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*ΑΙ ΘΗΡΙΩΛΙΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ
Ή Ελληνική Κυβέρνησις διά τοΰ Υπουργού τών 

’Εξωτερικών κ. Πολίτου κατήγγειλεν είς τά Σύμμαχα 
καί ούδέτερα Κράτη, διά σθεναράς διαμαρτυρίας, δλα? 
τάς θηριωδίας τής Βουλγαρικής φυλής.

'Η άνασύστασις τοΰ Βουλγαρικού Κράτους, άνικά- 
νου άπό χαρακτήρας, άπό φυλετικής καί ψυχικής 
καταστάσεως, νά αίσθανθή τού πολιτισμού τάς ύπο- 
χρεώσεις, τοΰ στοιχειώδους άνθρωπισμοΰ τό καθήκον, 
ουδεμία άμφιβολία δτι θά θεωρηθή ήμέραν τινα, υπό 
τής Ιστορίας, ως έργον αίσχους, ώς κηλίς άνεξίτη- 
λος, ώς πληγή ανίατος είς τά στήθη τής εύρωπαϊκής 
οικογένειας τών έθνών.

Αί πονηραί αύταΐ ήμέραι, πού μεταβάλλουν τούς πολι
τισμένου; άνθρώπους είς θηρία, παρουσιάζουν τά όντως 
άγρια αύτά, τά αίμοβόρα αύτά θηρία, πού καλούνται 
Βούλγαροι, μέ τάς πλέον φρικιαστικάς ωμότητας. 
Καί δλη αύτή ή άπανθρωπία, ή σκληρότης έξαπελύΟη 
έναντίον τής εύγενεστέρας φυλής τοΰ κόσμου, εναν
τίον έκείνων πού άνύψωσαν τά δόγματα τής άλληλεγ
γύης είς περιωπήν παγκοσμίου θρησκείας. Έξω άπό 
τήν θρησκείαν αύτήν εόρέθη μόνη ή φυλή αύτή τών 
άγριων Βοθλγάρων, τών προαιωνίων εχθρών το0 
'Ελληνισμού. Οί άτυχεΐς Σέρβοι δέν έδοκίμασαν δλι- 
γώτερον τής θηριωδίας των, τους αιματηρούς, τούς 
τυραννικούς νυγμούς άλλά και οί Έλληνες τής 
Μακεδονίας θύματα τής ωραίας ιδέας τής έλευθερίας 
ύπέστησαν τά πάνδεινα άπό τά λυκοειδή αύτά δί
ποδα, τά όποια καλοΰμεν Βουλγαρικήν φυλήν.

’Ερημώσεις, λεηλασίαι, διαρπαγαί, μετατοπίσεις, 
«φαγαί, άτιμώσεις και παντός είδους κακώσεις έν

συνδυχσμώ πρός τήν πείναν, τό ψύχος, τά μαρτύρια 
ήσαν τά μέσα τής έξοντώσεως τών κατοίκων τής Μα
κεδονίας.

Ούδέ ίχνος άνθρωπισμοΰ, ούδέ ίχνος πολιτισμού, 
ούδέ ίχνος εύσπλαγχνίας, φιλανθρωπίας στάς ψυχάς 
τών άνθρώκων αύτών.

’Επίσημοι έκθέσεις μετ’ άποτροπιασμοΰ άποκαλύ- 
πτουν τήν ψυχικήν σύνθεσιν τού Λαού αύτοΰ πού μό. 
νον τό έγκλημα καί ή θηριωδία άποτελούν τά έκδηλα 
γνωρίσματά του.

Είναι καθήκον πλέον ύπερτάτης έθνικής άλληλεγ- 
γύης, ή άπομάκρυνσις τών θηρίων αύτών άπό τάς 
έλληνικάς μας επαρχίας τής Μακεδονίας. Είναι καθή
κον στοιχειώδες πρός τά ελληνικά αίσθήματά μας, ό
δ πόθος νά άποκαθάρωμεν τά Μακεδονικά εδάφη άπό 
τό άγος πού έπικάθηται έπ’ αύτών. Καί το καθήκον 
αύτό πλήρως τό κατανοεί ό. Ελληνικός Λαός σπεύ-
δων μετά πανηγυρικών έκδηλώσεων χαράς νά προσέλ-
θη είς τάς τάξεις τού στρατού ό όποιος θά έχη τήν
τιμήν νά προσφέρη είς μυριάδας άδελφών ώς πολύτι
μον δώρον τήν έλευθερίαν, τόν σεβασμόν τοΰ άτόμου.

Βεβαίως’ή ιστορία τού έγκλήματος καί τής βαρβα
ρότητας έν Βουλγαρία θά σταματήση είς τό σημεΐον
αύτό. Τά έλληνικά δπλα θά έπέλθουν έξυγειαντικά
τοΰ ψυχικού ρύπου ένός Λαού ό όποιος κατ’ ούδένα
λόγον έπρεπε νά συζή καί νά συνυπάρχη μετά τών
Εύρωπαϊκών Λαών. ’Εάν δέν τόν έξαλείψουν θά τόν 
συνετίσουν τούλάχιστον διά πολλούς αιώνας παρα- 
λύοντα τήν ψυχικήν άποσύνθεσιν τών βαρβάρων γειτό
νων μας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

ΠΟΙΑ Η ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ζήτημα σοβαρώτατον οικονομικής φύσεως προβάλ- 

λει άπό τίνος είς τήν χώραν μας. Τό ζήτημα τής 
ύπε ρπληθωρικής συγκεντρώσεως χαρτονομίσματος εις 
χεΐρας τοΰ ’Εμπορικού, τοΰ Βιομηχανικοΰ, τοΰ Ναυ
τιλιακού, τοΰ Γεωργικού καί έν γένει τοΰ παραγωγι
κού καί έργαζομένου κόσμου τής πατρίδος μας.

Είναι άναμφισβήτητον δτι λόγω τής ύπερτιμήσεως 
των προϊόντων τής Γής, λόγω των κολοσσιαίων έσό- 
δων τής Ναυτιλίας, λόγφ τής έπί μακράν συντηρή- 
σεως είς τήν Ελλάδα χιλιάδων ξένων, λόγω τής 
ύπερτιμήσεως των άκινήτων, των βιομηχανικών προϊ
όντων καί των παντός είδους συναλλακτικής μορφής, 
ή ιδιότητάς άντικειμένων, βαίνει αύξουσα έκ παραλ
λήλου καί ή ποσότης τοθ κυκλοφορούντος τραπεζι
κού γραμματίου είς τήν χώραν.

Υπολογίζονται δτι εύρίσκονται είς κυκλοφορίαν 
άνω των 850,000,000 δραχμών χαρτονομίσματα τά 
όποια ούδέποτε άλλοτε είχον άνέλθη πέραν τοΰ ποσοΰ 
τών 300,000,000 δρ.

"Ολη δέ αύτή ή πλήμμυρα τοΰ χαρτονομίσματος 
πρόκειται νά λάβη μεγάλειτέραν έκτασιν καί έντασιν 
λόγφ τών προκαταβολών τάς όποιας οί Σύμμαχοί 
μας θά δώσουν εις τήν Ελλάδα προς έντελεστέραν 
κατάρτισιν τών πολεμικών μας δυνάμεων.

Καί είναι άληθές δτι έκ τής·τοιαύτης πληθωρικής 
έκδόσεως Τραπεζικού γραμματίου ούδείς κίνδυνος 
ύπάρχει ύποτιμήσεως τής Ελληνικής δραχμής, έφ’ 
δσον καί τό έκδιδόμενον ήδη καί τό μέλλον νά έκ- 
δοθή χαρτονόμισμα έχει Ισου ποσοΰ άντίκρυσμα είς 
χρυσόν κατατεθειμένον εις τάς Τραπέζας τών Συμμα
χικών μας Κρατών.

’Ασχέτως δμως πρός τόν άνύπαοκτον αότόν κίν
δυνον, γεννώνται λόγφ τής πληθωρικής έμφανίσεως 
καί κυκλοφορίας χαρτονομίσματος, άλλα συμπτώματα, 
άλλαι κοινωνικαί έκδηλώσεις βαρύνουσαι έπί τής 
ζωής όλοκλήρων τάξεων.

Μία δέ τών σοβαρωτέρων αύτών έκδηλώσεων είναι 
άναμφισβητήτως ή άκρίβεια τών πρός τό ζήν έφο- 
δίων, άκρίβεια τής όποιας τάς συνεπείας τόσον βα- 
ρέως φέρομεν άπό διετίας ήδη όλόκληρος ό έλληνικός 
Λαόο.

Ή άμετρος, ή μή λελογισμένη χρήσις χρήματος 
άκόπως μάλιστα κτηθέντος, ό άφειδώλευτος αύτοΰ. 
διασκορπισμός, ή χρησιμοποίησις αύτοΰ μακράν άπό 
κάθε σκέψιν οικονομίας καί ένάποταμιεύσεως, ή δι’ 
αύτοΰ έξάσφάλισις δχι τών άναγκαίων καί άπαραι- 
τήτων τής ζωής, κατά τάς κρισίμους αύτάς τής άν- 
θρωπότητος στιγμάς, άλλά ή πρόσκτήσις χωρίς υπο
λογισμόν, χωρίς δισταγμόν, χωρίς σκέψιν οίουδή- 
ποτε άντικειμένου εις οϊαν δήποτε τιμήν, τιμήν έγ- 
γίζουσαν καί ύπερβαίνουσαν τά δρια τής έγκλημα- 
τικής αισχροκέρδειας, έν συνδυασμφ πρός τάς με- 
γάλας καί δυσυπερβλήτους δυσκολίας τής μεταφοράς 
καί έξευρέσεως τροφίμων καί άλλων άναγκαίων τοΰ 
βίου, είνε μία άπό τάς κυριωδεστέρας άφορμάς τής 
υπερβολικής, τής τυραννικής αύτών ύπερτιμήσεως.

Είνε δέτοΰτο τόσρν φανερόν, τόσον ζωντανόν, τό
σον προφανές καί άναμφισβήτητον είς δλους μας, ποΰ 
άρκεϊ καί μόνον νά άναμνησθή ένας έκαστος έξ ήμών 
ποσάκις έσκέφθη καί έβροντοφώνησε: «Άς έλειπον 
»άπό τάς ’Αθήνας, έπί παραδείγματι, οί έφο πλισταί 
»—δ προχειρότερος τύπος τοΰ πλουτίσαντος άκόπως 
» Έλληνας έπιχειρηματίου — καί θά τρώγαμε καί 
»κρέας καί βούτυρο καί τυρί καί θά είχαμε ζάχαρι, 
»άλεθρι, λάδι, δσπρια σέ τιμάς λογικάς, προσιτάς 
»είς τά λαϊκά βαλάντια».

Άλλά άς έπακέλθωμεν είς τάς άφορμάς τής άφο- 
ρήτου έπιβαρύνσεως τών πρός τό ζήν έφοδίων διότι 
τό ζήτημα είναι άξιον σοβαράς μελέτης καί είναι 
άνάγκη είς πάσαν περίστασιν νά τονίζεται ή σημα
σία του διά νά ληφθοΰν μέτρα περιστολής τοΰ κακοΰ. 
Μία λοιπόν άπό τάς άφορμάς αί όποϊαι ένισχύουν 
καί διευκολύνουν τήν διαρκή ύπερτίμησιν τών ειδών 
τής πρώτης άνάγκης είναι καί τό άκατάρτιστον καί 
άπαρασκεύαστον τοΰ Έλληνας διά τήν έναποταμίευ- 
σιν. ’Ελλείπει τελείως άπό τόν τόπον μας τό πνεΰμα 
τό πρακτικόν, τό πνεΰμα τής λελογισμένης οικονο
μίας. ’Ελλείπει ή έπιστημονική έργασία διά τήν συ
στηματοποίησα όργανωμένης άποταμιεύσεως.Είς άλλα 
κράτη προηγμένα στό δρόμο τοΰ πολιτισμού τόν ύπέ- 
ροχον αύτόν Κοινωνικόν θεσμόν τής έναποταμιεύσεως 
έξυπηρετοΰν αί συγκεντρώσεις τής δραχμής ή καί

μετεδάλλετο είς τεραστίαν παραγωγικήν δύναμιν.
Είς τήνΕλλάδα κατανεμόμενον είκή καί ώς έτυχεν 

υφιστάμενον άνευ τής άπαιτουμένης εύεργετικής πει- 
θαρχικότητος, τήν οποίαν ή κοινωνική άλληλεγγύη 

' έπέβαλεν είς άλλους Λαούς, εμφανίζεται χρησιμοποι
ούμενο',» ύπό τρεις κεφαλαιώδεις μορφάς.

Ένα φάρος αύτοΰ παραμένει νεκρόν, άχρησιμοποί- 
ητον, άπαράγωγον είς τής κασέλες καί τά σελάχια 
τών χωρικών ή τά αμφίβολο > στερεότητάς τζμεϊα τών 
αστών. "Ετερον μέρος σπαταλάται καί κατασωτεύεται 
άνοικτειρμόνως, άσυνειδήτως είς άσκοπους, π?ριττάς, 
έκφυλιστικάς δαπάνζς—στή Θεσσαλία αίφνης ύπάρ- 
χουν καρ αγκούνηδες ποΰ έδωσαν 50 δρχχμάς 
γιά μιά μύρο υ δι ά — ζπίστευτον ίσως άλλά γεγονός 
άναμφισβήτητον — Κατασωτεύεται είς τό χαρτοπαί- 
γνιον—άληθή θεομηνίαν διά τινας έκ τών Επαρχιών 
τής'Ελλάδος, δπου ό άγροτικός/τληθυσμός άπορρο- 
φημένος άπό τάς συγκινήσεις τής μάστιγος αύτής, λη
σμονεί καί άλέτρι καί τσάπα καί κοπριές καί σβαρ- 
νίσματα.Ό γράφων τάςγρζμμάς αύτάς εΐδεπρό ήμερών 
μέ τά μάτια του είς τόν Κάμπον τής Καρδίτσης 4 τ σ ο- 
παν οπ οΰλες άπό 14 —16 έτών νά έχουν άφήση 
τά πρόβατά τους νά βόσκουν άνεπιτήρητα καί νά παί
ζουν μέ τραπουλόχαρτα τό τριαντα ένα. 
Καί μόνον αύτό τό γεγονός λαλεϊ έντονώτερον άπό 
κάθε, άλλην πληροφορίαν.

** *
Κατασωτεύεται είς άγοράς ύπερτιμημένων ειδών 

ούχί άμέσου άνάγκης. Είς ίκανοποίησιν πάσης μα- 
ταιοδοξίας καί άνθρωπίνης γελοιότητας. Καί έλάχι- 
στον μέρος αύτοΰ κατατίθεται είς Τραπέζας. Διότι 
δέον νά όμολογήσωμεν δτι ύπάρχουν καί προνοη- 
τικοί καί νοήμονες άγρόται οί όποϊοι ούτε ασωτευουν, 
ούτε σπαταλοΰν, άλλά προσπαθούν διά παντός μέσου 
νά καταστήσουν παραγωγικόν τό χρήμα των, διά 
τής άπαλλαγής των άπό κάθε χρέος πρώτιστα, διά 
τής έξασφαλίσεως άντικειμένων κινητών ή άκινήτων 
χρησίμων και παραγωγικών καί διά τής τοποθετή- 
σεως τού περισσεύοντας χρήματός των είς Τραπέζας 
μέ τόκον άσφαλή καί άμεσον άνάληψιν αύτοΰ είς πρω- 
την ζήτησιν.

'Υπό τάς σημερινάς λοιπόν συνθήκας αυ,τής τής 
χρηματο πλημμύρας καί μέ τό άκατάρτιστον τοΰ Έλ
ληνας διά τήν οικονομίαν καί έναποταμίευσιν είναι 
άνάγκη, καί πολύ δρθώς δ ήμερήσιος τύπος τό βρον
τόφωνε!, δπως ό 'Ελληνικός Λαός συνειθίση τήν 
έναποταμίευσιν καί κατανοήση τά μέγιστα αύτής 
αγαθά. ’Οφείλει νά καθιστά τό χρήμά του γόνιμον, 
παραγωγικόν. ’Οφείλει ν’ άρδεύη τάς μεγάλας πι- 
στωτικάς δργανώσεις τής πατρίδος, έτασφαλίζων καί 
άνυψώνων τήν έθνικήν πίστιν, όγκώνων τήν πρός αυ
τήν διεθνή έμπιστοσύνην καί τονώνων τάς πλουτοπα- 
ραγωγικάς δυνάμεις'τής πατρίδος.

'Ή έτέρα άποψις τοΰ ζητήματος είναι τό γεγονός 
τών προκαταβολών τών Συμμάχων μας καί τής έκ 
τούτων νέας αύξήσεως τοΰ κυκλοφορούντος χαρτο
νομίσματος.

Ή λύσις τοΰ προβλήματος αύτοΰ εύτυχώς είναι εύ- 
χερής καί" δ Υπουργός τών Οικονομικών κ. Νεγρε- 
πόντης δέν έδίστασε νά προσφύγη είς τήν πραγματο
ποίησή της.

Τά Τόκοφόρα Γραμμάτια τοΰ Δημοσίου' έπέχοντα 
θέσιν τρέχοντος χαρτονομίσματος έκπληροΰν^ πολλά-

τής δεκάρας άκόμη είς Ταμιευτήρια Ταχυδρομικά, 
είς Ταμιευτήρια Σχολικά, είς Ταμιευτήρια Λαϊκά, 
Κοινοτικά, είς Ταμιευτήρια μεγάλων έργατικών όρ- 
γανώσεων καί έκεϊθεν είς Τραπέζας καί έν γένει είς 
Οικονομικά 'Ιδρύματα, ’Εθνικά ή ύψίστης οικονομι
κής εύρωστίας καί πίστεως.

Είναι άπίστευτοι οί άριθμοί οί αντιπροσωπεύοντας 
τά κολοσιαια ποσά είς τά όποια άνέρχονται αί λαϊκαί 
οίκονομίαι. Άλλά τούτο είναι άπόρροια λαϊκής μορ- 
φώσεως καί καλλιέργειας πνεύματος οικονομίας τών 
λαϊκών τάξεων ποΰ άποτελοΰν τήν κυριωδεστέραν 

■ δύναμιν ένός Κράτους.
. Έφ’ δσον λοιπόν είς τήν Ελλάδα δέν κζτανοεΐτ.ιι 

ή σημασία τής έναποταμιεύσεως καί δέν παράτηρεΐται 
άθρόα, στοργική, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, συγκέντρω- 

. σις λαϊκών χρ φάτων είς τάς Τραπέζας, είς τά τάμι- 
ευτήρια αύτών, είμεθα δλοι ύποχρεωμένοι να υφιστα- 
μεθα τάς συνεπείας τής άσκοπου κατασωτεύσεως χρή
ματος παραγωγικού συντελεστού εύημερίας καί οικο
νομικής εύρωστίας καί δχι δυσχερείων είς t τήν κα
θημερινήν μας ζωήν.

