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ΑΘΗΝΑΣ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφαί άρχονται άπό 1ης έκάστον μηνός.

Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή Έλληνίς μας προχωρεί. — 'Η δικαιοσύνη κατά τού; προϊστορικ
Χκΐτκ. 'Ο εφευρέτης τοΰ άλεξικεραύνου : ΙΙολυΏώρου ■<- ΧατΊ
σόλυμα-Κύπρος-Άθήναι. - Ή Βορεινή εκστρατεία : X'. . —-■

ΧΡονου;: Λίικολάου
Κρήτη-Ίερονσπορος τή; πατάτας : II.
κίνησι. Άπό τήν Ζωήν τοϋ μηνός : Α.
II- Χταιχατούλη. —' Η 'Ελληνική Ναυτιλία. ’Ολιγόστιχα.
ΕλΕθνικόν Έλληνικόν Αόϋδ.
- Τό εναρκτήριων μάθημα τοϋ κ. Κορώνη.— 'Η Εΐσήγησις
•τό δάνειον τών επιτάξεων.
—Τό Πανεπιστήμιων.

Αθήναι.
Ίκρττοί Ιΐ»|& .—Άπό τήν Καλλιτεχνική . . . - .

ληνικά άνέκδοτα :
ΚΟΣΜΟΣ : Ί
τοΰ κ. Νεγρεπόντη.

Ή μόρφωσις, ή εύφυΐα, ή έργατικότης, τό θάρ
ρος, ή ένεργητικότης,|ή θέλησις τής νεωτέρας Έλ-Χηνίδος διαλάμπουν καθημερινώς έντονώτερον καί δι
εισδύουν σέ εύρύτερα 'κοινωνικά στρώματα. Έπαυ
σαν πλέον ν’ άποτελοΰν άντικείμενον προοδευτικών
τάσεων ολίγων προνομιούχων γυναικών. Νομίζει κα
νείς δτι δλόκληρος ή νεωτέρα θήλυς γενεά άπόφασιστική εισχωρεί είς τήν κοινωνικήν μας ζωήν καί κα
τορθώνει ν’ άπλώνέται παντού χωρίς · στενοχώριες,
χωρίς έκδηλώσεις βιαίας άνατροπής παλαιών συνη
θειών, χωρίς δημιουργίαν έξαρθρωτικού καθεστώτος.
"Ολα έξελίσσονται γύρω τής νεωτέρας 'Ελληνίδος
φυσικά, ώριμα, άλλά σταθερά καί άκλόνητα. Ή άνατροφή της, αί βλέψεις της, τά μέσα τής μορφώσεώς της, τό νεωτεριστικόν πνεΰμά της, δλα δ.ιαμορφοΰνται ύπό> μίαν θωπευτικήν πνοήν προόδου καί
έπιβολής. Είς τόν άγώνα τής βιοπάλης, είς τόν έπαγγελματικόν στοΐβον, είς τής''δημοσίας ύπηρεσίας τό
πεδίον, είς τήν καθόλου άνδρικήν δράσιν, ή νεωτέρα
Έλληνίς θριαμβευτικώς προχωρεί χωρίς νά μπορή
κανείς νά ίσχυρισθή δτι θά ύπάρξη τέρμα ποΰ θ’άνακόψη τόν δρόμον της. Στάς Τέχνας, στάς Έπιστήμας,
στή Φιλολογία, στή Δημοσιογραφία, στή Γλωσσομά
θεια στή Σκέψι έχει νάζπαρουσιάση έκλεκτάς άντιπροσώπους ίκανάς νά τιμήσουν τήν πατρίδα ποΰ τάς
διέπρεψεν.
ΠοΟ δέν άνευρίσκετε σήμερον τήν Έλληνίδα; Ποϋ
δέν τήν παρακολουθήτε άνοίγουσαν-'τόν δρόμον τής
έπιτυχίας μέ τάς ιδίας της δυνάμεις, .μέ τήν ίδικήν
έμπνευσιν, μέ τό ίδικόν της θάρροςΉ Ελληνική γυναικεία φιλανθρωπία άλλο στάδιον εύρυτάτης έργασίας εινε άπό τά φωτεινότερα ση-,
μεια τής καινούργιας ζωής της.
Έκείθεν έδημιουργήθη τό νεώτερον πνεύμα τής
γυναικείας δράσεως. Διά τής φιλανθρωπίας έγνώρισεν ή 'Ελληνίς τήν ζωήν, ήγάπησε τήν εργασίαν,
έπόθησε τήν. πάλην, έστράφη πρός τούς ωραίους κοι
νωνικούς άγώναξ.
Υπουργεία, Τράπεζαι, Έταιρειαι, Έμπόριον,Βιο
μηχανία, Βουλή, Ταχυδρομεΐον, διάφοροι είδικαί
ύπηρεσίαι,' άπέβαλον τήν στυγνότητα τοΰ άνδρικοΰ
βλέμματος καί έκοσμήθησαν άπό τήν δροσερότητά τοΰ
γυναικείου μειδιάματος. Δέν ύπάρχει θέαμα γοητευ-

τικώτερον άπό τήν έργαζομένην γυναίκα. Μέσα είς
τήν αύστηράν καί μονότονον εικόνα τοϋ άνδρικοΰ
περιβάλλοντος, δλίγα δροσερά λουλούδια σκορπι
σμένα έδώ καί εκεί, προκαλοΰν τό αίσθημα τοΰ πο
λιτισμού, τής προοδευμένης ζωής, τής άμοιβαίας έμπιστοσύνης μεταξύ γυναικός καί άνδρός, τής άμοιβαίας έκτιμήσεως, τοΰ άμοιβαίου σεβασμοΰ. "Ένα με
γάλο κοινωνικό κέρδος έθεσε στήν διάθεσι τοΰ Ελ
ληνικού λαοΰ ή γυναικεία έξέλιξις παρ’ ήμϊν.Έσκόρπισεν ήμερότητα, γλυκύτητα, στήν τραχύτητα τής
καθημερινής μας ζωής καί άπάλυνε τά ήθη καί τά
έθιμα μιας κοινωνίας ποΰ έζησε μέ ξένας Αντιλήψεις
πρός τήν παγκόσμιον ,περί γυναικός ιδέαν.

Στό θέατρο, στά Γράμματα, στήν Καλλιτεχνία, στό
Πανεπιστήμιο, στό ’Επιστημονικό ’Εργαστήριο, άπό
τοΰ Δημοσιογραφικοΰ πεδίου καί άπό τοΰ Βήματος
τών δημοσίων διαλέξεων ή γυναίκα — ή Έλληνίς
κόρη κυριολεκτικώτερον, έδάμασε τάς προλήψεις,
διέρρηξε τά δεσμά, κατέπνιξ^ τούς ένδοιασμούς καί
μέ βήμα ευσταθές, άποφασιστικόν, έπροχώρησε στούς
δρόμους πού φαίνονται οί καινούργιοι ψυχικοί καί
πνευματικοί όρίζοντες. Προχθές άκόμα νεαρωτάτη
Έλληνίς ή Δίς Άντωνοπούλου διεχειρίσθη άπό τοΰ
βήματος τοΰ «Παρνασσού» ζήτημα σπουδαιότατον
οίκονομοπολιτικής σημασίας μέ βαθύνοιαν ζηλευτήν,
μέ μόρφωσιν καταπλήσσουσαν άλλά καί μέ χάριν άνταποκρινομένην πρός τό φΰλον τό όποιον θριαμβευτικώς άντεπροσώπευε τήν στιγμήν έκείνην.
θά ήθέλαμεν άπό τών στηλών μας νά δώσωμεν
πλέον συγκεκριμένην εικόνα τών τελευταίων έλληνικών γυναικείων κατακτήσεων. Είσήλθεν ώς στενογρά
φος στή Βουλή, ώς πωλήτριά γραμματοσήμων στό
ταχυδρομείο, ώς είσιτηριοδότρια στούς Σιδηροδρό
μους—είναι αί τελευταΐαι έπιτυχίαι της καί κάθε
ήμέρα παρερχομένη τής άνοίγει νέους βρίζοντας έρ
γασίας, νέους δρόμους θριάμβου.
Μένει άκόμη ή πολιτική νίκη, μένει ή άπόκτησις
πολιτικών δικαιωμάτων τά όποια άπέκτησε, δικαιωματικώς πλέον ή ύπέροχος γυναικεία ’Αγγλική δύναμις, άλλά καί τοΰτο — καί άκρμη σοβαρώτ?ρα θά έπιτύχη ή άδάμαστο; θέλησις,καί τό άκατάβλητον σθέ
νος τής συγχρόνου Ελληνίδος.

419
τοδίκαι, οί 'Γβριστοδίκαι, οί Διαιτητάι άλλά ταϋτα
«xl είχ.ί.χ.τ,τ.ζόν
«σαν περιορισμένης δικαιοδοσίας. Κατά τούς ιστορι Συμβούλιου τών Γερόντων τών πόλεων τό όποιο
κούς ή δημιουργία μέν τοΰ δικαστ-.κοΰ σώματος οφεί
είχε μεγαλητέραν καί εύρυτέραν οικαιοοοσίαν, έορα
λεται κατά πρώτον είς τόν Μωϋσέα διότι ■ ως εν τη
αύτοΰ ήτο πάσα πόλ,ς έχουσα πληθυσμόν έκατον ε Αγία Γραφή άναφέρεται ούτος ανέθεσε τήν απονο
κοσινείκ,ογενειών, είς δέ τήν 'Ιερουσαλήμ, ως πρω
μήν τής δικαιοσύνης είς πεπειραμένους Ίσραηλίτας τεύουσαν τοΰ Κράτους ήδρευον ουο τοιαυτα. Τό δικά
οί όποιοι έδίκαζον μετά τών ίερέων. Καί προκειμένου στήριον τοΰτο ήτο ισόβιον τήν άρχην, οί δε οικασταί
περί κοινών καί άσημάντων ύποθέσεων έδίκαζον μο αύτοΰ προεχειρίζοντο διά χειροτονιας, προε. ρος ητο.
νοί των, άλλ’έπί σπουδαίων τοιούτων ,έζήτουν τήν
γνώμην καί άπόφασιν τοϋ Μωΰσέως. (’Εφόδου Κεφ.
δοντο ψηφιζόντων τών δικαστών μυστικως. 52ς οικα
στάί δένΐδ^
-κ18). Οί Αιγύπτιοι δμως είνε έκεινοι οί όποιοι οιεμόρφωσαν και θαυμασίω; διοργάνωσαν^ τά τής άπο- γλύφοι και οί έχοντες έπιλήψιμον οιαγωγην. Η εκλο
I νομής έν γένει τής δικαιοσύνης, τό δε δίκαιον αυτών γή κατά μέν τούς πρώτους χρόνους έγένετο υπό της
σπουδαίως έπέδρασεν έπί τοΰ δικαίου τών άλλων
έκκλησής τοΰ λαοΰ, άλλά άπό τής συστασεως τουΒα-·
έθνών τής άρχαιότητος, καί αύταΐ άκόμη Λ έν τή
Δωδεκαδέλτω άρχαΐ έλήφθησαν παρ’'αυτών. Ιίαρα de la legislation Τομ. III σελ. 225—275). Η άπο
τοίς Αίγυπτίοις ύπέοιατος άρχηγός ήτο ό βασιλεύς
δεικτική διαδικασία έγένετο διά μαρτύρων, τηζ^οΚατά τόν Εύριπίδη <5 φυσικός νόμος καί οί έκ
ό όποιος είχε τό δικαίωμα νά τιμωρή, άπολύη καί να
Αρης έπηξε το δόρυ έκεΐ, κατά τήν δίκην μεταξύ
ης αγωγής καί τών έθίμων πηγάζοντες άγραφοδίδη χάριν όσάκις κατ’ ιδίαν κρίσιν ένόμιζε δτι
Άρχιερεύς, ή δίκη έγένετο δημοσία, ή οε άπολογία
νομον ήσαν έκεϊνοι οί όποιοι κατ’ άρχάς διείπξν S αύτοΰ καί τοΰ υίοΰ τοΰ Ποσειδώνος Άλιρροθέου
πρέπει νά δοθή τοιαύτη. Πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου τοΰ Κατηγορουμένου άπηγγέλλετο ύπό του ίδιου μή
Ελληνικές Πολιτείας.
ζ βιασαντος τήν έκ τής Άγραύλου θυγατέρα τοΰ Άρεως
έξελέγετο ό άριστος έκ τών ύπό τοϋ βασιλέως έκλε
έπιτρεΖένων συνηγόρων. Έν ή δέ περιπτωσει <υτος
Αλκίππην. Κατ’ άλλους δέ ώνομάσθη ουτω διότι
Οί πρώτοι νόμοι δλων έν γένει τών λαών ήσαν
γομένων καί άδρώς ύπ’ αύτοΰ μισθοδοτουμένων τριά κατεδικάζετο καί μή ύπαρχοντων οημίων η ποινή
α.
θυγατέρες
τοΰ
Άρεως
Αμαζόνες
έστρατοπέδευσαν
εϊοος έμμετρων ποιημάτων καί έψάλλοντο’, λέγεται
κοντα δικαστών, ή' δέ δικαιοσύνη παρείχετο εντελώς
έΕετελεΐτο διά λιθοβολίας καί οί μάρτυρες έβαλλον
’Αττικήν καί προσέβαλαν
μάλιστα δτι καί αυτός ό ’Απόλλων ’ ύπήρξεν είςτών ίάΓ’Α? έπέδρ“μρν ®ίς
δωρεάν είς τους πολίτας. 'Η ένώπιον τοΰ Δικαστη πρώτοι έπί τών κατηγουρουμένων (Δευτερονομ. ΙχΑ ·
>
Τά
δικαστήριον
τοΰτο
ήτο
τό
άνώτατον
πρωτων νομοθετών, τούς δέ νόμους ε’ψαλλεν έπί τής
ρίου τούτου διαδικασία έγένετο έγγράφως καί επε- 9 Zal ΙΖ. 4-7.) Γ'. Τό Μέγα Σ υ ν έ δ ρ ι ο ν ητο
λύρας του (Στραβ. Γεωγρ. I. IX. 646). Καί έν τή καί έοίκαςε τούς έκουσίους φόνους, τάς πυρκαϊάς,
τρεπετο μία καί μόνη άντίκρουσις τών προτάσεων των
τό τρίτον και τελευταΐον δικαστήριον τό όποιον
τήν,φαρμακείαν,
την
προδοσίαν
καί
τέλος
τά
βαρύ

