνην Talma.
’ Ας είοέλθη αμέσως είπεν ό Ναπολέων. Στρατάρχα,
Lannes, θά Επιθεωρήσω ανριον τό 44 και τό 103
σύνταγμα. Θεσατε είς τήν πρώτην γραμμήν τόν στοατιώτην Girand, ητο είς τό Marengo, είς τήν 32 με
ραρχίαν. Θέλω νά τοΰ ομιλήσω καί νά τόν παραση
μοφορήσω. Τά στρατεύματα όφείλουοι νά φέρωσι μεγάλην στολήν, ή επιθεώρησις θά γείνη εις τάς 5 ή
ώρα. Talma ποιον είνε τό πρόγραμμά σας απόψε,
— ’Ανδρομάχη, Ctnna ή Britannicus. Ή Μεγαλειότη σας δέν έχει είμή νά διατάξη,— Όχι, έπιθυμώ νά ίδιο τόν τ Θάνατον τοϋ Καίοαρος». Κολημέρα
σας, κύριοί μου.
Ό Τκαϊτε καί ό Talma άπεχώρησαν.

*
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Η 'Ολυμπίάς μαθοΰαα ότι ό σύζυγος της Φίλιπ
πος, βασιλεύς τής Μακεδονίας είχ^ε κυριολεκτικώς ζετρελλαθή μέ μίαν ώραιοτάτηυ κυρίαν εκ Θεσσαλίας
κατα-;ομένην, άπεφάσισε μέ κάθε τρόπον νά έκδικηθή
την αντίζηλον της. Εσκεψθη δτι διά νά άγαπηθή τόσον υπό τοΰ συζύγου της ή ώραία αντίζηλός της, θά
πή^δτι μετεχειρισθη τά κοινώς λεγάμενα μα-μα τά ό
ποια ο λαός και σήμερον ακόμη δυστυχώς πιστεύει.
Εφρόντισε λοιπον διά παντός τρόπου γά τήν ’γνιορίση
και αμεσιος την εκαλεσεν είς τα ανάκτορα είς στιγμήν
κατα την οποίαν εύρισκετο εντελώς μόνη. Πράγματι
την όρισθεΐσαν ημέραν καί ώραν ij αγαπημένη τοΰ συζύ'γου της παρουσιάηθη ενώπιον της. ’Η 'Ολυμπίάς
έμεινεν έκθαμβος διά τήν εύμορφιά της καί τήν πα·
ρετηρη απο κεφαλής μιχρι ποδών έζετάζουσα λεπτο
μερώς το θαυμασιον ανάστημά της, τά χαρακτηριστι
κά της και παν δ,τι ώς ηυναϊκα 'έβλεπε. »Σάς συγχω
ρώ, ωραία μου, τής είπεν, εγώ ένόμιζα έτι μετεχειρισθητε μα'για δια να κάμετε τόν σύζυηόν μου τόσον
να σας αγαπήση' σάς βεβαιώ ότι δευ εχετε άνάηκην
αυτών, αφσΰ ή μαγεία εινε επάνω σας, αρκεί μόνου
κάνεις νά σάς ϊδη διά νά σάς ά-γαπήση άμεσος. Και
ούτως η ώραία αντίζηλός της διεφυγε τόν κίνδυνον ό
οπαίος την ηπειλει άπό μέρους τής Βασιλίσσης.
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Μέ τό κβνούργιο γρόνο ή Έλλαος εισέρχεται είς
τήν πολεμικήν ζωήν. Έκάλεσε τα παιδιά της στό
καθήκον. Τούς άνοιξε "τό δρόμο τής άληθείας, τοΰ
έθνικοΰ συμφέροντος. Ήχησε τό σάλπισμα ποΰ θρι
αμβευτικά θά όδηγήση τήν πατρίδα στά Μακεοονικά
εδάφη. Έκεΐ εΐνε ή ζωη τοΰ Εθνους. Εκεί και ή
τιμή του. Άπό τήν φωτεινή δόξα ποΰ άπλετη θά
σκορπισθή μέσα στά Ελληνικά στρατόπεδα, μέσα
στά Ελληνικά χαρακώματα, μέσα στά
Ελληνικά
φρούρια, μέσα στά άτρωτα στήθη τών παλληκαργιών
μας, άπό τή δόξα αύτή θά ξαναογή ή νίκη ποΰ θά
θεμελιώση τό έθνικό μας μεγαλείο. Άπ έκεΐ θά έςρρμήση ή μελλοντική άναγέννησις, άπο τά έδφφη
εκείνα θά έξαπλωθή ή πίστις πρός κάθε Ελληνικόν,
θά σκορπισθή ή αύτοπεποίθησις. 'Ό,τι έξερρίζωσε
καί έμάρανε και ένέκρωσε τό άμαρτωλό παρελθόν
άπό τό χώμα έκεΐνο θά άντλήση τήν καινούργια δύναμι γιά νά ξαναφανή ζωντανό, δροσερό, ωραίο,
άκμαΐο, επιβλητικό.
Ό σημερινός άγών δέν είνε άπό τούς συνετισμέ
νους εθνικούς άγώνας. Δέν πρόκειται νά έκδικήσωμε
τά μαρτύρια τής φυλής μας καί νά χτυπήσωμε στήν
καρδιά τούς έθνικούς μας εχθρούς. Δεν άποβλέπουμε
νά δημιουργήσουμε ήρωας καί νά γράψουμε καινούρ■ για τρόπαια στής άγραφες σελίδες τής ιστορίας μας.
Σήμερον ό 'Ελληνισμός εύρίσκεται ύπό έξαιρετι-