Είναι λοιπόν έργον δχι μόνον ύπέρτατα πατριω
τικόν ή οικονομία, ή παραγωγική καί δχι ή νεκρά 
οικονομία, ή έναποταμίευσις είς ποικίλης φύσεως πι
στωτικά ιδρύματα και δχι ή 'άπλή άποθησαύρισις, 

• άλλά και άκόμη ένα είδος αύτοαμύνης ένός έκαστου 
έξ ήμών ?ίαί έν συνόλφ τής κοινωνίας κατά τών δυ
σκολιών τής ζωής.

Τό ζήτημα λοιπόν τοΰ πληθωρικού χαρτονομίσμα
τος καί τών έκ τούτου συνεπειών έξεταστέον άπό δύο 
διακεκριμένων άπόψεων.

'Γπολογίζομεν δτι άπό μόνον τήν γεωργικήν πα
ν·; ραγωγήν ήτοι άπό Σιτηρά έν γένει, άπό ΆμπελοφΆ. 

τείας, άπό Ελαιώνας, άπό Καπνό, Βάμβακα καί 
. Σΰκα, άπό Γιδοπρόβατα, Χοίρους καί άλλα είδη τής 
. Κτηνοτροφίας ή Παλαιά Ελλάς είσέπραττε κατά τήν 

■1 προπολεμικήν, έποχήν περί τά 400,000,ΟΟΟδραχ.'Γπό 
τάς σημερινάς συνθήκας μέ τήν καταπληκτικήν ύπερτί- 
μησιν αύτών. ύπολογίζεται ή άξία μόνον τών γεωργι
κών προϊόντων ύπερβαίνουσα τό 1,000,000,000 δρχ. 
Έκτος αύτών έχομεν μεγάλα ποσά άπό είδη δασικά : 
ξυλείαν, βελανίδια, κάστανα, χαρούπια κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Έχομεν έπίσης μεγάλας εισπράξεις άπό καρραγω- 
γεϊς, ύλοτόμους, γεωργικούς έργάτας καί έργάτιδας, 

S συνυπολογιζομένων δέ καί τών εισπράξεων τής Ν. Έλ- 
R λάδος φθάνομεν είς ποσά άντιπροσωπεύοντα ψφάντα- 

στον πλοΰτον διανεμημένον είς τό πλεΐστον μέρος τοΰ 
Ελληνικού Λαοΰ. Άν ύπολογίσωμεν τά κέρδη τής 

I Ναυτιλίας, τών μεταλλευτικών έπιχειρήσεων, τοΰ έμ- 
Η πορίου, τής Βιομηχανίας καί έν γένει τά είσρεύσαντα 
μ είς τά ταμεία τών άστυκών τάξεων φθάνομεν είς ίλιγ- 
S γιώδεις άριθμούς πλούτου άμυθήτου κυκλοφορούντος 

. είς δλας τάς τάξεις, πλήν τών ύπαλλήλων, τών άν- 
.-'·■ θρώπων τοΰ πνεύματος καί τής πέννας καί τών έχόν- 

_των έν γένει ώρισμενα καί άναλλοίωτα εισοδήματα.
Δέν έχομεν άτυχώς στατιστικάς βάσεις διά νά ύπο- 

; λογίσωμεν κατά προσέγγισιν τόν πλοΰτον ό όποιος 
σήμερον είναι διεσκορπισμένος είο τήν, Ελλάδα δλό- 

Κ κληρον. Πάντως δμως είναι τόιαύτης σπουδαιότητος 
ώστε νά είναι άνάγκη νά έκδηλωθή άμέριστον καί 

I άπερίσπαστον τό τε Κρατικόν καί Κοινωνικόν έν- 
t διαφέρον.

| "Ολον αύτό τό χρήμα είς πάσαν άλλην χώραν θά
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πλοΰν εύεργετικόν σκρπόν ύπέρ τής Κοινοινωνίας καί 
τοΰ άτόμου.

Πρώτον περιστέλλουν τήν κυκλοφορίαν τοΰ χαρτο
νομίσματος, δεύτερον εξασφαλίζουν τόκον είς τόν κά

—■$!%>
ZSOTeXNIKH ΣΕΛΙΣ

ΤΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ
Έγύριζα τές προάλλαις (IJ σέ χωριά τής Κοριν

θίας έπάνω σέ βουνά. Ό κόσμος έκλαίγετο πώς κι’ 
εκεί άκόμα ποΰ ζοΰν τόσα καί τόσα κοπάδια γιδο
πρόβατα δέν βρίσκουν σήμερα νά. φάγουν λίγο κρέας. 
Μάς τά κουβαλοΰν δλα ’ς τήν ’Αθήνα καί ’ς τα'ις άλ- 
λαις πολιτείαις μοΰ έλεγαν. ’Αρνιά, κατσίκια, τρα- 
γάκια, μουσκάρια μάς τά πήραν δλα. Δέν μένουν έδώ 
παρά μόνον τά μεγάλα γίδια καί τά μεγάλα πρόβατα 
καί δλίγα καματερά χοντρά βώδιάΐ Άλλ’ έβαλαν 
τώρα χερικό καί ’ς αύτά κι’ άρχισαν νά μάς τά πέρ- 
νουν. Σ’ τάπαληόβωϊδα δίνουν οί χασάπηδες 700 
έως ΙΟΟΟ-ορ. τό κεφάλι και μάς τά σηκώνουν. Άν 
έξακολουθήση αύτό τό κακό δέν θά μείνουν καματερά 
γιά τή σπορά τών χωρικών, ούτε είνε εύκολο ν’ άπο- 
χτήσωμε άργότερα τά βωδια ποΰ θά μάς λείψουν, 
έπειδή πωλιοΰνται καί, ή άγελάδες μαζύ μέ τά δαμά
λια καί τά μοσκάρια. 'Όλα μάς τάς τρώγουν ή πο
λιτείες. Καί εσείς τί τρώτε; τούς είπα. Άλλοτες 
μοό είπαν έτρώγαμε αύτή τήν εποχή κατσίκια, τρα
γιά, στέρφες γίδες, στέρφες παχειές προβατίνες. 
Άλλά τώρα ποΰ μάς τά σηκώσαν δλα, άρχιραν οί 
χασάπηδες ν’ άγοράζουν καί γαλάρια πρόβατα καί 
γίδια. Καί έτσι φόβος είνε μή λείψουν καμμιά φορά 
καί τό γάλα καί τό τυρί καί τ’ αρνιά καί τά κα
τσίκια.

Τά γαλάρια γιδοπρόβατα πωλοΰνται τώρα πολύ 
ακριβά, 50—60 δρ. τό κεφάλι μέ κρέας 12 οκάδων 
πάνω κάτω. Δέν μπορούμε ήμεις νά φάμε ούτε άπό 
τά παληοκρέατα αύτά έδώ είς τά χωριά. Γιατί καί 
αύτά έφτασαν τώρα νά μάς τά πωλοΟν πάνω άπό 4 
δραχμάς τήν όκά κΓ έτσι κάνομε οί περισσότεροι 
έδώ σαρακοστή καί τές πασχαλινές άκόμα τίς μέρες. 
Χόρτα λίγα βρίσκομε. Περιμένομε νά βρέξη γιά νά 
βγοΰν τίποτε άγρια λάχανα. Τά λίγα δσπριά μας τά 
κρατούμε γιά τό χειμώνα. Λάχανα ήμερα λίγα έγί- 
νηκαν φέτος έδώ στά χωριά μας γιατί έχομε μεγάλη 
ξέρα.

Έστίρεψαν τά πηγάδια καί ή βρύσες γιά τή κακή 
μας τύχη φέτος. Καί τί τρώτε λοιπόν τούς είπα; 
Δέν έχετε αύγά, τυρί; Κ’ αύτά τώρα είνε σπανιότερα 
άκόμα. Μέ τήν πείνα ποΰ περάσαμε πέρυσι δέν μάς 
έμειναν κόττες παρά σπάνια έδώ κ’ έκεΐ. Μέ τί νά 
τής έθρέβαμε πούχε φτάσει τό γέννημα 5 δρ. τήν όκά. 
Τώρα πολεμάμε νά πιάσωμε λίγες κόττες. Οί τσομ-

(1) Έχβι γραφή άπό .ιόν παρελθόντα Σεπτέμβριον. 

τοχον αύτών καί τρίτον έξοικειοΰσι τό πνεύμα τοΰ 
άνθρώπου πρός τήν οικονομίαν.

Οόδεμία αμφιβολία δτι ό Ελληνικός Λαός θά τά 
δεχθή μετά προθυμίας κατανοών τήν μεγάλην πλου- 
τολογική, ώς καί ηθικοπλαστικήν σημασίαν των.

πάνοι δέν είχαν ψωμί καί ζοΰσαν μέ γάλα καί μέ 
στάλπη καί έτσι γίνηκε λίγο τυρί. Καί έγώ δέν θά 
βρώ νά φάγω τίποτε τώρα ποΰ πεινώ: τούς ρώτησα. 
Τί νά φάς κι’ έσύ μοΰ είπαν. Καμμιά έληά, κανένα 
κρομμύδι ή άν θέλετε κανένα κομμάτι κρέας άπό πα- 
ληόγιδα, άλλ’ έλα ποΰ θέλει κάμποσες ώρες γΓά νά 
βράση.

Άν βαστάς περίμενε κι’ άν έχης δόντια γερά θά 
δοκιμάσης άπο τό κρέας αυτό καί θά περάσης δπως 
δπως. Τί νά γίνη. Έπήρα κι’ έγώ λίγες έληές ένα 
κρομμύδι καί ένα κομματάκι ψωμί. Καί 'ς πολλά 
έτη ποΰ ηύρα νερό καλό καί κρύο καί έχώνεψαν δσα 
έφαγα. Επειτα πήγα ’ς άλλο χωριό. Εκεί ένας δά
σκαλος ποΰ μ*  έγνώριζε έπέμενε νά μέ πάρη 'ς τό 
σπίτι του. Δέν θέλω νά σάς στενοχωρήσω τοΰ λέω 
τώρα ποΰ είνε τόσο σπάνια τά τρόφιμα. Κάτι θά 
βροΰμε μοΰ λέγει. "Οπως έλάχαμε. Έκεΐ ’ς τοΰ φίλου 
μου τοΰ δασκάλου μοΰ βάζουν μπροστά μιά μεγάλη 
πιατέλα μέ κάτασπρες χυλόπηττες, ποΰ λέτε, καμμωμέ- 
νες άτζεμπιλάφι μέ κομμάτια κρέατα ποΰ μοΰ φάνη
καν σάν άπό κοττόπουλα. Τό κρέας ήταν άπό τρυφερό 
κουνέλι. Είχα κ’ έγώ μιά κακή ιδέα γιά τό κρέας 
τοΰ κουνελιού. Ότι είνε άνοστο. Άλλ’ δταν τώφαγα 
έτσι καλομαγειρευμένο μοΰ φάνηκε σάν παχύ κοττό- 
πουλο. Εννοείται δτι άφησα , τήν έντροπή κ’ έφαγα 
καί γιά τήν άλλη ήμέρα γιατί δέν ήξερα τίθάβρισκα 
νά φάγω ’σ άλλο χωριό τήν άλλη ημέρα. Τό κρομ
μύδι τοΰ άλλου χωριοΰ μοΰ είχεν άνοιξη τήν δρεξι. 
Καί έχετε κουνέλια ; Τοΰ λέγω, "Εχομε καί παρά 
έχομε μοΰ είπεν δ φίλος μου. Όχι μόνον έγώ άλλά 
καί πολλά άλλα σπίτια έδώ ’σ τό χωριό μας. 'Ημείς 
έδώ μέ τά κουνέλια έλύσαμε μιά χαρά τό ζήτημα 
τοΰ κρέατος. Μέ δύο κουνέλες καί μέ ένα κούνελο 
μπορούμε νά τρώμε δύο τ’ όλιγώτερο κουνέλια τή 
βδομάδα δηληδή καμμιά εκατοστή κουνέλια τό χρόνο 
σέ κάθε σπίτι.

Καί πάντοτε είνε έτσι νόστιμο τοΰ λέγω; Ναί. 
Γίνονται πολύ νόστιμα τά κουνέλια μοΰ είπε, άρκεΐ 
νά τρώγουν καθαρά τροφή καί νά διατηρούμε πολύ 
καθαρή τή μάντρα τους ποΰ τάχομε γύρα γύρα κλει
σμένα γιά νά μή βγαίνουν έξω καί τά χάνωμε. Τότε 
θυμήθηκα πώς κοντά σ’ένα χωριό, τής Γαλλίας δχι 
μακρά άπό τό Παρίσι, έξω άπό τή Μεγάλη Γεωπο
νική Σχολή τοΰ Γρινιόν είχα άνταμώση καμμιά εικο
σαριά ώραία καί παχουλά παιδάκια, άγόρια καί κο
ρίτσια, ποΰ γύριζαν γελώντας κάί παίζοντας άπό τά 
χωράφια καί κρατούσαν δλα άπό μιά καλή άγκαλιά 

χλωρά χόρτα, άγρια τριφύλλια,' άγριολάπαθα, βρού
βες, ρόκες. άγριάδες καί άλλα είδη. Τά πάμε ’ς τά 
κουνέλια μας μοΰ είπαν. Έ|εινα περίεργος, μπήκα 
’ς τό χωριό, έρριξα τό μάτι μου σέ κάμποσες αύλές 
κ’ είδα δτι δλοι έτρεφαν πλήθος κουνέλια καί ώραιό- 
τατα ζωηρά κουνελάκια. Πολλοί τούς είχαν κάνει 
καί μικρά σπιτάκια πλάτους 1 μέτρου καί 50 πόν - 
τους βάθος καί ύψος 80 πάνω κάτω πόντους γιά κάθε 
κουνέλα. "Ολα μέ τοίχο καί φτιασμένο τό πάτωμα 
των μέ τσιμέντο. Τό πάτωμα ήταν στρωμένο μέ κα
θαρότατο άχυρο καί είχεν ελαφρά κλίσι πρός τά 
εμπρός γιά νά βγαίνουν έξω τά ουρά. Άπό μπροστά 
τά καλυβάκια αύτά είταν φραγμένα μέ κάγκελα σιδε- 
ρίνια, Τά κουνέλια έτρωγαν άδιάκοπα, έρροκάνιζαν 
χόρτα χλωρά. Μοΰ είπαν οί Γάλλοι χωριανοί δτι 
τούς έδιαν κάποτε κάποτε καί λίγη βρώμη καί λίγα 
πίτουρα.

Άλλά τό περισσότερο χλόη άπό χωράφια καί άπό 
λειβάδια. κοτσάνια άπό κραμπολάχανα, άπό μαρούλια, 
παληοκολοκύθια, ή φλούδες καί σπόρους άπό κολοκύ
θια, άπό πεπόνια, φλούδες άπό πατάτες ή κοκκινογού
λια,καρόττα, κατά τές εποχές δέν λείπουν τέτιες τροφές 
είς τά χωριά έδώ μοΰ είπαν. Γιατί νά πάγουν χαμένες 
καί νά μή γίνωνται δλα αύτά κρέας; Μήπως έξοδεύ- 
ομεν τ/ποτε; Τά παιδιά μιά γύρα νά φέρουν βρίσκουν 
άφθονα άπ’ αύτά. Καί εσείς έρώτησα τό δάσκαλο 
βρίσκετε εύκολα τροφές. Μόνο τώρα τό. καλοκαίρι 
μέ τήν ξέρα δέν βρίσκαμε εύκολα χλωρά άγρια χόρτα 
μοΰ είπε, άλλά μόνον άπό ρίζες, άπό άγριάδες ποΰ 
είναι γεμάτα τά χωράφια καί τ’ άμπέλια. Τόν άλλο 
καιρό είναι άφθονη χλόη. Καί τώρα τί τούς δίνετε 
τοΰ είπα; Ηύραμε, μοΰ είπε, τή σωτηρία μας μέ τά 
κλαδιά τής μοριάς. Τά κουνέλια τρώγουν μέ λαιμαρ
γία τά μουρόφυλλα καί τίς φλούδες άκόμα άπό τά 
χλωρά κλαριά, έτσι τρώγου; καί φύλλα συκιάς, άμ-
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'Η μουσική θεωρείται έν έκ τών ίσχυροτέρων μέ
σων διά νά ’μάς έμπνέη τά εύγενέστερα αισθήματα, 
νά μας διασκεδάζη τήν μελαγχολίαν μας καί νά κα- 
ταπραΰνη τά διάφορα πάθη μας. 'Ο μέγας Σαίκξπηρ 
λέγει: «Ό άνθρωπος δ όποιος δέν συγκινεϊται υπά
των γλυκέων ήχων, έπλάσθη διά προδοσίαν, δόλον 
καί λαφυραγωγίαν. Αί.αισθήσεις τοΰ πνεύματός του 
εινε ζοφώδεις ώς ή νύξ. Παν δέ φίλτρον αύτοΰ μέλαν 
ώς έρεβος, είς τοιοΰτον άνθρωπον δέν πρέπει νά έχη 
τις πίστιν.» 'Ο δέ Πυθαγόρας έφρόνει δτι αύτη πραΰ - 
νει καί εξαγνίζει τήν ψυχήν καί θεραπεύει τά σωμα
τικά νοσήματα. Τέλος δ Πλάτων καί δ Αριστοτέλης 
έθεώρουν αυτήν ώ; κλάδον εύγενοΰς αγωγής. Έν 
τούτοις άλλοι φιλόσοφοι τής εποχής έκείνης έφρόνουν 
δτι τουναντίον ή μουσική εκλύει τά ήθη καί έξασκεϊ 
έπ’ αυτών έπιβλαβεστάτην έπιρροήν. Καί αύταΐ αί 
πρώται φυλαί τής γής δέν ήσαν ξέναι τής θείας αυτής 
τέχνης, αί δέ διάφοροι χώραι τών αγρίων έχουσι καί 
αύταΐ τά μουσικά όργανά των κα’ι τά άσματά των.

Άνατρέχοντες είς τήν μυθολογίαν βλέπομεν, δτι ή 
έφεύρεσις τής μουσικής οφείλεται κυρίως εις τόν 
’Απόλλωνα έπειτα δέ είς τόν Έρμήν, ’ Αθήναν καί 
Πάνα, ώς έπιστήμη δέ έρρυθμίσθη ΰπό τών Ελλή
νων. Παρ’ αΰτοΐς ή μουσική έθεωρεΐτο ώς θεία τήν 

πελόφυλλα, τσίπουρα, άγριάχλαδα καί δτι άλλο άπό 
φυτά τούς ρίχνουμε. Τίποτε δέν άρνοΰνται καί έτσι 
έχομε 2-3 φορές τήν έβδομάδα κρέας τρυφερό υ
γιεινό καί νόστιμο τζάμπα. Καί δέν τό βαριέστε αύτό 
τό κρέας; Όχι, μοΰ είπε ό δάσκαλος έπειδή τά μα
γειρεύουμε μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους δπως 
τό λαγό λ. χ., δπως δλα τά πουλερικά καί τά κυ
νήγια.

