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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

'Π Νε'α ΓυναΓχα είς τ  ̂ θέατρον.«=Κρ!σεις έπί του έργου διακε
κριμένων τεχνοκριτών : *0 κ. Γ. 3ενόπουλος είς τί> «Νέον "Ά-
στυ». Ό  κ. Γ. Τσοχόπουλος εις τήν «Ε στίαν». Ό  χ. Ρον Πιράνι 
εις τούς «Καιρούς». -  *Η Δ πραςις του δράματος τής χ. ΙΙαρρέν 
«Ή Νεα ΓυναΓχα».

Έ ν  τώ Έξω τερικώ δέ π α ρ ’ δπαδι τοις κ. π. 
άντιπροδώ ποις Λμών.

II ΝΕΑ Γ ΪΜ ΙΚ Α
Είς το θέατοο ν.

Λοιπόν ή Νέα Γυναίκα άνεβίβάσθη έπι τής σκηνής την 
παρελθοΰσαν Δευτέραν, έπαίχθη, έπιδοκιμάσθη καί έχειρο- 
κροτήθη με ενθουσιασμόν.

Τό θέατρον ήτο π λ η μ μ υ ρ ι σ μ έ ν ο ν από δ ,τι εκλεκτόν εχει 
; ή Αθηναϊκή κοινωνία να έπιδείξν) είς άνδρας καί είς γ υ 
ναίκας ·καί τής παλαιάς καί τής νέας εποχής. Ουδέποτε 

ί Ελληνικόν υπαίθριον θέατρον συνεκεντρωσε τοσον ωραίον 
καί τόσον πολύν κόσμ.ον, καί σπανίως κοινόν ελληνικού θεα- 

ρ τρου έδειξε τόσον ενδιαφέρον καί παρηκολούθησε με τόσην 
' προσοχήν τήν έκτέλεσιν έργου, δσον αυτό.

Ή  Νέα Γυναίκα ένεφανίσθη μετά τήν παλαιάν, ή οποία 
ί προηγήθη είς τήν πρώτην πράζιν. Η άντίθεσις δε ητο 
1 τοιαύτη καί ή υπέροχη τής νεας επι τής παλαιάς τοσον 
[ μεγάλη, ώστε ενώ ή πρώτη πραξις έχειροκροτήθη, όπως συ- 
| νήθως χειροκροτούνται τα  διά πρώτην φοράν εμφανιζόμενα 
[ έργα, ή δευτέρα καί ή τρίτη καί ή τέταρτη εγέννησαν α

ληθή ενθουσιασμόν.
Ή  τελευταία μάλιστα ¿χειροκροτείτο, ένω δλων τά  ’μα- 

τια  ήσαν γεμάτα δάκρυα και ένω μ.ία μ.εγαλη πνοη φρικια-

'7Υ* > 7Λ
Διά τά ανυπόγραφα αρθρα ' 

^εΰθύνεταιή συντάχνις αυτών ?
Κ·  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν  $
Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 

ίγρα|>α δημοσιευόμενα ή μή  
ί δεν επιστρέφονται. — Ά ν υ π ό -  /
! γραφα καί μή δηλοΰντα τήν 1 
ί διαμονήν τής άποστελλουσης ( 
ί δέν είναι δεχτά.— Πάσα ά γ - ί 
>γελία άφορώσα εις τάς Κ υ- I 
(ρίας γίνεται δεχτή. )
( Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- ί 
(σιν όφείλουσι ν’ άποστελλωσι < 
ί γραμματόσημον 50 λεπτών < 
(πρός έχτύπωσιν νέας ταινίας. )
#  *

σεως και υπέρτατη; σογκινησεως εφαινετο να επιπνεν) εις 
ολο τό θέατοον.

Καί πρέπει νά σημειωθη δτι κανείς φόνος καί κανείς τρα
γικός θάνατος δέν έ'κλεισε τήν ύπόθεσιν. Α π λώ ς ένας ψυχι
κός θάνατος, μία καταστροφή ευτυχίας, τήν οποίαν τά  χερίκ 
μ.ιας μ.ητέρας παλαιάς παρεσαεύσαν, ίδου τ ί επισφράγισε τό 
εργον καί ιδού τ ί έ'κλεισε μ,ίαν επιτυχίαν θεατρικήν καί έδη- 
μ.ιούργησε τήν ελπίδα καί τήν βεβαιότητα δτι νέαι γυναίκες 
καί εύοίσκονται πολλ.αί είς τήν κοινωνίαν μ.ας καί θά επ ι
κρατήσουν ακόμη περισσότερα; είς πολύ προσεχές μέλλον.

’Από τήν επαύριον ή συζήτησις έπί του δράματος ή'ρχι- 
σε καί από τον καθημερινόν τύπον καί από τό παρευοεθέν 
είς τάς δύο παραστάσεις κοινόν. Συζήτησις εύγενής καί άβρά 
παρά τών εύγενών καί άβρών, καί κρίσεις θεατρικαί καί γνώ- 
μαι ποικίλαι, περί τών οποίων θά άσχοληθώμ-εν άργότερον.

Σήμ.ερον περιοριζόμ,εθα νά άναγράψωμεν τάς κρίσεις τών 
είδικώ; καί συστηματικοί; ά σχολουμένων είς τήν κριτικήν 
του θεάτρου.

Τό έργον αναβιβάζεται διά τρίτην φοράν απόψε.