άρχαί? Ισπανία ώς μάς άναφέρουσιν ό Στράβων καί
άντιδίκων. 'Όταν ό πρόεδρος διηύθυνε τάς συνεορτά ήδρέίεν έν Ιερουσαλήμ καί είχε διοικητικόν
, Αίλιανος, οί νομοί έψάλλοντο, τό αύτό δέ συνέβαινε τατα εγκλήματα. 2) Τό δικαστήριον τών Έφετών τό
σεις έφερε περιλαίμιον έκ χρυσοΰ, κεκοσμημένον δια μάλλον δργανισμόν, άπετελεΐτο εξ ε β δ ο μ η ν ο ν τα
όποιον συνεστήθη ύπό τοΰ Δράκοντος καί ώς άναφέαρα τοις άρχαίοις Γερμανοίς καί τοίς Έλλησι
πολυτίμων λίθων, έν τώ μέσφ δέ αύτοΰ έκρέματο
μελών καί τά καθήκοντα συνίσταντο είς την έρμη
ζΤ
Γ
ΧΙΧ
)
συνυπήρχε
μετά
τοΰ
ωραιότατη είκών παριστάνουσα «γυμνήν, καί τυφλήν νίαν τών νόμων καί τήν έκδίκασιν των σοβαρών υπο
των προϊστορικών χρόνων. Έν Κατάνη, ό Χαρώνοας
Αρείου Πάγου. Οί εφέται έδίκαζον ποινικές ύποθέ7 τον όποιον οί συμπολΐται του ένεπιστεύθησαν τήν
τήν άλήθειαν». Περαιουμένης τής συζητήσεως καί
θέσεων. Προκειμένου δέ περί ύποθέσεως ήτις άφεωρα
σύνταξιν πολιτεύματος καί νομοθεσίας, ή κατ’ άλλους σεις ησαν πεντήκοντα καί είς καί έξελέγοντο μεταξύ
διασκέψεως τών δικαστών δ πρόεδρος έδιδε την εικόνα τή7 θρησκείαν επέβαλε τιμωρίαν είς °λο^λγ1Ρ°^ ·
των
ευγενων
καί
εύπατριδών
άγοντες
ήλικίαν
πεντήτάξε TXT'e,lt<J‘V
ύφ:σταμένγ!«, κχ>· «ύτός συνέείς έκείνους τών διαδίκων οί όποιοι κατά τήν κρίσιν πόλε-ς καί συλάς καθώριζε δέ τας έπιτροπάς αι οποιαι
κοντα^έτων καί^δντες άνεπιλήπτου διαγωγής.ΟΕ δικατοΰ δικαστηρίου είχον δίκαιον καί ή πράξιζ αύτη ύφίσταντο τάς συνέπειας τών άποφάσεων αύτοΰ έπί των
’
μ°?ς τ°υ’ τα *Σόλια>’
στίχων διά
σταίουτοιέδίκαςον
είς
τέσσαρας
διαφόρους
θέσεις
καί
νά άπομνημονευωνται εύχερώς. Κατά τήν προϊστοέθεωρειτο τρόπον τινά ώς ή έκδοσις τής άποφασεως. έπιβαλλομένων ποινών. Αύτά άναφέρονται εν συντο
ρικην εξέλιξιν τών Ελληνικών Πολιτειών έπειδή X τοιουτοτρόπως απετέλουν τέσσαρα ποινικά δικαστήΠαρά τοίς Πέρσαις καί Άσσυρίοις ό Βασιλεύς ητο
μία περί τής παρ’ Έβραίοις άπονομής τής ΰικαιοσυήσα> τ0 έν Η^δίφ, τό έν Δελφικαί μόνος ητο ο άντιπροσωπεύων τήν δημοσίαν έν ν!η τό a
συγχρόνως καί δικαστής, άπό νεαράς δμως, ηλικίας ν-η- πεοί τής όποιας δμιλεϊ λεπτομερέστατα δ Σαρίπαοά 0 J* Πρ?5ανείφ’ τ0 έν ΦΡεαττοΐ έν Πειραιεϊ
“i τί.Κρά"5’
ί™ »μοβίτηί
। ήτο -υποχρεωμένος νά σπουδαζη τούς νόμους τής πολος (σελ, 229 Συστημ. Ποινικ. Νομοθεσίας
ομ.
καί συγχρόνως οικαστης. Ή έν τώ αύτώ δμως προ- 7«Ρ“ την θαλασσαν έν όρμίσκφ τινί κείμενον. 3)
χώρας του. Καί είς αύτά άκόμη τά σχολεία ή έκμαI Έκδ. έτους 1868.) Τά δικαστήρια των Αθηναίων,
, ια α ητο τό τρίτον δικαστήριον τό όποιον είσωπφ συγκέντρωσις τών έξουσιών τούτων είχεν ώς
■■ θησις τών νόμων ήτο ύποχρεωτική. Μετά τοΰτο ή περί τών όποιων άνωτέρω έπραγματεύθημεν, άνεφανηάποτέλεσμα τήν τυραννίαν καί ώς δικαιοσύνη Χκαθιε^ροτεραν ποινικήν δικαιοδοσίαν διότι έδίκαζε
άπονομή τής δικαιοσύνης ώς ό 'Ηρόδοτος άναφερει σαν μετά τά Εβραϊκά καί έπανερχόμενοι παλιν είς
περί δλων των ποινικών ύποθέσεων πλήν έκείνων αίρωθη το «δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου». Πρό τής νομο
(Γ'. § 31) άνετέθη είς πρόσωπα ίσοβίως εκλεγόμενα "ν προϊστορικήν έποχήν τής Ελλάδος λέπομεν
τινες υπηγοντο είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Άρείου
θεσίας τοΰ Σόλωνος (583 π. X.) έν Άθήναις οί
καί άγοντα ήλικίαν 50 έτών ύπό τήν έπίβλεψιν πάν καί δ Όμηρος έν ταΐς ραψωδίαις αύτοΰ λεγει ή άπο
τοτε τοΰ Βασιλέως δ όποιος αύστηρώς έτιμώρει πάντα νομή τής δικαιοσύνης άνήκεν είς τους Βασιλ£ΐς οί ο
έδΓκαΓ™ΧΓτες .ε χθν δικαστικήν άρμοδιότητκ καί
κειτο
εξ
6,000
οικαστών
έκλεγομένων
έξ
δλων
τών
'
εοίκαζον άνεκκλήτως περί δλων τών ύποθέσεων πλήν
δικαστήν παρεκτρεπόμενον τών καθηκόντων του. Δυ- ποίοι ήσαν οί θεμιστοπόλοι τών λαών ( Ομηρ. Ιλιαδ;
κοινωνικών
τάξεων
άνευ
διακρίσεως
βαθμοΰ
καί
πετων φονικών ’Αλλά δτε κατόπιν ό σοφός ούτος νονάμεθα νά εϊπωμεν δτι αί αύταΐ σχεδόν άρχαί οιή- ϊ 238 I. 96 καί Όδυσσ. Μ. 86. τ. 109). Επειδή
ριουσ
ας.
Οί
οικασταί
αύτών
ώ-,ομάζοντο
Ήλιασταί
μοθέτης συνέστησε τά δικαστήρια, οί ’Εννέα Άρ
πον καί τό δικαστικόν σύστημα τών Εβραίων τό οποί
δμως κατά τήν έποχήν έκείνην νόμοι έγγραφοι δεν
διότι συνερρία^ον εν ύπαίθρω εκτεθειμένοι είς τάς
χοντες είχον μόνον δικαίωμα νά προανακρίνωσιν ή
ον βάσιν έχει τήν θεοκρατίαν ήτις χρονολογουμένη ύπήρχον οί Βασιλείς ωφειλον νά τούς γνωρίζωσι και
προεξετα^σι?άς Αποθέσεις Υποφαινόμενοι έάν ήσαν ακτίνας του ηλίου (Σολ. άρχ. Έλλην. δίκ. σελ, 110
άπό τής Μωσαϊκής έποχής ισχύει καί σήμερον
έδίκαζον μετά τής Βουλής τών Γερόντων η Γερουσίας
τή έπιμελεία τών ’Εννέα Αρ
δίκ^Υΐμ°1 η R
°£ δικαστι2Ρια διεξήγον τήν νό-,Ζ
άκόμη. 'Όλη δέ ή έν τώ νόμω τοΰ Μωΰσέως έπιχόντων καί του γραμματέως αύτού έπί έν έτος Έκα
στήμη συνοψίζεται είς τό έξής άξίωμα1, «Ψυχήν τι βουλευτικόν άποτελούμενον έκ τών πρεσβυτέρων
στος των δέκα τούτων έκλήρου 600 πολίτας έκ τής
Προς μεγαλειτέραν έγγύησιν . τής δικαίας άπονοάντί ψυχής, οφθαλμόν άντί δφθαλμοΰ, δδόντα άντί
όριςομένης αυτώ φυλής. Ή σύστασις τών τοιούτων
καίέγκριτωτέρων μελών τής τότε
μης της δικαιοσύνης έξελέγοντο διχασταί έξ δλων
κ δδόντος, χείρα άντί χειρός, πόδα αντί ποδός, καρεδρεΰον τφ άνωτάτφ άρχοντι, διαφωτίζον δέ τοΰτον
τοωΰ κα°τ7ΙΧώνa
δ ’ θάλειαν δικαστηρίων έξ δλων τών κοινωνικών τάξεων δύναται
τάκαυμα άντί κατακαύματος, τραΰμα άντί τραύματος, διά τής πείρας καί τών γνώσεων τών μελών αύτοΰ.
«ομΖΐΐ ’ πΡίί ίΡκ·"4’
τ'"
νά X ίΥ Ρ&υμ? ϊυ ε0ίδετ° είς αύτδν τό δικαίωμα
μώλωπα άντί μώλώπος. * (’Εξόδου ΚΑ. 24-25. Αευϊτι- Αύτη έδίκαζεν έπί τών διαφορών τών πολιτών ιδίως
/α προσφυγη είς άνωτερον δικαστήριό-, διά τής έφέκόν ΚΑ. 20. Δευτερονόμ. 10. 21.)
δέ έπί φονικών ύποθέσεων, δ δέ ' Ομηρος ως έξης
*
*·. Ε/ Αθήναις τότε υπήρχον τά έξής ποιν-κά δι*
πεοίΎΡάφει τήν συνεδρίασιν τής τοιαύτης Γερουσίας,
1ιισθόνδ’Χ0^\?τ»<· *ατ’ άρχάς μέν έλάμβανον ώς
Χτητοθ:<51)/° —εΐ0ξΠάγ0ς
τή? πΡοσωνυΜεταξύ τών πολλών παρ’ Έβραίοις δικαστηρίων
συνεδΡίασιν> «τε δμως
ίατ’ άλλοϊ ’ 7Γ' διάφορα-, γνώμαι· καί ό Πεοι 7“ ?O10-V Sl
τρία ήσαν κυρίως τά όποια άπετέλουν τήν δικαστικύκλω, σκήπτρα δέ κηρύκων έν χερσ εχον ήερωφωΔ^ον> ήδξησεν αύτόν είς
κ«τ άλλους μεν ελαβε τό όνομα τοΰτο έπειδή ό το^ όβϊί'
|.
κήν ούτως είπεΐν ιεραρχίαν (Dalloz. Organ. Juche.
νων τοίσιν έπειτ’ ήϊσσον, άμοιβηοις δε δικαζον,χΡ ς άβολους. Τέλος αλλα οικαστήρια ήσαν οί Ναυ.No ή—ίο) Α'. Τό κοινόν Δικαστήριον τό δποϊον εοί- Καί ?ν Σπάρτη ύπήρξεν έπίσης γερουσία εξ 28 ,σο-
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βίων γερόντων ύπερβάντων τό 6Οον έτος τής ήλικίας
.των, οϊτινες έτήρουν τήν έφαρμογήν τοΟ πολιτεύματος
έξήλεγχον τούς Βασιλείς καί συνεδρίαζαν ύπφ τήν
προεδρείαν 2 Βασιλέων τά δέ καθήκοντα αύτών ήσαν
βουλευτικά καί δικαστικά. (Ίδ. Ίλιάδ. Σ'. 503 κ.ε.)
Καί έν τή ιστορία τής Ρώμης καί μάλιστα έν τή
άρχή αύτής άπαντώμεν παρεμφερές σώμα.
*

τηρίδος ή άκριβέστερον κατά τφ 583 π. X. ό Σόλων,
έγένετο αρχών τών ’Αθηνών καί τή έντολή τών συμ
πολιτών του συνέταξε νέους νόμους καί μετερρύθμισε
τά τοΰ Άρείου Πάγου άπονείμας είς αύτόν εύρυτάτην
δικαιοδοσίαν. Κατήργησε τέλος τούς νόμους τοΰ
Δράκοντας «διά τήν χαλεπότητα καί τό μέγεθος τών
επιτιμίων». Είς τόν Άρειον Πάγον διώρισε συνέδριον τό όποιον είχε σκοπόν τήν φρούρησιν καί έκτέλεσιν1 των νόμων. Ό Άρειος Πάγος είχε καί θρη