Όσοι λοιπόν άπό τούς χωρικούς μας έχουν μυαλό, 
άς άποχτήσουν κουνέλια δσοι δέν έχουν .άς τιμωρούν
ται γιά τήν άμέλειά τους τρώγοντας έληές καί κρομ
μύδια. .

Άν έζων στό χωριό αμέσως θά έβαζα αύτά είς 
ένέργέιαν καί γιά τόν έαυτό μου, δπως τό κάνερ είς 
φίλος μου ιατρός είς τήν έπαυλί του είς τές Κουκου- 
βάουνες, δπου έχει ώραία έγκατάστασι μέ άπειρα 
καί ώραιότατα κουνέλια διαλεγμένα άπό τά πιό καλό 
σώγι. Όσοι θέλετε πάτε έκεϊ νά τά θαυμάσετε.

Άλλά τί νά κάνω έγώ ποΰ τό σπίτι μου έδώ δέν 
έχει μιά μάντρα, γιά νά κάνω το ίδιο τώρα ποΰ πολ
λές φορές δέν προφταίνω νά πάρω λίγο κρέας γιατί 
πρόφτασαν καί τό πήραν άλλοι προτήτερα άπό τό 
χασάπη. Άλλ’ οί διδάσκαλοι καί ή δασκάλες ’ς τά 
χωρία ποΰ παραπονοΰνται μόλο τους τό δίκηο πώς 
έχουν μικρό μιστό καί δέν τούς φτάνει νά τραφούν, 
τί λέγουν γιά τά κουνέλια ; Δέν μπορούν τάχατες νά 
θρέφουν αύτοί, γιά νά καλοπερνούν άπό κρέας καί νά 
δίνουν τό καλό παράδειγμα καί ’ς τόν κόσμο τών 
χωριών ; Άχ αί δασκάλες. Πώς θάχουν κουνέλια, 
άφ’ ου ή περισσότερες άπ’ αύτές δέν κατορθώνουν _ 
άκόμα νάχουν ούτε δύο κόττες ’ς τήν αύλή τους: 
Άς ύποφέρουν λοιπόν, έως δτου νά μάθουν πώς νά 
ζοΰν ’ς τά χωριά. Ή στέρησις είνε το καλλίτερο 
μάθημα. ,

ΣΙΊΥΡ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

καταγωγήν ένεκα τής σχέσεως αυτής πρός τά ενδό
μυχα τών ανθρώπων συναισθήματα και ώς μουσικαί 
θεότητες έθεωροΰντο αί Μοΰσαι, δ Διόνυσος, οί 
Σάτυροι, δ Σιληνός’ τό δέ θέατρον τότε είχεν ώς 
άφετηρίαν τήν λατρείαν-τοΰ Διονύσου καί αί παρα
στάσεις αύτοΰ ήσαν ούχί δπως σήμερον ίδιωτικαί 
έπιχειρήσεις άλλ’ έλάμβανον πολιτικόν χαρακτήρα καί 
τά έξοδα κατεβάλλοντο ΰπό τοΰ δημοσίου. Ή Μουσι
κή άνεπτύχθη ιδίως δτε έρρυθμίσθη καί ή λυρική 
ποίησις ήτις άπήτει άσμα συνοδευόμενον ΰπό οργα
νικής μουσικής δηλ. αύλών, κιθάρας, λύρας. Τά μέ
γιστα συνέτεινον εις τήν άνάπτυξιν τής μουσικής καί 
οι μουσικοί αγώνες οϊτινες έλάμβανον χώραν είς τάς 
δημοσίας πανηγύρεις ώς λ. χ. τά Πύθια είς τούς Δελ
φούς καί τά Παναθήναια είς ’Αθήνας. 'Ο< Έρμιόνιος 
Λάσος διδάσκαλος τοΰ Πινδάρου έξέδωκε τό πρώτον 
περί μουσικής θεωρητικόν σύγγραμμα, κατόπιν δ 
Ευκλείδης τφ 27,7 π. X. έπραγματεύθη έπιστημονι- 
κώς τήν θεωρίαν τών τόνων καί μετ’ αύτόν, οί 
Πλούταρχος, Κλαύδιος, Πτολεμαίος, Νικόμαχος. 
Έκεΐ δμως ποΰ διεμορφώθη ή τέχνη καί θεωρείται 
πατρίς αύτής ήσαν ή ’Αρκαδία καί Λυδία. Καί είς 
μέν τήν Αρκαδίαν δ ποιμενικός βίος άνέπτυξε τήν 
αύλητικήν, είς δέ τήν Λυδίαν δ ’Αμφίων έδίδαξε τήν
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τέχνην της λύρας. Μετά ταΰτα ό Τέπανδρο; έφεδρε 
τήν έττάχορδον λύραν εις τήν οποίαν δ Πυθαγόρα; 
προσέθεσε καί δγδόην χορδόν.

Ή μουσ κή διαιρείτο είς ωδικήν (φωνητικήν) 
καί οργανικήν είς τήν οποίαν μετά ταΰτα 
προσετέ&η καί ή υποκριτική (παντόμιμος καί 
ορχηστική). Εις τό Αέατρον ϊστατο είς τό μέσον τής 
δρχήστρας ό ποδοψόφος ή ποδοκτΰπος δ δποΐος διά 
τών κρουπέλων (σιδηρών πελμάτων) έτήρει τόν ρυθ
μόν καί ώδήγει τούς μουσικούς νά ψάλλουν κατά 
τόν αύτόν τρόπον, δπως καί σήμερον, δ διευθυντής 
τής δρχήστρας διά τών σχημάτων καί κτύπων τής 
ράβδου τόυ. ιΠρώτος δ δποΐος μετεχειρίσθη τήν 
κιθάραν άναφέρεται δ Θράξ Θάμυρις ταύτην δέ.μετ’ 
άσματος δ Αμφίων ή δ Λίνος, είδος δέ έπταχόρδου 
λύρας ήτο καί ή βάρβιτος. ’Άλλο πάλιν είδος κιθάρας 
εκαλείτο φ ό ρ μ ι γ ξ ανάλογος πρός τήν άρπαν. ΙΙαρά 
τοίς Αιγύπτιοι; ύπήρχεν άλλο είδος πάλιν άρπας 
σ α μ β ύ κ η καλούμενον εχουσα τριγωνικόν σχήμα 
καί κατεσκευάζετο καί είς μικρόν καί εϊςμεγάλον μέγε
θος. Καί <ilht άκόμη δ'ργανα ήσάν έν χρήσει παρά 
τοϊς άρχαίοις ώς τά κρόταλα καί τό τύμπανον. 
Καί οί Ρωμαίοι έχρησιμοποίουν τά ίδια δ'ργανα 
μέ τήν διαφοράν δτι έκεΐ ή μουσική ύπό καλλι
τεχνικήν καί ύπό έποψιν αγωγής έξετιμάτο δλιγώ- 
τερον ή παρά τοϊς "Ελλησιν καί τήν έξήσκουν όχι 
έντόπιοι άλλά ξένοι καί δούλοι πλήν τής Στρατιωτικής. 
Κατά τό 186 π. χ είσήχθησαν παρ αύτοΐς καί τά 
έντατά δ'ργανα, οί δ’ αυλοί ήσαν διπλοί. Αί Έλλη- 
νίδες έπροτιμώντο διά νά ψάλλωσιν είς τά δείπνα, είς 
τάς διαφόρους τελετάς καί είς τό θέατρον. Ό Τιβέ- 
ριος είχε κηρύξη άληθή πόλεμον κατά τών μουσικών 
καί ύποκριτών καί έξεδίωξε τής Ρώμης δλους σχεδόν, 
έν ώ τουναντίον δ Νέρων τούς έπροστάτευσε πολύ διότι 
ήτο λίαν φιλόμουσος άλλά οί διάδοχοί του καί πάλιν 
έξεδίωκον τούς δυστυχείς καλλιτέχνας, λέγεται δέ μά
λιστα δτι άμέσως μετά τόν θάνατον α^τοΰ έξεδιώ- 
χθησαν συγχρόνως 500 τοιοΰτοι. Αύτα άναφέρο- 
μεν έν δλίγοις περί' τής γενέσεως και προελεύσεως 
τής Μουσικής γνωστά άλλως τοϊς άσχολουμένοίς 
εις αύτήν. Δέν είμαι δ αρμόδιος νά ομιλήσω περί τής 
μουσικής τών καθ’ήαάς χρόνων διότι άλλοι πρό έμοΰ 
είς διαφόρους έποχάς τόσα περί αυτής έγραψαν είς διά
φορά περιοδικά καί ειδικά; περί μουσικής πραγματείας 
ώστε θά ήτο τολμηρόν νά γράψω καί έγώ ιδίας 
γνώμα; καί θεωρίας περί, αύτής. Απλώς μόνον σκο
πεύω νά άναφέρω' σχετικά τινά μέ τό θέμα μου τά ό
ποια ήρύσθην έξ αύθεντικών τινων πηγών καί έξ ιδίας 
άντιλήψεως. Πάσαι έν γένει αί χώραι σήμερον καλ- 
/.ιεργοΰσι τήν μουσικήν, μηδ’ αύτών τών· αγρίων χω
ρών εξαιρούμενων. ’Εν Έλλάδι ή πρώτη ούτως εί- 
πεϊν συστηματική καλλιέργεια τής μουσικής έγένετο 
εν Έπτανήσφ καί δή έν Κερκύρα. Έν Εύρώπη έχει 
διαδοθη είς δλας μέν τάς ,χώρα; αύτής, ιδίως δμως 

• έν ’Ιταλία, Γαλλία καί Γερμανία, έν τή όποία τόσον 
σήμερον έχει γενικευθή, ώστε είνε γενικόν πλέον μά
θημα και είς’ούδένα τών διδασκόντων έπιτρέπεται 
να εξάσκηση τό έπάγγελμα τοΰ μουσικοδιδασκάλου 
εάν είνε άνίκανος νά διδάξη τά στοιχεία τής μουσι
κής. Είς τούς κατά διαφόρους έποχάς σπουδάσαντας 
εν Γερμανία θά είνε βεβαίως γνωστά τά παλαιά γνω
στά άσματα τοΰ Bursehen, τά δποϊα είχον τήν εύτυ- 
χίαν νά ακούσω πρό τινων έτών είς κάποιο ex ncert 
ενΒερολίνω καί τά δποϊα μετά θρησκευτικής εύλαβείας 
ηκουον οί Γερμανοί σποΰδασταί καί ξένοι άκροαταί. 
1ά μέγιστα συνετέλεσαν είς τήν διάδοσιν τής μουσι
κής έν Γερμανία αί έταΐρεϊαι τών Leederstofeln ϊ- 
δρυθεϊσαι κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1810, ήρχισαν δέ 
λειτουργοΰσαι ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έν Βερολίνφ 

διασήμου καθηγητοΰ Zelter. Καί έν άρχή αί έται- 
ρεϊαι αΰται είχον έντελώς οικογενειακόν χαρακτήρα, 
περιοριζόμεναι είς φιλικάς Λίνον διασκεδάσεις. Προϊ
όντος δμως τοΰ χρόνου διεσπάρησαν κ αί' διεδόθησαν 
εύρύτατα είς δλην έν γένει'τήν Γερμανίαν καί τά 
concerts αύτών έδίδοντο δ.ημοσία’ σήμερον δέ βλέ- 
πομεν τά θαυμάσια αποτελέσματα τών εταιρειών 
τούτων. Έν ’Ιταλία Ζκαί Γαλλία ή.έ-άπλωσις τοΰ μου
σικού αισθήματος τών λαών των οφείλεται κυρίως εις 
τά κατά διαφόρους έποχάς ίδρυθέντα ’ξίδεϊα. Κατά 
τόν XVI αιώνα ίδρύθη έν Νεαπόλει τό Conserva- 
forio Santa Mariadi Loretto, τό οποίον μετά τριών 
άλλων ίδρυθέντων βραδύτερον ζαθίστα τήν είς αυτό 
φοίτησιν προσιτήν καί είς τά μάλλον πτωχά βαλάντια.

***
Κατά τά τελευταία έτη ίδρύθησαν έν ’Ιταλία πλεϊ- 

στα’Ωδεΐα σπουδαιότερα τών δ.τοίων είνε τότής Φλω
ρεντίας, τής Βονωνίας, Τουρίνου καί τό-Μουσικόν 
Λύκειο ν Rossini ίδρυθέν ύπ’ αύτοΰ έκ τοΰ κληροδο
τήματος τών ‘2,300,000 δπερ άφησε πρός τόν σκοπόν 
αύτόν. "Απαντα τά ανωτέρω μουσικά ιδρύματαέχουσι 
λαϊκόν χαρακτήρα καί ή έν αύτοΐς φοίτησίς παρέχεται 
δωρεάν. Έν Γαλλία έν έτει 1784 ίδρύθη έν Παρι- 
σίοίς έπί τής Rue PoissonniSre τό πρώτον Ί,ίδεϊον 
δπερ ήτο πράγματι καί θεωρείται ακόμη ή Μουσική 
Σχολή τοΰ Γαλλι οΰ ’Έθνους. Τά κατόπιν· είς άλλα; 
χώρας ίδρυθέντα Τΐδεΐα ώς έν Αύστρία, Ελβετία. 
’Αμερική, έμιμήθησαν σχεδόν δλα τά έν ’Ιταλία καί 
Γαλλία. Παρ’ ήμϊν ή μουσική ιδίως άνεπτύχθη μετά 
τήν εθνικήν ημών άποκατάστασιν, διότι πρό τοΰ1834 
ούδείς έξ επαγγέλματος μουσικός ύπήρχε καί δυνάμεθα 
νά ε’ίπωμεν δτι αί μελωδίαι τής ’Ιταλικής καί Γάλλι? 
κής ώς καί αί αρμονία·, τή; Γερμανικής ήσαν έντε
λώς άγνωστοι. Έν Έπτανήσφ καί δή έν Ζακύνθφ, 
ώς άναφέρεται είς ιστορικά τι να έγγραφα περί αύτής 
πραγματευόμενα,προκύπτει ή ύπαρξις μουσικού σώμα 
τείου κατά το έτος 1816 καί δ κατά τήν έποχήν εκεί
νην έκεΐ εύρισκόμενος καθηγητής Battagel είχε προ- 
τείνη τήν σύστασιν μουσικού συλλόγου καί πράγματι 
συνέστη τοιοΰτος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ μουσικοδι
δάσκαλου. ‘Ο Σύλλογος ούτος τή συνδρομή τών μα 
θητών αύτοΰ καί άλλων ερασιτεχνών έδιδε κατά μήνα 
συναυλίαν έν τώ θεάτρφ μέ τά έκλεκτόιερα μουσικά 
τεμάχια’ τών διασημοτέρων μουσουργών. Κατά δέ τό 
έτος 1843 εταιρεία έξ ιδιωτών έσχημάτισε μίαν 
μπάνταν έξ 40 οργάνων, άλλά δυστυχώς δέν διετη- 
ρήθη αύτη έπί πολλά έτη καί διελύθη δπως, πάντες 
έκ πείρας γνωρίζωμεν,οί έν Έλλάδι διάφοροι σύλλο
γοι. Μετά ταΰτα κατά τό έτος 1871 καί' άλλη ακόμη 
μουσική έν Ζακύνθφ,ύπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. Δομε- 
νεγίνη άλλά καί αύτη έλαβε τήν τύχην τών προηγου
μένων καθώς καί τά μετέπειτα συσταθέντα μουσικά 
σωματεία^ Ή Κέρκυρα .οφείλει τήν πραγματικήν 
διάδοσιν τή; μουσική; είς τόν Ν. Μάντζαρην. Κατά 
τώ 1840 συνέστη ή περίφημος Φιλαρμονική Εται
ρεία. Έν Άθήναις κατά τά τελευταία ιδίως έτη τά 
μέγιστα συνετέλεσαν εις τήν διάδοσιν καί έξάπλωσιν 
τής· μουσικής τά μουσικά τότε σωματεία ή Φιλαρμο
νική ’Αθηνών, ή «Μουσική Εταιρεία» τής δπόίας 
άλησμόνητα έμειναν τά θαυμάσια . Concerts της, το 
’Ωδείο ν,τό ’Ωδείον Λότνερ καί άλλα κατά καιρού; 
ίδρυθέντα σωματεία ώ; λ.χ. ή Μαντολινάτα, δ «Μου
σικός Όμιλος» κ.τ.λ. Καί προκειμένου περί τοΰ Ω- 
δείου μας τούτο άνήχθη είς τό ύψος τής περιωπής 
του άφ’ ής άνέλαβεν τήν διεύθυνσιν του δ έγκριτος 
φίλος ημών κ, Νάζος δστι; έντός ολίγων έτών κατόρ
θωσε νά μάς παρουσιάση τεράστιας προόδους είς τήν 
μουσικήν κίνησιν τοϋ τόπου μας. Πολλάκις ε’ίχομέν 
τήν εύκαιρίαν νά θαυμάσωμεν καί χειροκροτήσω μεν

μέ ένθουσιασμόν τούς μαθήτά,ς του είς τά θαυμάσια 
Concerts του άπό τά δποϊα ουδέποτε έλειψεν ή εκλε- 
κτικότης τών μουσικών έργων καί ή άκριβής έκτέλεσίς 
των. ’Αλλά έάν δ ,κ. Νάζος κατώρθωσε πολλά έν τφ 
μρ'ναδικφ μουσικώ τούτφ ίδρύματι πολύ συνετέλεσε 
καί δ ζήλο; τών έν αύτφ διδασκόντων διακεκριμένων 
μουσικοδιδασκάλων. Άρκεΐ νά παρευρεθή κανείς είς 
τά Concerts τής δρχήστρας τοΰ ’φδείου διά νά λάβη 
ιδέαν τής εύσυνειδήτου έργασίας τών διδασκόντων,νά 
κρίνη τήν μουσικήν πρόρδον τοΰ τόπου μας, καί νά 
συγκρίνη μέ τήν καιάστασιν είς τήν δποίαν ευρί- 
σκοντο τό ’Ωδεϊον πρό τής σημερινής διευ^ύνσεως. 
Πολλάκις έσκέφθην, πώς ήτο δυνατόν νά προοδεύση 
τό μοναδικόν μας μουσικόν τούτο ίδρυμα άφ’ ής τότε, 
προΐστατό άνθρωπος ’καθ’ δλα μέν θαυμάσιο; καί 
φιλόμουσος άλ,λά ακατάλληλος έέτελώς δι’ αύτήν τήν 
σπουδαίαν θέσιν. Έν Εύρώπη πάντες οί διευθυνταί 
τοιούτων μουσικών ιδρυμάτων εκλέγονται ή μεταξύ 
τών διασημοτέρων μουσουργών ή έκ προσώπων με- 
μυημένων είς τήν θείαν αύτήν τέχνην καί γνωστών 
έν τφ έπιστημονικώ τής μουσικής κόσμφ.