Η ΝΕΑ  Γ Τ Ν Α Ι Α Α
(Κρίσις του κ. Ξενοπούλου είς τό «Νέον ’Ά υτυ»)
*Η Μαρία Μύρτου είνε νεαρά ’Αθηναία, ή όποια έςα- 

σαεί εύδοκίμως κ ’ έπικεοδώς τό έπάγγελμα τής ζουγράφου. 
Δέν γνωρίζομεν άκριβώς τάς ιδέας ποΰ έχει περί τής τέχνης 
της, γνωρίζομεν ομω; τάς ιδέας που έχει περί του φυλου 
της. Θέλει τήν γυναίκα έλευθερωμένην από τήν τυραννίαν
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του άνδρός, καί τήν οικογένειαν βασισμένην επί αρχών α
μοιβαίας αγάπης, αμοιβαίου σεβασμού καί αμοιβαίας ερ
γασίας. ΙΙρό πάντων το τελευταίον, διότι 'δ εργασία ε 
ξασφαλίζει τήν οικονομικήν άνεξαρτησίαν, ή οποία άγει προς 
κάθε άλλην. Καί ώς εί'πομεν, ή Χειραφετημένη, η Νέα Γυ
ναίκα, θέλει την ανεξαρτησίαν της. Ίσότης δικαιωμάτων 
καί υποχρεώσεων μεταξύ των θύω φυλών, και δια της ισο- 
τητος’ αύτής νέα οικογένεια, νέα κοινωνία, τελειοτέρα, ω 
ραιότερα.

Εις την Κωνσταντινούπολή έργαζομένη η Μαρία Μύρ
του γνωρίζεται μ ’ ένα εύμορφον νέον της ψευτοαριστοκρα- 
τίιας του Σταυροδρομιού, τον Κώνστχ Μεμιδώφ. Ή  οικο
γένεια του είνε ό τύπος της παλαιάς οικογένειας, μέ δλα 
της τα  ψεύδη κ α ίμ ε  δ λ α ςτη ςτά ς  προλήψεις. Ή  μητέρα 
του είνε ή σκλάβα τοΰ πατέρα του, καί τα  παιδιά άνατρέ- 
φονταί μέσα εις το σκότος αύτης της δουλείας. Ο Κώστας 
όμως, ώς άνδρας, τάλλα  παιδιά είνε κορίτσια, δεικνύει ζω- 
ηράς τάσεις άποσκιρτησεως, καί ενώ ή οίκογένειά του επ ι
μένει νά τόν νυμφεύσγ με μίαν Ρωσσίδα ποιγκηπισαν, της 
οποίας η προίκα θά τούς έ'σωζεν, εκείνος δεν διστάζει νά 
στεφανωθγ κρυφά την Μαρίαν Μυρτου, που προς στιγμήν 
ένόμισεν δτι την άγαπα αληθινά.

Ά λ λ ’ ούτε ό Κώστας είνε άπύ εκείνους που άγαποΰν 
άληθινά, ούτε ίσως ή Μαρία Μύρτου από έκείνας που άγα - 
πώνται. Διότι παρά τό τάλαντον καί την άνάπτυξιν της, 
μου φαίνεται δτι έχει μίαν υπερηφάνειαν άποκρουστική·/ καί 
κατά βάθος ψυχρότητα καί ασυμβίβαστον εγωισμόν. Τό βέ
βαιον είνε δτι ευθύς μετά τόν γάμον του ό Κώστας παύει νά 
την άγαπα. Την εκτίμα, την σέβεται, την θαυμάζει, ά λ λ ’ 
αυτά δλα κάμνουν την άγάπην τού καθήκοντος, ή όποια 
καμμίαν σχέσιν δεν έχει μέ τήν αληθινήν.. . Καί διά τούτο, 
εις πρώτην ευκαιρίαν π ίπτει πάλιν εις τάς άγκάλας μιας 
παλαιάς του ερωμένης, ή οποία είνε συνήθης γυναίκα χωρίς 
προτέρημα καί χωρίς άξίαν, ά λ λ ’ είνε ή Γυναίκα, τό θήλυ 
πού τόν γοητεύει καί τόν τραβά. Καί αυτή, πρό; δυστυ
χίαν τής Μαρίας Μύρτου καί κάθε χειραφετημένης, είνε ή 
μεγάλη διαφορά. . .

Ή  σύζυγός του τόν συλλαμβάνει εις τάς άγκάλας τής 
άντιζήλου σχεδόν έ π ’ αύτοφώρω. Καί τόν εγκαταλείπει ά- 
μέσο>ς καί άδιστάκτως διότι είνε υπερήφανος καί διότι 
βλέπει, ίσως ολίγον άργά, δτι ό Κώστας δέν είνε ό άνδρας, 
μέ τόν όποιον θά ήμπορούσε νά ζήσγ.

★ *
*

Καί φεύγει εις τήν ’Αμερικήν. Έ κεϊ αρχίζει δ ι ’ αυτήν 
νέα δράσις, νέα ζωή. ’Αφιερώνεται ολόκληρος εις τήν τέχνην 
της καί εις τήν άνατροφήν τού υιού της. Ό  σκοπός της είνε 
νά κάμγι άνθ ρω πον  αυτόν, τόν υιόν τού Κώστα Μεμιδώφ, 
ό όποιος φυσικώς ομοιάζει τόσον τοΰ πατέρα του, άλλά 
δέν πρέπει νά τού όμοιάσγ). Καί τό κατορθώνει. Ή  άφοσί- 
ωσίς της καί ή άμερικανική άνατροφή θαυματουργούν. Μετά 
είκοσιν έτη έπαναβλέπομεν τήν Μαρίαν Μύρτου εις τάς Ά·

θήνας μέ τόν υιόν της, ό όποιος ήλθε νά λάβγ μ.ερος εις τούς 
ολυμπιακούς άγώνας. Είνε ένας ώραίος αθλητής, ό όποιος 
επανειλημμένους άναδεικνύεται όλυμπιονίκης.Καί είνε άκόμη 
πλούσιος, διότι ή μητέρα του μέ τήν εργασίαν της τού έ
καμε περιουσίαν, καί είνε άκόμη μνηστευμένος μέ μίαν ’Α
μερικανίδα έκατομμυριούχον,άλλά ποό πάντων είνε νέος ά ν 
θρωπος μέ χαρακτήρα, μέ άρχάς, μέ ιδέας, μέ ύγιά άντί- 
ληψιν, μέ δλα τά  φυσικά καί ηθικά εφόδια διά νά ζήσν) 
καί νά προκόψγ.