Ή σύστασις τής Ρωμαϊκής γερουσίας—έν Ρώμη
πρώτος νομοθέτης θεωρείται δ Σέρβης Τούλλιος —χρο σκευτικά χρέη δηλαδή τήν ύπερτάτην έπίβλεψιν τής
νολογείται άπό τής έμφανίσεως τής Λατινικής φυλής, λατρείας τών θεών καί τής συμπεριφοράς τών ιερέων.
δτεμίακαί μόνη φυλή άπήρτιζε τό ρωμαϊκόν κράτος. Προκειμένου δέ περί τοΰ ζητήματος τής ήθικής οί
Τό σώμα τούτο κατηρτίσθη ύπό τού Ρωμύλου καί νόμοι τοΰ Σόλωνος ήσαν αύστηρότατοι. Πρός τόν
άπετελεϊτο έξ έκατόν άνδρών' περί αύτών άναφέριι
σκοπόν αύτόν δ Σόλων έγκατέστησεν ’Αρχήν τινά
δ Πλούταρχος «έκατόν δέ τούς άρίστους άπέδειξε
τής όποιας τά μέλη ώνομάζοντο Γυναικόκοσμοι ή Γυβουλευτάς καί αύτούς μέν Πατρικίους, τό δέ σύστημα
ναικονόμοι ή όποια ήτο έπιφορτισμένη νά έπιβλέπη
Σενάτον προσηγόρευσεν» (Πλούταρχ. Ρωμυλ. XIII.) μήπως αί έν ταΐς δδοίς περιφερόμενα! γυναίκες’ήσαν
Ή Γερουσία αύτη δέν είχε ώρισμένην νομοθετικήν
άκόσμως ένδεδυμένάι ή δέ άρχή αύτη διετέλει ύπό
αποστολήν άλλά κυρίως ήτο σώμα συμβουλευτικόν τάς διαταγάς τών Άρειοπαγιτών. Πολλαπλαί έπίσης
τεταγμίνη νά έπιτηρή τήν τήρησιν τών νόμων καί αί άλλαι άσχολίαι τοΰ Άρείου Πάγου, ή έπιτήρησις
είχεν άλλα έπίσης καθήκοντα ώς τήν θρησκευτικήν
τής νεότητος καί καθαριότητας τής πόλεως, ή άνάέποπτείαν έν Ρώμη, τήν έπιτήρησιν τών. θυσιών, τε
μιξις αύτοΰ είς τάς άποφάσεις τοΰ δήμου καί ή άναλετών, τήν φροντίδα τών ζητημάτων τού Διεθνούς θεώρησι^ αύτών, ή ,έπίβλεψις τής θρησκείας καί ή
Δικαίου κτλ. Καί ταΰτα ηερί τής έν Ρώμη γερου
άπαγόρευσις τής εισαγωγής νέων δογμάτων, ή φρούσίας, ή δέ Βουλή τών γερόντων τών Αθηνών έδίρησις τοΰ πολιτεύματος καί τής έκτελέσεως τών νό
καζε τάς σοβαρωτέρας τών υποθέσεων διότι προμων, ή επιμέλεια τής άγωγής τών παίδων καί άνατροκειμένου περί, κοινών καί άσήμάντων τοιούτων αύται
φής αύτών κ.τ.λ. Ό Περικλής έπεχείρησε νά υπεριέλύοντο διά διαιτησίας, τοιαΰται δέ ήσαν τά άφορώντα
στείλη τήν άπόλοτον ίσχύν τοΰ Άρείου Πάγο Q τήν
τήν περιουσίαν άδικήματα. Έπί τής εποχής δμως
όποιαν ούτος έξήσκει έπί τής πολιτείας καί το δή
ταύτης έκτός τών βασιλέων άπαντώμεν καί τούς γέ
μου ώστε νά τόν καταστήση άνίσχυρον άνταγωνιστήν
ροντας δικάζοντας μόνον έν ύπαίθρφ καί ένώπιον καί νά κάμη τόν δήμον κυρίαρχον έπί τών δικαστη
τού λαοΰ. Οί δικασταί ούτοι συνηθροίζοντο είς τήν ρίων. Μή θέλων δέ νά φάνη ώς πρωτοστατών είς τήν
’Αγοράν πλησίον τών βωμών καί ώνομάζοντο ύπό τού
ιδέαν αύτήν έπεφόρτισε τόν άφωσιωμένον φίλον αύ
'Ομήρου «Αρωγοί». Αί διάφοραι ύπ’ αύτών έκδιτοΰ καί στρατηγόν Εφιάλτην τόν όποιον εύρε καί
δόμεναι άποφάσεις έπέβαλλον χρηματικάς άποζημιώπρόθυμον είς τήν έξυπηρέτησιν τών σχεδίων αύτοΰ.
σεις καθ’ δτι ποινική διαδικασία έπί τής έποχής
Έπί τέλους μετά πολλά; προσπάθειας τοΰ Περί- '
τοΰ 'Ομήρου δέν ύπήρχε. Κατά μίαν άρχαιοτάτην
κλέους δ δήμος διεφθάρ η ύπ’ αύτοΰ διά διαφόρων
παράδοσιν δ Κέκρωψ 1 έλθών ές Αίγύπτου είς τήν
χρηματικών άπολαυών καί περιέστειλε τήν ίσχύν
'Ελλάδα καί έγκατασταθείς έν τή Αττική είσήγαγε
τοΰ άνωτάτου αύτοΰ δικαστηρίου.
πολιτισμόν τινα είς τάς ’Αθήνας καί έθεσε νόμους.
*
* *
Μετά τούτον δ θησεύς υίός τοΰ Αίγέως είσήγαγε
Καί ναί μέν αί Άθήναι έπί τής έποχής τοΰ Πεπολλούς νόμους συνήνωσε τους κατοίκους τής ’Αττικής ρικλέους έφθασαν είς τόν κολοφώνα τής δόξητων,δ
καί συνέστησεν πρός ένθύμιον τής ένώσεως ταύτης
Άρειος Πάγος δμως έξέπιπτέ τοΰ ύψους αύτοΰ καθ’δτι
«τά Παναθήναια».
ή πολιτική καί κοινωνική διαφθορά τής έποχ·ής έκεί
*· *
νης β αινούσα παραλλήλωςπρός τήν άκμήν τών’Αθηνών
Σπουδαΐαι δμως μεταβολαί έπήλθον έν Έλλάδι
έπέδρασε σοβαρώς είς τόν "Αρειον Πάγον τοΰ όποιου
άπό τής Βασιλείας τοΰ Θησέως μέχρι τοΰ Κόδρου
τά μέλη έλαμβάνονΐο έκ τοΰ ήλλοιωμένου πλέον φυ
δτε μετά θάνατον αύτοΰ πάσα έν γένει έξουσία περιράματος τής άθηναϊκής κοινωνίας. Ό Άρειος Πάγος
ήλθεν έίς χεΐρας τών άριστοκρατικών τάξεων αί
διετηρήθη μέχρι τέλους τοΰ Δ' αίώνος έκτοτε δέ έξέδποίαι ού μόνον διεχειρίζοντο τήν δικαιοσύνην άλλά
λιπεν έντελώς ώς τελευταία δέ αύτοΰ συνεδρίασις θεω
καί τά τής θρησκείας, όλοκλήρους δέ αιώνας αί
ρείται ή γενομένη έπί τής 1 έποχής τοΰ ’Αποστόλου
Άθήναι έκυβερνώντο ύπ’ αύτών δεσποτικώς ή δέ
Παύλου. Κατά τούς ιστορικούς έπειτα άπό αιώνας τό
κατάστασίς αύτη διήρκεσεν έπί δώδεκα άρχοντίας.
’Αττικόν καί Ρωμαϊκόν δίκαιον άνεπτύχθησαν καί
Προϊόντος τοΰ χρόνου διά βαθμιαίας κοινωνικής άναπροσέλαβον τελείαν πλέον δψιν, τά δέ δικαστήρια ,ώρπτύξεως καί διά τής έμφύτου παρά τοΐς "Ελλησι
γανώθησαν καί διερρυθμίσθησαν κυρίως ύπό τών Ρω
τάσεως πρός τήν ελευθερίαν καί άνεξαρτησίαν έπραγμαίων καί Βυζαντινών. 'Ο ’Ιουστινιανός συνηρμολόματοποιήθη ή ιδέα τής δημιουργίας δημοκρατικού
γησε καί συνέταξε κανονικήν νομοθεσίαν ήτις κατέ
πολιτεύματος καί ό λαός τών ’Αθηνών έπωφελήθη
στη ή βάσις τών νεωτέρων νομοθεσιών.
τούτων δπως καταργήση τήν βασιλείαν. Οί εύπατρίδαι
ΝΙΚΟΛΑΟΣ θ. ΣΑ-Ι ΤΑΣ
ένίσχυσαν τήν ιδέαν τοΰ λαοΰ καί συνέστησαν τήν
εξουσίαν τοΰ Άρχοντας μεριμνώντες περί τών ίδιων
συμφερόντων. Κατά τάς άρχάς τής VI έκατοντάε-
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0 ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΒΙΚΕΡΑΥΝΟΥ
| « Τό άλεξικέραυνον είνε συσκευή, ήτις έπενοήθη τοικοι είχον τήν συνήθειαν νά τοποθετώσιν έπί τής
γής μέ τήν αιχμήν πρός τά άνω δταν έπλησίαζε
ύπό τοΰ Φραγκλίνου τώ 1771 καί χρησιμεύει, δπως
προφυλάσση άπό τοΰ κεραυνοΰ τά οικοδομήματα, τούς καταιγίς.
’Επίσης δέ είς μίαν δμιλίαν τοΰ Άγιου Βερναοίναούς, τά πλοία, τάς άποθήκας τών έκρηκτικών ύλών
νου τής Σιέν, δ όποιος έκήρυττε τον θειον λόγον κατά
κτλ.» Ούτως άναφέρεται είς άπαντα τά συγγράμματα
τάς άρχάς τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος,-άναφέρεται
τής Φυσικής καί τά συναφή τούτοις. Είναι δμως, τφ
δτι οί ναυτιλλόμενοι δταν ήπειλοΰντο ύπό θυέλλης,
δντι, δ Φραγκλϊνος δ έπινοήσας τό άλεξικέραυνον ;
Είς άνώνυμος άνταποκριτής τθΰ περιοδικού “Die προσέδενον είς τάς κορυφάς τών ιστών τήν λαβήν ,
welt der Technik,, δέν είνε βέβαιος περί τούτου. Βα ξιφών μέ τάς αίχμάς πρός τά άνω.
Πάντα δμως ταΰτα έξηγοΰνται ώς άποτελέσματα
σίζεται δέ έπί πολλών άρχαίων μαρτυριών, αίτινες
άμέτρου δεισιδαιμονίας ή δτι είχον καί άμυδράν έστω
έπιτρέπουσι ν’ άμφιβάλη τις μέχρις ώρισμένου δρίου.
ιδέαν τής «δυνάμεως τών άάίδων» έπί τοΰ ήλεκτρι’Ηδη, ολίγον μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ διασήμου
άμερικανοΰ ήθικολόγου, εΐς σοφός Γάλλος, έμνημό- σμοΰ. Κατά τόν μεσαιώνα ή χρήσις τών ξιφών καί
τών αιχμηρών ράβδων έξηγεΐται έπίσης ύπό τής άπει
νευσεν ώρισμένας άρχαίας ρωμαϊκάς καί τυρρηνικάς
ρου δεισιδαιμονίας, ήτις χαρακτηρίζει τά πνεύματα
έπιγραφάς, έν αίς άναφέρεται δτι ύπάρχει τρόπος δι’
τής σκοτεινής έκείνης έποχής τής παπαδοκρατίας.
ούείνε δυνατόν νά έλξουν, νά προκαλέσουν τό κεραυ
Μεταχειρίζοντο δέ ταΰτα, διά νά έκφοβίζουν τούς
νόν (elicere).
δαίμονας τής θυέλλης, οϊτινες έκράτουν τόν κεραυνόν
Άφ’ ετέρου οί Κέλται είχον έθος, άμα τή προσεγ
καί τούς άνέμους. Είς τούς άρχαίους δέ λαούς έπίσης
γίσει καταγίδος, νά έμπήγωσι τά ξίφη των έν τφ έδάφει μέ τάς αίχμάς πρός τόν ούρανόν, ίνα ούτω προ- ύπήρχεν ή συνήθεια νά έκτοξεύουν έναντίον τών νε
φών βέλη, ίνα άπομακρύνουν, διά τοΰ φόβου, τά
φυλάσσωνται τών κεραυνών.
κακοποιά πνεύματα, άτινα έθεωροΰντο δτι είχον έν
Ό Άρταξέρξης έγνώριζεν, δτι ό σίδηρος έλκει τήν
«κεραυνίαν φλόγα» διά νά μεταχειρισθώμεν τήν φρά αύτοις τήν κατοικίαν των.
Et les soix, on Ιαης-ait des fleches aux etoiles I
ση» τοΰ δαιμόνιου Αισχύλου.
είπεν δ Victor Hugo, δ όποιος άνεμνήσθη, άναμφι
Ό Flavius Josephe περιγράφων τόν έν 'Ιερουσα
λήμ, μέγαν ναόν τοΰ Ήρώδου, λέγει, δτι ή σκεπή βόλως τών άνωτέρω.
Όσον δ’ άφορα τά έκ χρυσοΰ άλεξικέραυνα τοΰ .
του ήτο έφωδιασμένη διά πολυαρίθμων χρυσών άκίναοΰ
τής 'Ιερουσαλήμ, αύτός ούτος δ Flevilis
δων καί δτι ή αύτή διακόσμισις είχε γίνη είς τούς
ναούς τοΰ Σολομώντος καί τοΰ Ζόροβάβιλ. Ήτο δέ έ Sosephe, λέγει, δτι ήσα> προωρισμένα νά άπομα
πίσης γνωστόν, δτι καίτοι οί ναοί ούτοι ήσαν έκτι- κρύνουν τά πτηνά.
Ή δόξα τοΰ Φραγκλίνου, τοΰ μεγάλου τούτου
σμένοι έπί ύψωμάτων, ούδέποτε είχον προσβληθή ύπό
τέκνουν τής έλευθέρας ’Αμερικής, δέν ήλαττώθη
Ε κεραυνοΰ.
Έν τινι θεσπίσματι τοΰ Μεγάλου Καρόλου γίνε ποσώς.
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ται λόγος περί ύψηλών αιχμηρών στύλων, ούς οί κά

—.....

ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑΚΥΠΡΟΣΑΘΗΝΑΙ
Οί σπουδαιότεροι σταθμοί τής έξέλίξεως τοΰ νέου
Μητροπολίτου μας κ. Μελετίου συνδέονται μέΐ τά
ύπεροχώτερα ονόματα τής Ελληνικής 'Ιστορίας.
Κρήτη καί Κύπρος άντιπροσωπεύουν τόν άπώτατον
πολιτισμόν τής Ελλάδος καί έπί αιώνας τά δνόματά
των καί μόνα, ήσαν ή άπήχησις τών εύγενεστέρων
δνείρων τής φυλής μας. 'Ιεροσόλυμα καί Άθήναι δύο
σταθμοί έκ τών όποιων έλαβον άφετηρίαν αί θρησκεΐαι τοΰ Πνεύματος καί τής Ψυχής καί διά τών
όποιων έκαλλιεργήθησαν τά εύοσμότερα λουλούδια

τών άνθρωπιστικών ιδεών.
Έγεννήθη στή Μεγαλόννησο Κρήτη, ήνδρώθη στά
t 'Ιεροσόλυμα, έδρασε στή Κύπρο καί παρεσκευασμένος διά τόν θρόνον τών Αθηνών άνήλθε φωτο—

2—---- .....

Ζ—’

Γ.

Είναι παρήγόρον δτι μέσα στή καταφανή λει
ψανδρίαν τής συγχρόνου κοινωνίας, έμφανίζεται
άνήρ άναμφισβητήτου ύπεροχής. Άνήρ παιδείας, ή
θους, άντιλήψεως έξαιρετικής, θάρρους, θελήσεως,
σπάνιάς ρητορικής δεξιότητας καί πνευματικής άνεξαρτησίας.
‘Ολόκληρο τό παρελθόν του μαρτυρεί περί τής
μελλοντικής πορείας του. Πνεΰμα φιλελεύθερον, δξύ,
βαθύ, όρμητικόν, άποφασιστικόν, διερευνητικόν, άνήσυχον είνε προωρισμένος νά έμπνεύση, νά φρονηματίση, νά άναπλάσση τήν Ελληνικήν ψυχήν. Άπό
τά πρώτα βήματά του ήσθάνθημεν δλοι δ,τι χρόνια
πολλά έλλϋπεν άπό τήν ζωήν μας. Ήσθάνθημεν δτι
έχομεν έκχλησιαστικόν ’Αρχηγόν, μέσα είς τάς φλέ-
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σία τοΰ οποίου είναι ένθρονισμένη ή φωτοβόλος
σκεψις.
,' Ό Πανιερώτατος Μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Με
λέτιος, μεγάλη έκκλησιαστική μορφή, είναι προωρισμένος οιά τών έργων του θρησκευτικής, κοινωνικής,
ηθικοπλαστικής, γεωργικής μορφής νά σημείωση περιείς τί'ν ίστοΡΕαν τής έκκλησίάς τής
Ελλαοος. Ο μετκρρυθμιστικός δρόμος άνοίγεται εύρυς στην Πανιερότητα του καί άπό τό πρώτο σκόρπισμα τών φωτεινών διανοημάτων του διαφαίνεται ή
αποφασιστικότής του πρός έργα πνευματικής καί ψυ
χικής άναπλάσεως.

Η θρησκεία ώς κοινωνικός παράγων είναι μία
μεγάλη έπαναστατική καί δημιουργική’ δύναμις.
Άπέλιπεν ή διάνοια καί ή χειρ ποΰ έχρειάζετο διά
τόν ύψηλόν αυτόν άγώνα. Εύτυχώς στό πρόσωπο τοΰ
εκλεκτού Ποιμενάρχου είναι συγκεντρωμένα δαψιλώς
δλα τά ηθικά καί πνευματικά χαρίσματα καί ουδείς
πλέον ό άμφιβάλλων δτι ή Ελληνική έκκλησία θ ’άρχίση έκτελοϋσα τόν μεγάλον έν τή ’Ανατολή προωρισμόν της.
Ό κ. Μελέτιος Μεταξάκης είναι ή αναμφισβήτη
τος έγγύησις.

——

■ί Γκουνάρ (φεύγει άριστερά).
' Σιγοϋρδος '(ρίπτει βλέμμα έπί τής Χζέρνΐις και

Αίρ'νούλφ. Χμ ! Μή σέ μέλει. Ό τύμβος είναι ψη
λός καί στερεός. Γούς σκεπάζει καλά.

■ οεύγει άπό τή μεσαία θύρα).
‘ Χζέοντις (μετά μικρά σιγή, σιγά καί σκεπτικά).
■ Αύριο σέ μονομαχία ; Ποιος θά πέση; (Σιωπά όλίγο
καί έπειτα φωνάζει, σάν νά ένεψυχώθη από^ κάποια
ΚΕπόφασι). Όποιος καί νά πέση ! Ό Σιγοϋρδος και
I . έγώ
* θά μείνωμ’ ένωμέ/οι!

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Νταννύ. Ναί, άλλά συ.
Αίρνούλφ. Έγώ; Έγώ δέν κρυώνω.
Νταννύ. Σήμερα δέν έφαγες τίποτε. Δέν θαλθης
αέσα ; Τό δείπνο είναι έτοιμο.
Αίρνούλφ. Κι’ άν είναι; Δέν πεινώ!
Νταννύ. Μά πίστεψέ με. Δέν ταιριάζει νά καθησαι έδώ έτσι Αμίλητος. Δ'ν είσαι συνηθισμένος.
Αίρνούλφ. Ναί, πράγματι.—Κάτι μού πιέζει το
στήθος. Δέν μπορώ νά άναπνεύσω. (Κρύπτει εκ νέου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
| (Στήν Ακτή).
_
(Όπως στή πρώτη πράξι. Βράδυ. Τό· φεγγάρι φαι| νεται πότε πάτε ανάμεσα άπό μαύρα σύννεφα. Στό βά

θος μαύρος, νεόσκαφος τύμβος).

HENRIK H1BSEN

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Η ΒΟΡΕΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ’
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ

(Συνεχεία εκ τοϋ προηγουμένου)
Χζέρντις (εύθυμα). Άλλ’ αύτό δέν θά συμβή.
Σιγοϋρδος. Πρέπει "νά συμβή. Σύ έρριώες τόν κύβο
Ίά τλ ζωή του Γκουνάρ καί γιά τήν δική υ,ου! .