κάς συνθήκας.
Μέσα στή Μακεδονία φιλικά στρατεύματα, Λαοί
ποΰ άνήκουν σέ έθνη πολιτισμένα, σέ έθνη μεγαλα,
δυνατά, θυσιάζονται γιά μάς, γιά τούς αδελφούς μας,
γιά τήν καταπατημένη Μακεδονία, γιά τάς καταπροδοθείσας Ελληνικά? πόλεις. Ή Δράμα, ή Καβάλλα, αί Σέρραι καί τόσα άλλα πολυσήμαντα ση
μεία τοΰ Ελληνισμού, δοκιμάζουν βαρύ τόν έπαχθή
τής δουλείας.ζυγόν καί κατέναντι αύτών παραστέκει
άγρυπνος ό στρατός τών φιλικώ.ν μας ιιαών, έτοιμος
γιά κάθε θυσία, θυσία αίματος καί χρήματος, γιά νά
κτυπήση τό άγριο Βουλγαρικό θηριό ποΰ σπαράσσει
τά σπλάγχνα όλοκλήρων'Ελληνικών πληθυσμών.
Δοκιμάζεται λοιπόν τήν στιγμήν αύτήν ή Ελλη
νική φιλοτιμία, κρίνεται ή ηθική ύπόστασις τής φυ
λής μας, όλόκληρος ή ιστορία μας τίθεται ύπό κρίσιν. Τό μέλλον μας σφυγμομετρειται -άπό, ύπέροχα
’Επιτελεία ποΰ εξετάζουν άν ή Ελληνική καρδια
' είνε μικρή, ευτελής, άναξία νά τρέφη ιδανικά καί ν’
άποβλέπη εις έθνικά ιδεώδη. ’Επιτελεία άξιωματικών
μέσα στά όποια άντιπροσωπεύεται όλοκληρος ή έπιστημονική έκδήλωσις τών νεωτέρων χρόνων, ποΰ
είνε ικανά νά άνατάμουν τήν ψυχήν μας, νά μελε
τήσουν τόν χαρακτήρά. μας, νά διακηρύξουν αν ή
'Ελλάς πρέπει νά ζήση μεγαλυνομένη ή νά σταδιο• δρομήση μέσα σέ κύκλον περιωρισμένον, αδρανής
καί άναξία προσοχής...
Γι’ αύτό τό κίνημα τό παιδαριώδες καί άπερίσκεπτον
< τής Λαμίας καί τών θηίών,έσκόρπισε βαθύ άλγος, αλη
θινό πένθος, έπροκάλεσε πόνον καί πίκρα σέ κάθε ΕλΚ.· ληνική ,ώυντί. Όλοι αίσθανθήκααε τίι ντοοπή.ΚαΙ πε

ρισσότερον τά παλληκάρια μας, οί ύπερασπισταί τής
πατρίδος μας, οί άετόί τών Βαλκανικών πολέμων
καί τά άετόπουλα τής ’Εθνικής Άμύνης. Καί γι’
αύτό ή Σπάρτη, ή Τρίπολις, τό ήρωϊκό Λναπ/.ι, ςητάνε γρήγωρά άπό τή Κυβέρνησι νά τούς καλέση στα
δπλα. Έκεΐ έπάνω στήν αίματόβρεκτη Μακεδονία θά
δείξη ό Ελληνισμός τή δύναμί του, θάσκορπίση την
αίγλη του. θά άπλώση τή λάμψι του, θά κερδίση τόν
θαυμασμό, τήν έκτίμησιν καί τήν άγάπην τών φίλων
μοίζ.
Ή άγνή Ελληνική ψυχή διαισθάνεται τί υπο
χρεώσεις έχει δ σύγχρονος Ελληνισμό; άπέναντι τής
φυλής, άπέναντι τοΰ γένους, απέναντι τοΰ παρελ
θόντος. τοΰ μακρυσμένου άλλά καί τοΰ χθεσινού, απέ
ναντι'‘τής ιστορίας καί γίγας ύπεράνθρωπος θά άποδείξη μπροστά στά μάτια τών Εύρωπαϊκών Λαών δτι
τοΰ άξίζει τό στεφάνι τήςώραίας, τής διαλεκτής ζωής.
❖