Εις τό διάστημα των είκοσι/ ετών, ό Κώστας Μεμιδώφ 
έξηκολούθησε καί αύτός τήν ζιοήν του. Καί, ήτο ή ζωή του 
ένας κατήφορος, δπου εις τό τέλος έσταμάτησε κατεστραμ
μένος, άτιμασμένος, ελεεινός. Η θεα τού υιού του εις τό 
Στάδιον ήτο δι ’ αυτόν ώς μία άφύπνισις. Καί μεταννοη- 
μένος, συντετριμμένος, έρχεται πρός τήν Μαρίαν νά τής 
ζητήσγι τήν συγγνώμην της, τήν επιείκειάν της, τήν λήθην 
τοΰ παοελθόντος, τήν ευτυχίαν του, τό παιδί το υ .. . Ά λ λ ’ 
είνε άργά. Ό  νέος Μεμιδώφ δέν είνε δυνατόν νά γνωρίσγ) 
τόν πατέρα του, χωρίς νά μάθν) ποιος υπήρξε.. Καί τήν λύ 
πην αύτήν ή μητέρα δεν εννοεί νά τού τήν δώσ·/) κατ ’ ού- 
δένα τρόπον. Ό  Κώστας, μιαν στιγμήν, ώς ξένος θαυμα
στής, έναγκαλίζεται τόν υιόν του καί φεύγει.

—  Ποιος είνε αύτός πού μ ’έφίλησε μέ τόσην συγκίνησιν; 
έρωτα τήν μητέρα του έκπληκτος ό νέος Όλυμπιονίκης.

—  Είνε ένας δυστυχής άνθρωπος, άπαντα εκείνη, πού 
είχε ένα παιδί σάν καί σένα καί τό έχασε ! . .

★ *
*

’Εδώ τελειώνει τό δράμα τής κ. ΙΙαρρέν. Είνε έξηγμένον 
άπό τά  «Βιβλία τής Αυγής» κυρίως άπό τήν «Χειοαφετη- 
μένην» καί έν μέρει άπό τήν «Μ άγισσαν». Τά ίδια πρό
σωπα, ή ιδία σχεδόν ύπόθεσις καί ή ιδία #έσις. Είχα δια
βάσει άλλοτε τό μυθιστόρημα, τό όποιον μού έκαμεν έν- 
τύπωσιν, προπάντων. διά τήν έξοχον έ'κείνην ηθογραφίαν 
τής οικογένειας Μεμιδώφ· ό γέρο"Μεμιδώφ π . χ. είνε τύπος 
άληθινοΰ φιλολογικού έργου,—καί δ ι ’ αυτό ίσως ή έντύπω- 
σίς μου εις τό δράμα δέν ήμπορεΐ νά είνε έλευθέρα,ανεπηρέα
στος, ξεκαθαρισμένη. Ιίοιός ξεύρει ; πιθανόν νά μού ή'οεσε 
τό δράμα, επειδή μού είχεν άρέσει τό μιθυστόρημα, επειδή 
έβλεπα γνώριμα πρόσωπα επάνω εις τήν σκηνήν, καί έπει ■ 
δή μού ένθύμιζον περιγραφάς, σκηνάς’ κχί επεισόδια ώραία· 
πολύ υποπτεύομαι, άλλά χωρίς νά έχω καμμιαν βεβαιότητα, 
δτι εις τό δράμα έχάλασε τό μυθιστόρημα, όπως συμβαίνει 
σχεδόν κάθε φοράν πού άπό ένα μυθιστόρημα βγαίνει ένα 
δράμα. Έστρεβλώθη διά τήν άνάγκην τής σκηνής ή ύπόθε- 
σις, παρελείφθησαν τόσα σημαντικά, καί ίσως ίσως καί 
αυτή άκόμη ή ιδέα ύπεστη κάποιαν έλάττωσιν. Δ ιύτι ε ί
δα, δτι ενώ εις τό μυθιστόρημα φαίνεται καθαρά ποία είνε 
καί τί ζητεί ή Μαρία Μύρτου, ή χειραφετημένη, πολλοί 
άπό τό δράμα δέν έκατάλαβαν καλά τάς ιδέας της καί τήν 
παρεξήγησααν.

Έ ξ  άλλου όμως είδα, δτι ή μεγάλη μάζα τών θεατών 
παρηκολούθησε τήν έξέλιξιν τού έργου μ.έ ζωηρότατου ενδι
αφέρον καί μεγάλην συγκίνησιν. Εις δέ τήν τευλευταίαν

■άΤ·;
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ποάξίν, ή όποια είνε δυνατή καί άποτελεϊ ίσως μόνη της 
ένα ώραίον δρχματάκι, ή συγκίνησις έκορυφώθη καί ολίγοι 
άπό τούς θεατάς ήμπόρεσαν νά κρατήσουν τά  δάκρυα. Έ να  
δράμ-α, εις τό όποιον ό θεατής κλαίει, δέν ήμπορεΐ νά μή 
είνε επιτυχημένο·/. 'Οπωσδήποτε, διά νά έκτιμήση κανείς 
τό έργον τής Κας ΙΙαρρέν καί φιλολογικώς πρέπει νά γνω - 
οίζ·/) τό μυθιστόρημα. Διαφορετικά * κινδυνεύει νά τό άδ ι
κή σϊ).