Χζέρντις (κάμνει ένα βήμα πρός τόν Σινοϋρδο μέ
έντονη εσωτερική συγ-ίνησι, συγάρατείται’δμως καί
μενει^ακινη-η καθ’ όλοι τό άκόλουθο διάστημα).
Γκουνάο
?„
· .!
, - (μέ
Τ ΰπεττά
‘"'V2—··'!r καταπληςι; νι
Σε ,μονομαχία
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
— Εμενα ; Αστειεύεσαι, Σιγούρδε !
„.
Σέ εκάλεσα σέ μονομαχία σύμφωνα μέ
(Οι προηγούμενοι. Ό Γκουνάρ καί μερικοί ύπηοέολα τα οικαια καί τούς τύπους. Πρόκειται γιά ζωή καί
ται εισέρχονται άπό τό ιαέσον).
για θάνατο. "Ενας άπό τούς δυό μας πρέπει νά πέση ।
Γκουνάρ (μελαγχολικά, στή Χζέρντις). Τώρα Φυ
Γκουνάρ (πικρά). Ναί, εννοώ! Όταν ήλθα σέ
τρώνει ό σπόρος, ποΰ. έσπειρες I
βρηχα μονο μέ τή Χζέρντις. Θά σέ προσέβαλε πάλι !
Σιγοϋρδος (Τόν πληγιάζει). Τί έπαθες ;
Σιγοϋρδος. Μπορεί. (Κατά τό ήμισυ στή Χζέρ^ Γκουνάρ. Σύ είσαι, Σιγούρδε ! Τί έπαθσ’; Τίποτ’
ντις). Μια υψηλόκαρδη γυναίκα πρέπει νά φυλάσση τή
άλλο άπό κείνο πού περίμενα. Μόλις ή Νταννύ ί
.ιμη .ου ανδρος της (Προς τους άνθρώπους πού στέγυναίκά σου, μοϋ έφερε τήν εϊδησι γιά τό Κόρε έπήρά
κοντο στο βάθος). Καί σείς, ύπηρέται, πηγαίνετε
τ άλογο μου και έτρεςα νά ζητήσω βοήθεια.
στους γείτονας τού Γκουνάρ καί αναγγείλατε τους πώς
Χζέρντις (μέ προσοχή). Λοιπόν ;
αυριο θα κτυπηθή μαζή μου. Κανείς δέ δέν μπορεί νά
Γκουνάρ. ΌπΟυ καί άν πήγα μοϋ άπήντησαν μεμθεώρηση δειλόν εκείνον πού σταυρώνει τό ξίβος μέ
ψιμοιριστικά. Μοϋ είπαν πώς ή συμπεριφορά μου
τον Σιγουροο τόν κουρσάρο !
κατά τοϋ Κόρε ήτο άπρεπη. Καί έψυθίρισαν καί άλλα
Οί ΰπηρέται (εξέρχονται άπό τή μεσαία θύρα).
λόγια ποΰ δέν μπορώ νά τά έπαναλαβω. Είμαι ένας
Γκουνάρ (πλησιάζει γρήγορα τόν Σιγοΰσδο καί
ντροπιασμένος άνθρωπος. Μοϋ έσφύριζαν πώς έκαμα
του σφίγγε·, έγκάρδια τά χέρια). Σιγούρδε, ‘γενναίε
μιά αχρειότητα. Καί τό θεωρούν δλοι γιά όνειδος νά
μου α ελφε. Τώρα σε καταλαβαίνω. Τώρα ριψοκινδυ
συμπράξουν μαζή υ,ου. .
νεύεις τή ζωή σου γιά τήν τιμή μου, όπως ‘μιά βορά
•Σί/Οΰρόος. Δέν θά τό θεωρούν έπί πολύ άκόμη νιά
όνειδος. Πριν έλθη τό βράδυ θά έκστρατεύσης ‘μέ την. εριφοκινουνευσες γιά τήν ευτυχία μου !
, Σιγοϋρδος. Εύχαρίστησε τή γυναίκα σου. Σ’ αύτή
στρατό κατά τοϋ Κόρε.
οφ<μ εται κατά μέγα μέρος ή άπόοασίς μου. Αύριο,
Γκουνάρ. Σιγούρδε !
πριν ανατείλη ό.ήλιος.
Χζέρντις (σιγά, θριαμβευτικά). 'Ώ, τό είςευρα.
Γκουνάρ. Θά συναντηθούμε. (Μαλακά). Αδελφέ
Σιγοϋρδος (μέ βεβιασμένη δύναμί). Άλλά μ’ αύτό
μου, _θα οεχθής ένα ξίφος άπό μένα ; Είναι ένα λαμ
τελειώνει ή φιλία μας. Ακούσε, Γκουνάρ—Έσκότωπρό όώρο.
Γ
σες τό, θορόλφ, τόν αδελφό τής γυναίκας μου, καί
Σιγοϋρδος. Σ’ εύχαριστώ, άφησέ το στή. θέσι του.
γι’ αυτό αύριο πριν άνατείλη ό ήλιος σέ καλώ σέ αοΚανείς δέν ξεύρει άν αύριο τό βράδυ θά μποοώ νά τό
νομαχία!
*
μεταχειρίζωμαι.
Γκουνάρ (τοΰ σφίγγει τό χέρι). Χαϊρε, Σιγούρδε !
Κατά λάθος έως τώρα έγράφη’ εις τρεις πράξεις ενώ
Δάχουρόος. Χαϊρε καί καλή τύχη στήν εκστρατεία

(Ό Αίρνούλφ κάθηται εμπρός επι μιας πέτρας.
-'Ασκεπής. Στηοίζει τούς άγκώνας στά γόνατα και
I -κρύπτει μέ τά χέρια τό πρόσωπο. Οί άνθρωποί' σκά
πτουν κοντά στον τύμβο.· Μερικοί φωτίζουν μέ δαδιά.
Μετά μικρή παϋσι εμφανίζονται ό Σιγοϋρδος κι’, η
Νταννύ αριστερό άπό τήν καλύβα, όπου καίει τερα-

R στ ία φωτιά).
,
' Νταννϋ (λυπημένα). Άκόμη εκεϊ-δα καθηται. ( Εμ
ποδίζει τό Σιγοϋρδο). Όχι, μήν τοϋ μιλήσης.
Σιγοϋρδος.' Έχεις δίκηο, είναι πολύ άκαιρο. Καλ-

τό πρόσωπο στά χέρια).
. (Σιγή).
Νταννύ (κάθεται κοντά του). Θά «οιμάσης, αύριο
τό πλοίο σου νά φύγωμε μαζη για τήν Ισλανδία
Αίρνούλφ ‘(χωρίς νά σηκώση τά μάτια). Τί οουλειά έχω κεί πέρα; Όχι θά μείνω μέ τά παιόια μου,
Νταννύ (οδυνηρά). Πατέρα !
,
Αίρνούλφ (σηκώνει τό κεφάλι). Πήγαινε μέσα κι
ά©ησέ με. Άν μέ ρημάξη μιά-δυό νύχτες η καταιγις
έλπίζω πώς όλα θά τελειώσουν.
Σιγοϋρδος. Δέν πρεπει νά σκέπτεσαι ε.σι .
Αίρνούλφ. Απορείς πού έπόθησα τήν άνάπσυσι ;
Τή δουλειά μου τήν έκαμα. Τά παιδιά μου τα εθαφα.
(Βίαια) Άβήστέ με ! (Κρύπτει πάλι τό πρόσωπο).
Σιγοϋρδος (σιγά στήν Νταννύ, ή όποια σηκώνεται).

λίτερά, νά τόν άφήσωμε στό πόνο του.
Νταννύ (πηγαίνει δεξιά καί παρατηρεί τόν πατέρα
Ε της μέ βωβή θλϊψι). Χθες όταν κρατούσε τό πτώμα
τού Θορόλφ ήτο πολύ δυνατός. Δυνατός ήτο δταν
έσκαβαν καί τόν τάφον. Όταν όμως <τόν εσκέπασαν
μέ χώμα καί πέτρες ξέσπασεν ό πόνος. Ή ουναμίς του
τόν άφηκε. (Σκουπίζει τά δάκρυά της)., Πές μου, ΣιI γούρδε, πότε θά ξεκινήσωμε γιά τήν ’Ισλανδία;
Σιγοϋρδος. Μόλις περάσει ή κακοκαιρία καί έξομαλύ-

·:

νουμε καί τή διαφορά μας μέ τόν Γκουνάρ.
Νταννύ. Καί θ’ άγοράσης χωράφια καί θά κτίσης
καί σπήτι καί δέν θά πας πειά στό πόλεμο ;
I
Σιγοϋοδος. Ναί, ναί-σοϋ τό ύπεσχέθηκα!
Νταννύ. Καί νά τό πιστεύσω πώς ή Χζέρντις με
Ε γελούσε όταν μου έλεγε, πώς δέν στάθηκα άξια γυναικά

σου ?
Σιγοϋρδος. Ναί, ναί, Νταννύ, πίστεψε

στά λόγια

αου.
Νταννύ. Τώρα πάλι είμαι εύχαριστημένη καί θά
προσπαθήσω νά τά ξεχάσω όλα τά φρικτα πραγματα
I - πού συνέβησαν έδώ. Τές μακρές χειμωνιάτικες νύκτες
θά μιλούμε γιά τόν Γκουνάρ καί τήνΧζέρντις και
Σιγοϋρδος. Όχι, Νταννύ άν θέλ,ς νά τά πηγαινωμε καλά μήν μιλήσης ποτέ για την Χζερντι, ο.αν
Ε θά γυρίσωμε στήν Ίσλανοια!
_
r
Νταννύ (μέ ευγενική μομφή)- Τό μισός σου εινε
! άδικο. Σιγούρδε, Σιγούρδε, δέν σοϋ ταιριάζει !
— Εις άπό τούς άν&ρώπους (πλησιάζει τόν ΑιρΕ νούλφ). Ό τύμβος είναι έτοιμος.
Αίρνούλφ (σάν νάξυπνούσε). Ό τύμβος; Είναι—

L

ά, ναί.—
, .
Σιγοϋρδος. Μίλησε του τώρα, Νταννύ !
Νταννν (πλησιάζει). Πατέρα,' κάμνει ψύχρα εοώ
>· έξω. Τή νύχτα θάχομε καταιγίδα.

Άοισέ τον έδώ λίγο άκόμη.
Νταννύ. Όχι, θά δοκιμάσω κάτι τι άκόμη—τόν
ξέρω. (Στό’ν Αίρνούλφ). Λές — τήν δουλειά σου τήν
έκαμες. Όχι άκόμη πατέρα. Τά έθαψες τά παιδιά σου.
Άλλά είσαι καί τραγουδιστής. Πρέπει να τούς τραγουδήσης καί κανένα μοιρολόγι.
Αίρνούλφ (κινών τό κεφάλι). Νά τραγουόήσω,;
Όχι, όχι. Χθες άκόμη μπορούσα. Σήμερα όμως έγή-.

ρασα πολύ·
,
, ,
Νταννύ. Πρέπει έν τούτοις. Όλα σου τα παιόια
ήσαν ένδοξα. Στή μητέρα τους πρέπει νά άφιερωθή
ένα τραγούδι καί κανείς άπό τή γενιά μας όεν θή
κατοοθώση νά τό φτιάση Λτός άπό σένα.
~
Αίρνούλφ (κυττάζει ερωτηματικά τον Σιγουροο).
Ένα μοιρολόγι γιά τά παιδιά μου ; Τί λές εσυ Σιγουρδε J
,
‘ Σιγοϋρδος. Ή έπιθυμία της μού φαίνεται σωστή.
Κάμε ό,τι σοϋ ζητεί.
,
,
Νταννύ. θά τό κουβεντιάσουν ασχημα οι γειτονές
σου στήν ’Ισλανδία, ότι στό νεκρώσιμο τραπέζι δεν
τραγουδήθη ύμνος είς άνάμ/ησιν των βλαστών τοΰ
Αίρνούλφ. Δέν είναι άκόμη καιρός ν’ άκολουθησης τα

παιδιά σου.
,
Αίρνούλφ. Άς είναι λοιπόν θά προσπαθήσω. Και
σύ, Νταννύ πρόσεχε γιά νά μπορέσης ύστερα νά το
γοάψης τό τραγοΰδι !
‘ οί άνδρες (πλησιάζουν μέ τά δαδιά καί φτιάνουν
κύκλο γύρω άπό τον Αίρνούλφ).
Αίρνούλφ (σιωπά μιά στιγμή καί σκέπτεται. Επειτα

λέει);
Ό &εδς τοϋ "Υμνου μοΰ έδώρηοε
τη δύναμί νά τραγουδώ
κι έτοι νά λαλώ με τό ϋρήνό μου
πόσο σκληρη ή τύχη μοϋ στά&η.

(Σηκώνεται)
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Ή θυμωμένη Μοίρα
την ευτυχία μοΰ Εκλεψε
μοΰ άρπαξε τό βιός μου,
καί μέ έσπρωξε μακρά
με Εαπρωξε μακρά
οε ξηρό μονοπάτι.

(Στούς άνδρας). Ελάτε στο δείπνο παλληκάρια. Δουλεψαμε σκληοά, τήν ήμερα. (Μπαίνει μέ τούς άνδρας
στήν καλύβα άριστεσά).

ΣΚΗΝΗ

^ΰς θεούς Εφτά γυιους εχρωστοΰσα
τώρα έρμος γυρνάω__
καί γυρνάω πενθών—
εφτά γυιούς,
εφτά ωμορφους ήρωας
δπου ησαν ή μόνη χαρά τοΰ γέρω πατέρα.
Τώρα δμως
ή άγνη ευτυχία μου πέταξε
τά παιδιά μου πεθάναν
καί το σπήτι μου στέκεται Ερημο
καί οί θόλοι άδειανοί.

,

ίί, θορόλφ, τελευταίε μου,
τών γενναίων γενναίε,
ώ, αν μοΰμενες Σύ,
δπως τώρα δέν θάκλαια,
δπως τώρα, λουλούδι μου,
α> καμάρι μου Εσύ,
πολύμνητε ήρωα,
τοΰ πατέρα ζωή καί λατρεία !

H πληγη σου ή θανάσιμη
καθώς μέσα σέ Ασπίδες βαρύτατες '
το κεφάλι μοΰ σφίγγει.
^Ζ> αν ητο αιχμηρότατο
τό σπαθί μου
αΖ·> αν ήσαν στή μάχη σάν άλλοτε
οι θεοί βοηθοί μου
θά ροφοϋσα έκδίκησι
φθονερώτατη Μοίρα,
ποΰ σαν ολα μοΰ τακλεψες
ύστ^ρνά τό στερνό μου μ' αρπάζεις.
'Όλα πανέ—όχι κάτι μοΰ Εμεινε,
τών θεών ενα δώρο,
με τον ύμνο νά λέω τόν πόνο μου
μέ τραγούδι νά κλαίω . . .
(μέ έγκαρτέρησι)
θλιβερά άς ήχήση ό θρήνός μου,
ας ήχήση νά φέρη
τοΰ πατέρα τή θύμησι
τοϋ πατέρα τόν πόνο
στους νεόσκαφους τάφους να φέρη.
(μέ θέρμη)
Χαίρετε, σείς ήρωες,
χαίρετε, δικοί μου,
ο εις που τώρα φέρνεο&ε
πρός τό Βαλαάλ —
με τον ύμνο Ελάφρωμα
βρήκε ή ψυχή μου—
Χαίρετε πολύμνητοι,
χαίρετε, Ακριβοί μου.

.

?α0"ά άν“πνοή, μετατοπίζει τά μαΛ)ιά

ALvJk ίΧ’ίτωπA-.p>Oux?

'ΩΡαϊα· Τώρα ό
ύγεία τΟυ καί

ΔΕΥΤΕΡΑ

(Σιγοΰρδος, Νταννύ)
Νταννύ. Δόςα στους θεούς ποΰ μοΰ έζωσαν τόσο
καλή συμβουλή. (Στόν Σιγοΰρδο). Δέν θάλθζς μέσα ·
Τ Σιγοΰρδος. Δέν έχω καί πολλή δρεξι. Πές αου,
είναι ολα έτοιμα γιά αύριο;
. Νταννύ'. Όλα είναι έτοιμα. «Ενα σάβανο μέ μετα
ξωτά κροσια είναι έπάνω στό σκαμνί. Είμαι ό'αως
βέβαια πως θά τόν χκήσης τό Γκουνάρ. Γι’ αύτό‘δέν
εκλαψα ε/ω ειργαζόμην.
Σιγουρδρς. Είθε νά δώσουν οί θεοί νά μήν κλάύης
ποτέ ες αιτίας μου. (Σιωπά καί κυττάζει αακόά
αριστερά)..
*
Νταννύ. Τί άφηγχράζεσαι ·
, Σιγοΰρδος. Δέν άκοΰς τίποτε-έκεϊ ; (Δείχνει
αριστερά).
’ ν
Λ
Νταννύ. Σαν νάρχεται κάταιγίς !
μερικά βήματα πρός τό
Ηαθος). Χμ! Αυτή η καταιγίς θά μάς τέρη δυνατό
χαλαζι. (Φωνάζει). Ποιος είναι';
Κόρε (αριστερά όπίσω). Γνωστοί σου άνθσωποι Σιγουρδε κουρσάρε !
*
*
’
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

. (Οί προηγούμενοι Ό Κόρε άπό άρι,τερά μέ πλήθος
ωπλισμενους).
‘ r
*■ ’
Σιγοΰρδος. Γιά ποΰ ;
Κόρε. Γιά τό σπήτι τοΰ Γκουνάρ.
Σιγοΰρδος. Μέ εχθρικό σκοπό ■
Κώε. Μοΰ φαίνεται. Τήν άλλη ιοοοά μ’έμπόδισες
1 ωρα όμως νομίζω πως λώ τό σκοπεύεις. *
Σιγοΰρδος. Μπορεί.
Κόρε.ΈΙκουσαγιά τή διαφορά σου μέ τόν Γκου'αρ· Αλλ, αν πέτυχε ο σκοπός μου, θζ τού αείνουν
σπασμένα όπλα γιά νά σέ πολεαζστ
*
Σιγοΰρδος. Είναι πολύ -ολιΛ™ ‘/’.-λ
~
- ·
υ._
,,
.««μηρό αυ.ο που σ/εοιαζ=.ις. Φυλάξου, χωριάτη !
Λ
-λ5ίλ
*έλ^.πδί^ατο«)· Ά?ησέ με νά κάμω
-ην οουλεια μου. Θά σοΰ φωτίσωμε κ? άν θέλχς είμΧ? ,τί1
V* ά?μα"ώσης τό καράβι σου
Ελάτε ανορες, από οώ (δείχνει δεξιά) πάει ό δοόμος !
Κορε και οι ωπλιομένοι (φεύγουν δεξιά). '
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(Ό Σιγοΰρδος. Ή Νταννύ. Έπειτα ό Αίονούλο μέ
τους ανθρώπους του άριστερά άπό τήν καλύβα).’