Καί κατά τήν μακαρίαν έκείνην έποχήν διατελέσας 
μαθητής τοΰ μακαρίτου έξοχου διδασκάλου μου Gui
da ένθυμοΰμαι εΐς ποιαν κατάστασιν’εύρισκόμεθα τότε 
καί τρίβω τά μάτια μου βλέπων τήν σημερινήν διορ
γάνωσήν καί άλματικήν πρόοδον τών μαθητών τοΰ

’Ωδείου μας. Τό πρόγραμμα τής διδασκαλίας τώ και- 
ρφ έκείνφ ήτο ατελέστατο ν διότι δέν μάς επέβαλλε νά 
άκολουθήσωμεν ού'ηε μάθημα θεωρίας ούτε συνθέ- 
σεώς καί οί διδάσκοντες, μεθ’ δλον τόν ζήλον των, 
δέν κατώρθωνον νά μάς μεταδώσωσι καί μεγάλα 
πράγματα. ’Εκείνο τό οποίον δμως είνε άξιον άνα- 
γραφής ήσαν αί δήθεν ένιαύσιοι εξετάσεις μας. Αύται 
συνίσταντο είς τήν έκτέλεσιν ένός τεμαχίου τό όποιον 
έμελετούσαμεν ένα μήνα πρό τών εξετάσεων μας, καί 
ούτω προβιβαζόμεθα άπό τής μιάς εις τήν άλλην τά- 
ξιν ! Άς λάβωμεν δμως ύπ’ ό'ψιν καί τούς έξερχο- 
μένους σήμερον τοΰ ’φδείου μας’ πάντες είνα'ι τελείως 
κατηρτισμένοι καί κατέχουσι διακεκριμένην έν’ τφ 
μουσικφ κόσμφ θέσιν ού μόνον παρ’ ήμϊν άλλά καί 
έν τή ξένη, τιμώ ντε; καί δοξάζοντες τό έλληνικόν 
δ'νομα. Δυστυχώς δ χώρος δέν μοΰ έπιτρέπει νά άνα
φέρω τά ονόματα τοιούτων βιρτουόζ, άλλως γνωστά 
εις τόν μουσικόν κόσμον, άφοΰ τόσα περί αύτών έ- 
γράφησαν είς μουσικά περιοδικά καί έφημερίδας.

"Υστερα άπό τά ολίγα ταΰτα εύχομαι είς τήν σπου- 
δάζουσαν νέαν μουσικήν γενεάν μεγαλητέρας ημών 
μουσικάς προόδους, δπως συνέχιση καί αύτή τό εύ- 
γενές έργον τής διαδόσεως τής μουσικής έν Έλλάδι 
μιμουμένή τόν ύπέροχον ζήλον τών προκατόχων της.

ΝΙΚΟΛ. Θ. ΣΑΤΤΑΣ

HENRIK HIBSEN

Η ΒΟΡΕΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

τοϋ προηγουμένου)

Γκουνάρ. Αύτό πρέπει νά κάμω. (Σιωπή. Πήγαινε 
έπάνω κάτω, τήν προσέχει καί πλησιάζει). Τί φτιά
νεις έκεΐ;

Χζέρντις (χωρίς νά σηκώ'σγ, τά μάτια). Τό βλέπεις. 
Πλέκω χορδή τόξου.

Γκουνάρ. Χορδή τόξου—μέ τά μαλλιά σου !
Χζέρντις (μειδιώσα). Κάθε ώρα φέρνει άπό μιά με

γάλη πραξι. Σύ χθές, έσκότωσες τόν ύυχάδελμό μου 
καί γώ σήμερα πρωί πρωί άπεφάσισα αύτό εδώ.

Γκουνάρ. Χζέρντις, Χζέρντις !
Χζέρντις (σηκώνει τά μάτια). Τί συμβαίνει ;
Γκουνάρ. Πού ήσο τή νύχτα ;
Χζέρντις. Τή νύχτα;
Γκουνάρ. Δέν ήσο στόν κοιτώνα.
Χζέρντις. Ποΰ τό ξέρεις ;
Γκουνάρ. Δέν εύρισκα ύπνο. Αύτό—αύτό ποΰ συνέ

βη μέ τόν θορόλφ μοΰ έφερνε άσχημα.όνειρα. Μοΰ φά- 
/η, πώς ξαναγύρισε—καί ξύπνησα. 'Ένα γλυκό, θαυ- 
αάσιο τραγούδι, πλημμυροΰσε τό σπήτι. Έσηκώθηκα 
καί άνοιξα 1 σιγά τή θύρα.—Εύρίσκεσο έδώ μέσα εμ
πρός σέ μιά τεραστία φωτιά - φωτιά μπλέ καί κόκκινη 
καί έξυνες βέλη καί τραγουδούσες μαγικά τραγούδια.

Χζέρντις. Έπρεπε νά τό κάμω. Γιατί είναι σκληρό 
τό στήθος πού θά κτυπηθή σήμερα.

Γκουνάρ. ’Εννοώ Θέλεις' νά σκοτώσης τό Σιγοΰρδο.
Χζέρντις. Χμ. Μπορεί.

(Συνέχεια έκ

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ
(Αίθουσα είς τό σπήτι τοΰ Γκουνάρ όπως καί είς τ 

δεϋτεοο αέοος. Ήμέρα).
ΣΚΗΝΗ ΠΡΏΤΗ

(Ή Χζέρντις μονάχη. Κάθήται, έπί σκαμνιού, απέ
ναντι τής μικράς έδρας καί καταγίνεται είς τό πλέξιμο 
χορδής τόξου. Έπανω είς -Λ τραπέζι τόξο καί πολλά 
βέλη.)'

Χζίρντίζ (’®'ι'ψ τεντώνει τη χορόη). Είναι στερεά 
καί|άλϋγιστη ! (Μέ βλέμμα πρός τά βέλη). Τό βέλος 
είναι αιχμηρό καί βαρύ. (Άοίνει τά χέρια νά πέσουν 
στά γόνατα). Ποΰ θά βρεθή δμως τό χέρι ποΰ—! 
(Βέβαια). Μέ χλεύασε, μέ χλεύασε, αύτός—ό Σιγοΰρ- 
δος ! Αισθάνομαι πώς τόν μισώ αύτόν περισσότερο απο 
τούς άλλους. Λίγες μέρες άκόμη κι’ έπειτα—(Βασανι
στικά). Ναι, άλλά τδ χέρι, τό χέρι ποΰ θά τό κάμη—;

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

■ (Ή Χζέρντις. Ό Γκουνάρ).
Γκουνάρ (έρχεται σι&πηλός καί σκεπτικός άπό τή 

μεσαία θύρα).
Χζέρντις (μετά μικρά σιωπή). Πώς είσαι άντρα μου;
Γκουνάρ. (Άσχημα, Χζέρντις, τό χθεσινό φονικό 

μοΰ πλακώνει τήν καρδιά και δεν θελει να μ αφίστ,.
1 Χζέρντις. Μιμήσου με. Κάμε καμμιά δουλειά
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Γκουνάρ. Αυτό ποτέ δέν θά γίνη. Όσο καί αν j**  
έξερεθίσγ,ς θά μείνω -φίλος μέ τό Σιγοΰρδο.

Χζέρντις (μειδιώσχ). Σοΰ φαίνεται;
Γκουνάρ. Όχι αλλά τό ξέρω !
Χζέρντις (τοΰ δίδει τή χορδή). Πές μου Γκουνάρ—· 

απορείς νά λύσης αύτόν τόν κόμπο ·
Γκουνάρ (προσπαθεί/ Όχι, είναι δεμένος σφιχτά 

καί μπερδεμένος.
Χζέρντις (σηκώνεται). 'Η κλωστή τής Μοίρας είναι 

πειό μπερδεμένη. Αυτή είναι πολύ δυσκολότερο νά τήν 
λύσης! <

Γκουνάρ. Κρυφαί και ανεςιχ νίασται είναι αί σκέ
ψεις τών άννώσ.των δυνάμεων—ούτε σύ ούτε ενώ τάς 
ξέρουμε.

Χζέρντις. Ξευρω ένα πράγμα δμως. Πώς ό Σιγοΰρ- 
δος θά είναι καί τών δύο ή καταστροφή μας.

(Σιωπή).

Γκουνάρ (Στέκει βυθισμένος σέ σκέψεις/
Χζέρντις (ά»οΰ τόν έκύτταςε σιωπηλά). Τί συλλο

γίζεσαι ;
Γκουνάρ. "Ενα όνειρό πού είδα τελευταία. Είδα 

πώς είχα κάμει αυτό πού τώρα μοΰ ζητάς. Ό Σι- 
γοΰρδος ήτο ςαπλωμένος νεκρός στή γη! Έστέκεσο κοντά 
καί ήσο κατακίτρινη, σοΰ είπα : Είσαι τώρα ευχαρι
στημένη πού έγεινεν αύτό που ήθελες; Σύ δμως έγέλα- 
σες καί μοΰ άπήντησες. Θά ήμουν περισσότερο ευχα
ριστημένη άν εΰρίσκεσο συ Γκουνάρ στή θέσι τοΰ Σι- 
γούρδου.

Χζέρντις (γελώσα βιασμένα). Πρέπει νά μέ γνώ
ριζες πολύ κακία, άν σ’ έκαμνε νά δειλιάσης ένα τόσο 
έξωορενικό όνειρο.

Γκουνάρ. Χμ. Πές μου,. Χζέρντις, πώς σοΰ μαίνε
ται αυτή έδώ ή αίθουσα.

Χζέρντις, Νά σοΰ πώ τήν αλήθεια, Γκουνάο—αε- 
ρικές φορές μοΰ φαίνεται πολύ μικρή.

Γκουνάρ. Ναί, τό μαντάσθηκα. Ό ένας περισσεύει.
Χζέρντις. "Ισως καί οί δυό.
Γκουνάρ (ό όποιος δέν ήκουσε τά λόγια της). Αύ

τός Λοιπόν πρέπει νά παραμερίση.
Χζέρντις (τόν κυτ,τάζει ερωτηματικά). Νά παοα- 

μερίση; Τί έχεις στό νοΰ ;
Γκουνάρ. Νά ετοιμάσω τές γαλέρες μου καί νά 

φύγω. Θέλω νά έπανακτήσω τήν τιμή μου ποΰ τήν έ
χασα, έξ αιτίας τής λατρείας ποΰ είχα γιά σένα.

Χζέρντις (σκεπτικά), θά φύ^ης; Ναί, αύτό θά ήτο 
τό καλλίτερο καί για τούς δυό μας.

Γκουνάρ. ’Από τήν ημέρα ποΰ άφήκαμε τήν Ι
σλανδία. άντελήφθηκα πώς δέν θά έτελειώ?αμε καλά. 
Ή φύσις σου είναι υπερήφανη καί δυνατή. Έρχονται 
στιγμαί, ποΰ σχεδόν σέ φοβούμαι. Έν τούτοις, είναι . 
περίεργο,—γι’ αύτό ακριβώς σέ λατρεύω. Άπό πάνω 
σου βγαίνει μιά μαγική δύναμι, μοΰ φαίνεται, πώς μέ 
ωθείς σέ βδελυρές πράξεις καί μολαταύτα δλα τά βοί- 
σκω καλά δσα μοΰ ζητείς. (Κινεί έλαφρά τό κεφάλι). 
Ανεξιχνίαστη είναι ή βούλησι της Μοίρας, "Ανδρας 
•ου θά έπρεπε νά είναι ό Σιγοΰρδος.

Χζέρντις (ανακράζει). Ό Σιγοΰρδος!
Γκουνάρ. Ναί, ό Σιγοΰρδος. Τό μϊσοξ καί ή έκδί- 

κησι σέ τυφλώνουν, άλλοιώς θά τόν έκτιμοΰσες καλλί
τερα. "Αν ήμουν καί γώ σάν τό Σιγοΰρδο τότε θά έ- 
καμνα χαρωπότερη τή ζωή σου.

Χ^.ίοχχι~ άλΧά.αυνκοΛ·;Τχ!Αένη (Η/Ύκίνησι).

Καί νομίζεις πώς αύτό θά τό μποροΰσεν ό Σιγοΰρδος;
Γκουνάρ. Είναι δυνατός καί ύπεσήμα>ος δπως 

καί σύ.
Χζέρντις (βίαια). "Αν είν*  έτσι—'(συγκρατείται), α

διάφορο ! αδιάφορο ! (άγρια) Γκουνάρ, σκότωσε τό Σι- 
γοΰρδο!

Γκουνάρ. Ποτέ.
Χζέρντις. Μέ ρόλο καί απάτη έγινα γυναίκα σου, 

θά τό ξεχάσω ! Πέντε άχαρα χρόνια πέρασα κοντά 
σου, θά τά ξεχάσω δλα, άπό τήν ήμερα ποΰ oivjJOa 
ζή πεια ό Σιγοΰρδος!

Γκουνάρ. Τό δικό μου χέρι δέν θά τοΰ κάμη κακά, 
(υποχωρών άθελα). Χζέρντις, Χζέρντις, μή μέ βάζεις 
σέ πειρασμό.

Χζέρντις. Τότε θά ζητήσω άλλον εκδικητή. Ό 
Σιγοΰρδος δέν πρέπει νά μάς χλευάζη καί σένα καί 
μένα γιά πολύ καιρό. (Συμπλέκει τά δάκτυλα μέ σπα
σμωδική πικρία). "Ισως τώρα θά κάθηται καί fa τήν 
χαιδεύη—αύτή τήν ήλιθία καί θά μάς περιγελφ. Θά 
μίΑή γιά τόν ντροπή πού μούκαμε δταν μέκλεψε στή 
θέσι σου. Θά της διηγήται πώς ξέκαρδίζετο στά γε
λοία δταν αγνώριστος άπό μένα εΰρίσκετο στό θάλαμό 
μου !

Γκουνάρ. Δέν τό κάμνει αύτό. Σοΰ λέω πώς αύτό 
θέν τό κάμνει.

Χζέρντις (ισχυρά) Ό Σιγοΰρδος κ’ ή Νταννύ πρέ
πει,νά πεθάνουν ! Δέν μπορώ ν’ ά/απνεύσω, έτόσον 
αυτοί μένουν στό κόσμο. (Τόν πλησιάζει καί τοϋ λέγει 
μέ σπινθηρίζοντα μάτια, άγρια, άλλά ψιθυριστ·ικά). 
Άν μπορούσες νά μέ βοηθησης, Γκουνάρ, θά ζοΰσα 
μσ£ή σου ά ·απημένα! Θά σέ έσφιγγα τοσο άγρια καί 
τόσο θερμά στήν άνκα'λιά μου, δσο ποτέ σου δέν ώνει- 
ρεύθης!

Γκουνάρ (κλονιζόμενος) Χζέρντι. ! Θέλεις...
Χζέρντις. ’Εμπρός, Γκουνάρ, καί τότε αί κακαί 

ημέραι θά τελειώσουν. Όταν έρχεσαι στό σπήτι δέν 
θά βγαίνω καθόλου άπό τήν κάμαρη. Δέν θά σοΰ λέγω 
πειά άσχημα λόγια, γιά νά διώχνω τό χαμόγελο— 
όταν είσαι χαρωπός, θά φορέσω γούνες καί μεταξω
τά θά σέ άκολουθώ καί δταν άκόμη πηγαίνης στό 
πόλεμο. Καί δταν -πηγαίνης γιά ειρηνικές δουλειές θά 
ιππεύω στό πλάγι σου. Στά δείπνα θά κάθημαι κοντά 
σου, θά γεμίζω τό ποτήρι σου, θά πίνω στήν υγειά σου 
καί θά σού τραγουδώ άρμονικά τραγούδια πού θά οοΰ 
θέλγουν τή· καρδιά. ·

Γκουνάρ (σχεδόν νικημένος). ’Αλήθεια...θά;.··
Χζέρντις. Καί άκόμη περισσότερα, πίστεψέ με! 

Μόνον έκδίκησι! Έκδίκησι κατά τοΰ Σιγούρδου καί 
τής Νταννύ . . . καί θά . . . (Διακόπτεται βλέπουσα 
τή θύρα νά άνοίγη). Ή Νταννύ... σύ εδώ;

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

(Οί προηγούμενοι. 'Η Νταννύ άπό τή μεσαία θύρα).
Νταννύ. Σπεΰσε, Γκουνάρ, εξόπλισε τούς άνδρας 

σου !
Γκουνάρ. Νά τούς εξοπλίσω; ’Εναντίον τίνος;
Νταννύ. Ό Κόρε έρχεται έναντίον σου μέ πολλούς 

ενόπλους. Έχει κακούς σκοπούς. Ό Σιγοΰρδος χόν 
ήμπόδισε πρό ολίγου. Ποιος ξέρει δμως, άν..,

Γκουνάρ (συγκινημένος). Τώκαμε κι’ αύτό. ό Σι- 
γοϋρδός γιά μένα !

Νταννύ. Ό Σιγοΰρδος είναι πράγματι πολύ έγκάρ- . 
διος οίλο: σου.

ί'κουνάρ. Καί μείς, Χζέρν.ΐς — καί μεϊς έσκεφθή- 
καυ,ε νά.., Ναί, δπως τό είπα—ή μιλιά σου είναι δια
βολική. Όποιαδήποτε πράξις μοΰ φαίνεται μεγάλη 
δταν τήν ζητής εσύ !

Νταννύ (έκπληκτη). Τί ένννοείς ;
Γκουνάρ. Τίποτε, τίποτε! Σ ’ ευχαριστώ γιά τήν 

εΐδησιν Νταννύ. Πηγαίνω τώρα νά συναθροίσω τους 
όπηοέτας μου. (Στρέφεται πρός τήν έςοδο, σταματα 
διιως καί πλησιάζει πάλι). Πές μου—πώς είναι ο Αρ- 
νούλφ.

Νταννύ (κατεβάζει τό κεφάλι ) Μή ρωτάς καλλίτε
ρα. Χθέ< έφερε τό πτώμα τοΰ Θορόλφ στό πλοίο. Τώ
ρα ανοίγει τάφους στήν ακτή—;γιά νά θάψη τά παι
διά του.

Γκουνάρ (σιωπά καί φεύγει άπό τή μεσαία θύρα).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

f'H Χζέρντις. Ή Ντά/νυ)

Νταννύ. Πριν άπό τό βράδυ -υπάρχει κίνδυνος. (Τόν 
πλησιάζει). "Εχω καί κάτι άλλο πράγμα νά κάμω 
έδώ. Χζέρντις, έρχομαι γιά σένα.