* *
*

Ή  «Νεα Γυναίκα» έπαίχθη αρκετά καλα εν τώ  συνόλω. 
Ό  κ. Ν. ΙΙαπαγεωργίου, άντικαταστήσ’ας εύνενώς τόν κ. 
Βονασέραν άσθενοΰντα, μ,άς ενθύμισε τάς παλαιάς ημέρας 
τής «Νέας Σκηνής»· ή δέ Δίς Μαρία Κοτοπούλη έβαλε 
μ.έσα εις τόν ρόλον της κάτι άπό τήν χειραφετημένην ψυ
χήν της.

Ή  Κα ΙΙαρρέν είχεν ουτω μίαν θριαμβευτικήν επ ιτυ
χίαν. Καί πώς ήμ.πορούσε νά μή τήν έχη; 'Η Γυναίκα αυτή 
είνε γεννημένη διά νά νικά.

Γριιγόριος Ξενόπουλος,

V AI ΝΕΑΙ Κ Α Ι  ΑΙ Π ΑΛΑΙΑΙ
(Κρίσις τού  κ. Γ. Τσοκοποΰλον ε ις  τη ν Ε στία ν).

Ή  κ. ΙΙαρρέν προχθές τό βράδυ μ.άς έδωκε τόν τύπον τής 
νέας γυναικός. 'II νέα γυναίκα δέν ομοιάζει μ.έ τάς παλαιάς 
εις τάς τρεις πράξεις τού δράμ.ατος τής κ. ΙΙαρρέν. 'Η πα- 
λχιά γυναίκα είνε ή μητέρα, ή όποια προσπαθεί νά έπιτύχ·/) 
τόν γάμον τού υιού της μ.έ μίαν πλουσίαν ύποπτον διά νά 
προικισγι άπό τήν προίκα της τά  γεροντοκόριτσά της. 'Η 
ίδια ή μ.ητέρα ήνέχθη μέσα εις τό σπήτί της τήν ερωμένην 
τού άνδρός της. 'Η ιδία ή μητέρα αγοράζει ντατέλλες πέντε 
λιρών κ'αί λέγει εις τόν άνδρα της δτι τάς ήγόρασε μίαν 
λίραν. Ψ εύδεται λοιπόν ή παλαιά  γυναίκα. Καί είμ.εθχ σύμ- 
φωνοι μ.έ τήν συγγραφέα.

Άκόμη είμεθα συμφω'/ot εις τό δτι παλα ια ί γυναίκες είνε 
αί κόρχι τής οικογένειας αυτής, άδεια πλάσμ.ατα, κεφαλά- 
κια κούφια, κχταγινόμενα εις έκδρομάς εις τά  μαγαζιά, εις 
φλυαρίαν, εις κοκεταρίαν, εις άνοησίας, εις δλας τάς Αθλιό
τητας , αί όποΐαι καμνουν τήν γυναίκα μ.όνον «σκεύος άπο 
λαύσεως», δπως λέγει ή Αθηναία ζωγράφος. Άκόμη καί ή 
υπηρέτρια, ή όποία φοβείται νά ε’ιπ γ  έμ.πρός εις τό κύριον 
διά κάποιον λογαριασμόν τής μ,οδίστρας, είνε καί αύτή παλαιά .

★ ~k
*■

Α πέναντι δλων αυτών τών παλαιών γυναικών ή ζωγρά
φος είνε νέα γυναίκα.

Ζή άπό τήν εργασίαν της, καί λατρεύει τό ώραίον. Εις 
τήν πεν^εράν της χαρίζει μίαν εικόνα τοΰ Παρθενώνας και 
μίαν προτομήν τού Έρμ.ού. Ξεκινά μόνη της διά τό εσω τε
ρικόν τής Ανατολής, δπου ζωγραφίζει έξωκλήσια καί δταν 
τής χρειάζονται στεφάνια διά τόν γάμον της, τά  πλέκει 
μόνη της άπό άνθη τού άγροΰ.

Πρό πάντων δέν άνέχεται τό ψεύδος. Τήν ζωήν της θέλει 
γεμ.άτην από αλήθειαν, σπκρμ,ένην άπό άνθη ειλικρίνειας.

"Οταν άπό ενα πλαγινόν δωμάτιον άνακαλύπτν) δτι ό σύζυ
γός της παρεσύρθη άπό παλαιόν πάθος καί έλησμόνησεν, 
έστω καί μίαν στιγμήν, τούς δρκους πού τής είχε δώσει, τόν 
άφίνει καί μ,εταναστεύει εις τήν Άμ.ερικήν. Τίποτε δέν είνε 
πλέον ικανόν νά τήν κρατήσν).

— Μού κάνεις φρίκην! λέγει έπανειλημμένως εις τόν
άδύνατον, τόν άνοητον καί άτονον σύζυγον.

*  *

* / /"Εως εδώ ή γνναίκα αύτή δέν είνε πολύ νεα. Ή  κυοια
Παρρέν μάς έζωγράφισεν έ'να ώραίον τύπον γενναίας γυναι- 
κός, ή όποία έγεννήθη ειλικρινής εις τόν κόσμον, ήλθεν εις 
σχέσιν μέ τό ώοαίον, προσήρμοσε τήν καλλιτεχνικήν της 
ψυχήν εις περιβάλλον πού έξέλεξεν ή ιδία.

Ά λλά  πάρα κάτω είνε άκόμη όλιγώτερον νέα ή γυναίκα 
αύτή. Έπήρε τό παιδί της καί έφυγε. Καί δταν εύρέθη εις 
τον κόσμ,ον μητέρα ενός παιδιού, εργάζεται διά νά τό κάμγ 
μάλιστα ένδοξον άνδρα.