Άπό έξωτερικής άπόψεως τά πράγματα άκαθοριστα.Ή Ρωσσική δύναμις άποσυντίθεται καθημερινώς.
Σέ τραγωδία άφάνταστη μετεβλήθη ή Ρωσσική ζωή.
Στό αίσχος τοΰ πολέμου προσετέθη τό αίσχος τής
Ρωσικής άποσυνθέσεως, τοΰ ρωσσικοΰ άλληλοσπαραγμοΰ. Έκεΐ χύνεται αίμα άδελφικόν, διαρπάζονται
περιουσίαι. καταστρέφεται ή οικογενειακή εύτυχ.ά,
τό άσυλον παραβιάζεται άσυστόλως και αίμα αθώον
χύνεται άφθονον ποτίζον τό μελλοντικόν ,δένδρον της
Ρωσσικής άναγεννήσεως. Ή πείνα φρικώδης, απαί
σια παρασύρει είς σπαρακτικάς στιγμάς τά θύματα
της καί μία άγριότης πρωτογενής άνταξία πρός τα
ένστικτα άνημέρων θηρίων κυριαρχεί μέσα στην α
χανή Δημοκρατίαν.
,
, ’,
Άπό τό τραγικόν αύτό χάος άνακυπτει νέος Λαός,με
νέες ιδέες, άντιλήψεις, σκέψεις καί είνε τό άντίρροπον τής σημερινής δδύνης ή άνατολή τής αδριον την
όποιαν περιμένομεν δλοι άνθρωπινωτέραν. υγιεστέραν
ηθικώς πλέον εύρωστον καί περισσότερον πολιτιΛ.Λ.Ζ.

ο ΚΟΣΜΟΣ
did Β. Διατάγματος έκλήθησαν ύπό τά δπλα αί
τελευταίοι σειραϊ τοϋ εφεδρικού στρατού μας.
Είνε τό πρώτον βήμα τής Πατρίδος διά τήν έκπλήρωσιν τοϋ έθνικοΰ προΗ ΕΠΙΣΤΡΛΤΕΥΣΙΣ γράμματος τής Κυβερνήσεως. Ό μάχιμος πληθυ
σμός καλείται ν’ αντιμετώπιση τούς θρασείς Επιδρο
μείς τής Μακεδονικής Γης. Οί μαχηταί, οί μυθικοί
πολεμισταί τής Μακεδονίας καί τής ’Ηπείρου, κα
λούνται νά ύπερασπισθοϋν καί πάλιν τήν τιμήν τής
Πατρίδος, τήν Ελληνικήν Σημαίαν, τά ’Ελληνικά δί

καια,
Ή φωνή τής Πανελληνίου συνειδήσεως εισχωρεί
παντού. Σάλπισμα πολύηχον Ακούεται σέ κάθε, Ελ
ληνική γωνία. Κάθε οτρατευόμενος πρέπει νά αίσθάνετι ενα έγώ πολυσύνθετον, μίαν δύναμιν πολυμερή
‘Η συ αεοινίι έπιστοάτευσις .ένει ασυνήθη Αποστολήν
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για την ~ Ελλαδα. Παρά τό πλευράν ισχυρών συμμά
χων δά διαλάμψη ή υπερήφανη γενναιότης τοϋ "Ελ
ληνας καϊ άπό τόν άλαλαγμόν τής νίκης δ* άντηχήσουν ήπιό απομακρυσμένες γωνίες τής Τής.
Η Ελληνική ανδρεία, τα άδλα καί τά τρόπαια
τα Ελληνικά δεν έχουν τήν στενήν σημασίαν τοΰ το
πικισμού. Θά είναι ό υπερήφανος στυλοβάτης, άπό
τήν κορυφήν τοΰ δποίου δά διαλαλήσωμεν σιήν οι
κουμένη δτι είμεδα δ αληθινός,. δ φημισμένος r Ελ
ληνικός Λαός ποΰ τοΰ άξίζει κάδε τιμή, κάδε υπόληφις, κάδε χάρις και κάδε ένίσχυσις.
♦
*
Κατάρα σ’ εκείνους πόΰ έσπρωξαν τά ’Ελληνικά
παλληκάγια στό αίσχος και στήν ατιμία.
Η Λαμία καί αί Θήβαι άρνοϋνται δτι τους έξέδρεψαν.
Ή Ελληνική Πατρϊς δέν τους
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ αναγνωρίζει. Είναι ξένοι πρός τόν
τοπον, πρός τά αίσδήματά μας, πρός
τά όνειρά μας και τάς ελπίδας μας.
Ο νόμος δ ρυδμιστής τής ζωής, p δαμαστής τής
κτηνωδίας, έπέδηκε βαρείμν \ήν χεΐρά του.
"Αδυσώπητος ανάγκη επέβαλε νά εξάσκηση ολό
κληρη τήν αυστηρότητά του. ’Ελληνικές σφαίρες ένεπάγησαν σέ σώματα σφριγώντα ’Ελλήνων άξιωματικών και στρατιωτών.
Φρίκην προξενεί τό γεγονός άλλα καϊ άνακούφισιν
ή άποφασιστικότης τής Κυβερνήσεως.
Οί δρασεϊζ, οι απερίσκεπτοι, οί υπνωτισμένοι άπό
ελπίδας έωλους, οί διαστρεβλωμένοι τόν νοΰν καί τήν
ψυχήν, είναι οί μεγαλύτεροι τοϋ έδνους έχδροϊ καϊ
υπέρτατον καδήκον έπιβάλλει στό Κράτος νά έπιδιώξη τήν έξόντωσίν τους, δεν εϊνε "Ελληνες. Εϊνε μιαρά
ερπετά που πρεπει μέ πάσαν δυσίαν νά καταστοέψωμεν. Σέ στιγμές τόσον κρίσιμες γιά τόν τόπο, δέν
πρεπει να ζοΰν οί άνίεροι, οί προδόται, οί Ιίουλγαρίζοντες. Ό νόμος τής δικαιοσύνης καϊ τοΰ έδνικοϋ
συμφέροντος ζητοϋν τήν ταχίστην έξόντωσίν τους.
Καϊ ευτυχώς δτι τάς τύχας τοΰ τόπου διέπει μία
ισχυρά δύναμις, πεΰ ξεύρει νά πατάσση εγκαίρως καϊ
άποκαδαίρει τήν ’Ελληνικήν γήν άπό τα έπιβλαβή,
τά έδνοκτόνα ζιζάνια.