Χζέρντις. Γιά μένα ; "Υστερα άπό δσα συνέβησαν 
χθές;

Νταννύ. ’Ακριβώς γι’ αύτά έρχομαι Χζέρντις αδελ
φή μου, μή μέ μισήσης’. Ξέχασε τά λόγια ποΰ ο πό
νος και τά κακά πνεύματα μοΰ τά έβαλαν στδ στόμα. 
Συγχώρησέ με γιά δλο τό κακό ποΰ σουκαμα, επειδή 
πίστεψέ με, τώρα είμαι δέκα φορές δυστυχέστερη από 
σένα.

Χζέρντις. Δυστυχής — σύ —· η γυναίκα τού Σι- 
γούρδου ;

Νταννύ. "Οτι κι’ άν συνέβη, συνέβη έξ αιτίας μου 
—ή φιλονικεία ποΰ άναψε, ό Θορόλφ πού εσκοτώθη, 
τά χλευαστικά λόγια πού έλέχθησαν γιά σένα καί γιά 
τόν Γκουνάρ. Γιά δλα εγώ φταίω! Αλλοίμονο μου! 
Ήμουνα τόσον ευτυχισμένη. Άπ’ αύτή όμως τήν 
ημέρα ποτέ πιά δέ θά γαρώ.

Χζέρντις (αά νά τής ήλθεν αίφνιοία ιδία). Άλλά 
πριν -— τά πέντε μακρά χρόνια — δλον αυτό τόν καιρό 

. ήσουν εύτυχισμε'νη;
Νταννύ. Αμφιβάλλεις; Χ
Χζέρντις. Χμ. Χθές δέν άμφέβαλλον, άλλά...
Νταννύ. Τΐ εννοείς ;
Χζέρντις. Τίποτε. "Ας μιλήσουμε γιά άλλα πράγ

ματα.
Νταννύ. Όχι, όχι, Χζέρντις, πές μου.
Χζέρντις. Λίνο fa σέ ώφελήση· άφοΰ δμως τό άπαι- 

τεϊς— (μέ μοχθηρή έκφρασι). Ενθυμείσαι, έκεϊ στήν 
• ’Ισλανδία — εϊμεθα μαζύμέτόν Άρνούλφ, τόν πατέρα 

•ου, καί έ-αθήμεθα μέ τάς συντρόφους μας δπως συνη
θίζεται, δταν έφθασαν δύο ξένοι

Νταννύ. Ό Σιγοΰρδος κι’ ό Γκουνάρ.
Χζέρντις. Μάς έχαιρέτισαν δπως απαιτεί ή εύγέ- 

νεια, έκάθησαν σέ σκαμνιά καί ήρχισαν τ’ άστεια. Με
ρικοί ήθελαν νά μάθουν τί ζητούσαν οί δυο πολεμισταί 
στήν ’Ισλανδία καί £ν ήθελαν νά πάρουν γυναίκες άπό 
τό νησί. Τότε είπεν ό Σιγοΰρδος. «θά ήΐο δύσκολο νά 
ευρώ γυναίκα δπως τήν θέλω». Ό Άρνουλφ εγελασε 
καί άπήντήσε πώς στήν ’Ισλανδία δέν λείπουν αι ευ- 
γενεϊς καί πλούσιαι γυναίκες. Ό Σιγοΰρδος τού απε- 
κρίθη ; "Ενας ήρως χρειάζεται γενναία καί μεγαλό- 
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φρΟνη γυναίκα, πρϋ νά μήν εύχαριστήται μέ τά μέτρια. 
Καμμιά τιμή δέν πσέπει νά τής φαίνεται πολύ με
γάλη, ώστε νά μήν τολμφ νά τήν έπιθυμήση. Καί θά 
ήθελα νά μέ άκολουθή καί στό πόλεμο. Νά φορή πε
ρικεφαλαία καί θώρακα. Νά μέ παρακινη στή μάχη 
καί νά μήν άνοιγοκλείφ τά βλέφαρα δταν άστράφτβυν 
τά σπαθιά ! Γιατί άμα φοβείται, ‘δέν θά μοϋ(κάντ) 
τιμή». "Ετσι δέν είναι, αύτά δέν εί^εν ό’Σιγοΰρδος;

Νταννύ/Βέβαια). Ναί αύτά... άλλά...,
Χζέρντις. Τέτοια έπρεπε νά είναι ή γυναίκα ποΰ θά 

τόν έκαμνε ευτυχισμένο. Καί έπειτα (μέ" περιφρονη
τικό μειδίαμα) έδιάλεξε σένα!

Νταννύ (όδυνηρώς κατάπληκτη). ’Εννοείς, πώς ..
Χζέρντις, Καί βέβαιά θά έδείχθηκες καί σύ υπερή

φανη καί ΰψηλόκαρδη, καί θά άπήτησες τιμή άπό τους 
άλλους, γιά νά τιμήθγ στό πρόσωπό σου ό Σιγοΰρδος. 
Δέν είν’ έτσι ;

Νταννύ. Όχι, Χζέρντις, άλλά..
Χζέρντις. Τόν ώθησες βέβαια σέ μεγάλας πράξεις, 

τόν ήκολούθησες στάς μάχας καί]τό|εδρισκες εύχάριστο 
νά μένης κο/τά του δταν ό άγών έμαίνετο η οχι;

Νταννύ (βαθειά συγκινημένη), Όχι, όχι !
Χζέρντις. "Ωστε έφοβεϊσο. λοιπόν καί^έντρόπιαζες 

τό Σιγοΰρδο;
Νταννύ (νικημένη). Χζέρντις, Χζέρντις !
Χζέρντις (μειδιώσα χλευαστικά). Μολαταύτα ήσο 

εύτΰχισμένη. Νομίζεις πώς καί ό Σιγοΰρδος θά έλεγε 
τό ίδιο;

Νταννύ. Σώπα ! ’Αλλοίμονο μου ! Μ’ έκαμες νά 
'γνωρίσω τόν έαυτό μου!

Χζέρντις. Μέ μιχ λέξι, μέ ένα’άστείο καί^άμέσως 
άρχίζεις τα κλάμματα. Ξέχασέ το τώρα. Δές, τί ε- 
φτιασα σήμερα. (Ωέρνει μερικά βέλη άπό' τό τραπέζι). 
Τί αιχμηρά, τί λεπτά, αί ; Ξέρω νά φτιάνω βέλη.

Νταννύ. Καί νά τά μεταχειρίζεσαι. Πετυχένεις α
σφαλώς Χζέρντις. Όλα δσα -μοΰ είπες τώρα δέν τά 
είχα σκεφθή πρίν. (Έντονώτερα). ’Αλλ’ δτι ό Σιγοΰρ- 
δος! Ότι εγώ τοΰ δυστύχησα καί τοΰ έκαμα άδοςη τή 
ζωή του στά μακρά αύτά χρόνια—δχι, όχι αύτό δέν 
μπορεί νά είν’ άλήθεια !

Χζέρντις. Καί δέν είναι πράγματι άλήθεια. Παρη- 
γορήσου, Νταννύ. Αύτό θά συνέβαινεν άν ό Σιγοΰρδος 
είχε τίς ίδιες φιλοδοξίες ρπως άλλοτε. "Αλλοτε ολος 
ό πόθος καί δλη του ή προσπάθεια ήτο νά γίνη ό έν-

, δοξώτερος άνθρωπος στόν κόσμο. Τώρα δμως είναι ευ
χαριστημένος μέ πολύ ταπεινότερη τύχη.

Νταννύ. Όχι, Χζέρντις, ό Σιγοΰρδος είναι ΰψη- 
λόκαρδος δπως άλλοτε. Τό βλέπω πολύ καλά. Δέν εί
μαι ή κατάλληλη γυναίκα γι’ αύτόν. Ποτέ δέν μοΰ το 
είπε, άλλ’ αύτό δέν πρέπει νά εξακολουθήσει.

Χζέρντις. Τί σκοπεύεις νά κάμης;
Νταννύ. Θά παύσω νά είμαι εμπόδιο στό δρόμο του 

και πρόσκομμα στά βήματά του.
Χζέρντις. "Ωστε σκοπεύεις...
Νταννύ. Σούτ, κάποιος έρχεται!

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

ι Αί προηγούμενα'.. Είς υπηρέτης άπό τό μέσον).
"Ο ύηηρέτης. "Ερχεται ό Σιγοΰρδος ό κουρσάρος.
Χζέρντις. Ό Σιγοΰρδος; Τότε φώναξε τό Γκου

νάρ.
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‘Ο υπηρέτης. Ό Γκουνάρ έφυγε καί πήγε νά κα- 
λέση τούς γείτονας επειδή ό Κόρε...

Χζέρντις. Καλά το ξέρω. Πήγαινε. (Ό υπηρέτης 
φεύγει. Στή Νταννύ πού θέλει έπίσης νά φύγη). Πού 
πας ;

Νταννύ. Φεύγω, γιά νά μή συναντήσω τό Σιγοϋρ- 
δο, Τό βλέπω πολύ καλά πώς'πρέπει νά χωρίσωμε. Νά 
τον συναντήσω δ'μως τώρα.. \ όχι, όχι δέν μπορώ. 
(Φεύγει αριστερά).

Χζέρντις (την κυττάζει μιά στιγμή σιωπηλά). Καί 
ήθελε νά τήν . . . (εξακολουθεί τή σκέψι διά βλέμμα
τος πρός τή χορδή τού τόξου). Θά ήτο πολύ μικρή ή 
η εκδίκησις... όχι, αύτό τό κτύπημα επέτυχε καλλί
τερα ! Χμ ! Σκληρός είναι ο θάνατος, άλλά πολλές 
φορές σκληρότερη είναι ή ζωή !

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

/ ( Η Χζέρντις. Ο Σιγοΰρδος άπό τή μεσαία θύρα).
Χζέρντις. Ζητείς βέβαια τό Γκουνάρ , Κάθισε. Σέ 

λίγο θά ελθη. (Πηγαίνει νά φυγή),
, Σιγοΰρδος. Οχι, μείνε. Σένα μάλλον ζητώ παρά 

αυτόν.
Χζέρντις. ’Εμένα;
Σιγοΰρδος. Χαίρω δέ ποΰ σέ βρίσκώ μονή.
Χζέρντις. Άν έρχεσαι, νά μέ προσβάλης, δέν πι

στεύω νά σ’ εμπόδιζε τό άν ή ‘ αίθουσα ήτο γεμάτη 
άπό άνδρες καί γυναίκες.

Σιγοΰρδος. Ξεύρω τί σκέπτεσαι γιά μένα.
Χζέρντις (πικρά). Τάχα σ’ άδικώ ! Όχι, όχι. 

Μοΰ δηλητηρίασες δλη μου τή ζωή: Μή λησμονείς 
πώς είσαι σύ ποΰ έκαμες τή αισχρή έκείνη άπάτη. 
’Εσύ έμπήκες εΐς τό θάλαμό μου, ύποκρινόμενος έρωτα, 
ενφ μέσα σου γελούσες καί έπειτα μέ πέταξες στό 
Γκουνάρ, γιατί γι’αύτόν δά άξιζα άκόμη. Καί έπειτα 
εφυγες άπό τό νησί άφοΰ πήρες μαζί σου τή γυναίκα 
ποΰ έλάτρευες |

Σιγοΰρδος. Μερικά πράγματα μπορώ καί τά κάμνη 
ο άνθρωπος. Αί μεγάλαι όμως πράξεις έξαρτώνται 
απο τό πεπρωμένο—καί αυτό μας ώρισε κι’ εμάς.

Χζέρντις. Έστω'! Έλεειναί Μοϊραι βασιλεύουν 
οτή γή. Ή δύναμίς των όμως είναι μικρή αν δέν εύ- 
Ρ°υν χορδή μέσ’ στά στήθεια μας. ”Η τύχη χαμο- 
γελφ οέ κείνον ποΰ είναι άρκετά δυνατός νά παλαίση 
μέ τή Μοίρα—καί αύτό θά κάμω καί έγώ τώρα,

Σιγοΰρδος. ΤΙ θά κάμης ;
Χζέρντις. Θά δοκιμάσω τή δύναμί μου πάνω σέ 

κείνους ποΰ εΐνε υπέρτεροι μου. Άλλ’ άρκετά είπαμε. 
Έχω πολλά άκόμη νά κάμω σήμερα. (Κάθηται στό 
τραπέζι).

Σιγοΰρδος (μετά μικρή παΰσι). Φτιάνεις ωραία 
όπλα γιά τόν Γκουνάρ.

Χζέρντις (.μέ ελαφρό μειδίαμα). Γιά τόν Γκουνάρ 
όχι, άλλ’ έναντι*  σου.

Σιγοΰρδε, ’Ίσως νά είναι τό ίδιο.
Χζέρντις. Μπορεί, έστω ! Γιατί δταν έγώ θά γίνω 

Μοίρα καί σύ καί ό Γκουνάρ θά μέ ακολουθήστε— 
(Σταματφ, άκουμβφ μέ τήν πλάτη στό τραπέζι, τόν 
κυττάζει μειδιώσα καί λέγει μέ μεταβλημένην έκφρασι 
τής φωνής της). Χμ ! ξεύρεις κάποτε τί μου συμβαί- 

- νει : Συχνά ιυρίσκω εύχαρίστησι μέ τό νά ζωγρα
φίζω χαρωπές εικόνες στό μυαλό μου : Νά ο Σιγοΰο-

ύος ο δυνατός αποβιβάζεται στήν ξηρά. Όλα τά καίει 
καί τά καταστρέφει. Καί μαζή μ’ αύτά καί μένα κάί 
τόν άντρα μου. Όλοι οί άνδρες τού Σιγούρδου έπε
σαν. Μόνο ο άνδρας μου καί έγώ μένομεν άκόμη. Άπ’ 
εξω βάζουν φωτιά στή στέγη μας: «"Ενα βέλος, ενα 
μονάχα μπορεί νά μάς σώση λέγει ό Γκουνάρ—άλλά 
νά ή χορδή τοΰ τόξου σπφ. «Χζέρντις, φωνάζει, κόψε 
μιά πλεξίδα, άπό τά μαλλιά σου καί πλέξε μιά 
χορδή τόξου—γιά τή ζωή μας ! » Άλλά έγώ——έγώ 
γελώ—. ’Άφησέ τον νά πυρπολήση καί νά κόψη.
Ή ζωή μου δέν άξιζε: ούτε μιά τρίχα!»

Σιγοΰρδος. Παράξενη δύναμις μέ κυριεύει μέ τα 
λόγια .σου, (τήν πλησιάζει).

Χζέρντις (τόν προσβλέπει ψυχρά). Γιατί κάθεσαι 
κοντά μου ;

Σιγοΰρδος. Θέλεις νά πής πώς μέ μισείς, Χζέρντις, 
μιλούμε μαζή γιά τελευταία φορά. Κάτι τι μέ κατα- 
τρώγει σάν φρικτή άρρώστεια καί γι’ αύτό δέν μπορώ 
νά φύγω από δώ. Πρέπει νά μέ γνωρίσης καλλίτεοα.

Χζέρντις. Τί θέλεις ;
Σιγοΰρδος. Νά σοΰ πώ ένα παραμύθι.
Χζέρντις. Είναι μελαγχολικό ;
Σιγοΰρδος. Όσο καί ή ζωή.
Χζέρντις (πικρά). Πώς τό ξέρεις πώς ή ζωή είναι 

πικρά ;
Σιγοΰρδος. Κρίνε μόνη σου, σάν άκούσης τό παρα

μύθι μου.
Χζέρντις. Λέγε λοιπόν. Έν τφ μεταξύ έγώ θά έρ- 

γάζωμαι.
Σιγοΰρδος (κάθηται σ’ ένα χαμηλότερο σκαμνάκι 

δεξιά της.) 'Υπήρχον μιά ιτορά δυο νεαροί πολεμισταί 
πού έκίνησαν άπό τήν Νορβηγία γιά νά ζητήσουν 
δόξα καί πλούτο. Είχον όρκισθεϊ μεταξύ των φιλίαν 
και τήν τηρούσαν οπού καί αν έπήγαιναν.

Χζέρντις. Καί οί δυό πολεμισταί έλένοντο Σινοΰρ- 
δος καί Γκζουνάρ.

Σιγοΰρδος. Ναί;. μπορούμε έ'στι νά τούς όνομάσωμ®. 
Τέλος έφθασάν στήν ’Ιρλανδία. Έκεΐ κατοικοΰσεν 
ένας γέρων φεουδάρχης ό όποιος είχεν έξορισθεϊ άπό 
τήν Νορβηγία, άπό τήν έποχή τού βασιληά Χαράλθ. 
Αυτός λοιπόν είχε δυό εύγενικές παρθένες μέσ’ στό 
σπήτί του. Ή μία, ή ψυχοθυγατέρα του, ήτο ή λαμ- 
προτέρα, έπ'ειδή ήτον έξυπνη καί είχε καί γενναία 
καρδιά. Οί δύο πολεμισταί έκουβέντιασαν μεταξύ των 
γι’ αυτή καί κανείς άπό τούς δυό δέν είχε δή ώραιο- 
τέρα γυναίκα άπ’ αύτή—έτσι τούς έφαίνετο καί τών 
δύο.

Χζέρντις (μέ ενδιαφέρον) Καί τών δύο; Θέλεις νά 
μέ έμπαίξης !

Σιγοΰρδος. Ό' Γκουνάρ τήν έσυλλογίζετο μέρα 
νύχτα. Καί τό ίδιο έκαμνε καί ό Σιγοΰρδος. Καί οί 
ουο όμως σιωπούσαν. Δέν μπορούσε κανείς νά κατα- 
λάβη αύτής ήρεσεν ό Γκουνάρ. "Οτι δμως ό Σιγούρ- 
δος δέν τής ήρεσε, αυτό έφαίνετο καθαρά.

Χζέρντις (μέ χωρίς πνοή). ’Εξακολούθησε, σέ πα
ρακαλώ.

Σιγοΰρδος. Άλλά ό Σιγοΰρδος τόσο περισσότερο 
τήν έσυλλογίζετο, χωρίς κανείς νά ξεύρη τίποτε. Μιά 
βραδειά ή ύπερήφανηζέκείνη παρθένα ώρκίσθη έπάνω σέ 
συμπόσιο πώς κανείς δέν θά τήν-επερνε γυναϊκά του αν 
δέν έκαμνε τόν ηρωισμό ποΰ θά ώριζεν.Ή καρδιά τού 
Σιγούρδου έσκίρτησεν άπό χαρά. Γιατί ήσθάνετο 

μέσα του τή δύναμι γιά τόν ηρωισμό που έςητουσε. 
Τότε δμως τόν έπήρε ι ό Γκουνάρ κατά μέρος καί τοϋ 
μίλησε γιά τόν έρωτά του. Ό Σιγοΰρδος εσιωπησε 
καί έφυγε.

Χζέρντις (ανακράζει). Σιγοΰρδε! Σιγοΰρδε ! (Συγ- 
'κρατείται)'. Καί αύτός ό μύθος είνε άληθινός.

Σιγοΰρδος. Αληθινός! "Ενας άπό τούς δύο μας 
έπρεπε νά ύποχωρήση. Ό Γκουνάρ ήτο φίλος μου — 
δέν μπορούσα νά κάμω άλλοιώς. Καί εγινες γυναίκα 
τοϋ Γκουνάρ καί έγώ πήρα μιά άλλη.