Γυναίκες αύτού τοΰ είδους υπάρχουν εις τόν κόσμον άφ ’ 
δτου ό Δημ.ιουργός έσοφίσθη νά διαιρέσγι τό άνθοώπινον γέ
νος εις άρρενα καί θήλεα. Αί γυναίκες, τάς όποιας έρριψεν 
ή τύχη εις τό πλά ι άνδρός άναξίου, ή υποφέρουν μαρτυρικώς 
τήν ζωήν των, ή φεύγουν. Καί φευγουσαι καί έχουσαι πα ι
διά ν ’ άναθρέψουν εργάζονται διά νά κερδίσουν τό ψωμί τής 
ημέρας. Πιθανόν νά μή ζωγραφίζουν δλαι· άλλά ή εργασία 
είνε μία, είτε διεξάγεται μέ πινέλλα, είτε μέ βελόνην, είτε 
καί μέ τήν σκάφην.

’Έχω λοιπόν τήν άντίρρησιν τοΰ τίτλου εΐςτό ώραίον άλλως 
τε δράμα τής κυρίας Παρρέν. Ή  νέα γυναΐκά της είνε παλαιά , 
παλαιοτάτη, αΐωνία. "Ισως είνε κάπως σπανία άκόμη.Φρονώ 
δτι σπανία θά είνε πάντοτε. Νέα δμως δέν είνε. "Αν*ή ά- 
πογραφή πού θά γίνγ τόν ’Οκτώβριον, δέν έγίνετο μόνον ά- 
οιθμητική άπογοαφή, άλλ ’ ήτο καί ψυχολογική, θά εύρίσκα- 
μεν εις τά  δελτάρια γυναίκας αύτού τού είδους περισσοτέ- 
ρας ά φ ’ δτι φανταζόμεθα.

Γ .  Τ .

Η ΝΕΑ Γ Υ Ν Α Ι Κ Α
Κρίσις τοΰ Α υστριακού λογίου δημοσιογράφου 

Π ιράνη ε ίς  τοΰς «Καιρούς»
Ή  «Νεα γυνα ίκα» είνε δράμα μέ θέσιν. "Οσοι άνέγνωσαν 

τήν «Χειραφετημένην», τό μυθιστόρημα τής κ. Παρρέν δέν 
ήμποροΰν νά άμφιβάλλουν περί τού σκοπού τής συγγραφέως 
καί εις τό μυθιστόρημα καί είς τό δράμα.

Πρόκειται περί τής γυναικός, ή όποία είς πάσαν τής ζω 
ής της περίστασιν είξεύρει νά καθίσταται άνεξάρτητος. Είς 
τά ώραίον μυθιστόρημα τό θεμα τής συγγραφέως προπαρα- 
σκευάζεται, εξελίσσεται καί στηρίζεται φυσικώτατα. Είς τάς 
τρεις πρώτας πράξεις τοΰ δράματος τό ίδιον θέμα διαγρά
φεται μόλις. Μόνον είς τήν τετάρτην πράξιν, έξ αύτών τών 
γεγονότων, ό σκοπός τής συγγραφέως διατυπώνεται σαφέ
στατα .

Μελέτη βαθεία καί ειλικρινείς πεποιθήσεις εδίδαξαν είς 
τήν κ. Παρρέν τήν τέχνην νά άντιμετωπίζ·/) τήν ζωήν. 1’ενο- 
μένου ποτέ λόγου είς τό σαλόνι της περί κοινωνικού γεγο-
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νότος, ό γράφων την ηχούσε νά άναφωνγ μ.έ τόνον που δεν 
άποδίδεται: «Σείς οί άνδρες προδίδετε ολοι τάς γυναίκας σας. 
Αυτό είνε τό επάγγελμά σας».

'Γό μ,εταξύ άρρενος καί θηλεος λοιπόν κοινωνικόν ζήτημα, τό 
όποιον ό Δουμάς λύει [λέ τό «φόνευα« τη νν ,ό  Σαρδού [λέ την 
« σ υ γ γ νώ μ η ν » καί η χ. Παρρέν [λέ τήν άπομ,άκρυνσιν του 
συζύγου καί την αποφυγήν τής επιρροής αυτού επί του υιού, 
πλέκεται εις τό δράμα ¡λέ τό επικρατούν ζήτημα της συν- 
τηρηστικής χειραφετήσεως, τό όποιον η συγγραφεύς πρε- 
βεύει: Δηλαδή [λέ την εργασίαν, η όποια χειραφετεί από την 
έξάρτησιν του συζύγου, [λέ την εργασίαν, ή όποια άντικα- 
θιστά τόν έρωτα.

Έ κ της πλοκής αυτής των δύο θέσεων παρήχθη έν δράμα 
τό όποιον συγκινεί καί συναρπάζει. Καί είμ,πορεϊ νά άπαν- 
τησ-/) τις εις τούς τεχνοκρίτας εκείνους, τούς τόσον κακώς 
διατεθειμένους κατά πάσης γυναικείας προσπάθειας ύπέρ της 
ίδιας ανεξαρτησίας, ότι ή κ. ΙΙαρρέν λέ τό δράμα της έστησε 
παγίδα εις την έμφυτον επιθυμίαν των του σατυρίζειν την
/υναικα.