* *
Προηγηθη ό κ. Βενιζέλος. Ταχύς επέταξε στά Μα
κεδονικά εδάφη πλησίον στά Αθάνατα παλληκάρια
μΜς. "Εσπευσε ατούς καταυλισμούς των, στά χαρακώ
ματα των, στους ενδόξους
ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
λοφους ποΰ καθηγίασε τό
άίμά τους, ό ακατάβλη
τος πατριωτισμός τους. Έκεϊ συνωμίλησεν, έσφυγμομέτρησεν, έσκόρπισεν ενθουσιασμόν, χαράν. Τά
στρατεύματα τόν ύπεδέχθήσαν με τόν άγιον ενθου
σιασμόν ποΰ γεννάται ακράτητος στής μεγάλες στιγμές
τήζ ζωής μας.
"Ενα θυμίαμα αρωματισμένο άπό όνειρα δόξης, άπό
πίστιν πρός τήν νίκην, άπό στοργήν πρός τούς βου
λωμένους αδελφούς μας, άπό άφοσίωσιν πρός τήν ε
λευθερίαν, ελαφρό, άναζωογονητικό, ηδονικό, περιέ
βαλε τόν άκατάβλητον "Αρχηγόν τής φυλής. Τό
ήρεμο, το βαθύ βλέμμα του έβαπτίσθη μέσα στής εύ
μορφες εικόνες τοΰ πατριωτισμού καϊ άπό τήν ευγε
νικήν του ψυχή άνεπήδησε μιά θερμή προσευχή πρός
τήν θεότητα ποΰ εϊνε στημένη στήν καρδιά κάθε αγνού
καϊ αληθινού πατριώτου. Τόν κ. Βενιζέλον διεδέχθη
ο Βασιλεύς "Αλέξανδρος.

~ Ο νεαρός Μονάρχης άνέπνευσε καϊ αύτός τά άγνά
μΰρά τής Ελληνικής αυτοθυσίας καϊ άπό τήν πολε
μικήν ζωήν, και από τό άκατάβλητο σθένος τού
Ελληνικού πατριωτισμού ήρύσθη τήν πίστιν πρός τό
ιστορικόν μέλλον τής πατρίδος μαζ.
Τ δ μέτωπο έδονήδη άπό ίαχάς. Ήσαν αί
Ιαχαϊ τής χαράς, τοΰ πανηγυρισμού. Έσυμβόλιζαν
την αίωνίαν ανοιξίν τής έδνικής ζωής ποΰ καιεργάζειαι σήμερον ύ "Ελλην στρατιώτης στα Μακεδονικά
έδάφη,
*
* *
Αί Άθήναι άπεδέχθησαν μέ ιδιαιτέραν χαράν τόν
άρχήστράτηγον των συμμαχικών τής Μακεδονίας
στρατευμάτων Στρατηγόν κ. Γκυγιωμά.
"Οτι προέρχεται καί δτι
Ο Κ. ΓΚΥΓΙΩΜΑ
Ανήκει στήν Γαλλία εϊνε