Χζέρντις. Καί τήν άγάπησες ;
Σιγοΰρδος. Έμαθα νά τήν έκτιμώ. Άλλά,μιά γυ

ναίκα μόνον άγάπησεν ό Σιγοΰρδος jcat αυτή είναι ή 
γυναίκα ποΰ τόνέχθρεύεται άπό τήν ήμέρα ποΰ πρωτοε- 
γνωρίσθησαν. (Σηκώνεται).Τό παραμύθι μου έτελείωσε.

Άς χωρισθοΰμε. Μείνε γυναίκα τοΰ Γκουνάρ. 
Δέν θά ξαναίδωθοϋμε ποτέ πειά.

Χζέρντις (άναπηδφ). Όχι, μείνε ! Αλλοίμονο καί 
στούς δυό μας. Σιγοΰρδε, τί έκαμες ;

Σιγοΰρδος (έκπληκτος). Τί έκαμα έγώ ; Τί εχεις;
Χζέρντις. Καί δλα αύτά μοϋ τά λές τώρα ! Άλλ’ 

όχι—δέν είν*  άλήθεια!
Σιγοΰρδος. Είναι ή τελευταία φορά πού μιλούμε 

μαζή. "Ολα είν’ άλήθεια. Καί σού τά ώμολόγησα 
τώρα γιατί θέλω νά έχης άλλη ιδέα γιά μένα.

Χζέρντις (σταυρώνει άκούσια τά χέρια καί τόν 
ποοσβλέπει έκπληκτα). Μέ άγαποΰσες—σύ—σύ—μέ 
άγαποϋσες ! (Βίαια ένώ τόν πλησιάζει). Δέν σέ πι
στεύω ! (Τόν κυττάζει έπίμδνα καί φωνάζει μέ άγριο 
πόνο). Ναί, ναί είν’ άλήθεια·—δυστυχία καί τών δυό 
μας. (Καλύπτει μέ τά χέρια τό πρόσωπο καί άπομα- 
κρύνεται).

Σιγοΰρδος (τρομασμένος) Χζέρντις !
Χζέρντις (ήσυχα, μεταξύ γέλιου καί κλάμματος). ' 

Άφησέ με τώρα ! ’Εννοούσα πώς—(έγγίζει τό χέρι 
του). Σιγοΰοδε τό παραμύθι σου δέν ετελείωσε. Αυτή 
ή ΰπεοήοανη παρθένα πού άνέφερες — σέ άγαποϋσε καί 
κείνη 1 '

Σιγοΰρδος (οπισθοχωρεί). Σύ ;
Χζέρντις (ήρεμο). Καί, Σιγοΰρδε, σέ αγαπούσα, τό 

βλέπω τώρα. Λές πώς σοΰ φερόμουνα γκρινιάρικα καί 
άμίλητα Άλλά τϊ άλλο οφείλει νά κάμη μιά γυναί
κα ; Άν σού φανέρωνα τήν άγάπη μου θά ήμουν ά/α
ξία σου. Μοΰ έφάνης έξ αρχής ώς ό λαμπρότερος 
τών άνδρών. Άλλα νά σέ ξέρω άνδρα άλλης —αύτό 
μοΰ έδιδε τό φοβερό πόνο ποΰ ούτε κι’ έγώ τόν εννοούσα !

Σιγοΰρδος (συγκλονισμένος). Καταραμένη κλωστή 
υφανε γύρω μας η Μοίρα.

Χζέρντις. Σύ φταις. Ό άνδρας πρέπει νά ενεργή 
ρωμαλέα καί θαρραλέα. "Οταν έθετα τό βαρύ όρο σ’ 
δποιον ήθελε νά μέ κατακτήση σκεπτόμουνα μόνο 
σένα—καί σύ μολαταύτα...

Σιγοΰρδος. Είξευρα τόν πόνο τού Γκουνάρ. Έγώ 
μόνο θά μπορούσα νά τόν καταπαύσω. Τί μού έμενε 
,νά διαλέξω ; Άν είξευρα δμως εκείνο πού ξεύρω 
τώρα—δέν θά μπορούσα νά εξουσιάσω τόν έαυτό μου— 
ή δύναμις· τής άγάπης είνε πολύ ισχυρά.

Χζέρντις (γρήγορα). Εμπρός, Σιγοΰρδε—μιά κακή 
παρεξήγησι μάς εχώρισε τόσα χρόνια. Τώρα ό κόμ
βος έλύθη. Τό μέλλον θά μάς τά ξεπληρώση δλα.

Σιγοΰρδος (κινώ/ τό κεφάλι) Τίποτε δέν μπορεί 
νά γίνη. Πρέπει πάλι νά χωριστούμε,
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Χζέρντις. Δέ πρέπει. Σέ αγαπώ, τώρα τολμώ καί 
σού τό λέω χωρίς νά κοκκινίζω. Γιατί ή άγάπη μου 
δέν είναι άπαιτητική δπως τών άδυνάτων γυναικών. 
Άν ήμουνα άνδρας—μά τούς θεούς — θά μπορούσα 
νά σ’ άγαποΰσά τό ίδιο δπως καί τώρα. Εμπρός λοιπόν 
Σιγοΰρδε ! Ή εύτυχία αξίζει μιά μεγάλη πράξι. 
Εΐμεθα καί οί δύο ελεύθεροι, άρκεΐ νά τό θέλήσωμε 
καί ή ζωή θά είναι δική μας.

Σιγοΰρδος. Έλεύ'εροι ; Θέλεις νά;....
Χζέρντις. Τί σοΰ εΐ-at ή Νταννύ ; Τί μπορεί νά 

σοΰ είναι; Τίποτε περισσότερο άφ’ δ,τι μέσα στήν 
καοδιά μου μοΰ είναι ό Γκουνάρ. Τί σημαίνει λοιπόν 
άν καταστσαφοΰν δυό έλεειναί ύπάρξεις!

Σιγοΰρδος. Χζέρντις ! Χζέρντς !
Χζέρντις. Ό Γκουνάρ μπορεί νά μείνη έδώ. Τήν 

Νταννύ άφισέ τη νά γυρίση μαζή μέ τόν πατέρα 
της στήν ’Ισλανδία. Καί έγώ ώπλισμένη καί θωρα
κισμένη, θά σέ ακολουθήσω δπου καί αν πας.

Σιγοΰρδος (φαίνεται ισχυρά συγκλονισμένος).
Χζέρντις. Δέν θέλω νά σέ άκολουθήσω σά γυναϊκά 

σου. Γιατί ανήκω σέ άλλο/ καί ζή κ*  ή γυναίκα ποΰ 
μιά φορά άκουμπούσε οτήν άγκαλιά σου. "Οχι, Σι- 
νοΰρδε, οχι γιά γυναϊκά σου- -θά σέ άκολουθήσω σάν 
αμαζόνα, σάν γυναίκα άπό κεϊ/ες ποΰ παρορμοΰν σέ 
μάχας καί άνδραγαθίας, γιά ν' άκουσθή πέρα, σ’ δλον 
χόν κόσμο τ’ δνομά σου. Στό πλάγι σου θά είμαι δταν 
άστράφτομν τά σπαθιά, στές κακοκαερίες καί στές έκ- 
στοατείες θά βρίσκωμαι πάντα μεταξύ τών άνδρών σου, 
καί δταν τό τραγούδι θά μολογά τά κατορθώματα 
σου μαζή μέ τό Σιγοΰρδο θά θρυλήται καί ή Χζέρντις!

Σιγοΰρδος. Αύτό μιά φορά ήτο-τό ωραιότερο μου 
δνειοα. Τώρα είναι πολύ άργά. Ό Γκουνάρ καί ή 
Νταννύ· μάς χωρίζουν καί οί δύο*  έχουν δικαιώματα, 
νιά τή θέσι τους. Έθυσίασα τό νεανικό μου έρωτα 
χάριν τοΰ Γκουνάρ. Πρέπει νά υποφέρω καί τόν πόνο 
καί ή θυσία μου δέν πρέπει νά πάη τού κάκου. Έξ 
άλλου ή Νταν/ύ !’Απονήρευτη καί γεμάτη εμπιστο
σύνη άφήκε σπήτι καί συγγενείς. Ποτέ δέν πρέπει νά 
ύποπτευθτ) πώς ποθούσα τήν Χζέοντις, δταν αύτή 
μέ άγκάλιαζε. .

Χζέρντις. Καί γι’ αύτό θά τήν έχης βάρος σ’δλη 
σού τή ζωή ! Γιατί λοιπόν σού έδόθησαν ή δύναμις, ή 
άκαή καί δλα τά πνευματικό δώρα; Καί νομίζεις πώς 
μπορώ πειά νά μείνω είς τό σπήτι τού-Γκουνάρ ; Όχι 
Σιγοΰρδε, πίστεψέ με. Υπάρχουν πολλά πράγματα, 
viz νά κάμη ένας άνθρωπος σο ν καί σένα Ό Έρίκ 
κυβερνφ τό Νορβηγικό Έθνος. Σήκω έναντίον του. θά 
βοεθούν μερ'κοί ήρωες νά τεθούν στό πλάγι σου. Μέ 
ακαταμάχητη δύναμι θά προχωρήσουμε, θά πολεμή- 
σωμε, θά δράσωμε καί δέν θά ήσυχάσωμε πριν ά/α- 
βής στό θρόνο τού Χχραλο !

Σιγοΰρδος. Χζέρντις, Χζέρντις, αύτό ήτο τό όνειρό 
μου κατά τή/ ορμητικήν νεανικήν μου ηλικία. Άς 
λησμονηβή όμως—μή μέ φέρης σέ πειρασμό!

Χζέρντις (μέ μεγαλοπρέπεια). Είναι άπόφασι τής 
Μοίοας νά μείνουμε ένωμένοί. Δέν μπορούμε νά τό 
άποφύγωμεν. Τώρα βλέπω καθαρά τόν προορισμό μσυ 
σ’ αύτόν τόν κόσμο. Πρέπει νά σέ κάμω τρισένδοξο. 
Κάθε μέρα, κάθε ώρα ποΰ έζησα έδώ εύρισκεσο μπρο- 

’ στά μου. Ήθελα να σέ άποσπάσω άπό τήν καρδιά 
αου, άλ.λά δέν μπορούσα. Τώρα πειά δέν είν’ άνάγκη 
νιάτί ξέρω πώς μ’ άγαπας.
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Σιχβ»ρδβς (μέ βιασμέ,η ψυχρότητα). Άν εΐνε’ έτσι 
•—ξεΰρε—πώς σ’ αγαπούσα. Τώρα πέρασαν—έξέχασα 
εκείνες τής ημέρες.

Χξερνπς. Σιγούρδε, λές ψέμματα ! Γιατί αξίζω 
τοσο ώστε νά μήν μπορείς νά μέ ξεχάσης, δταν μιά 
βορά μ’ αγάπησες.

Σιγοϋρδος (βίαια). Πρέπει —τό θέλω !
Χζέρντις. ’Έστω ’Αλλά δέν μπορείς ! Θέλεις νά 

μέ έμποδίσης, αλλά δέν θά τό επιτυχής. Πριν ακόμη 
βραδυάστ; ο Γκζουνάρ καί ή Νταννύ θά τά μάθουν δλα.

Σιγοϋρδος. *Ε  ! Αύτό δέν πρέπει νά γίνη
Χζέρντις. Θά τό κάμω !
Σιγοϋρδος. Τότε δέν θά σέ άνεγνώριζα. Σέ θεω

ρούσα μεγαλόψυχη.
Χζέρντις. Αί κακαί ήμεροι γεννούν κακάς σκέψεις.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1918

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ

'Ο Φεβρουάριος έπέρασε μέ ζωήν και κίνησιγσχε- 
τικως έντονωτέραν άπό τούς άλλους χειμερινούς μή
νας. Μέσα στής 28 ημέρες του έδόθησαν καί συναυ- 
λίαι καί χοροί, καί διαλέξεις καί θεατρικαί παραστά
σεις, άκόμη καί γεύματα επίσημα.

"Ολα αυτά βεβαίως εΐνε ενδεικτικά τής ζωής ή 
οποία ενυπάρχει μέσα είς τάς κοινωνίας αί^δποϊαι, 
παρ’ δλον τό ενδιαφέρον ποΰ προκαλοΰν τά’πολεμικά 
γεγονότα, ευρίσκουν τόν καιρόν καί πρό πάντων τήν 
διάίίεσιν διά νά καταγίνωνται ή νά παρακολουθούν 
τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν κίνησιν τοϋ 
τόπου μας.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ I

Τόν μήνα αυτόν έκυριάρχησαν αί συναυλίαι τής 
’Ορχήστρας τοϋ ’Ωδείου είς τό Δημοτικόν Θέατρόν.

’Ιδίως ή Συναυλία τής 11 Φεβρουάριου άφήκεν 
άλησμονήτους εντυπώσεις είς δλους οσοι παρευρέ- 
θησαν είς αυτήν. ’Ιδίως ή πέμπτη Συμφωνία τοΰ. 
Μπετόβεν έξετελέσθη μέ μιά επιμέλεια ασυνήθιστη 
καί μέ προσοχήν άδιατάρακτη.

Είς τό θέατρόν τής Δος Κοτοπούλη έδόθη ή Συ 
ναυλία τοϋ Κουαρτέτου.

Τό πρόγραμμα μέ συνθέσεις τοϋ Μπάχ, τοϋ Μό- 
ζαρτ, τού Φράνκ, καί τοΰ καθηγητοϋ τοΰ ’Ωδείου κ. 
Μαρσίκ έξετελέσθη τέλεια υπό τών κ. κ. Λυκούδη, 
Καζάζη, Οίκονομίδου καί Κωνσταντινίδου.

Είς τό πιάνο συνώδευσεν ό κ. φαραντάτοε.
Ή κ. Ειρήνη Σκέπερς έδωκε καί εφέτος είς τό 

Ώδεϊον τήν έτησίαν συναυλίαν της. Ή καλλιτέχνις 
έτραγούδησε μέ πολύ αίσθημα. Είς τήν επιτυχίαν 
τής συναυλίας συνετέλεσεν δ_κ. Βολωνίνης καί δ κ. 
Ζανθόπουλος.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Αί διαλέξεις μέ περισσοτέραν άπό άλλοτε ορμήν 
έξηκολούθησαν καθ’ δλον αυτόν τόν μήνα. Ό πρε

Μού έχάρισες πολλή εμπιστοσύνη. Τό θέλω πρέπει 
νκ σε ακολουθήσω — στή ζωή, στή μάχη. Ή στέγη 
τού Γκουνάρ εΐ,αι πολύ χαμηλή γιά μένα !

Σιγοϋρδος (μέ έμφασι). Άλλα ειξευρες νά εκτιμάς 
τή τιμή μεταξύ τών άνδρών. Υπάρχει αιτία μονομα
χία? μεταξύ εμού καί τού Γκουνάρ. Άν ιόν σκοτώ- 
σω—θά τά άφήσης δλα καί θά μέ άκολουθήσης ;

Χζέρντις (έκπληκτη). Γιατί μέ ρωτάς ;
Σιγοϋρδος. ’Απάντησε μου ! Τί θά έκαμνες αν έγι- 

νομουν φονιάς τού άνδρα σου ;
Χζέρντις (τόν κυττάζει επίμονα). Θά σιωπούσα καί 

δέν θά ησύχαζα πριν σέ σκοτώσω.
Σιγοϋρδος (μειδιών). 'Ωραία, Χζέρντις—τό είξευρα 

("Επεται τό τέλος) (Μετάφρασις «Χ»ι>) · 

σβευτής τής ’Ιταλίας κ· Μποσδάρι είς τήν αίθουσαν 
τής ’Ιταλικής Σχολής άνέπτυξε τό δεύτερον «'Ασμα 
τοϋ Παραδείσου», τοϋ Δάντου. Ό κ. Μποσδάρι συ
νέχισε καί εφέτος τάς φιλολογικός του διαλέξεις επί 
τοΰ έργου τοΰ μεγάλου συμπατριώτου του ποιητοϋ.

Είς τόν Παρνασσόν δ κ. Κ. Άγγελόπουλος ωμί- 
λησε περί των έργων τοΰ Βερναρδάκη.

’Επίσης δ κ. Φραγκιάς εις , τήν αυτήν αίθουσαν 
ώμίλησε περί Ραγκαβή καί Βασιλειάδου.

Είς τά Διονύσια οί δμιληταί ήσαν περισσότεροι.'Ο 
κ. Συνοδικό; κομψός ομιλητής άνέπτυξε μέ σαφήνειαν 
καί χάριν'τό θέμα του- Τά Λαϊκά τραγούδια εΐνε μελέτη 
μεγίστης|άξίας. Εΐνε συμβολή πολύτιμος στήν ιστορία 
τής ελληνικής μουσικής καί είναι άπόρροια μακρών, 
επιμεμελημένων ερευνών ποΰ οφείλονται στον άκού- 
ραστον μελετητήν τής μουσικής μας ζωής. Διά τήν 
Δα Λιλήν Βαφειάδου, ποΰ έψαλε κατά το διάστημα 
τής δμιλίας, γράφρμεν είς άλλην στήλην ιδιαιτέρως.

'Ωραία ήτο καί ή διάλεξις τοΰ κ. Παπαγεωργίου 
περί τοΰ Νεωτέρου Δράματος. Ή διάλεξις αύτή έρ
γον τοΰ Μαίτερλιγκ—μεταφρασθεϊσα καί άναγνω- 
σθεϊσα ύπό τοΰ κ. Παπαγεωργίου—έπροκάλεσε πολύ 
τό ενδιαφέρον, παντοΰ δπου ήκούσθη διά τάς λίαν 
τολμηρός καί πολύ πρωτοτύπους ιδέας τοΰ συγγραφέως.

'Ο κ. Τσοκόπουλος επίσης ώμίλησε είς τό αύτό θέα- 
τρον περί τοΰ Καραγκιόζη. Ό κ. Τσοκόπουλος δ 
κομψοτέχνης συγγραφεύς, δέν ήμποροΰσε παρά νά 
είναι καί κομψοτέχνης δμιλητής. Μέ τέχνη πολλή, 
μέ εύφυολμγήματα επιτυχέστατα, μέ χιόΰμορ λεπτόν 
μάς έξιστόρισε τή γέννεσίν καί τήν έξέλιξιν τοΰ Κα
ραγκιόζη, δ δποϊος γεννηθείς μέσα εις το*  τουρκικό 
περιβάλλον, τείνει σήμερον νά έξελληνισθή τελείως.

Ώς τελευταία κατακλείς τών διαλέξεων ήμπορεΐ νά 
θεωρηθή ή διάλεξις ενός ξένου επιστήμονας, τοΰ κ. 
Ντεναίν ταγματάρχου τήό Γαλλικής ’Αποστολής.