Καί ενώ αύτοί άσχολοΰνται μόνον διά τό ζήτημα της 
γυναικός καί όμιλοϋν διά την θέσιν του δράματος, ή κ. Παο- 
ρέν εισέρχεται άπό την μεγάλην θύραν εις τό δυσκολώτατον 
καί νέον στάδιον δι ’ αύτήν, του δραμ.ατουργοΰ. Εις τό έργον 
μ.άς εισάγει μέ ένα πρόλογον αριστοτεχνικά συνδεδεμένον, 
εις τόν όποιον περιγράφεται μέ δύναμιν μία κοινωνική τάξις 
της Κωνσταντινουπόλεως μέ τάς προλήψεις της. Μας ζων
τανεύει μίαν ολόκληρον εποχην καί εξεγείρει τό ενδιαφέρον 
μέ την άντίθεσιν των χαρακτήρων, μέ την άνάπτηξιν μιας 
κινησεως,την όποιαν δέν περιμένει τις καί εις την όποιαν έπι- 
πνέει πνεύμα λεπτότατον, καυστικόν, σπινθηροβολούν καθ ’ 
ολην την διάρκειαν του δράματος.

Βεβαίως άφίνει στάδιον κακολογίας ανοικτόν ή έμφάνισις 
της μαγίσσης με τά  περί του δωρηθέντος ύπό της πενθεράς 
όπαλείου λίθου, ως συμβόλου συμφοράς, καί αντικειμένου εις 
την ελευθερίαν του πνεύματος καί των σκέψεων τής χειρα
φετημένης γυναικός. ’Αλλά είνε οί τεχνοκριται καί όχι. ή κ. 
ΙΙαρρέν, ή όποιοι συγχίζουν καί πάλιν την θέσιν του δρά
ματος μ.έ έν έπεισόδιον καί ένα τύπον, τόν όποιον ή ανάγκη 
του θεάτρου επιβάλλει καί επιτρέπει εις την συγγραφέα. 
Ήμπορεί νά λεχθγ ακόμη, καί αυτό λαμβάνω τήν άδειαν νά 
είπώ καί εγώ , ότι ό σύζυγος αύτός είνε ένας προδότης, ό 
όποιος αρκετά άντέστη καί αρκετά έκράτησε τόν εαυτόν του, 
λέγων, «εγώ  δέν υπάρχω πλέον δ ι ’ έσ έ» . Έ άν όμως ληφθή 
ΰπ ’ όψιν ότι ό Κώστας Μεμιδώφ ήτο σχεδόν νεόνυμφος α
κόμη καί ότι τόσον γρήγορα ό έρως του πρός τήν γυναϊκά του 
είχεν έξατμισθγ, ή σύζυγος δέν είχε νά έλπίζη ή σειράν 

προδοσιών διά τό μέλλον.
Ή  κ. ΙΙαρρέν είσήλθεν εις τό δραματικόν στάδιον ως π α 

λαιστής, ό όποιος άφίνει όπίσω του ίχνη βαθύτατα νίκης. 
Διά νά άποδειχθγ τοΟτο θά ή'ρκουν δύο μόνον σκηναί του 
δράματός της: ή μεταξύ μητρός καί υίου τής Τετάρτης πρά- 
ξεως, γεμάτη άπό μητρικήν ποίησιν. Καί ύπέρ αυτήν ή τής 
β'.πράξεως μέ τήν έπίσκεψιν τής πενθερας πρός τήν νύμφην.

'Η  δίς Κοτοπούλη έπαιξε τήν σκηνήν αυτήν ώς μεγάλη 
καλλιτέχνις. Μέ απλότητα άπέδειξεν ολην τήν συγκίνησιν 
τής στιγμής, μέ χάοιν δέ εις τάς κινήσεις καί μέ τεχνικω- 
τάτην τής φωνής ταραχήν διερμήνευσε π ιστά  τήν άντίθεσιν, 
τήν δειλίαν, τήν ελπίδα, τήν βαθυτάτην συγκίνησιν, μ.έ τήν 
όποιαν ή συγγραφεύς άριστοτεχνικώτατα έχρωμάτισε τήν 
δραματικήν αυτήν συνάντησιν. Έ γώ  δέν είξεύρω, έάν τό 
δοάμ.α τούτο θά ώθήση τήν κοινωνικήν τύχην τής Νέας Γυ- 
ναικός πρός τά  έμ.πρός. ’Αλλά τολμ-ώ νά ίσχυρισθώ 6τι τό 
βήμ,α τούτο πρός τά  εμπρός τό έκαμεν ασφαλώς ή δραμα
τική φιλολογία τής νεωτέρας Ελλάδος.

ΟεοχοΛης φον Π ιο α ν η

Η ΝΕΑ Γ Υ Ν Α Ι Κ Α
(Δράμα κ. Κ. ΓΙαρρεν ε ις  4 πράξεις)

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Δ '.

Α?9ουτα ξενοδοχείου πλουσίως επιπλωμένη καί στολισμένη μέ 
ίνβ η , δάφνας καί κότινους.

Ή Μαρία Μύρτου με λευκά μαλλιά, b υιός της νέος δέκα όκτώ 
ετών.

Ή κ. Μύρτου μέ λευκόν φόρεμα κάθεται είς τόν σοφϊ καί δια 
βάζει εφημερίδα, ένώ ό υιός της γράφει.

MAP ΙΑ. διαβάζει "Ακούσε Παύλε· (διαβάζει) ’Εκείνος 
ιδία πού έξέπληξεν ολον τό Στάδιον, εκείνος πού έχει τό 
ρεκόρ καί όπου έρχεται πρώτος εις τήν σειράν τών Ό λυμπ ι- 
ονικών, είναι τήν φοράν αυτήν έλλην, είναι ό νέος Μέοτη· 
ωραίος σάν άγαλμ,α,ενθυμίζει τούς εφήβους τής άρχαιότητος, 
τών οποίων τό κάλλος άπηθανάτιζεν ή σμ-ίλητών μεγάλων 
γλυπτών

ΙΙΑΥΛΟΣ, (τήν δ ιακόπτει).”Ω! μ.ητέρα! Τί ύπεοβολικοί οί 
"Έλληνες δημοσιογράφοι.