,
- >
*ει
ΰ.Γ->Λί
κοντά στό Σιγοΰρόο,
, <· r ’αρ· >
Αίρνούλφ. Χά, χά-άφησέ τον. Θά εκδικηθώ τόν κάποιο οιωκτη, πλησιαςει κο/.κ ν
πάζει τό βραχίονά του καί μέ τρομασμενη φωνή). Σ.
/Γκουνάρ καί τή Χζέρντις γιά λογαριασμό μου. Άρνοϋοδε, Σιγοΰρδε, τόν βλέπεις ;
I γότερα θά τά πούμε μέ τόν Κόρε.
*
■'
Σιγοΰρδος. Ποιόν, ποΰ ;
Σιγοΰρδος. Όχι. Αύτή είναι άσχημη σκ-?'·’·
Χζέρντις. Τό λύκο έκεϊ—πολύ κοντά, Δέν κινεϊΑύτή τή νύχτα πρέπει νά ζητήσης τόν Κόρε, αν )εται Μέ κυττάζει επίμονα μέ κόκκινα, σπινθηρωτα
ληςνά τόν ευρης. Μόλις κάμή τό κακό θά πάρη τα
μάτια! Είναι προειδοποίησις γιά μένα, Σιγοΰρδε !
βουνά. Τόν Γκουνάρ τόν έκάλεσα σέ μονομαχία. Επο
Μοΰ φανερώθη τρεις φ’ορές. Σημαίνει πόις άσααλώς
μένως θά μείνη άν δέν μείνω ενώ—αδιάφορο όμως—
I αύτή τή '-νύχτα πρέπει νά ι ροστατευθή άπό τους άύϊή τή νύχτα θά πεθάνω !
Σιγοΰρδος. Χζέρντις ! Χζέρντις_
εχθρούς του ’ Θά ήτο άσχημο Α μέ κάμη αυτός ο
Χζέρντις.' Τώρα βυθ σ’
άλιτήοιος ό Κόρε νά χάσω τήν έκδίκησι μου!
Αίρνούλφ. Μι.λείς " σωστά. 'Απόψε θά προστα είδοποττ,σε.
•σά). Είσαι άρρωστη.Έλα
Σιγοΰρδος (δείχνω·
τεύσω τό φονιά τού θορόλφ. Αύριον όμως πρέπει να
πεθάνη.
. ,
.
Σιγοΰρδος. Η αυτός η εγώ—γι αυτό, μείνε ήσυχο,.
Αίρνούλφ. ’Εμπρός, άκολουθήστέ με, να εκοικηθούμε τή γενιά τοϋ Αίρνούλφ. (Φεύγει μέ τους α^ρω

πους του δεξιά πρός τό βάθος).
ΣΚΗΝΗ

Χζέρντις. Όχι-θά περιμένω έδώ. Λίγη <ο?α άκόμη

μού μένει !
Σιγοΰρδος. Τί έπαθες.
_ r
Χζέρντις. Τί έπαθα ; Δέν ξέρω. Μου είπες ομω,
σήμεοα πώς χωρίζουν ό Γκουνάρ και η Νταννύ. Ας

ΠΕΜΠΤΗ

(Ό Σιγοΰρδος. Ή Νταννύ).
Σιγοΰρδος. Νταννύ, πήγαινε μαζή τους-εγω πρεή Λ·,ω γ·.«1 ή ?·ψη ™
‘

παντού’καί δέν πρέπει νά συναντήσω τον Γκουνάρ π^Ιι
-ής ώοας. Σύ δμως—τρέξε καί συμβούλευσε τον πα,τέρα σου. Πρέπει νά έκτελέση τίμια το έργο του.
σπήτι τού Γκουνάρ υπάρχουν πολλαι
πρέπει νά μεταχειρισθή κανείς βίαν κατα της Χζερν.Κ

καί τών άλλων.
;οέ-/ω. Τήν σκέπτεσαι λοιπον
Νταννύ. Να!
'‘ευχαριστώ γιά τή καλή σου
άκόμη τή Χζέρ
καοδιά'.
'Σιγοΰρδος. Πήγαινε, πήναινχ, Νταννύ 1
Νταννύ. Τοέχω. ' Αλλά δς μή φοβούμαστε για
Χζέοντις. Έ/ει'ένα χουσό θώρακα στό θαλαμο

τή ζωή Έτσι θά μπορέσωμε^ να ενωθούμε .
Σιγοΰρδος. Εμείς ; Δηλαοη να—’
Χζέρντις (μέ μεγαλοπρέπεια). Απο ·ην η με
ύπανδρεύθης μιά άλλη έμεινα Ζ^ς^τ,Λ σ.ο. κο
σμο. Ένήργήσες άσχημα τότε. Ενας ανΟρα, . .
'ζη δλα στόν αγαπημένο του φίλο—ολα
άπό τή γυναίκα πού αγαπά. Γιατί μ αυτό
υαή κλωστή τής Μοίρας καί δύο υπάρξεις
σπα
ονται, Μιά άλάν' αστη φωνή μέσα μου μου
λέει πώς έγώ έπλάσθηκα γιά νά σέ έξυψωνω καί να
σέ κρατώ ψηλά μέ τή δυνατή μο^φύσι. Και πως συ
έγεννήθης γιά νά εΰρω έγώ σε ανορα ο,τι μου φα.νεται ψηλό καί μεγάλο. Γιατί ένα μόνο πραγμα ξευρω,
Σ'ινούόδε-δτι άν είχαμε ένωθή οί ουο μαςξ εσυ θα
έγίνεσο ένοοξώτερος καί έγώ 'ευτύχεστέρα απο ολοΤ,ς

καί θά άμυνθή.
*
.
Σιγοΰρδος. Κι’ έγώ τό πιστεύω. Μολαταύτα
γαινε Ποόσεχε τόν πατέρα σου. Προστατέυσε :ους
δλους καί άκόμη καί τήν γυναίκα τού Γκουνάρ.
’Νταννύ. Μείνε ήσυχος. Χαίρε (ακολουθεί τους άλ

λους πρός τά δεξιά).
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
(Ό Σιγοΰρδος μόνος).

Σιγονοδος. Είναι ή πρώτη φορά άοελ.φέ μου συμπηλείίσ-ή ποΰ βλέπω άοπλος τον κινούν© να σε
Ζ«Κσ-ι τ’αύτί πρός τά δεξιά). 'Ακούω κραυ

γές καί κτυπήματα σπαΨ.ών-θά εφθασαν στο σπητι
του. (θέλει νά προχωρήσω
ΕΧχΛζΧ;
αποτόμως καί ύποχωρει εκ..ληκ.ο,).
ζ ,
Έρχεται έδώ !

,
Σιγοΰρδε, Σιγοΰρδε αύτό τό κακό ποέπει
να το εμποόισης.
‘
Σιγοΰρδος βαίνει γρήγορα στήν θύρα τής καλύ-

βης καί φωνάζει). Άφησε τό δείπνο, Αίο/ούλφ. Εκ
δικήσου τον Κορε.
'
Αίρνούλφ (έμφανίζεται μέ τούς άλλους). Τόν
Κορε; Που είναι;

ΤρεΖ£’· να βάλη φωτιά στοΰ Γκουνάρ

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
(Ό Σιγούσοος. Ή Χζέρντις μέ μικρό κόκκινο φό

ρεμα μέ χρόσά δπλσ, περικεφαλαίαν, θω?αία’Λ;’
P£r'*>
t λι
,,αλλ'ά της απόλυτα,
βοαχιύνια και περιπόδια. Ία μαλλ.
,ν
Στήν πλάτη φερέτρα,.εις την μεσην μικ^αζ ασι .
Είς τό χέρι τό τόξο μέ τήν τρίχινη χο?οη).

Χζέρντις ίβιαστικν κυττάζει πίσω, σάν νά έφοβείτι

τους άλλους ανθρώπους !
Σιγοΰρδος Τώρα ό,θρήνος δέν. α’.φελεί. Νομί^ις,
πώς αέ πεοιμένει καί μένα χαρούμενη ζωη; Να είμαι
δλη ^ήν ημέρα στό πλάγι τής Νταννύ και .να της
προσποιούμαι έρωτα ένφ. θα μου πιέ,η.αι η καρ
,
Καί δμως έτσι πρέπει νά γίνρ. Τίποτε δέν μπορεί να
τ’ άλλάξη(
Χζέρντις (μέ αύξάνουσα βιαιότητα). Λεν π?£πει να
νίν-η '. Κι’ οί δυό μας.θ’ άφίσωμε άυτη τη ζωη I Βλέ
πεις αύτό τό τόξο ; Μέ αύτό πετυχαίνω θαυμασια.
Γιατί τό έφτιασα μέ τή βοήθεια μαγικών τ;
(Θέτει ένα βέλος στήν τεντωμένη χοροηγ ’Ακούσε
πώς σφυρίζει στόν αέρα! Όπως τό ταξειοι
μένω/πρός τό Βαλάλ! Τους κάλεσα με ξόρκια--ΰ«

πάμε μαζή .τους.
Σιγοΰρδος (υποχωρεί). Χζέρν.τις, Χζερ'-Κ

,
σ

,

βούμαι!
Χζέρντις (χωρίς νά τόν ποοσέχη) Καμμιά ουναμις
δέν μπορεί ν’ άλλάξτ τή τύχη μας! Ναι—και είναι
καλλίτερα έτσι παρά νά μέ είχες παντρευθκ, παρα νά
κάθηΐλαΐ στό σπητικό σου, νά ξενω λινάρι και μαλλια
καί νά σού γεννώ παιό'.ά—πφ . πφ .
Σιγοΰρδος.Παυσε! Τά μάγια σου α νίκησαν~ .
άρρώστησχντή ψυχή I (Τρομασμενα όειχνων οεςια).

Αί, κύτταξε έκεϊ! Τό σπήτι του Γκουναρ-φ_ω. α
Χζέοντις. ”Ας καή, άς καη. Ή σαλα των νεφών
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εκεί πάνω. είναι ωραιότερη άπό
Ιουσίς ταυ
, Γκουνάρ !
Σιγοϋρδος. Καί ό Έγίλ, τό πα
σου—τον σκοτώνουν !
, Χζέρντις. Ας τόν σκοτώσουν — έτσι θά
h~
η ντροπή μου μαζη’ του ! °
m
Σιγοϋρδος. Άλλά/ύ Γκουνάρ—πέρνουν
ανόρα σου !
Χζέρντις. Δέ· μ^έλει J 'Ακολουθώ ένα καλλίτερο
άνδρα στό σπΐτ
νο,-·>
’ - X τ0υ ”)>Ρ« τό βράδυ! Να-' Σ-γουρύε, αυτό θά ν/vr ΈΛα
Λ
χία νιά μένα.-Ό Χ. S - υπα?/·εΐ π€ΐά εύ™Δέν -ό/ πεΖέ
η- '' £?χίτα'· στέ Βο?Ρ“ μ«ί·
>-<;
*
«·

τρδμο. *
Ο λοι αύτοι οί φόνοι—καί ή καταΐνί
•ακούσε
ακου.σε !
'
*
Γκουνάρ (μέ τόν Έγίλ στά γέ
~ου). Προστασία
για το παιδί μου !
'
Αίρνλούφ. Σύ, Γκουνάρ !

- ί;Κ“='·ί=·-;::·.ϊ

Ενάντιον τους · λοιπόν ‘ θά πολεμήσουμε^
*
έ’*
'
’’
Σιγουοδε "Ac
. μησουμε. Εμπρός
I , υε. Ας αφησοψε αυτή τή ζω·/ ΑΧ „? ’

'7Τ

'°

■ ‘ τό ■

V υπάρχει ασφάλεια J

Ζ «XXΓ Τ“

Χ?Γ’·’

4?
’Γ /
«'ορα·, μου,—τον εσκοτωσαν ’
ίρνονλφ (σπευοει κοντά). Ό Σιγοϋρδος !

5:χ.6?ί—

’W-ό X^Oi

(Ή καταιγίς έκσπά).

y

;■ \έ;:. s rr

r-«

·■ ·&■«

■^is;s^5=J="

Κ“

«
ξέ·“14

Σιγοϋρδος. Τώρα λιγώτερο άπό

κάθε ά)λτ

.’ν χρ. ”.«τ,

5f ίτΡ°Ηα°μ®νη). Σύ-; Όχι, 0y, f
«Α αΧ
“-ύ >·“» ®·" Ό

γέ:,'ω

‘T-f-—<
*

Β„..

Αό,ό.

^ρ?Τ^(έ\άπελπ.1’^· Κ“ έγώ-!(Πετά -ί
-οξο). Αλλοίμονο μου! Αλλοίμονο μου ’
^γουρδος. Βαρειά ήτο ή καρδιά μου άπό τή σ-ινυιλ
που σε απεσπασα άπό τό στήθό- uou ν, ' στόν Γκουνάρ. Ευχαριστώ, Χζέ Λ
?ρωσε καί έλευθερώθη. (Πεθαίνει)
^·
Χζέρντις (σιγά). Έπέθανε __ Κ’..: »
ψυχή μου!
Τ
Και έχασα καί τή

Γκουνάρ. Τό είδα ’
^ο πολύ

Ικουνάρ

(σιγά). Τέν έσχότωοε__τ.
■ ή νύκτα πριν
*ης μονομαχίας. Μ’ αγαπούσε λοιπόν !
ί Λγ?ιο κυνηγετο σφυρίζει στόν άέρα).
νχ0< .υποχωρούν τρομαγμένοι).
. ^ίλ (τρομασμένος). Πατέοα ' Κύαξε ! Κύ'
εκεί!
1 ’
Γκουνάρ. Τί είναι
Ρ?ΐλ' ζΕκ“ '^.λά—τί^μαΰρα άλογα—!
Γκουνάρ. Είναι τά σύννεφα, πού—

ώ“

(Ή κατάιγΐς μαίνεται).

Έ·ώ *
σας. Δέν θέλω ναλθω χωρίς τό ZivoOoooYa’v ΰπάΪ
ΌραοΓηΡ·

■

?λέπ°Γ! Γελ°0>! Μού

ΑΙρνουλφ (στραμμένος ποό
*ή{Λ7)(
τε
ήσυχοι. Εκδικήθηκα
Νταννυ (έρχεται). Πατέρα.

'ίρ-,’ΧΤ'ΧΧζ" "

a«T»: Π«-

sSsi?-~.“ a

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

( Ο Αιρνούλφ. Ή
Λτ·Χ'-νυ. Ο Γκουνάρ χαί
Οί άνδρες τοΰ 2 ιγούρδου. Έρχονται σιγά
δεξιά).

Γκουνάρ. _Παζδί μου—τά λές !

Έγίλ.

ύμβο).Τώρα κοι•ποβαίνω άπό

% ,* ον*
άρ. Ευχαριστώ Αΐρνούλ». Καί τώοα
- οια. Ερχομαι μαζή σας στήν '’Ισλανδία ' ?
Αιρνούλφ. Ναί εαπρός σ-ήν Ίσλ.^'
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ΤΕΛΟΣ

Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
■ Οί καλλιεργηταί τής πατάτχς είς τον τόπον μχς
' πολλάν.-.; άπογοητεύονται, διότι μέ.δλας τάς πέριC' ποιήσεις, ποΰ έκχμαν είς τήν πατάτα των, έμχζευσαν πατάταν ψιλήν καί σχετίκώς δλίγην. Οί καλλιερj γητχί ούτοι ασφαλώς θά έχουν κάμει λάθος είς τόν
* τρόπον τής έκλογής καί προπαρασκευής τοΰ σπόρου
, τής πατάτας.
Κατωτέρω θά δώσω δλίγας όδηγίας, τάς όποιας
«Απέκτησα έκ τής πείρας μου, ώς πατατοκαλλιεργητής, καί έκ τών δοκιμών τών ειδικών γεωπόνων τής
Εύρώπης.
*
* *
'Ο πατατοκαλλιεργητής πρωτίστως πρέπει νά προσέξη, μήπως ό σπόρος του είναι προσβεβλημένος άπό
Αρρώστιαν. Σπόρος, ποϋ παρουσιάζει βούλας μαύρας
fj καοτανάς είς την πέτσαν του, μαλακιοτέρα; άπο τό
■ άλλο μέρος, ή δταν κοπή ή πατάτα, παρουσιάζει μαϋ\Qov ή καστανόν κρέας, δέν πρέπει νά χρησιμοποίησή
διά σποράν κατ’ ούδένα τρόπον. Ό σπόρος αύτός καί
, δύσκολα φυτρώνει καί σαπίζει εύκολα είς τήν γήν
καί μεταδίδει τήν σαπίλαν του καί είς τάς γεράς πα
τάτας. Εις τινας περιστάσεις μάλιστα καταστρέφεται
έξ αιτίας του καί ή παραγωγή όλόκληρος τοΰ πατα- τόκαλλιεργητοΰ καί ή παραγωγή τών γειτόνων του.

*
* *
Έπειτα πρέπει νά προσέξη ό πατατοκαλλιεργητής, ώστε <5 σπόρος του νά είναι τελείως ώριμασμέναι
πατάται. Αί πατάται αύται οιακρίνοντομ άπό τάς άλλας, διότι έχοϋν χονδράν και πειά σκούραν πέτσαν,
ή όποία δύσκολα ξεφλουδίζεται,δταν γλυστράη κανείς
τό δάκτυλό του μέ δύναμιν έπάνω είς τήν πατάταν. 'Ο
σπόρος δέ αύτός πρέπει νά μαζεύεται μετά 8 — 10
I ημέρας, άφοΰ ξηρανθομν τελείως τά φυτά τής πα
τάτας.