'Ο κ. Ντεναίν ώμίλησε είς τό θέατρόν «’Ολύμπια» 
περί τής Πολεμικής Άεροπλοΐας. Μέ επιχειρήματα 
ακλόνητα κατέληξε είς τό συμπέρασμα δτι οί Σύμμα
χοι καί Ιδιαιτέρως οί Γάλλοι κατέχουν τήν υπεροχήν 
έπί τής πολεμικής αυτής τέχνης. Είς τό τέλος δ κ. 
Ντεναίν μέ μερικός ταινίας τών δποίων αί φωτο- 

γραφίαι έλήφθησαν κατά τον εναέριον πόλεμον ένε- 
θουσίασε καί κατέκτησε τό άκαοατήριόν του.

ΘΕΑΤΡΑ

"Ενα έργον τό δποΐον έπέρασε σχεδόν άπαρατήρη- 
τον ήτο τό έργον οί «Χαμένοι στό,,Σκοτάδι» τοΰ Ρο
βέρτου Μπράκο παιχθέν είς τό θέατρόν τής Δος Κο
τοπούλη. Τό έργον άπό τά δυνατώτερα τής ’Ιταλικής 
παραγωγής, μέ λεπτότητα ψυχολογίας καί τέχνης, δεί
χνει τούς άνθρώπους ποΰ εΐνε χαμένοι άλλοι στό 
σωματικό καί άλλοι στό ψυχικό σκοτάδι. Κρίμα δτι 
τό έργον δέν έσημείωσε μίαν μακράν σειράν παρα
στάσεων δπως ήξιζεν.

Η Δι« ΡΛΛ1Ι ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ

Την ήκουσα δίς. Είς τήν Μαντολινάταν καί τήν 8ιά- 
λεξιν τοΰ φίλου κ. Συνοδινοΰ περί λαϊκών τραγουδιών. 
Λεπτή, κομψή, άπέριττος. Μέ τήν γλυκύτητα τών 
τόνων τής φωνής της άμιλλάται ένα απαλό καί αβρό 
ήιαρκές μειδίαμα. Τό πρώτον εΐναι τό χάρισμα τής 
καλλιτέχνιδος, τό δεύτερον εΐναι τό δώρον ποΰ σκορ
πίζει ή καλοσύνη τής γυναικός. 'Η δεσποινίς Βαφειά
δου εΐναι μία μουσίκή-άποκάλυψις. Στή δροσερότητα 
τής φωνής της, στούς διαυγείς καί μεταλλικούς ^τόνους 
της άνευρίσκει κάνεις δλα τά θέλγητρα καί δλην τήν 
ποίησιν ποΰ σκορπίζει ή αληθινή τέχνη, τό άληθινό. 
τάλαντο. Πλούσιο το τάλαντο αύτό, τής εκλεκτής κό
ρης, υπόσχεται μελλοντικήν σταδιοδρομίαν θριαμβευ
τικήν στό πρό αύτής διανοιγόμενον ευρύ καλλιτεχνι
κόν πεδίον. ' '

Ή Δίς Βαφειάδου νεαρωτάτη άκόμη επιφυλάσσει 
Εκπλήξεις σ’ εκείνους ποΰ αγαπούν τής εύμορφιές τής 
ζωής καί τής ίδανικότητες τής τέχνης. Τά ελληνικά 
της τραγούδια μέ αίσθημα, μέ χρωματισμό, μέ μίαν 
ιδιαιτέραν ψυχικήν προδιάθεσιν ψαλλόμενα, ζωντα
νεύουν δλα τά ελληνικά συναισθήματα ποΰ εκφράζουν 
καί μεταδίδουν είς τό άκροατήριόν της τής πιο λεπτές 
καλλιτεχνικές συγκινήσεις.

Στήν κόρην τήν λιγυράν, μέ τήν άπαλή ματιά ή 
«Ελληνική Έπιθεώρησις» εκφράζει τά πιο θερμά 
συγχαρητήρια.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Άγγέλλομεν εύχαρίστως ,δτι ή γνωστή καθηγήτρια 
τής Μουσικής κ. Έλβίρα ’Αβδελά, άπεφάσισεν ύπεί- 
κουσα είς παρακλήσεις φιλικών της προσώπων νά έπα- 
ναλάβη τά άπό μα^ροΰ διακοπέντα μαθήματα τής 
φωνητικής μουσικής καί τοΰ πιάνου.

Ή κ. Άβδελά, τό γένος Γουΐδα, διπλωματούχος 
τοΰ Conservatoir τής Νεαπόλεως μέ τήν θαυμαστήν 
τέχνην της καί μέ τήν πολύκομψον έμφάνισίν της 
έπανειλημμένως, κατά τό παρελθόν, έχάρισε καλλιτε
χνικός στιγμάς είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν.

Κόρη διακεκριμένου μουσικού—τοΰ άλησμονήτου 
βιολοντσελίστα I. Γουΐδα, έζησε καί άνετράφη μέσα 
σέ καλλιτεχνικόν περιβάλον καί εκεί τό πλούσιον τά- 
λαντόν της εύρε τά στοιχεία τής μεγάλης άναπτύξεώς 
του. Κατόπιν εις τήν ’Ιταλίαν συνεπλήρωσε τάς σπου- 
δάς της καί ούτω κατέστη τελεία είς τό εΐδός της καί 
εκ τών πλέον μορφωμένων καθηγητριών τής Μουσι
κής. Άπό, τοΰ γάμου της άπεσύρθη έίς τό οικογε
νειακόν περιβάλλον- Είμεθα βέβαιοι δτι τήν νέαν 
άπόφασιν τής κ. Άβδελά μέ ιδιαιτέράν χαράν θά 
ακούσουν δλοι δσοι ένδιαφέρονται διά τήν πρόοδον 
τής μουσικής παρ’ ήμίν. 'Οδός Κλεισθένους 5 ή διεύ- 
θυνσις διά τούς έπιθυμοΰντας νά έλθωσιν είς σχετι
κός συνεννοήσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1918

'Η πολεμική περίοδος εύρίσκεται στό πλέον Ακα
θόριστο σημείο τή; έξελίξεώ; της.

Ή Ρωσσική άναρχία έδημιούργησε νέαν κατάστα- 
σιν πραγμάτων Ικανήν νά παραλύη κάθε πρόβλεψιν 
καί κάθε πιθανήν διαμορφωτικήν έξέλιξιν.

'Η συνομολογηθεϊσα ειρήνη εΐνε άπλώς μία λε
πτομέρεια είς τό έξελισσόμενον αιματηρόν δράμα τής 
άνθρωπότητος.

Ποΐαι αί συνέπειαι τής ειρήνης αύτής, ποία^έπί- 
δρασίς της έπί τής δλης πολεμικής έκβάσεως, ποίαν 
επιρροήν θά έξασκήση έπί τοΰ συνόλου τών πολεμικών 
έπιχειρήσεων εΐναι πρόβλημφ δύσλυτον.

Τίνες νέαι διακυμάνσεις και προσωθήσεις θά προ- 
καλέση έπί τοΰ διεθνούς πολεμικού καί οικονομικού 
πεδίου κανείς δέν μπορεί άπό τοΰδε νάκαθορίσηΖκαί 
διατυπώση.

Έκΐνο τό δποΐον σήμερον εμφανίζεται άποτροπια- 
στικώς άναμφίσβήτητον, εΐναι δτι έπανέρχονται ύπό 
τόν τουρκικόν ζυγόν χώραι χριστιανικά! άπελευθε- 
ρωθεΐσαι. Άν άληθεύη δτι οί Ρώσσοι παρέδωσαν είς 
τούς Τούρκους τήν Σαμψοΰντα καί Τραπεζοΰντα, διά 
τής έπαισχύντου αύτής ειρήνης δ Ελληνισμός ύφί- 
σταται μίαν δοκιμασίαν τρομακτικήν. 'Η έλληνικω- 
τάτη Τραπεζοΰς, ή πλήρης ζωτικότητας καί δρμής, 
ή εκπροσωπούσα τό άνθοΰν έλληνικόν πνεύμα, ή δια- 
τρέφουσα άσβεστον τήν· φλόγα τής γνησίας έλληνικης 
φιλοπατρίας, ή &πό τίνος ύπερόχως έργασθεΐσα διά 
τήν έμπέδωσιν τής έθνικής της άποκαταστάσεως διά 
τής ίδρύσεως τής Δημοκρατίας τού Πόντου, διατρέχει 
σήμερον ύπερτάτους κινδύνους έπανερχομένη ύπό τήν 
τουρκικήν κυριαρχίαν.

Βαβαίως ή γενική ειρήνη θά έπανορθώση κάθε 
άδίκημα άπορρέον άπό τήν σημερινήν άναρχίαν τής 
Ρωσσίας καί τήν άπληστίαν τής Γερμανίας, j-άλλά 
καί μόνον ή ιδέα τής προσωρινής έπαναφοράς τής 
Τραπεζοΰντος ύπό τήν ’Οθωμανικήν κυριαρχίαν εΐναι 
ίκανή νά έμπνεύση τά; πλέον θλιβερά; σκέψεις. 
Άλλως αί πρώται συνέπεια! τής τοιαύτης μεταβολής 
δέν ήργησαν νά εκδηλωθούν. Καθ’ ήν στιγμήν ό 
Ρωσσικός στρατός ύποχωρών παραδίδει τήν Σαμ
ψοΰντα είς τούς Τούρκους ' οί Κοΰρδοι είσελθόντες 
άγριοι κατασφάζουν τούς άτυχεϊς ’Αρμενίους άδια- 
κρίτως ήλικίας καί τάξεως. Βέβαια οί "Ελληνες τής 
Τραπεζοΰντος. δέν εΐναι Αρμένιοι άλλά καί μόνον η 
σκέψις δτι έπανέρχονται ύπό τόν βάρβαρον ζυγόν καί, 
ή μάχαιρα τοΰ δημίου δύναται *νά  έπικρέμαται Απει
λητική έπί τών κεφαλών των, αύτό καί μόνον εΐναι 
αρκετόν νά προξενή βαθείαν τήν θλίψιν είς πάσαν 
έλληνικήν ψυχήν.

"Ετερον επακολούθημα τής ύπογραφείσης Γερμανο- 
ρωσσικής ειρήνη; ύπήρξε καί ή ύποχώρησις τής 
Ρουμανίας είς τά; Γερμανικά; αξιώσεις. Εύρεθεΐσα 
συμπεπιεσμένη ’ μεταξύ δύο έχθρικών στρατοπέδων 
ήναγκάσθη νά ένδώση στάς υπερφιάλους Γερμανικά; 
Απαιτήσεις. Παρέδωσεν έδάφη της στούς θηριώδεις 
Βουλγάρους, διερρύθμισε τά σύνορά της ύπέρ τής 
Ούγγαρία; καί μολονότι ίκανοποιήθη έν μέρει έπί
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άλλων σημείων έδαφικών, 'ύπεδουλώθη καί αΰτη οί- 
κονομικώς είς-τόν άδηφάγον γερμανισμόν.

Έν τφ μεταξύ ή ’Αμερική καί ή ’Ιαπωνία κινούν
ται έντονώτερον. ζωηρότερον καί άπό τάς δύο αύτάς 
συμμαχικά; χώρας τών συνησπισμένων φιλελευθέρων 
Κρατών τής Εύρώπης, άναμένεται ή επαναφορά τής 
διασαλευθείσης πολιτικής ισορροπίας.

Μεθ’ δλας δμως τάς άντιξόους αύτάς περιπέτειας 
τής πολεμικής έξελίξεως, μεθ’ δλας τάς δυσμενείς 
συνθήκας αί όποΐαι δημιουργοΰνται έπί τοΰ άνατολι- 
κοϋ μετώπου, ή Άντάντ άχλόνητος καί ισχυρά ύπέρ 
ποτέ αναμένει τήν στιγμήν διά τό βαρύ κτύπημα.

Ή πίστις της πρός τά ιδεώδη τών Ααών, αί ισχυ
ρά! ήθικα'ι δυνάμεις διά τών όποιων είναι θωρακι
σμένοι οί Λαοί της, τό άκμαϊον ήθικόν φρόνημα καί 
τού τελευταίου στρατιώτου της, είναι τά αδιασάλευτα 
βάθρα έφ’ ών στηρίζεται τό ύπέρλαμπρον στρατιωτι
κόν μεγαλεΐόν της καί είναι εγγύς ή ήμέρα κατά 
τήν όποιαν ρί Λαοί θά πανηγυρίσουν τήν σωτηρίαν 
των, τήν πλήρη άπαλλάγήν των άπό τοΰ έφιάλτου 
τής πνευματικής καί ψυχικής ύποδουλώσεώς των.

Καί εύτυχής ή Ελλάς ή όποια όλονέν παρασκευα- 
ζομένη, καθίσταται δσον οδπω ικανή νά προσφέρη 
καί αύτή τάς ύπηρεσίας της είς τόν μεγαλειώδη 
άγώνα τών Λαών.

A. Λ. Ζ 

- - -

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΟ Ϊ Δ

Είνε δικαιολογημένη ή συγκίνησι; τών ναυτικών 
παρ’ ήμΐν κύκλων έκ τής ίδρύσεως τής νέας ναυτικής 
Εταιρείας τής έπικληθείσης «· ’Εθνικόν 'Ελληνικόν 
Λόϋδ». Δημιουργεΐται δι’ αύτής οργανισμός οικονο
μικός άρτιος,'άντάξιος πρός τόν δγκον καί τήν έπι- 
βολήν παρομοίων οικονομικών δργανισμών λειτουρ- 
γούντων άπό δεκάδας έτών είς προηγμένα; εύρωπαϊ ■ 
κάς χώρας.

Τί έμπορική ήμών ναυτιλία άπέδη κολοσσός έν 
Έλλάδι. Εύθύς δέ ώς αί περιστάσεις έπιτρέψουν θ’ 
άπομείνη ζήτημα χρόνου ό έπί βάσεων έδραιοτέρων 
πλουτισμός αύτής άπό σκάφη τελειότερα, μεγαλοπρε
πέστερα, άνετώτερα, ταχυπλοότερα. ’Απαιτείται λοι
πόν διά τόν κολοσσόν αύτόν- άνταξία ναυτιλιακή άσφα- 
λιστική μέριμνα τήν όποιαν μόνον ό οργανισμός τοΰ 
’Εθνικού ‘Ελληνικόν Λόϋδ τβόναιτο νά ύποσχεθή. 
Καί πρός τοΰτο θεωρείται ή παρούσα στιγμή κατ’ 
έξοχήν εύνοϊκή. Διότι τόσον τό Κράτος δσον καί οί 
ναυτικοί παρ’ ήμίν κύκλοι άντελήφθησαν βαθέως τήν 
άνάγκην τής ύπάρξεως έν.ός τοιούτου άσφαλιστικοϋ 
οργανισμού έξυπηρετικοΰ τών μεγάλων συμφερόντων 
τής έμπορικής μας ναυτιλίας.

Καί τό Ελληνικόν Λόύδ μέ τό θαυμάσι ον σύστημα 
τών αντασφαλειών άποδαίνει πολλαπλώς'. εύεργετικόν 
καί ένισχυντικόν τοϋ ναυτιλιακού κεφαλαίου. Διευ
κολύνει τάς άλλα; έλληνικάς άσφαλιστικάς εταιρείας 
τάς προσφάτως ίδρυθείσας, συγκεντρώνει είς προσο- 
δοφόρον, άσφαλή καί γόνιμον τοποθέτησιν τά μικρά 
ή μεγάλα κεφάλαια τά τοσοΰτον άφθονοΰντα κατά 
τήν εποχήν αύτήν καί έπί πλέον συγκρατεΐ είς τόν 
τόπον μας τά πρός άσφάλειαν χρησιμοποιούμενα 

ποσά, τά όποια μέχρι σήμερον ήναγκάζοντο νά τρέ- 
πωνται είς τάς άγοράς τοΰ έξωτέρικοΰ.

'Η άσφαλιστική διοργάνωσις τοΰ ‘Ελληνικού Λοϋδ 
στηρίζεται έπί τού καταμερισμού τών κινδύνων. Διά 
τής άρχής αύτής διευκολύνονται αί Άσφαλιστικαί 
Έταιρεΐαι πρός έξεύρεσιν άντασφαλιστών δχι μόνον 
πλησίον τών άλλων άσφαλιστικών έταιρειών άλλά 
καί έν τφ κύκλφ τών ιδιωτών. Καί δντως πας ιδιώ
της καταθέτων παρά τφ Έλληίικφ Λόϋδ μικράν ή 
μεγάλην έγγύησιν είς .χρήμα ή χρεώγραφα θά δύνα
ται νά συμμετάσχη είς τήν άντασφάλειαν άπολαμδά- 
νων ούτω πλήν τών τόκων καί τά έκ τών άσφαλειών 
κέρδη.

Ύπό τοιούτους δρους ίδρυθέν τό Ελληνικόν Λοΰδ, 
δρους άρτιας οικονομικής δργανώσεως, έχαιρετίσθη 
εύφροσύνως άπό τό ελληνικόν κεφάλαιον καί ιδιαι
τέρως άπό τούς Έλληνας ναυτιλομένους.

—. _ · - —

© ΚΟΣΜΟΣ
Διά'ιοΰ νέου θεσμού των δύο Συνδιοικητών, ή 

’Εθνική μας Τράπεζα έτονώθη σπουδαίως άπό άπό- 
ιρεως χαρακτήρα;, π-ίρας, μορφώαεως, ύψηλών ηβι

κών προσόντων, 
01 ΝΕΟΙ ΣΥΝ ΜΟΙΚΗΤΑΙ γοργότητος σκέ- 

ιρεως καί διαύ
γεια; εν τή άντιλήψει. Ό διορισμός τον κ. Διομή- 
δους πρώην υπουργού τών Οικονομικών και ή προ
αγωγή τον κ· Δροσοπούλου είναι μεγάλαι καί πολύ
τιμοι ένισχύσει; είς τόν οικονομικόν δρόμον τον 
έθνικοϋ αύτοΰ ιδρύματος. Επιβεβαιοϋται ή γνώμη 
αντη.έκ τή; όμοθύμου επικροτήσεο»; τών μεταβολών 
αυτών άπό τε τής κοινωνίας, ή όποια άφ’ ύφηλοΰ 
έξετάζει τά πράγματα καί άπό τήν έπιδοκιμασίαν 
τών πολυπληθών τάξεων τον τραπεζητικοΰ καί χρη- 
ματιστικοϋ κύκλον, άτίό τοϋ Ιμπορικον καΐ^βιομηχα- 
νικον παρ’ ήμϊν κόσμου καί παντός ένδ'αφερομένου 
διά τήν πρόοδον τοϋ πιστωτικόν μας κολοσσού.