ΜΑΡΙΑ (τόν άγκαλιάζει). Ό ,τ ι  κι ’αν πουν, παιδί μου δέν 
θά προσθέσουν τ ίποτε είς τήν ύπερηφάνειάν μου,είς τήν δόξαν 
μου, έμ.ένα, τής εύτοχισμενης μάνας τού ώραιου Όλυμ.πιο- 
νικου.

ΙΙΑΤΛΟΣ (Τήν σφίγγει είς τήν άγκαλιά του). Ή  δόξα δική 
σου, μανούλα μ.ου, καί ή τιμή άποκλειστικώς δική σου. Καί 
τά  στεφάνια μ.ου (πέονει δύο στεφάνια δάφνης καί τά  ρίπτει 
ε ίςτά  πόδια της) δικά σου. Καί όλα αυτά τά  άνθη καί τά  
δώρα τά  καταθέτω , καλή μ.ου μ,ανούλα, είς τόν βωμόν τής 

ρυφερότητός σου, τής στοργής σου !
ΜΑΡΙΑ. Παιδί μου! Έ καμ α  τό καθήκον μου..
ΙΙΑΤΛΟΣ. Τό καθήκον σου. ’Αλλά ποιά μάρτυς καί ποιά 

ήρωίς έζησεν όπως έζησες εσύ, έκαμεν ο,τι έκαμες εσύ, γ ιά  
νά μ.έ σώσης, κ ι ’ άπό παιδί καχεκτικό, άρρωστο, έκφυλο, 
σχεδόν ραχιτικό, άπό μιά φύση νωθρά, κακή, νά γεινω ό,τι 
είμαι σήμερα; θυμάσαι, μητέρα μ.υυ,οταν μέ πρωτοπήγες είς 
τήν όοθοπαιδική γυμναστική, τ ί σούπεν ό γυμναστής γιατρός ; 
Κυρία μ.ου, τό παιδί σας δέ θά γείνν) ποτέ άνδρας σωστός,

Λ
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άνδρας δυνατός, γ ια τ ί έχει μ.έσα είς τό αίμά του σπέρμ,ατα 
άσθενικά, σπέρματα έκφύλου.

ΜΑΡΙΑ.Μή θυμάσαι, παιδί μου, τώρα περασμένα βάσανα. 
ΙΙΑΥΛΟΣ.Τά θυμούμαι μ,όνο τόσο,όσο γ ιά  νά σέ θαυμ.άζω 

πειό πολύ, μητέρα μ.ου. (Σηκόνει τά  χέρια του πρός τά  έμ.
πρός) χέρια μέ τέτοιους μΰς καί στήθος μέ τέτοιο θώρακα, 
σκοτώνουν όλα τά  σπέρματα τού εκφυλισμού, άκόμη καί ε
κείνα πού θά βρίσκονταν είς τό σοφό κεφάλι τού δασκά
λου μου.

κ. ΜΥΡΤΟΥ. Τόν καϋμένο, πώς άγαποΰσε τήν Ε λλάδα. 
Θυμάσαι, τ ί έλεγε πάντα; Μή στέκης σκνφτός, μ.ήν κάνγς 
αυτούς τούς μορφασμούς. Μή λησμ.ονής ότι είσαι Έ λλην καί 
έχεις τήν ύποχρέωσιν νά ήσαι ωραίος.

ΠΑΥΛΟΣ. Καί ήμουν τόσο άσχημος τότε. Σχεδόν καμ
πούρης · θυμάσαι;
ΜΑΡΙΑ Ξέχασέ τα  τώρα, παιδί μ.ου, αύτά. Είς τή ζωή 
μόνο τά  ωραία, τά  ευχάριστα πρεπει νά θυμουμ.εθα. . .

ΙΙΑΥΛΟΣ. Μά θά είχα μνήμην άχάριστη καί καρδιά 
σκληρή, άν έπαυα νά θυμ.ούμ.αι. Τούς κόπους σου, μ.ανούλα 
μ.ου, τήν θυσίαν ολην τής νεότητος σου, τήν αύταπάρνησίν 
μ.ου... καί τής τόσες άλλες λύπες σου πού δέν μού τής έλεγες καί 
πού τής έμάντευα. . . . Θυμάσαι στό σπιτάκι τής Division 
S tree t, πού είχες ζωγραγισμένους όλους τούς τοίχους μ.έ τά  
άγαπημένα μ.έρη τώ ν ’Αθηνών καί τής Πόληςποΰ μ ’ έμάθοςινες 
μ.’ αύτά κ ι ’ αυτήν κ ι ’ εκείνην τήν πατρίδα μ,ου νά άγαπώ. 
Καί πού μ.ικρό παιδάκι, μ.ού έλεγες ; τόσα όιραΐα παραμ.ύθια 
παρμ.ένα άπό τήν άληθινήν μ.ας ιστορία καί άπό τήν ιστορία 
τής πονεμένης σου ψυχής.

ΜΑΡΙΑ (Δακρύουσα). Θυμούμαι! Ναί· θυμούμαι! ’Αγαπη
μένο μου παιδί! καλό μ.ου πα ιδ ί! Μεγάλη μου παρηγοριά 
εσύ.

ΠΑΎΛΟΣ. Καί ή ζωή σου όλη, μιά άκούοαστη, άτέ- 
λειωτη ζωή δουλειάς καί κόπων καί ηρωισμού. Κ ’ έπειτα , 
όταν ή δόξα ήλθε κ ι ’ όταν τό έργον σου, ή Τσιγγάνα 
σου έβραβεύθηκε καί τά  χρήματα ήλθαν πολλά, παρά 
πολλά, καί ή τύχη σού μειδίασεν άπό παντού. . .