* *
Έξ άλλου πάλιν πρέπει νά διαλέγη ό πατατοκαλ.. λιεργητής τό είδος τής πατάτας, ποΰ θά σπείρη. Είς
I τήν Ελλάδα έχει άπόδειχθή έκ πείρας, οτι είς τά ζε
στά καί πεδινά μέρη, δηλαδή είς τούς κάμπους, προ
κύπτουν δύο είδη, 1) ή Κερκυραϊκή ή στρογγυλή πα
τάτα καί 2) ή Πατησιώτικη ή πλακωτή πατάτα.
Τό είδος τής Κερκυραίκής ή στρογγυλής πατάτας
άποτελεΐται συνήθως άπό πατάτας μετρίου ή μεγάλου
•μεγέθους, μέ σχήμα περίπου σάν τό αυγό, μέ χρώμα
κιτρινωπόν" καί μέ’μάτια βαθειά καί κρέας κιτρινω’ πόν, άλλ’ δχι πολύ σφικτόν.
Τό είδος τής Πατησιώτικης ·ή πλακαντής πατάτας
άποτελεΐται συνήθως άπό μικράς ή μετρίου μεγέθους
πατάτας,'"μέ μέγεθος συνήθως ένός αύγοΰ, μέ σχήμα
πλακωτόν, πέτσαν λείαν, χρώματος κιτρινωπού προς
τό κόκκινον, μέ μάτια άνάβαθα καί κρέας κιτρινω
πόν, άλλά πολύ σφικτόν καί νόστιμον.
'Ως ποιότης ή Πατησιώτικη πατάτα είναι καλυτέρα
τής Κερκυραίϊκης, διότι 'καί πειό νόστιμη καί πειό
θεωρητική είναι καί δταν καθαρίζεται διά τό μαγείρευμα, χάνει κανείς είς τό πάστρευμα ολιγώτερον άπό
τήν Κερκυραίϊκην. Ή άπόδοσις δμως τής Κερκυ

ραίϊκης πατάτχς ςίς τό στρέμμα είνε κατά τό έν τρί
τον μεγαλυτέρα άπό τήν Πχτησιώτικην. Έάν παρα
δείγματος χάριν πάρης 900 δκάδχς πατάταν Πατησιώτιόιην είς τό στρέμμα, θά πάρης 1200 περίπου
δκάδχς Κερκυραίϊκην. Διά τοΰτο οί συστηματικοί
καλλιεργηταί μας, έπειδή ή καλοκαιρινή πατάτα εί
ναι συνήθως, εις όμαλάς περιστάσεις, εύθηνοτέρα τής
χειμωνιάτικης, προτιμούν, διά τήν χειμερινήν σπο
ράν, (Ίανουαρίου—Μαρτίου) τήν Κερκυραίϊκην πα
τάταν, ή όποία άποδίδει περισσότερον. Καλλιεργούν
δέ ταυτοχρόνως καί δλίγην Πατησιώτικην πατά
ταν, διά νά τήν έχουν διά σπόρον τόν’Ιούλιον —
Αύγουστον. Διά χειμωνιάτικην δέ παραγωγήν (σπορά
’Ιουλίου—Αύγούστου) προτιμούν τήν Πατησιώτικην
πατάταν.
Συνιστώ δθεν είς τούς πατατοκαλλιεργητάς τών
θερμών καί πεδινών μερών «τής Ελλάδος νά χρησι
μοποιούν διά σπόρον μόνον τήν Κερκυραίϊκην ή Πα
τησιώτικην πατάταν, διότι ή θεσσαλική (τοΰ Βόλου,
τής Άγυιάς) καί ή Χαλκιδέϊκη άποτυγχάνουν καί
δίδουν πολύ μικρά πατατάκια καί έλαχίστην παραγω
γήν. Είναι δέ άνάγκη κάθε 2—4 χρόνια νά άλλάσσουν τόν σπόρον, άγοράζοντες σπόρον άπό τήν Κέρ
κυραν ή τά Πατήσια.
Πατάτα διά σπόρον άπό ζεστώτερα μέρη έπιτυγχάνει καλύτερα άπό τήν πατάταν, ποΰ- προέρχεται
άπό ψυχρότερα μέρη. Είς τά δρεινά καί ψυχρά μέρη,
δπου ή πατάτα ευδοκιμεί χωρίς ποτίσματα, προτιμάται διά σπόρον ή πατάτα τοΰ τόπου άπό ξηρικά
χωράφια ή ή δοκιμασμένη πατάτα άλλων ορεινών
καί ψυχρών μερών.·
Αί συστάσεις αύται ισχύουν, έφ’ όσον ή πείρα ή
αί δοκιμαί τών γεωπόνων τοΰ Κράτους δέν ύποδείξουν άλλα είδη καλύτερα άπό τά άνωτέρω.
*
* *
Καί τώρα- γενναται τό ζήτημα, πρέπει νά φυτεύω—
μεν πατάτες όλόκληρες ή κομμάτια; Αί δοκιμαί άπέη
δειξαν κατά τρόπον άναμφισβήτητον, δτι, δίαν φυτεύκανεις τάς πειό χονδράς καί τάς πειό βαρείας πατά
τας, χωρίς νά τάς κόβη, έχει τήν μεγαλειτέραν άπόδοσιν. ’Επειδή δμως ή πατάτα τήν έποχήν, ποΰ τήν
χρησιμοποιεί κανείς διά σπόρον κοστίζει πολύ περισ
σότερον άπό τήν έποχήν ποΰ τήν μαζεύει (συγκομίζει),
δΓ αύτό μπορεί νά γίνη ένας συμβιβασμός, νά με
ταχειρίζονται δηλαδή οί πατατοκαλλιεργηταί πατά
τας διά σπόρον μέ βάρος τούλάχιστον 15—30 δραμίων ή κάθε μία. Ψιλή πατάτα μέ βάρος μικρότερον
τών 15 δραμίων χρησιμοποιηθεϊσα διά σποράν άπέδωκε μηδαμινήν σχετίκώς παραγωγήν"Οταν χρησιμοποιή κανείς διά σπόρον, πατάτας
15-30 δραμίων έκάστην, χρειάζεται είς τό στρέμμα
125—2.50 δκάδας σπόρον μέ τήν κανονικήν άπόστασιν φυτεύσεως 50 πόντων ή μία άπό’ τήν άλλην.
’Αλλά πολλάκις είναι δύσκολον νά εύρη κανείς
πατάτας τοΰ βάρους τούτου, διά νά τάς χρησιμοποιήση’ πρός σποράν, ή δέν έχει ό καλλιεργητής τόσα
κεφάλαια, ώστε νά χρησιμοποιή πολύ μεγάλας πα
τάτας πρός σποράν. Έν τοιαύτη περιπτώσει κατ’
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άναγχην χωρίζει τάς χονδράς πατάτας είς κομμάτια.
Κατα γενικόν δμως κανόνα πρέπει κάθε κομμάτι νά
™ το όΑιγωτερον δύο μάτια έπάνω του μεγάλα καί
σχετικως βαθεια, οιά νά άποδώση τό χωράφι τήν
κανονικήν άπόδοσίν του. Κομμάτια δέ μέ ένα μόνον
μεγάλο μάτι άποδίδουν μίαν μόνον μεγάλην πατάταν
καί δλίγας ψιλας. Κατ’ ούδένα λόγον πρέπει οί πατατοκαλλιεργηταί νά μεταχειρίζωνται διά σπόρον
φλούδαν πατάτας, διότι τότε ή παραγωγή των θά
είναι μηδαμινή.

, Έάν προσέξη κανείς είς μίαν πατάταν, διακρίνει
ενα τμήμα με πολλά μάτια κοντά τό ένα μέ τό άλλο,
τήν λεγομενην κορυφήν τής πατάτας. Είς άλλο δέ
μέρος οιακρίνει μόνον βούλαν, ή όποια έμεινε άπό τό

βλαστάρι, ποΟ συνέδεε τήν πατάταν μέ τό φυτόν της,
τον λεγόμενόν άφαλόν. Τά μάτια γύρω τής κορυφής
είναι τα ζωηρότερα μάτια τής πατάτας, δηλαδή καί
ογληγωροτερα φυτρώνουν καί κάμνουν μεγάλην πα
ραγωγήν, δταν χρησιμοποιηθούν διά σποράν. ’Ενώ
τά ολίγα μάτια γύρω άπό \0v άφαλόν είναι κοιμι
σμένα καί άργά φυτρώνουν καί κάμουν σχειικώς
μ.ΧΡο,έρ«, Κ,ρχγωγήγ. .Ei, ίπομί,„ς μπορ4 χαϊ6._
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Καθ’ δλον αύτόν τόν μήνα ζωηραί έγένοντο αί
' προπαρασκευαί διά τήν θεατρικήν εποχήν τοϋ καλο
καιριού. Νέοι θίασοι συνεκροτήθησαν καί νέαι έμφανίσεις προετοιμάζονται.
Η Άπό τινων δμως ήμερων δ θεατρικός κόσμος ύπέστη μεγάλην συγκίνησιν. Μία δήλωσις δλιγόλογος
τής Κας Έγκε?; έφερεν αύτό τό άποτέλεσμα. Καί ή
δήλωσις άφεώρα τήν άποχώρησιν έκ τής 'Ελληνικής
Σκηνής τής άγαπητής αύτής καλλιτέχνιοος.
Τί ήνάγκασε τήν Καν Ένκελ ν’ άποσυρθή τής
σκηνής, ποια τά αίτια τά προκαλέσανια μία τέτοια
άπροσδόκητον άπόφασιν δέν έγνώσθησαν άκόμη. Τό
γεγονός είνε δτι ή κ. Ένκελ δέν θά έμφανισθή πλέον
είς τό θέατρον καί οί· φίλοι τοΰ θεάτρου δσοι είνε καί
θαυμασταί της θά περάσουν έφέτος τό καλοκαίρι
χωρίς νά χειροκροτήσουν καί νά θαυμάσουν τήν κομ
ψήν καλλιτέχνιδα.
Διά νά ίκανοποιήση εν τούτοις ή κ. Ένκελ, δλου^
αύτούς τούς φίλους καί θαυμαστάς έδωκε τάς τελευ
ταίας παραστάσεις της άπό τής σκηνής τοΰ «Δήμο-,
,.-τικοϋ» θεάτρου καί έπαιξε μέ ένα κέφι έντελώς έξαι.ρετικό δλους τούς ρόλους είς τούς όπο.ίους τήν είδε
καί τήν έθαύμασε τό ’Αθηναϊκόν κοινόν.
ί. Τήν κ. ’Ενκελ θά άντικαταστήση είς τούς πρωτεύ
οντας ρόλους της ή κ. Α. Λαουτάρη.
Ό θίασός της πιθανώς θά παίξη στά Διονύσια ή
. είς τό θέατρον τοΰ Φαλήρου.
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φοράς κατα το διάστημά τοΰτο.
, Επίσης πολύ καλόν είνε νά σιτεύσουν καί τά κου
άφοϋ
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Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έξασφαλίζομεν κα> τό τα
?Ζ:7ύΤρωμα ΧΧ· ^υΐέραί άπόδοσίν π£

yj γεύματος κ««βρέχονται αί σιτεμέναι πατάται
Χ«| τά „μμάπα

να πώληση τήν κομμένην πατάταν ή νά τήν χρησιμοποιήση διά φαγητόν, είνε προτιμότερον νά κόψη
τον αφαλόν μέ κάμποσον κρέας τής πατάτας, έως τό

εν τέταρτον περίπου, καί τόν μέν άφαλόν νά πωλήση
η να^χρησιμοποιήση οιά φαγητόν τό δέ άνω μέρος,
οηλαοη τήν κορυφήν μέ τά ματιά της νά χρήσιμοποιήση διά σποράν ή δλόκληρόν όπως έμεινεν ή χω
ρισμένο-/ εις 2-3 κομμάτια. Πάντα δμως. δταν χωρί^ή κανείς τήν πατάταν είς κομμάτια, νά τήν κόβη
κατα μάκρος.
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„ Πρέπει δέ νά γνωρίζουν οί πατατοκαλλιεργηταί,
στι η κομμένη πατάτα, δταν χρησιμοποιείται πρός
σποράν, δέν φυτρώνει δλη, άλλά έως 20 έπί τοΐεκατόν μένουν τά κομμάτια άούτρωτα καί τυφλά’
διότι εύκολα σαπίζουν. Τά δέ φυτά, ποϋ γίνονται άπό

κομμάτια πατάτας, είνε πειό άδύνατα άπό τά φυτά
ποϋ γίνονται άπό άκέραιες πατάτες.

'
τότε τούναντίον ·ίι
r
κ
ΡΛασταρια,
νονιχΧ
η άπή^^,
0δ0σΐς είνε
μ^ροτέρα
τής κα-.
Π. Α. ΔΕΚΑΖΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ ι?ι8
ο ΜΑΡΤΙΟΣ

Χιονισμένος ό Υμηττός, μέ ριγμέν0 τό λευκό' του
Γ/8™ "σ“ Γ ϊη Κα^«Οΐ«νή, χαρίζει στούς ρι
λους Αθηναίους ξεπαγιάσματα, ανατριχίλες, ρίγη.

η στιγμή που ή Γή ξυπνάει άπό τό λήθαργο της
ΧΟι χαρούμενη όνοίγ„
Λ,„ίρε„„ς
χυμών και των αρωμάτων της στή πράσινη βλάστησ,
του κάμπου και τοϋ βουνού, ό χειμώνας ξεχνώντα
οτι περασεν η εποχή του, ώργισμένος σκορπάει τής άντιπαθητικες εκδουλεύσεις του.
Ό άνοιξάτικος ήλιος σδν δειλή κοπέλλα τοϋ άοναϊκου^ιου ξεπροβάλλει'γιά λίγες στιγμές στό στεΧ

ήμέραν είς ημέραν ή άφιξίς του είς ’Αθήνας καί μέ
άνυπομονησίαν ή έναρξις τών παραστάσεών του. .

Ένας; Μάρτιος παράδοξος, άλλόκοτος, άντιπαθητι

χος παιδεύει άξενείαστα τήν ζωή ποΰ μέσα στές όνοι-

* *
’Εφέτος θά εύτυχήσωμεν νά παρακολουθήσωμεν
άπό σκηνής, έπαγγελματικώς πλέον, τό θαυμαστόν
σκηνικόν τάλαντον τής Δος Κφτσικοπούλου. Μετά
τάς θριαμβευτικάς έν Παρισίοις σπουδάς της· ένδείκνυται ώς πολύτιμος πλέον παράγων τής 'Ελληνικής
Σκηνής καί ή συμμετοχή της είς ένα τών πρωτεύοντων θιάσων μας θά είναι έγγύησις μεγα).ητέρας
έπιτυχίας.
*
* *
Είς τά < Διονύσια» ό θίασος Κυβέλης έπανέλαβε
τάς παραστάσεις του. Καί τήν έναρξι τήν έκαμε μέ
τό γνωστόν έργον τοΰ κ. Ξενοπούλου «Ή Φωτεινή
Σάντρη». Τάς φιλολογικάς παραστάσεις έπανέλαβε
καί τό θέατρον τής Δ)δος Κοτοπούλη. Είς τό αύτό
θέατρον έπαίχθη μέ πολλήν έπιτυχίαν έν τελευταΐον
έργον τοΰ κ. Δημητρακοπούλου.τό «Καμπαρέ».
* *
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Τά «Παναθήναια» έφέτος θά στεγασθοΰν είς ίδιον
θέατρον καί θά παιχθοΰν ύπό ϊδιόν θίασον. Λέγεται
δτι οί τρεις έκλεκτοί συγγραφείς γράφουν έφέτος μέ
έντελώς ιδιαίτερον κέφι τήν Πανελλήνιον Έπιθεώρησίν των.