προσφιλές στόν Ελληνικό
Λαο. Τήν Γαλλικήν Σημαίαν ό Ελληνικός Λαός τήν
χαιρετίζει δπως καί τήν Ιδική του. Τούς ήρωας τής
Γαλλίας, τούς ύπερόχους ύπερασπιστάς τής τιμής της,
τούς δημιουργούς τής δόξης της, δπως δ φιλοξενη
θείς Αρχιστράτηγος κ. Γκυγιωμά, τούς περιβάλλει
μέ τήν λατρείαν, μέ τήν άφοσίωσιν έκείνην ποΰ αι
σθάνεται τήν Ανάγκην νά επίδειξη διά τούς ίδικούς
του Ήρωας, διά τούς ίδικούς του ύπερασπιστάς.
Είναι εύνόητον, έν τοιαύτη περιπτώσει μέ ποιον
ενθουσιασμόν, μέ ποιαν εγκαρδιότητα, μέ ποια συν
αισθήματα αγάπης ύπεδέχθημεν τόν ένδοξον Γάλλον
Στρατηγόν δ όποιος άντιπροσωπεύων τήν Γαλλίαν συμ
βολίζει καί τήν ένωσιν τής μικράς Ελλάδος μετά
τών μεγάλων φίλων της.
> *
* *
Ο κ. Κ. Μελάς. ό Βουλευτής τών Ίωαννίνων καί
Πρόεδρος τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου τής πόλεώς μας
Ανέλαβε μετ’ άλλων συμπολιτών μας τήν πρωτοβου
λίαν πρός σύστασιν ΣυνΣ1ΝΔΕΣΜΟΣ1ΠΕΡ ΤΩΝ δέσμου ύπέρ τών τραυμαΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΤΟΤ τιών τοΰ πόλέμου.
ΠΟΛΕΜΟΥ
Ή πατριωτική πρωτο
βουλία τοΰ κ. Μελά εύρε
πρόθυμον αρωγόν τόν κ. Βενιζέλον πρωτοστάτησανca
κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν τών Αρχικών ιδρυτών.
Κατά ταύτην έτέθησαν at βάσεις τοΰ μεγίστης χρη
σιμότητας Σωματείου τούτου καί μαζή μέ τάς πρακτικάς. αποφάσεις τών ιδρυτών, έφ’ ών δ δξΰς ’Αρχη
γός τών φιλελευθέρων επέθεσε τήν σφραγίδα τής
ένισχύσεώς του, έλήφθησαν δλα τά υλικά καί ήθικά
μέσα διά νά έπιτευχθή ό εύγενικός σκοπός τοϋ νέου
Σωματείου.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι.τό παράδειγμα τοϋ εύγενικικοΰ Αρχηγού μας καί τοΰ γεναιοδώρου κ. Κυριακίδου τήν δωρεάν θά έπακολουθήση πρόθυμος καί
ταχεία ή ύποστήριξις τής Έλλ. Κοινωνίας.
*
* *
Ό 'Υπουργός τής Σςγκοινωνίας κ. Παπαναστασίου,
ένας άπό τούς πολιτικούς τής. νεωτέρας άντιλήψεως,
τής θετικής εργασίας και ξτής άσφαλοΰς κρίσεως
έπεσκέφθη τήν 'Αρκαδίαν
Ο κ. ΠΑ11ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ1 καί τήν Λακεδαίμονα.
Εύρεν εύκαιρίαν έπευφημούμ;νος άπό τούς λαούς ιών ’Επαρχιών αύτών νά

έπιδείξη δλην τήν ευγένειαν τοΰ χαρακτήρος, τήν 6αθυνοιαν τών στοχασμών, τήν αγνότητα τής ιδεολογίας,
τήν σταθερότητα τοϋ φρονήματος, τήν πίστιν πρός
τήν πολιτικήν τοϋ έκλεκτοϋ άρχηγοϋ μας.
Έπίλεκτον μέλος τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, μέ
συναρπάζουσαν ευγλωττίαν, μέ πλοΰτον έπιχειρημάτων, μέ άφθονίαν γνώσεων έκήρυξεν τό Εύαγγέλιον
τοϋ δρθολογισμού καί υπηρέτησε διά μίαν άκόμη φο
ράν τά ΰψιστα έθνικά συμφέροντα, ποΰ άπό στιγμής
είς στιγμήν διακυβεύονται υπονομευόμενα άπό τήν τύφλωσιν καί τόν φανατισμόν τών Ύποελλήνων.
*
!

* *

Ή άρρώστια τοΰ κέρδους ποΰ προσέβαλε τά ένενήντα εννέα εκατοστά τών ’Αθηναίων έγιναν^Αφορμή
νά λείψη κάθε σεβασμός πρός τό ίερόν δένδρον τής
Άθηνάς Ό αιωνόβιος ΈΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
λαιών τής Άτικής συνΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ
τρίβεται, διατεμαχίζεται,
κατακόπτεται,μεταβάλλε
ται είς δκάδας ξύλων ποΰ Ακριβοπληρώνει δ ’Αθη
ναίος καταναλωτής, είτε φούρνιαρης, είτε έργοστασιάρχης λέγεται. Ή άπηνής αύτή λεηλασία τής Έληάς
μέσα στάς ’Αθήνας, δίνει .ιδέαν τής άλλης καταστρο
φής ποΰ ύπέστη τό δένδρον στάς πικράς αύτάς ήμέρας

διωρίσθή δ. κ. Γρίβας πολιτευτής Αιτωλοακαρνανίας.
—Συνελήφθη ό πρώην Πρωθυπουργός τής Γαλλίας
κ. Καγιώ.
■—'Ο Ήγεμών τής Αλβανίας Έσσάτ Πασσάς προ
ερχόμενος έκΠαρισσίων διήλθε τής πόλεώς μας μεταβαίνων είς Θεσσαλονίκην.
— Ή Βουλή συνεκλήθη εντός τού ’Ιανουάριου,
λόγφ δμως τής στάσεως τής Λαμίάς έματαιώθη ή
σύγκλησις διά τόν επόμενον μήνα.
—Ή φιλελληνίς Κυρία Μαίρη Χούντες είς τήν άκάματον δράσιν τής όποιας περιερχομένης τάς πόλεις
τής Ελλάδος καί δμιλούσης, οφείλεται ή συλλογή
ίκανών ποσών διατιθεμένων διά τού 'Υπουργείου τής
Περιθάλψεως ύπέρ οικογενειών τών ύπό τά δπλα άνδρών καί θυμάτων τού πολέμου, άπέστειλεν εσχάτως
καί έτέρας ?764 δραχμάς, προϊόν διαλέξεως αύτής
εν Μεσολογγίφ, τάς δποίαςχ δ Υπουργός τής Περιθάλψεως διά τού Διευθυντοΰ τού 'Υπουργείου κ.
Ήλία Μελισουργοΰ διεβίβασεν είς τό έν Καλλιθέα
Νηπιοτροφείον θυμάτων.