Με τόν κ. Ζαίμην επί κεφαλής, μέ πολυτίμους 
συμπράκτορας καί ονναντιλήπτορας τους κ. κ. Δρο- 
σόπουλον καί Διομήδην καί τό άλλο έπιτελεϊον τής 
Έθν. Τραπέζης γιγαντοϋται αΰτη επί πλέον έν τή 
έθνική συνειδήσει καί είς τήν έκτίμησιν τής παγκο
σμίου χρηματιστικής κινήσεως.

* * *
Ή Γερμανία διαμοιράζει χώρας ποϋ έχουν εκα

τομμύρια κατοίκους. Εύρε τήν Ρωσσίαν άναρχανμό
νην, άποσυντεθείμένην και έξώρμησεν ακράτητη είς 

τήν κατάκτησίν της, εις τόν δια- 
ΤΑ ΚΟΛΛΤΒΑ μελισμόν της.

Δίδει άπό τήν- μάρτυρα Πολω
νίαν είς τήν Ουκρανίαν τό Κυβερνείου τοΰ Χόλμ και 
οί Πολωνοί αισθάνονται αιματηρών τήν αποκοπήν, 
Είς τήν Κρακοβίαν πενθούν. Δολοφονούνται τά ιερά 
εθνικά δίκαια τών Πολωνών και οί Γερμανοί'αδιαφο
ρούν. Ή Πολωνία ζηιε". όλα τά εδάφη της τά άνα- 
γνωρισθέντα διά τοΰ Συνεδρίου τής Βιέννης και ή 
Γερμανία δέν τηρεί ούδέ αύτάς τάς υποσχέσεις της, 
σχετικώς πρός τήν έν φιλικώ πνεύματι άντίληφιν τών 
εθνικών της δικαίων, 'Από τήν Ρουμανίαν ζητεί τήν 

Ντομπρουτσάν ΰπερ τών Βουλγάρων καί όλιγας Τραν- 
συλβανικάς Άλπεις υπέρ τής Αυστρίας. ΔΓ έαυτήν 
δέ μετά τήν υπογραφήν τής είρήνης μετά τής Ρωσ- 
αίας, κρατεί τήν Λιβονίαν, τήν 'Εσθονίαν, τήν 
Κουρλάνδην καί Λιθουανίαν γιά νά. δείξη είς τόν κό
σμον πόσον εινε μέτρια είς τάς αξιώσεις της καί μέ 
πβίαν στοργήν περιβάλλει τά εθνικά δίκαια τών Λαών.

* * *

‘Η ναρκωμένη ‘Ελληνική ψυχή νομίζει κανείς 
πώς έπερίμενεν ίνα ηχηρό σάλπισμα γιά ν’ άνατι^ 
ναχθή ζωηρά, ακμαία, ορμητική πρός τόν δρόμο τοϋ 

καθήκοντος. Τό σάλπισμα 
H ΕΠ1ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ήταν ή υπό τής Κυβερ- 

νήμεως πρόσκληαις των 
έφεδρων ύπό τά όπλα. Ήρκεσε τό έπίσημον αυτό 
διάβημα νά διαλύαη πλάνας, να έμπνεύση ενθουσια
σμόν, νά έμπεδώση πίοτιν καί ν’ άποκαλύψη φωτει
νήν καί ισχυρόν τήν ‘Ελληνικήν φιλοπατρίαν. Τά 
έλληνόπουλα μέ τραγούδια, μέ χαρές, μέ πανηγυρι
κές έκδηλώσεις προσέρχονται οτό στρατό, έτοιμα διά 
κάθε θυσίαν, άρκει ή ‘Ελλάς νά βγή υπερήφανη καί 
τιμημένη στήν αφάνταστη αυτή πάλη τών Λαών.

♦ .*  *

Έγένετο δημοφιλέστατου στή πρωτεύουσαν τό 
Σύνταγμα τής Μεραρχίας τοΰ ’Αρχιπελάγους. Οι / 

ήρωϊκοί ανδρες του ετυχον δαφιλώς όλων τών τιμών 
καί ολοκλήρου τής συμπάθειας, 

ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ποϋ τούς άξίζει, έκ μέρους τής 
κοινωνίας μας. ‘Εορταί έπί έορ- 

τών έδόθησαν πρός τιμήν των. Ό Συνταγματάρχης^ 
κ. Μανέτας Διοικητής τοϋ ήρωϊκοΰ Συντάγματος, οι 
ήλιοκαείς καί ανδροπρεπείς αξιωματικοί του καί οι 
γενναίοι ΰπαξιωματικοϊ καί στρατιώται αύτοΰ εγέ- 
νοντο άντικείμενον ιδιαιτέρων περιποιήσεων καί στορ
γικής μερίμνης άπό μέρους όλων τών κοινωνικών 
μας τάξεων. ‘Η Πολιτεία, δ Στρατός, ή Τέχνη καί τά 
Σωματεία έπροθυμοποιήθησαν νά δείξουν τά φιλοπά- 
τριδα αίσθήμαχά των έπιδαφιλεύοντες εις τους ορμη
τικούς πολεμιστάς τών μακεδονικών όρεων τάς ευγε- 
νεοτέρας έκδηλώσεις τής άφοοιώσεως καί τής αγά

πης των.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΘΗ
Α®ΑΝ. ΠΕΡΙΔΗΣ

Ή Ελληνική Σκηνή εχασεν ενα απο τα εκλεκτό
τερα στοιχεία της.

Αίφνήδιος θάνατος άφήρπασε τόν 'Αθανάσιον Πε- 
ρίδην έκ τών έπιμελεστέρων καί αθορυβωδεστερων ερ
γατών της,

Επιμελής, αξιοπρεπής, ευσυνείδητος, άφωσιωμε- 
νος στό έργον του, καθίστατο υπόδειγμα του αληθινού 
καλλιτέχνου.

Άπετέλει ξεχωριστήν φυσιογνωμίαν καί η συμμε
τοχή του είς τήν διδασκαλίαν ενός έργου ήτο και μια 
εγγύησις περί τής επιτυχίας του, περί τής άφόγου

διδασκαλίας του. Ή Ελληνική Σκηνή, μέ τά πενι
χρά εφόδια μεθ' ών εινε προικισμένη, διά τοΰ θανά
του τοΰ Περίδου ύπέστη πραγματική καί άνεπανόρ- 
θωτον ζημίαν.

Σ. ΠΕΡΙΣΙΑΔΗΣ
Ό τυφλός ποιητής τής «Γκόλφως» έσβυσε καί 

αύτάς.
Άντλών μέσα άπό τό αιώνιον σκότος τάς άστρα- 

πάς τής έμπνεύσεώς του έσκόρπιζε γύρω ρίγη του πα
τριωτικής έξάρσεως καί συγκινήσεις γλυκείας τής ει
δυλλιακής ζωής.

‘Ο Σ. Περισιάδης, παρά τήν έξοχον ιδιοφυίαν του, 
παρά τά δεινά παθήματά του, εύρέθη ξένος πρός τήν 
άστοργαν Πολιτείαν καί τήν έτι άστοργω.τέραν Κοι
νωνίαν καί έζησε δυστυχής, πτωχός, δοκιμαζόμενος.

Ό θάνατός του ήτο λυτρωμός.
Παρά τό πλευράν του έζησε'μάρτυς αληθινός μία 

αδελφή, μία άπροστάτευτος καί δειλή ΰπαρξις.
Χάριν τής μνήμης τοΰ τυφλού ποιητοΰ δέν θά ύ

παρξη κάποια μέριμνα διά τήν ιδεώδη αυτήν αδελφήν 
τής λατρείας και τής άφοσιώσεως ;

Ν. ΣΙΜΟΠΟΥΛΦΣ
Ό θάνατος'άφήρπασε καί ενα άπό τούς συμπαθε- 

στέρους καί,νεαρωτέρους δημοσιογράφους μας, τόν 
Νικόλ. Σιμόπουλον.

Ή δημοσιογραφική οικογένεια εχασεν ενα άπό 
τούς συντρόφους της έκ τών πλέων επιμελών καί 
^λε ον' μορφω μένων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Είς τόν Γαλλικόν στρατόν ^είσήχθη ή χβήοις τών 

ειδικών προσωπίδων κατά^τών άσφυξιογόνων αερίων.
At προσωπίδες ουνίστανται έκ δέρματος αδιάβρο

χου χρώματος πρασίνου, φέρουν δέ δύο άθραύστου; 

διόπτρας.
Διά τήν αναπνοήν ύπάρχει ειδικόν άνοιγμα κατά 

τήν θέσιν τής ρινός,τό όποιον όμως περιβάλλεται ύπό 
παχυτάτου προσκεφαλαίου έκ μουσελίνης.

Μόλις ώς ήθελεν άντιληφθή ό στρατιώτης τό άσφυ- 
ξιογόνον νέφος φορεϊ τήν προσωπίδα άφοϋ χύση 
προηγουμένως έπί τών εκ μουσελίνης προσκεφαλαίων 
ειδικόν άντασφυξιογόνον ύγρόν.

Διά τοϋ τρόπου τούτου κατορθοϋται όπως ό οτρα- 
τιώτης άναπνέη κανονικώς, έστω καί αν εΰρίσκεται 
είς τό κέντρον τών θαντηφόρων αερίων, τά οποία 
συγκρατοϋνται ύπό ειδικού ύγροΰ τοΰ περιχυθέντος 

έπί τών προσκεφαλαίων.
***

Κατ’ αύτάς πρόκειται ν’ άπονεμηθ^ εις τόν Βελγι
κόν στρατόν μετάλλων τοΰ όποιου σκοπός είναι ή
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•__ Ζ__ I ’Εχτελοϋμεν δλας τάς τυπο-
γρχφικάς χαΐ βιβλιοδετικάς

= έργασίαιςjj·... . — 
Μή φΒίδόμβνοι κόπων καί -χρημά
των βπλουτίσαμεν io κατάστημά μας 
δι’ δλως νέων οτοι/είων, κοσμη

μάτων καί μηχανημάτων.
Άναλαμβάνομεν "τήν" έκτύπωσιν συγ
γραμμάτων, περιοδικών, έφημερϊδων, 
Ισολογισμών Τραπεζών, Εταιριών κτλ. 
καταστατικών καί διπλοτύπων (Συλλό
γων), λογαριασμών καταστημάτων έν 
γένει, προσκλητηρίων καί άγγελτηρίωά 
γόμων, έπισκεπτηρίων καί έν γένει 
τήν έκτέλεσιν πόσης' τυπογραφικής 
έργασίας φιλοκάλως καί καλλιτεχνικών 

καί είς τιμάς εύΟηνάς.
ΑβΗΝΑΙ, ΕΤΡίηίΔΟΤ 3, ΤΗΛ. 11-99 “

ύιαιώνισίς τής έηοχής εκείνης, κατά τήν όποιαν ιό 

ήρωϊκόν Βέλγων τά πάντα, άπώλεοε πλήν τής τιμής.
Τό μετάλλων τούτο έκ οιδήρου κατεμευασμένον 

θ’ άπονε μηθή είς απαντας τούς Βέλγους στρατιώτας, 
θά φέρη δέ έπί τών δύο παρειών του τήν εικόνα τοΰ 
βασιλικού ζεύγους τοΰ Βελγίου.

’Ανωθεν τών εικόνων τούτων υπάρχουν κεχαραγ- 
μέναι δύο ίστορικαί ήμερομηνίαι. Καί εις μεν τήν ει
κόνα τοΰ Βασιλέως Αναγράφεται ή ήμερα εκείνη κατά 
τήν οποίαν ό γενναίος έκεϊνος ’Εστεμμένος έπροτί- 
μηοε τήν έχθρικήν εισβολήν, τής αναξιοπρεπούς 
συνθηκολογίας.

Είς δέ τήν ε’ικόνα τής ενγενοϋς Βασιλίσσης ή ήμέρα 
κατά τήν όποιαν ή ΒαυαρΙς πριγκήπισοα, έπαυοεν 
άνήκουσα είς το έθνος τό όποιον έδειξε τόσην θη
ριωδίαν.

Τό μετάλλων έξαρταται έκ ταινίας χρώματος με
λανού, εις ένδειξιν τού πένθους, τό όποιον κατέχει 
τάς καρδίας τών Βέλγων. Τήν πένθιμον δέ ταύτην 
ταινίαν περιβάλλουν τά έθνικά Βελγικά χρώματα, είς 
ένδειξιν δτι «εάν οί νεκροί παρέρχωνται, rd έθνη δ
μως έκεϊνα τά όποια δέν έξεφυλίοθησαν παραμένουν 
άναμένοντα τήν έ 'δίκησιν τοΰ δικαίου των», κατ ’ έπι- 
τνχή έκφρασιν Βέλγου Αξιωματικού.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
•

— Συνέστη 'Επιτροπή άποτελουμένη άπό τούς Γ e 

νικούς Γραμματείς τών ’Υπουργείων, ύπό τήν Ιίροε- 
δρείαν τοΰ κ. Ρέπαυλη, πρός κατάρτισιν σχεδίου άφο- 
μοιώσεως τών μισθών όλων τών ύπαλλήλων των δια
φόρων ’Υπουργείων.

— Διότι υπάρχει τό άτοπον τής διαφοράς μισθού 
είς όμοιοβάθμους ύπαλλήλους ανήκοντας είς διαφό
ρους υπηρεσίας.

’ — Μετά τά επεισόδια τών Θηβών και Λάμιας 
πλεϊστοι Στρατηγοί έν ένεργεία καί αποστρατεία, άπηύ- 
θυναν πατριωτικός παρορ μήσςις είς τόν Στρατόν, στι- 
γματίζοντες τό προδοτικόν κίνημα τών στασιαστών.

— Μεταξύ αύτών σημείου μεν καί τόν κ. I. Γεν- 
νήσαρλην δστις αριθμών *έξήντα  πέντε θαλερούς 
Μαΐους» τίθεται ύπό τάς διαταγάς καί τοΰ τελευ
ταίου Δεκανέως, ώς άπλοΰς Στρατιώτης.

— Ή δήλωσις τοΰ θαλερού πρεσβύτου πολλάς 
αναμνήσεις έπροκάλεσε ατούς άναγνώστας του.

—* Άλλα και ποια δύναμις θελήσεως έκ μέροος τοΰ 
γηραιού ’Υποστρατήγου ό όποιος δέν δύναται νά Χη- 
σμονήατ) ούτε τήν «θαλεράτητά του» ούτε τούς δρο
σερούς «Μαΐους του >.

— Ή διά τήν σύνταξιν τοΰ Ιστορικού Λεξικού 
’Επιτροπεία διά τοΰ διαπρεπούς συνεργάτου μας καί 
Προέδρου Της κ. Γ. Χατζηδάκι Καθηγητού του Πανε- 

πιατημίου προτείνει τήν δια νόμου αναβολήν τής ενάρ- 

ξεως τής έκδόσεώς του.

— Αί διαρκείς έθνικαι άνωμαλίαι παρη μπόδισαν 
τήν άρτίαν συγκέντρωαίν τοΰ άπαιτουμενου γλωσσά- 
λογικού υλικού και ύπάρχει φόβος νά μήν έπαρκέαη ό 
μέχρι τοΰ 1921 ύπολειπόμενος χρόνος.

— Τό ’Τπουργείον τής Γεωργίας ζητεί διά τής νο
μίμου οδού τήν έπανάκτησιν τής Μανωλάδος και τοΰ 

Γκολέν Μαράκα τα όποια έιχον δωρηθή είς Top τέως 

Βασιλέα τής Ελλάδος.

— Είς τόν κ. Α Μιχαλακόπουλον υφιστάμενον 

άπό τίνος άγρίαν δημοσιογραφικήν έπίθεσιν παρέσχε 
δι’ έπιστολής του περιφανή ικανοποιήσω ό Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως κ. Βενιζέλος άναλαμβάνων άκόμά 

άκεραίαν τήν ευθύνην παντός ένδεχομένου έλέγχου έν 
τή Βουλή.

— Έπί τή ένάρξει τών εργασιών τής Βουλής έγέ- 
νετο ή συνήθης τελετή.

— Ή τελετή έλαβέν έπισημότερον χαρακτήρα διά 
τού έκφωνηθέντος Β. Λόγου.

— ’Αγγέλλονται έκ Βουλγαρίας άπειροι λιποταξίαι 

άπό τάς τάξεις τοΰ στρατού.
— Οι λιποτάκται κατά στίφη περιερχόμενοι τά χω

ρία σιτίζονται και δια-ρέφονται ύπό τών χωρικών.
— Ό διαπρεπής ’’Αγγλος Άρχιτέκτων κ. Μώσσον 

•έκαμε δύο διαλέξεις μεγίστης κοινωνικής καί επιστη

μονικής άξίας,
— Ούδεμία άμφιβολία ότι έπί πολλών σημείων 

θά διεφώτισε πλήρως τούς άρμοδίους.
— "Οσον άφορα όμως τα σχέδιά του πρός έξωραϊ- 

σμόν τής πόλεως ύπαρχου πλείστα άμφιβολίαι περί 
τού δυνατού τής πραγματοποιήσεις των.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ# ΚΑΙ βΒΙΒΛΙ0ΑΕΤΕΙ0Ν___
ΑΔΕΛ. ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ
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ΜΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤ1ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΑΑ/.ΠΈΙΝΑί PASTA! THS Β. ΛΤΑΗΧ>

Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων είς όλα τά γούστα καί δλους τους 
χρωματισμούς.

Έχει ή συνάντησις δλων τών κομψώς ένδυομένων.
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Τό μοναδικόν τών ’Αθηνών ήλεκτροκίνη- 
τον ατελιέ. £

’Εξαγωγή δδόντων δ/^ως άνοδόνως. <
Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυημένη. t

Θεραπεία στόματος (Ιποίελεσματική. )

ΟΜΙΙΡΟΥ »—ΑΘΗΧΑΙ /

Modes Chapeaux

SHNEAOBHT MANTOTKA
Ei*Mov  as

Τά νεώτερα και τελειότερα Παρισινά 

τέλα ε’ς δλα τά γοΰστα καί σχήματα.
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ΜΕΓΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ

Άρε6μ.ός β—II -% Γ II ϊ I Δ» ΛίΆ-ρεΟμάς β

’Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του.

μον-
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TIMOACHCN ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ I

'Ολόκληρος σελίς
Ήμίσειά »
Τίταρτ.ν σελίδος

είς έν τβΟχος Δραχ. 60
» 35

20 J ,
12 «12

4ιά χώρον μικρότερον αί τιμαι άνάλογοι
Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ έξ τεύχη 4} περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

ΗΡΓΛ ΤΚΣ ΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

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

» Β'. » ...........................»

» Γ'. » ...........................»

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων . . . . . »

3.00 i
2.00 I

1.50 I

5.00ί!

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακΊον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτ ον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον 

μονόπρακτο*?,  μεταφρσσθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΗΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτο?/. Πάντα διδαχθίντα άπό τής Έλλ. Σκηνής

——»5—»=®ssr-

Σειραι της «Ελληνικές Έπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'. Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'· 
Ζ . Η . καιΘ.έτουςπωλοΰνται εΙςτάΓραφεΧά μαςπρδς 30 φρ. έκαστη.
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