* *
Είς τό θέατρον Παπαϊωάννου θά κάμη έναρξιν τών
παραστάσεών του ό θίασο; πρό τών έοράών τοΰ Πά®χα. Ήδη εύρίσκεται είς Πάτρας, άναμένεται δέ άπό

♦ *

Καί ή τελευταία θεατρική εϊδησις τοΰ μηνός είν
ή ϊδρυσις Νέας Δραματικής Σχολής ύπό τήν διεύθυνί
σιν τοΰ ζεύγους Καλογερικού. Ή έναρξις τών μαθη
μάτων περιμένεται μέ πολλήν άνυπομονησίαν, λέγεσ
ται οέ δτι θ’ άρχίση μέ διάλεξιν- τοΰ κ. Καλογερι
κού έναντίον τοΰ στόμφου- τής άπαγγελίας κατών μέχρι τοΰδε δραματικών σχολών.
Ή σειρά τών συναυλιών αί όποΐαι άλλεπάλληλοι
έδόθησαν τόν μήνα αύτόν έλπίζομεν νά έληξε πλέον.
Άπό -τάς πολλαπλά; αύτάς συναυλίας έκεΐναι αί δποΐαι θά ξεχωρίζουν πάντοτε είνε αί συναυλίαι τοΰ
«’Ωδείου». Ή τελευταία μάλιστα είχεν αύτό τό έξαιρετικόν δτι κατ’ αύτήν ήκούσθησαν τρία τραγούδια
τοΰ έκ Πατρών μουσουργού κ. Δ. Λάλιου. Τά τραγού
δια αύτά—τά όποια άλλως έψα).ε μέ πολλήν δεξιό
τητα ή σύζυγος τοΰ μουσουργού—άναδεικνύουν τόνκ.
Λάλιον ένα Έλληνα μουσικόν πρώτης τάξεως. Καί
είνε εύτύχημα δτι τό Ώδεΐον άνέλαβε νά παρουσιάση
τόν έκλεκτόν καλλιτέχνην είς τόν μουσικόν κόσμον
τών Αθηνών, δ όποιος καί έχειροκρότησε τάς έμπνεύσεις του μέ δλον του τόν ένθουσιασμόν.
♦
* *

Είς τό θέατρον Κοτοπούλη έδωκε τήν συναυλία
της ή κ. Βελουδίοϋ καί ή δίς Γεράκη.
Τάς δύο καλλιτέχνιδα; συνώδευσε στό πιάνο ό κ.
Φαραντάτος.
*
* *

Ό κ. Καλομοίρη; έδωκε τήν άγγελθεϊσαν συναυ
λίαν του τή συμπράξει τής Κας καί Δος Φωκά καί
τών κ.κ. Τριανταφύλλου καί Καρατζά.
ΑΙΑΛ€Ξ€Ι2

Έπανήρχισαν αί διαλέξει; τών Διονυσίων. 'Ο κ.
Ααμπελέτ ώμίλησε περί τοΰ θεάτρου τοΰ Δ’ Άνούντσιο. Ή διάλεξις αύτή τόσην έντύπωσιν έκαμε ώστε
έπανελήφθη καί δευτέραν φοράν.
* *
’Επίσης ώμίλησε μέ πολλήν άναλυτικότητα καί
βαθύτητα ιστορικής έπιγνώσεως δ κ. Ράδος είς τήν
αίθουσαν τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας περί τοΰ
.στρατηγού Τζώρτζ. 'Ο κ. Ράδος. μάς παρουσίασεν
δλην τήν ταραχώδης ζωήν τοΰ στρατηγού δστις τόσον
ήγάπησε τήν πατρίδα μα; ώστε έπόθησε—καί τό έ
καμε — ν’ άποθάνη εί; αύτήν.
♦
* *

Ό Γάλλο; άρχίατρος κ. Αουέτ ώμίλησε ενώπιον
άκροατηρίου κατ’ έξοχήν έκλεκτοΰ περί τή; Υγειο
νομική; 'Υπηρεσία; τοΰ Στρατού. Εί; σειράν φωτει
νών εικόνων έδειξε ποια μέσα καταβάλλονται διά νά
θεραπεύωνται ή καί νά προφυλάσσωνται οί πρόμαχοι
τή; πατρίδο; των άπό τού; κινδύνου; τοΰ πολέμου.
Ή διάλεξις τοΰ κ. Αουέτ είχε πολύ τό ένοιαφέρον.
♦
* ♦

Εί; τό Πανεπιστήμιον.
Μέ έξεραιτικήν δλω; έπισημότητα άπενεμήθη περί

·
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τά μέσα Μαρτίου ό τίτλος τοΰ επιτίμου διδάκτορας
τής Σχολής τών Φυσικών ’Επιστημών είς τόν γνω
στόν γβωλόγον κ. Νέγρην. Μέσα είς τήν αίθουσαν τοΰ
Πανεπιστημίου καί παρουσία τοΰ Βασιλέως καί κύ
κλου έπισήμων προσώπων, δ Πρύτανις κ. Άγγελόπουλος άνήγγειλεν έπισήμως τήν άπόφασιν τής οι
κείας σχολής.
Μετά τόν κ. Άγγελόπουλον έλαβε τόν λόγον δ κ.
Κτένας δ δπόΐος ώμίλησε διά τό έργον τοΰ κ. Νέγρη,
μετ’ αυτόν ώμίλησε ό κ. Δαμβέργης κατόπιν δ κοσμήτωρ τής Σχολής κ. Χόνδρος καί τέλος αύτός ό κ.
Νέγρης δ δποΐος έν βαθύτατη συγκινήσει ηύχαρίστησε
διά τάς τιμάς τάς δποίας τοΰ έκαμαν.
Έν γένει ή ωραία καί σεμνή αύτή τελετή κατά
τήν δποίαν έτιμήθη ένας "Ελλην έπίστήμων θά μείνη
ώς μία συγκινητική άνάμνησις είς δλους δσοι παρευρέθησαν είς αύτήν καί ίδιαιτέρως διά τόν τιμηθέντα
κ· Φωκίωνα Νέγρην.
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μάς δίνει και τό τελευταίο ίχνος τής ζωής του; Ποιός
συγκινειται μπρος ’ στόν έγωιστικό ύπολογισμό δτι
άπό τό θάνατο αύτό, δτι άπό τόν σπαραγμό καί τόν
πόνο αύτόν, θά βγή ή άμβροσία τής ύλικής μας ζωής;
'Η κνίσσα ποΰ καί τά ρουθούνια τών θεών ήδονιστικά έπροκαλούσε σέ άπολαυστικές .οπτασίες, σβύννει γλήγωρα τοΰ σκληροΰ θανάτου τήν έντύπωσι.
Έτσι καί στό σημερινό αιματηρό δράμα τής άνθρωπότητος ή κνίσσα τής φιλοδοξίας, τής παντοκρατο ·
ρίας, τής κοσμοκρατορίας σβύνει κάθε παλμό, κατα
πνίγει τόν οίκτον, περισφίγγει τήν συγκίνησι, κατα
στέλλει τήν όδύνην και μόνον ή δρμή τών φιλοδοξών
ονείρων κυριαρχεί στήν φαντασία τών δημίων τής
άνθρωπότητος.

"Ολος δ κόσμος ξεχνάει δτι διέρχεται τήν γαλή
νην τής άνοίξεως γιά νά στραφή μέ αγωνίαν στήν
τρικυμία τοΰ Δυτικού μετώπου. 'Η ζφή, ή παγκό
σμιος ζωή έκουράσθη πλέον άπό τήν φρίκη τής κατα
στροφής καί ζητεί μέ λαχτάρα ν’ άντικρύση σημεία
επαναφοράς στό ειρηνικό, στό ωραίο, στό άνακουφιστικό παρελθόν. ’Αλλά τής χρειάζεται ή πίστις πρός
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ένα καθεστώς ειρήνης καί γαλήνης άκύμαντον καί
ΜΑΡΤΙΟΣ 1918
άδιασάλευτον καί τούτο μόνον ή άντατική νίκη θά
έξαρφαλίση στήν άνθρωπότητα δλόκληρον. Καί| ή
Ή τελευταίες ημέρες τοΰ Μαρτίου διέρρευσαν μέ
Ελλάς δχι μόν.ν τήν εύχεται άλλά καί μέ θυσίαν
τήν θαλπωρήν τής ανοιξιάτικης ζωής. "Ολος δ πλού
τών παιδιών της τήν έπιδιώκει τεθεΐσα παρά τό
τος τής άναζωογονήσεω; απλώθηκε γύρω μας μυρω πλευρόν περιφανών καί ίσχυρών συμμάχων. '
μένος, δοσερός, γεμάτος άπό φώς καί χρώμα. Μιά
Ύπό τό πνεύμα αύτό έωρτάσθη έφέτος καί ή 25
έορταστική έκφρασις σκορπισμένη σ’ δλόκληρη τή Μαρτίου. Μέ πλαίσιον τόν θαυμαστόν λόγον τοΰ κ.
φύσι μάς έγνώρ’σε τής ηδονιστικές στιγμές ποΰ ά- Ρέπουλη καί τήν θερμήν ζητωκραυγήν έλληνιστΐ τοΰ
κούραστα μάς δίνει ή Γή, δ Ούρανός, ό Αιθέρας, ό Στρατηγού Μπορντώ είς τό θέατρον Διονύσια, άντι"Ηλιος, ή Θάλασσα κατά τήν άνοιξιάτικη περίοδό κρύσαμε μιά άπό τές ύπεροχότερες έορταστικές και
πανηγυρικές έθνικές εικόνες. Μέσα στήν εικόνα αύτή
'Η έξοχή, τό άθάνατο ’Αττικό τοπεΐον, τό δένδρο, διεγράφη έντονος ή εορτή τοΰ Πανεπιστημίου, ή εορτή
τό λουλούδι, ή πρασινάδα παίρνοντας τήν δροσιά τοΰ τών Σχολείων και ή έπιβλητική έμφάνισις τών στρα
αίθέρος δανείζουν τής εύμορφιές τους, τά άρώματά τευμάτων μας είς τό πεδίον τοΰ Άρεως. Στήν ίδια
τους, τά χρώματά τους, τήν λάμψι τους σέ κάθε τι ποΰ
είκόνα διεγράφησαν ζωντανά, αισθήματα ύψηλά,άναζή καί υπάρχει κινούμενον, αίωρούμενον, σεβόμε ζωογονιστικά, αναπλαστικά τής Ελληνικής ψυχής.
νο?, λάλον ή σιωπηλόν στόν κόσμον αύτόν. Αύτή
"Ενας ιερός, ένας εύγενικός ένθουσιασμός έκυριάρχει
ή παρένθεσις στή κουρασμένη ζωή τοΰ άνθρώπου, παντού. Ένα γλυκό συναίσθημα έθνικής υπερηφά
ποΰ τοΰ φιλοτεχνεί τό σόμπαν, είναι άπό τά άνακουφι- νειας έπρυτάνευεν. Άπό τά ύπερήφανα ελληνικά παλστικώτερα καί ποθεινότερα σημεία τοΰ άνθρωπίνου ληκάρια ποΰ καθωδηγοΰντο άπό τήν Ελληνικήν
βίου, είναι δ σταθμός τής χαράς καί τοΰ ονειροπο
Σημαίαν έβγαινεν αστείρευτο τό καινούγιο ψυχικό
λήματος. Καί δμως αύτές τές στιγμές διαλέγουν οί άναβάπτισμα άπό τό δποΐόν δ Λαός έξήρχετο θερμό
Λαοί διά τήν πιό εξωφρενικήν άλληλοεξόντωσιν έξ τερος, ειλικρινέστερος, ύγιέστερος τό φρόνημα καί
’δσον είδον^οί αίώνες.
τήν ψυχήν. Ή 25 Μαρτίου τοΰ 1918 θά παραμείνη
Στό δυτικό μέτωπο φρικώδης, τραγική, λυσσώδης
ώς σταθμός τής έξελίξεώς τής μεγαλυνθείσης ^έθνικής
σμνειδήσέωό.
άλληλοσφαγή φανερώνει πόσον ολίγον ή άνθρωπότης
έπηρεάσθη στό δρόμο της άπό τά ύψηλά κηρύγματα
Δ. Λ. Ζ...
ποΰ μέ στόμφον καί αύτοπεποίθησιν έβγήκαν άνά μέ
σον τών αιώνων άπό κεφάλια σοφά καί άπό πνεύύπέροχα.
*
ματα
Ή άνθρωπότης παιγνιδάκι, άθυρμα
στά χέρια τοΰ Πεπρωμένου, σφαδάζει, σάν τό σφαγ
μένο ζωντανό ποΰ άπό τό νεκρωμένο κορμί του τρέ
χει άφθονο καί κατακόκκινο αίμα. Ποιός συγκινειται
Ό Ίωάνης Κωλέτη»; διατελών πρέσβυς τής 'Ελ
λάδος έν Παρισίοις καϊ δεχθείς τήν έπίσκεφιν "Ελλη
στό·άπαίσιο αύτό θέαμα; Ποιος συγκινειται δταν βλένας σπουδαστοΰ, άφοΰ ήκουσε παρά τούτου τάς οικο
πη τό κεφάλι μέ τά δρθάνοικτα παραπονεμένα μάτια
άποκομμένο άπό τό σώμα καί ριγμένο κάπου έκεΐ νομικός δυσχερέίας, είς Άς εΰρίσκετο, διότι οί γονείς
του δεν τώ άπέστελλον χρήματα νά πληρώσρ τους πι
περιφρονητικά άπό τό άγριο άνθρώπινο χέρι. Ποιος
στωτής του, οϊτινες τώ έδηλωσαν οτι άρνοϋνται νέας
συγκινειται δταν άντιχρύζη τούς σπασμούς, τούς τι
πιστώσεις. Ησύχασε ήγαπητέ, τώ είπε, μετά τινας
ναγμούς τοΰ κορμιού ποΰ μέ τούς κρουνούς καί μέ
ήμέρας θά φροντίσω καϊ σέ παρακαλώ νά έλθης πρός
τούς θρόμβους τοΰ αίματος ποΰ τρέχει άπό μέσα του,
συνάντησίν μου. Ό "Ελλην σπουδαστής ευχάριστή-

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Οας ανεχώρησε, καί ό Κωλέτης έπιβάς άμάζης φεκαι τδ Διοικητικόν Συμβούλων ήναγκάσθη νά περΐορούσης τό ελληνικόν οίκόσιμον μετέβη αμέσως είς τό
ρίση τό άνώτατον δριον εις δρ. 50,000 διά νά συγ
οικοτροφείου τοΰ "Ελληνας σπουδαστοΰ καϊ άπόντος κέντρωσή περί τό ίδρυμα τούτο ούχί τών μεγάλων
τούτου παρέδωκεν είς τόν θυρωρόν τό έπισκεπτήριόν κεφαλαίων ή μονοπωλιακή,’ ούτως εϊπεΐν, συμμε
του προσθέσας ίδιοχείρως «λυπούμαι διότι αί άσχοτοχή, άλλά τοϋ εύρυτάτου κύκλου τό ενδιαφέρον πρός
λίαι μου δέν μοί έπέτρεφαν νά ανταποδώσω έπίσκε- . συνεργασίαν μετά επιχειρήσεων έδραζομένων έπί το
φιν είς υιόν φίλου καϊ συναγωνιστοΰ μου». Ή έπίσοΰτον σοβαρών καί αδιάσειστων οικονομικών βά
σκεφις τοΰ~Κωλέτη, γενομένη γνωστή πρός τούς πισεων.
στωτας τοΰ "Ελληνος σπουδαστοΰ, ήρεν άποτόμως τάς
'Ομολογεΐται μετά θαυμασμού, παρ’ δλων τών
οικονομικός δυσχερείας τούτου, διότι οί πιστωταϊ πει- έπιχειρηματικών κύκλων τής πρωτευούσης, ώς πρω
οθέντες ότι πρόκειται περί σπουδαίου προσώπου έ- τοφανής, είς τήν οικονομικήν ιστορίαν τής Ελλάδος,
απευσαν καί έχορήγησαν νέας πιστώσεις δι
* ας έκ- ή έπιτυχία τοΰ άντασφαλιστικοΰ αυτού ύργανισμού
πλαγεις ο ' Ελλην σπουδαστής σπεύδει καϊ εκφράζει τόν όποιον έδημιούργησε βαθεία έπίγνωσις τών άναγτην ευγνωμοσύνην του πρός τόν Κωλέτην οστις τώ κών τής ελληνικής ναυτιλίας καί τών προόδων τών
είπεν : « Ήγ απ η τ έ, έγώ έζεπλήρωσε τό χρέος μου'
άσφαλίστικών μεθόδων εις τήν παγκόσμιον οικονο
Παρά σοΰ έξαρτάται νάπληρώσης τά χρέη σου γιά νά
μικήν κίνησιν.
βγώ ασπροπρόσωπος».
,
Οΰτω κατορθοΰται ή έδραίωσις τής πίστεως τού
*
λαού, πρός οικονομικά ιδρύματα έθνικής άποστολής
,
* *
.
Αί διεθνείς σχέσεις τής 'Ελλάδος μετά τής Αγ καί σημασίας. Κατ’ έξοχήν δέ δέον νά θέωρώνται
γλίας, πρωθυπουργού δντος τί>ΰ Ίώάννου Κωλετί] έθνικά ιδρύματα τά συνδεόμενα [πρός τόν έμπορικόν
στόλον τής Ελλάδος, μίαν άπό τάς μεγαλειτέρας
ειχον ένταθή έκ πολλών αιτίων, γενομένης δέ έπερωτήσεως πώς είναι αί σχέσεις τής Κυβερνήσεώς του πλουτοπαραγωγικάς δυνάμεις τής πατρίδος. *Γό δέ
«’Εθνικόν Έλληνικόν Λόϋδ» αύτής τής δυνάμεως
μετά τοΰ έν Άθήναις πρέσβεως τής Αγγλίας, απήντα συμφέροντα ένισχυον και εξυπηρετούν τάσσεται
τηαεν : «Νότες μοΰ στέλλει ό κ. Πρέσβυς; Νότες
εις τήν πρώτην
γραμμήν
*
τών μεγάλων ^οικονομικών
τοΰ σ τέλλω κι’ έγώ ! Μπιλέτα μοΰ στέλλει ; Μπι
οργανισμών τής Ελλάδος οϊτινες συγκεντρούσιν ά
λέτα τοΰ στέλλω !»
πειρα πλεονεκτήματα έμπιστοσυνης, άσφαλείας καί
*
* *
θετικού κέρδους. Είς τόν κ. Μ. Π. Κουρτζήν τόν
Πρωθυπουργού οντος τοΰ Ί. Κωλέτη, ή άντιπολι- μεγαλεπήβολον έπιχειρηματίαν, μέ τό έμπορικόν
τευσις διέδιδεν ότι τά όργανα τής διοικήσεώς του είναι πνεύμα καί τά ωραία ιδανικά, οφείλεται ένας μέγάς
κλέπται καϊ καταχρασταϊ, είς τούς άνακοινώσαντας έπαινος διά τήν ϊδρυσιν τοΰ «’Εθνικού Ελληνικού
Αόϋδ», τό όποιον θά έξυπηρετήση τόσον τά μεγάλα
τάς μίτιάσεις άπήντησεν : «Αυτό γίνεται καϊ στό Πατ
ρίσι. Προσθέσας άφελώς «οί "Ελληνές μου τά κλέ δσον καί τά μικρά συμφέροντα.
*
βουν
♦ ♦
*
* *