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΙΝΟΣΙΪ ΤΗΣ ΪΤΡΑΤΙΟΤ. ΤΜΪΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

Γίνονται δεκταί διά τό στράτευμα·
πδΰ διερχόμεθα.
, Είναι άλήθεια, δτι αί σημεριναι συνθήκαι τής ζωής
1) Ατελείς έπιστολα’. μέχρις 20 γραμμαρίων. Αί
δέν έπιτρέπουν δισταγμούς καί άμφιταλαντεύσεις, πέραν τού βάρους τούτου έπιστολαί ύπόκεινται είς τά
άλλά γιά κάθε πράγμα υπάρχει και τό δριον. Έκεϊ νόμιμα τέλη.
άς σταματήση ή άπληστεία’καί πρό αύτοΰ οί Αρμόδιοι
2) Ατελή ταχυδρομικά δέματα μέχρι δύο χιλιό
γραμμων. Πέραν τού βάρους τούτου δέματα δέν γί
όφείλουν νά λάβουν τά μέτρα’ τους.
νονται δεκτά.
*
* *
3) Ατελείς ταχυδρομικί έπιταγαί μέχρι ποσού 25
'Ο έπίλεκτοςλογογράφος,ό ύπέροχος λαξευτήςγλωσ- δραχμών. Έκδοσις επιταγών πέραν τοΰ ποσού τομτου
σολογικών μορφών/δ γνωρίζων μέσα στήν λιτή του δέν έπιτρέπεται.
φράσι νά παρεμβάλλη μία μεγαλειώδη έξαρσιν, δ χα
Ή κατάθεσις διά τό’στράτευμα άλληλογραφίας
ράκτης εικόνων ποΰ έγγί-’ καί τών ταχυδρομικών δεμάτων ώς καί ή έκδοσις τών
Ο κ. ΠΑΠΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ζουν βαθειά τό μυαλό καί ταχυδρομικών' έπιταγών, θά ένεργήται είς τά πολι
τήν ψυχήν, δ έμπνευσμέ- τικά γραφεία. Έξαιρετικώς έν Άθήναις τά ταχυδρο
νος άπό τήν δύναμιν τής ζωής,τής πάλης καί άπό κάθε μικά δέματα θά κατατ θενται μόνον είς τό Κεντρικόν
γενναίο συναίσθημα κ. Παππαντωνίου είς σειράν δη ταχυδρομεϊον.
μοσιευμάτων του, είς διαφόρους έφημερίδας, έσκόρπιΣυνεπώς τό κοινόν είς όύδεμίαν άμεσον συνάφειαν
σεν Αφειδέστατα έντυπώσεις άπό τό μέτωπο.
θά έρχεται μέ τά στρατιωτικά ταχυδρομεία.
Άπό τά χώματα, καί τούς λόφους, και τής φάραγΉ πρός τούς στρατιωτικούς έν γένει άπευθυνομένη
γες καί τής πλαγιές τής Μακεδονίας άπεκόμισε χι- άλληλογραφία δέον νά φέρη έν τή έπιγραφή καί μελίων ειδών εύμορφιές ποΰ μόνβν ένας Παππαντωνίου γάλοις γράμμασιν.
είναι ικανός τά ύμνηση, νά ψάλη, νά έξωραΐση.
1) Τό δνοματεπώνυμον τού παραλήπτου,
2) Τόν βαθμόν αύτοΰ.
3) Τό σύνταγμα καί τόν λόχον ή σχηματισμόν,
ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
έν ώ ύπηρετει ούτος, καί
4) Τόν Αριθμόν τοΰ ταχ. τομέως τοΰ προορισμού.
Απαγορεύεται ή έπί τής έπιγραφής άντικατάστα— Άνέλαβε τήν άντιπροεδρείαν τοΰ Υπουργικού
Συμβουλίου ό κ.Ρέπουλης άποσυρθείς έκ,τοΰ Υπουρ σις τοΰ άριθμοΰ τοΰ ταχυδρομικού τομέως διά τού
τόπου τής διαμονής τοΰ παραλήπτου.
γείου τών ’Εσωτερικών.
Ή Αναγραφή τού όνοματεπωνύμου καί τής διευ— Ό κ. Ρακτιβάν διωρίσθη 'Υπουργός τών Εσω
θύνσεως τών αποστολέων είναι ύποχρεωτερικών.
.
—Έπίσης παραιτηθέντος τοΰ κ. Εμπειρικού οιω- τική.
Συνισταται είς τους αποστολείς ή εύαναγνώστως
ρίσθη υπουργός τοΰ ’Επισιτισμού δ κ. Βουρλούμης
σύνταξις τοΰ περιεχομένου τών επιστολών, καθ ότι
Βουλευτής ’Αχαίας καί Ήλιδος.
αί δυσαναγνώστως γεγραμμέναι τοιαΰται δέν θά δια—Ή έκλογή τού κ. Βουρλούμη έπεκροτηθη παρ.
βιβάζωνται είς τόν προορισμόν των.
δλων.
ΓΕκ τοΰ 'Υπουργείου τής Συγκοινωνίας) .
__ 'Υφυπουργός τού 'Υπουργείου τών στρατιωτικών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Φέρεται είς γνώσιν τών προσφύγων δτι άπό της
προσεχοΟς Δευτέρας 15ης τρέχοντος μηνός ’Ιανουά
ριου θά άρχίσωσι λειτουργοΰντα 3 λαϊκά ιατρεία
έν έν τη συνοικία Παγκρατίου έν έν τή'συνοικία 'Αγ.
Φιλίππου καί έν έτερον έν τή συνοικίφ 'Αγίου Δα
νιήλ. Είς τά ιατρεία ταϋτα δέον νά προσέρχωνται .οί
πρόσφυγες οί έχοντες άνάγκην ιατρικής περιθάλψεως,
δπως έξετάζωνται παρά τών έπί τών πρόσφύγων
ιατρών, οί'τινες άπό τής ρηθείσης άνωτέρω χρονολο
γίας θά έγκατασταθώσιν είς τά ιατρεία.
Τάς συνταγάς των οί πρόσφυγες θά έκτελώσιν άπό
τής ρηθείσης χρονολογίας καί έφεξής μόνον είς τό
συσταθέν λαϊκόν φαρμακείου παρά τόν κήπον τοΰ
Κλαυθμώνος (έναντι 'Υπουργείου Οικονομικών.)