Ό Ιωάννης Κωλέτης ώς Πρωθυπουργός διατελών είς στενάς διπλωματικός προσωπικός σχέσεις
μετά τοΰ έν Άθήναις πρέσβεως τής Γαλλίας, εις τι, νας έπισκέφεις πρός τόν κ. Πρέσβυν έλάμβανεν ως
ουνεπισκέπτην καί τόν Ρήγαν Παλαμήδην,χρησιμεύων
ως ,διερμηνεύς άμφοτέρων. Κατά τάς έπισκέφεις ταύτας ΰποπτευθείς ό Παλαμήδης ότι ήτο αντικείμενου,
ειρωνείας άμφοτέρων έτήρησεν σιγήν καί έπεδόθη είς
τήν έκμάθησιν τής Γαλλικής, άποκρύφας έπιμελώς το
γεγονός.Μετά πάροδον χρόνου, γενομένης έπισκέφεως
τοΰ πρέσβεωςιπαρά τώ Κωλέτη καϊ Παλ'αμήδη καϊ
' ουνεχισθέντων τών κατά τοΰ δευτέρου σκωμμάτων,
κατά τήν στιγμήν τής άναχωρήσεως ό Παλαμήόης άποτανθείς είπε γαλλιστί : «Είμαι ευγνώμων
πρός άμφοτέρους διά τάς τοσοΰτον φιλόφρονας περί
εμού ειρωνείας σας.»
1. Π. Στα,αατούλης

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Τό Ελληνικόν κεφάλαιον 'διψαλέον δι’ επιχειρή
σεις σοβαρά;, ασφαλείς, στηριζομένα; έπί ακλόνητων
οικονομικών θεμελίων,έστράΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ
φη μέ ενθουσιασμόν καί έμΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΟΓΑ πιστοσύνην πρός τήν νεοφανή
μεγάλην
αύτοασφαλιστικήν
ν Εταιρείαν, τό ’Εθνικόν Έλληνικόν Λόΰδ.
Θριαμβευτική, άπό άπόψεως οΙκονομικής, δύναται
jV άπυκ'.ιρίή ή μέχρι τοΰύ·: .ρ.αδιυΐ.»ομ,α rfu Έται-

"Ενα έκ τών περισσότερον παρατηρηθέντων άπό
τόν ημερήσιον τύπον γεγονότων τοΰ π. μηνός υπήρξε
καί τό έναρκτήριον μάθημα τοΰ κ. Σ. Κορώνη, Γενι
κού ΓραμματέΤΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ως είς τό ΎΤΟΥ κ. ΚΟΡΩΝΗ
πουργειον τής
Συγκοινωνίας.
Ό διαπρεπής έπίστήμων, άναλαβών τήν διδασκαλίαν
τοϋ μαθήματος τής Πολιτικής Οικονομίας είς τό Πολυτεχνεϊον, άνέπτυξε τό θέμα του μέ ίδιάζουσαν χάριν, μέ εξαιρετικήν σαφήνειαν, άναλυσας μετά πάσης
επιστημονικής άκριβολογίας|τήν σημασίαν τού πλουτολογικοΰ αυτού μαθήματος. Μετά λογοτεχνικής δε
ξιότητας διετυπωσεν δλα τά προβλήματα τά άπορρέοντα έκ τής σχέσεως τοΰ Κλάδου τούτου τής επιστή
μης πρός τάς τεχνικά; έπιστήμας καί μέ θαυμαστήν
διαύγειαν ώδήγησε τούς άκροατάς του εις τάς νεωτέ
ρας άντιλήψεις τής πλουτοπαραγωγικής ζωής ένός τό
που. Τό μάθημα διεξήχθη μέσω κύκλου επίλεκτων
μελών τής κοινωνίας μας, τά όποια εις τό πρόσωπον
τού εΰφραδοΰς όμιλητοΰ κ. Κορώνη διαβλέπουν τόν
μορφωμένον έπιστήμονα, τόν ικανόν νά έξυψώση
τό μάθημα τής Πολιτικής Οικονομίας είς τήν έμπρέπουσαν περιωπή ν.
*
* *
Διά Δευτέρα^ φοράν είσηγεΐται έν τή Βουλή προϋ
πολογισμόν ό υπουργός τών Οικονομικών κ. Μ. Νεγροπόντης. Ή δλη παράταξις άριθμών καί ή λεπτο
μερής άνάλυσις κατά
Η ΕΐΣΗΓΗΣΙΣ
τρόπον ευληπτον, σαΤ
ΤΟΥ κ. ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ φή, διαυγή τού πολύ-
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τικήν τής Κυβερνήσεως, διεπίστωσε τήν εξαιρετικήν
_ ικανότητα τοϋ έξ ’Αττικής πολιτευίοϋ είς τήν διαχείρισιν τής έμπιστευθείσης είς αύτόν σπουδαιότατης
κρατικής υπηρεσίας. ’Απηλλαγμένος μεταφυσικών
θεωριών καί παντός περιττού φόρτου οικονομολογι
κής σοφίας κατώρθωσε νά παρουσίαση μελέτην άρτίαν καί νά διατυπώση διά τών άπλουστέρων κα'ι ευ
κρινέστερων συλλογισμών τάς νεωτεριστικός Αντιλή
ψεις τής Κυβερνήσεως έπί τής οίκονομικής ζωής τοΰ
τόπου.
Παραλείπομεν τά άλλα κεφάλαια τής είσηγήσεως
τοΰ κ. Νεγρεπόντη καί σταματώμεν εις τάς καινοφα
νείς σκέψεις του δσον Αφορά τήν ρευστοποίησιν με
γάλου μέρους τοϋ εξωτερικού δανείου «διά τών γραμ
ματίων τής Εθνικής Άμύνης» διά νά έξάρωμεν τήν
πρακτικότητα άλλά καί μεγάλην σκοπιμότητα τοΰ μέ
τρου τούτου αναστέλλοντας κατά πολύ τά κοινωνικά
δυσάρεστα έκ τής πληθωρικής κυκλοφορίάς χαρτονο
μίσματος. *
Ή εισήγησίς τοΰ προϋπολογισμού τιμά τον κ.
υπουργόν τών Οικονομικών καί ή τιμή αύτή’άντανα
κλαται έφ’ δλης τής Κυβερνήσεως άποτελοΰσης έν τή
συνθέσει της πολύτιμον κεφάλαιον διά τά έθνικά συμ
φέροντα καί τήν δλην διακυβέρνησιν τής χώρας.
Ή έκδοσις τοΰ Δανείου τής Έπιτάξεως άπό Απόψεως τόσον οίκονομικής δσον καί κοινωνιολογικής
άπετέλεσε γεγονός βαρυσήμαντον Κυβερνητικής μερίμνης καί προνοίας. 'Γπήρχεν
ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ
Ανάγκη μιας Ασφαλιστικής διΤΩΝ ΕΠΙΤΑΞΕΩΝ κλεϊδος διά νά δίδη διέξοδον είς
δυσκολίας τής ζωής τάς προκαλουμένας έκ τής πληθωρικής κυκλοφορίας χαρτονομί
σματος, τάς προερχομένας άπό τόν διασκορπισμόν
άφθονου πλούτου είς χεΐρας δλων τών κοινωνικών
τάξεων, κατ’εξοχήν άπαρασκεύων διά τήν έναποταμίευσιν. Τό Δάνειον άπό τοιαύτης άπόψεως άποβαίνει
εύεργετικότατον διά τήν κοινωνίαν, άλλά καί άπό
άπόψεως καθαρώς χρηματιστικής, πραγματικοΰ κέρ
δους είναι έξόχως έπωφελές διά τούς έπιθυμοΰντας νά
άποδόσωσι τάς οικονομίας των ή τά περισσεύοντα κε
φάλαιά των είς άσφαλεΐς καί τοκοφόρους όμολογίας.
Αί έγγυήσεις ύφ’ ών περιβάλλεται τό Δάνειον τοϋτο
είναι τοαύτης θετικότητος καί άσφαλείας, καί ό άποδιδόμενος τόκος πρός t> „8 τοσοΰτον ελκυστικός ποΰ
οϋδεμία Αμφιβολία δτι τά χρηματικά Αποθέματα θά
ζητήσουν νά ώφεληθοΰν μιας τόσον εώνοϊκής εύκαιρίας.

Γιά νά καταλάβη κανείς σέ ποιο βαθμό ψυχικήδ
καί διανοητικής μικρότητος βρισκόμαστε ώς Κοινω
νία καί Λαός δέν έχη παρά νά στρέψη λιγάκι τήν
προσοχήν του πρός τάς διαΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ νοητικάς καί πνευματικός
κορυφάς τής ’Επιστήμης.
Δέν έχει παρά νά σφυγμομετρήση λιγάκι τά Πανεπι
στήμιά μας. "Οτι αύτές τής ήμέρες ξετυλιγιέται πάλι
γύρω άπό τά ιερά αύτά ιδρύματα, ανίερο, έμπαθές,
άνεπιστημονικό, έμπορικά, εκμεταλλευτικό, κομμα
τικό, τής κλίκας, είναι ικανό νά σαβανώση κάθε
πνευματική καί ηθική ύπόστασι τοΰ τόπου. ’Άδικα
ό κ. Βενιζέλος έκάλεσε τούς κυρίους αυτού; καί προσεπάθησε νά τούς έμπνεύση, νά τούς φρονηματίση, νά
τούς σηκώση σέ ένα υψηλότερο επίπεδο' τό έπίπεδο
—·"■ ’V Γΐστόι»η·--- tl·—SiHini'.ir
rik I Ιατυίδος, τοϋ

Ωραίου, τοΰ Εύγενίκοΰ. ’Άδικα γιατί φαίνεται μέσα
έκεΐ υπάρχει πολύ σκοτάδι, πολλή μούχλα, πολλ»
κηλϊδες, πού χρειάζεται νέος Ηρακλής γιά νά καθαρίση τήν ψυχικήν καί πνευματική κόπρο ποΰ είναι
σωρευμένη στό έθνικό αύτό τέμενος.

Ν.

ΧΤΑΔ1Ο Υ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ή Εταιρεία τών Θαλασσίων ’Επιχειρήσεων διά
τοΰ δημοσιευθέντος έσχάτως ισολογισμού της κατέδείξε καί πάλιν τήν άκατάβλητον ζωτικότητα τοΰ
οργανισμού της. Έπιχείρησις στηριζομένη έπάνω σέ
άσάλευτα οικονομικά θεμέλια δέν ιήτο δυνατόν παρά
νά φανερώση ολόκληρον τήν προοδευτικήν ορμήν της
είς έργα θετικής κατευθύνσεως. Τό διανεμηθέν μέ
ρισμά της καί τό διατεθέν πρός άπόσβεσιν ποσόνΐ
μέτρον υγιούς, άντιλήψεως διά τήν διαχείρισιν ένός
τόσον σοβαρού οικονομικού οργανισμού, ώς καί ή
αύξησις τοΰ άποθεματικού της αποτελούν τόν γνώ
μονα τής οίκονομικής εύρωστίας τής Εταιρείας^ τοΰ
κ. Ιίαληού.
Ύπό τήν ισχυράν πνοήν καί τό μεταρρυθμιστικόη
πνεύμα τοΰ Γενικού Διευθυντοϋ αύτής κ. Α. Παληοΰ
ή ’Εταιρεία τών Θαλασσίων Επιχειρήσεων, πρόκει—
τ.
παράγοντος έκ τών ίσχυ^
ται υπόδειγμα ------ναυτιλιακού
ρωτέρων διά τό μέλλον τής έμπορικής ναυτιλίας τής
Ελλάδος.
Ή μέχρι τοΰδε άλματική δράσις τής Εταιρείας
είναι ή μεγαλείτέρα έγγύησις διά τήν μέλλουσαν στα
διοδρομίαν της. Αί εύχαί δλων μας στηρίζονται έπί
τής πεποιθήσεως τήν οποίαν έμπνέει το συντελεσθέ»
άχρις ώρας έργον της. Τό δνειρον κάθε Έλληνος
είναι ή κυριαρχία τής Μεσογείου, ή θριαμβευτική
έμφάνισις άπό κάθε Μεσογειακού αίγιαλού τής Έή
ληνικής Σημαίας καί τοΰ ονείρου αύτοΰ τήν πραγμα
τοποίησή έγγυάται ή θριαμβευτική πρόοδος'τής 'Ε
ταιρείας τών Θαλασσίων ’Επιχειρήσεων.

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΑΔΕΛΦΩΝ Γ. ΛΙΑΚΟΥ
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Πλουσιωτάτη Συλλογή υφασμάτων είς δλα τά γούστα καί δλους τούς
&ρωματισμούς.
’Εκεί ή συνάντησις δλων τών κομψώς ένδυομένων.

Είς τόν Βοτανικόν Κήπον έπί παρουσία τοΰ κ.Βε
*
νιζέλου, τοΰ πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας κ. Ντέ Μπιγΰ
καί άλλων έπισήμων έγένοντό αί δοκιμαί τών Βενζι
ναρότρων. „
— 'Ο Διευθυντής τής Γεωργίας κ. Καλουδηί
προσεφώνησε τόν κ. Πρόεδρον διά συντόμου προσλα
λιάς καί έτόνισε τήν σημασίαν τής εισαγωγής τών
νέων καλλιεργητικών δυνάμεων -τής έλληνικής γής]
— Τά άροτρά δοκιμασθέντα έφανέρωσαν τά έξαι-Ι
ρετικά των πλεονεκτήματα καί έγένογτο άντικείμενον ιδιαιτέρας προσοχής έκ μέρους τών μεγαλοϊδιοκτητών.
— Αί αιτήσεις πρός Αγοράν ύπερέβησαν τόν Αρι
θμόν τών διατεθειμένων Αρότρων.
— Βραδύτερον τά άροτρα έπεσκέφθη καί δ Βασι
λεύς ’Αλέξανδρος.
— θ Χ°ρός τών «Δραματικών Συγγραφέων» καί
δ χορός τών «Συντακτών» έσημείωσαν τάς μεγαλει-,
τέρας κοσμικά; έπιτυχίας κατά τάς έφετεινάς Από_κρεω.
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Τό μοναδικόν τών Αθηνών ήλεκτροκίνη-

τον ατελιέΕξαγωγή δδόντων δ/.ως άνοήυνως.
Κατασκευή οδοντοστοιχιών ήγγυημένη.
θεραπεία στόματος αποτελεσματική.
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Τά νεώτεοα καί τελειότερα Παοισίνά μον
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τέλα ε ς όλα τά γούστα κ«ί οχήματα.
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’Ανακαίνισήν τελείως έπανέλαβε τάς έργασίας του.
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Διά χώρον μικρότερο? at τιμα'ι Ανάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ έξ τεύχη ή περισσότερα Ιδιαίτεροι σνμφωνίαι
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ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

!

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον. ,
ΚΛΕΦΊΌ1ΙΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρα τον.
ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν οραμάτιον-

μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν.’Αγγλικήν.
! ΟΤΑΝ ΛΕΠΙΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν -τρί5-tiO
πράκτον. Πάντα οιδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνή?

Σειραι τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'. Γ'. Δ'. Ε’ ΣΤ'.
Ζ . Η . καιΘ.έτουςπωλοΰνται εΙςτάΓραφεΐά μαςπρός 30 φρ. έκαστη.
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