Άνακοινοΰται δτι τό Ύπουργεϊον Περιθάλψεως
ίδρυσεν έν τφ Νοσοκομείω ή «Σωτηρία» τμήμα πεντήκοντα (50) κλινών άποκλειστικώς διά τούς φυματικούς στρατιώτας τούς προσβληθέντας έν τφ στρατώ
πρός δωρεάν νοσηλείαν των. Οί ένδιαφερόμενοι δέον
ν ’ άποτείνωνται πρός τό 'Υπουργεϊον τής Περιθάλψεως πρός εισαγωγήν των είς τό ρηθέν ώς άνω
Νοσοκομείων.

Έκ τοϋ ‘Υπουργείου Περιθάλψεως

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ
Κατεσχέθη είς χεΐρας τής Πηνελόπης Νότα κα
τοίκου ’Αθηνών προσφυγικόν βιβλιάριο;; έπ’ όνόματι
τρίτου δπερ αϋτη έξεμεταλλεύετο καί έμηνύθη πρός
τήν Εισαγγελίαν τών έν Άθήναις Πλημμελειοδικών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

,

Πρδς άπάσας τάς ένταΰΰα έκδιδομένας Έλληνικςά "Εφημερίδας

Παρατηρήσαντες δτι πόλλαΐ τών έφημερίοων ύπ0"
βάλλουσιν είς τό Ύπουργεϊον δικαιολογητικά πρόί
πληρωμήν άντιτίμου διαφόρων δημοσιεύσεων ας κα"
ταχωρώσι λαμβάνουσαι ταύτας έξ άλλων έφημερί"
δων άνευ πρός τοΰτο έγκρίσεως ήμών, παρακαλοΰμεν δπως πρός άρσιν τής άνωμαλίας ταύτης αί διάφοροι έφημερίδες καταχωρώσιν τότε μόνον τά διά"
φορά άνακοιτωθέντα τοΰ Υπουργείου δπόταν λαμβά"
νουσιν έγγραφον πρός τοΰτο έντολήν ήν δέον νά επισυνάπτωσιν είς τά υποβαλλόμενα έκάοτοτε δικαιολογητικά διά τήν έκδοσιν τοΰ άπαιτουμένου χρηματικού
έντάλματος καθόσον τό λογιστήριον δέν έγκρίνει άνευ
τών άπαραιτήτων δικαιολογητικών οίανδήποτε τοιαύτης φύοεως δαπάνην.
'Ο 'Υπουργός
2. Σιμός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Άνακόινοΰται ύπό τοΰ Υπουργείου τής Περιθάλψεως δτι είς τάς θηλαζούσας πρόσφυγας μητέρας θά
χορηγήται δωρεάν τροφή είς τά ύπό τούτου ίδρυθέντα τρία διανεμήτηρια τών οικονομικών συσσιτίων.
Πρός τοΰτο δέον νά άποταθώσι αύται είς ταϋτα, κεί
μενα έν τη συνοικία 'Αγίου Φιλίππου, έν τη συνοι
κία Παγκρατίου καϊ έν έτερον έν τή συνοικία 'Αγίου
Δανιήλ, δπως λάβωσιν όδηγίας διά τόν τρόπον καθ’
δν θά λαμβάνωσι τήν τροφήν των. ’Επίσης καί πάντες οί άποροι πρόσφυγες δύνανται νά ζητώσι τροφήν
έκ τών οικονομικών συσσιτίων έναντι καταβολής τοΰ
άντιτίμου αύτής.
(Έκ τοΰ τμήμ. τών προσφύγων τοΰ Ύπ. Περιθάλψεως)

(Έκ τοΰ ‘Υπουργείου Περιθάλψεως)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Γενομένης έξελέγξεως τών βιβλιαρίων τών περιθαλψιούχων οικογενειών τών ΰπηρετούντων άνδρών είς
’Αθήνας καί Πειραιά ΰπό άνωτέρων υπαλλήλων τοΰ
"Υπουργείου Περιθάλψεως παρακαλούνται δσαι περιθάλψιοΰχοι οικογένεια', στρατιωτών ήλλαξαν κατοι
κίαν νά σπεύσωσι νά δηλώσωσι τούτα είς τό παράρτάμα τοΰ Υπουργείου Περιθάλψεως (οδός Βουκουρεστίου 22) περί ώραν 4—5 μ. μ. καθόσον μήεΰριοκόμεναι είς τήν δηλωθεϊσαν κατοικίαν των κατά τήν
επίσκεψιν τών επιθεωρητών, θά διατρέςουν τόν κίνδυ
νον νά ιδουν όιακοπτόμενον τό χορηγούμενου αυταϊς
επίδομα.
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Περιθάλψεως)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Jid τάς περι&αλ·ψιούχους οικογένειας στρατιωτών

Κάθε οικογένεια, δταν άλλάσση κατοικίαν και μετοική εις άλλην ενορίαν άλλης ’Επιτροπής τής αυτής
πόλεως, (καί ιδίως τών ’Αθηνών και Πειραιώς) ή είς
περιφέρειαν άλλης Νομαρχίας, πρέπει άνευ αναβολής
νά γνωστοποίηση τοΰτο καί είς τάς δύο Έπιτροπάς
και εις τήν Νομαρχίαν διά νά γίνη είς τό μητρφον
ή αναγκαία μεναφορά είς τήν νέαν ενορίαν, όποθεν
εφεξής θά πληρώνηται μή έπιτρεπομένης τής έξακολουθήσεως τής πληρωμής ΰπό τής Παλαιάς ’Επιτροπής.
Τό βιβλιάριού κοοτεϊται πάντοτε είς χείρας του αρ
χηγού τής οικογένειας καί έπ’ ούδενί λόγω είς χεΐρας
άλλου τινός, ούτε τοΰ στρατιώτου, ούτε μέλους τής
’Επιτροπής, ή όποια μόνον δικαίωμα έχει νά ζητά,
τήν έπίδειξι·, τοΰ βιβλιαρίου, καί ούχί νά κρατή διαρ
κώς αύτό.
Αί περιθαλψιοΰχοι οίκογένειαι τών στρατιωτών δέν
υποχρεοϋνται ουδέ επιτρέπεται δι’ οίονδήποτε λόνον,
ούδε υπό τύπον δώρου νά άφίνωσι ποσοστόν τι ούτε
είς τάς έπιτροπάς, ούτε είς άλλον τινά, διότι καί τό
ελάχιστον είναι άδικος στέρησις τής άπο’οου οίκονενείας τοΰ στρατιώτου.
Τό επίδομα πρέπει νά είσπράττηται άπό τόν αρχη
γόν τής οικογένειας, (σύζυγον ή πατέρα ή μητέρα
κ.λ.π.), ουδέποτε δέ από τόν στρατιώτην.
Τά άνωτέρω μέτρα προβλεπόμενα ΰπό τοΰ νόμου
καί άφορώντα αύιό τό συμφέρον τών περιθσλψιούχων
οικογενειών, πρέπει νά τηρώνται ακριβώς ΰπό τούτων,
και δταν αυται συναντώσι προσκόμματα νά ποοσέλθουν
είς τά Γραφεία τοΰ Υπουργείου Περιθάλψεως (οδός
Βουκουρεστίου 22) περί ώραν 4—5 μ. μ. πρός έκφρασιν τοΰ παραπόνου των.
(Έκ τοϋ Ύπ. Περιθάλψεως)
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Διά χώρον μικρότερον αί τιμα'ι άνάλογοι
Δι είκονργραφημένας διαφημίσεις, δι’ έξ τεύχη η περισσότερα ίδιιίτεραί σνμφωνίαι.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακ',ον.
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν.τρίπρακτον.
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ΚΔΕΦΤΟΙΗΗ’ΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρα: tov.
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον
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μονόπράκτον, μεταφρασθέν εις τήν'Αγγλικγ,ν.
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^τορικόν μυθιστόρημα
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον. ΙΙάντα διδαχΒέντα άπό τής 'Ελλ. Σκηνής
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων . . . . . λ
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Σειραι τής «ΕλληνικήςΈπιφεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.Γ'. Δ'. Ε' ΣΤ'.
,Ζ'. Η . καιΘ.έτουςπωλοΰνται εΙςτάΓραφεία μίςπςος25 φρ. έκαστη.
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13—15 Στοά. ’Αρσάκειου
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Πιάνα καί άερρκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
"Ολα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά. μανδολίΤά, κιθάρες, σάλπιγγες'καί τύμπανα διά προσκόπους και τά έξαρτήιιατα αύτών.
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Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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