”Ω! μ.ού είπεν όλες τής θυσίες σου ή Κ αίτη! Μού είπε ο
ποίαν εύτυχίαν άρνήθηκες γ ιά  νά μένω έγώ ή μόνη ή άπο- 
κλει στική άγάπη σου.

ΜΑΡΙΑ. Ή  Καίτη! ’Αλλά τί ξέρει ή Καίτη;
ΠΑΥΛΟΣ. "Ο,τι έμ.αθεν άπό τόν πατέρα της, όταν τού 

είπεν ότι άγαπώμεθα. Καλά, παιδί μου. Είναι τυχερό νά 
γείνη μητέρα σου ή άξιόλογος κ. Μύρτου. Είναι δέκα χρόνια 
τώοα, πού τής είχα ποοτείνει νά γίνγ γυναΐκά’μου καί μ.ητέ
ρα σου. Τότε δέν ήταν άκόμη πλουσία, καί όμως άρνηθη- 
κε. Δέν μπορώ, μού είπε, νά μοιράσω τήν άγαπην πού έχω 
στό παιδί μου μ.έ άλλον. Τού άνήκει όλη..........

ΜΑΡΙΑ. Ό  καλός ό κ. Δέρβυ! ΤΙ μεγάλη αυτή καρδιά. 
’Εκείνο πού δέν είπεν,είνα ι ότι μού έπρότεινε νά σε υίοθετη- 
στ) καί νά μ.οιράσγ τά  εκατομμύριά του είς έσενα καί είς
τήν Καίτην.

* ’Ακούεται τό ηλεκτρικό κουδούνι)
ΠΑΥΛΟΣ (είς τό τηλέφωνον μέ τά  άκουστικά είς τά

αυτιά ) Ποιός ( ’Ακούει) (έπειτα  άπό λίγο) ό ρέπορτεο ποιάς 
Έφημερίδος; ( ’Ακούει) Μάλιστα! Ά ς έλθγ. (φεύγει άπό τό 
τηλέφωνον μέ ΰφος κάπως άπελπισμένον)

ΜΑΡΙΑ. Πάλι συνέντευξις! Καί έδέχθης βέβαια;
ΠΑΥΛΟΣ. Ναί, μητέρα μου. Γ ιατί ξέρω πώς θά σέ δυ- 

σαρεστούσα άν δέν έδεχόμουνα. ’Έχεις τέτοια άδυναμία μ.έ 
ολο τόν εδώ κόσμο, ώστε μού φαίνεται, πώς κάθε άρνησις καί 
στόν τελευταϊον άνθρωπον τού τόπου θά σού προξενούσε μ.ε- 
γάλη λύπη.

ΜΑΡΙΑ. Έχεις δίκηο, παιδί μου. Έδώ καί ή πέτρδς 
άκόμη μ.ού φαίνεται νάχουν ωραία ψυχή. . .

ΠΑΥΛΟΣ.‘Μερικές πέτρες, ναί! τό παραδέχομαι. ’Εκεί
νες έξαφνα πού βαστούν τόν ΙΙαοθενώνα  Μά όχι πάλι
υπερβολές μ.ητέρα μ.ου.

ΜΑΡΙΑ. Αί! παιδί μου! "Εχεις δίκηο. Έσύ δέν ξέρεις τί 
θά πγ νοσταλγία τής πατρίδας σου ; τής γής όπου γεννήθη
κες, όπου μεγάλωσες, όπου ώνειρεύθηκες τήν πρώτην τής ζω 
ής σου χαράν, όπου έπόνεσες, όπου έπρωτόκλαψες. Δέ ξέρεις 
τ ί θά πή δίψα ν ’ άκουσγς νά μιλούν τή γλώσσά σου, νά αί- 
σθάνουνται όπως αισθάνεσαι καί σύ, νά ζοΰι μ.έ τά  δικά σου 
τά  ιδανικά, νά πονούν μαζή σου γ ιά  ένα κοινό πόνο! Δέν ξέ
ρεις τ ί θά π γ  εξορία είκοσι πέντε χρόνων, 'άπό τό σπ ίτι σου, 
όσο φτωχικό κ ’ αν ήταν, άπό τούς δικούς σου, όπου τούς έ
χασες ένα ένα, χωρίς ελπίδα νά τούς ξαναίδής. . . .

ΠΑΥΛΟΣ, (δακρύζει) Μανούλα μ.ου, καλή μ.ου μ,ανούλα ! 
ΜΑΡΙΑ, (περισσότερο συγκινημένη)
Ναί ! Κι ’ ό τελευταίος άνθρωπος όπου μιλεϊ ’ςτό δρόμ.ο, 

μού φαίνεται ’σάν νά σκορπίζγ αρμονίες μουσικής τρι
γύρω μ,ου ! (κτυπά ή θύρα).

ΠΑΥΛΟΣ. ’Εμπρός. »
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (εισέρχεται).
ΜΑΡΙΑ. Ώρίστε, κύριε. . . (τού δίδει κάθισμ.α). 
(Δημ-οσιογράφος τείνων πρός αυτήν τό έπισκεπτηριόν του). 
ΜΑΡΙΑ.- Περιττόν, κύριε! "Ολοι σας έχετε γράψει τόσο 

ώραΐα πράγματα γ ιά  τόν ΙΙαΰλό μου, ώστε νά μήν είσθε 
ξένοι γιά  μάς. Μάς συνδέει ή έκτίμησις, ή ευγνωμοσύνη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ. Ημείς, κυρία, έχομεν λόγους νά 
εύγνωμονοΰμεν τόν υιόν σας, γ ια τ ί μάς έκαμ.ε νά αίσθανθώ- 
μεν τόσο μ.εγάλας συγκινήσεις.

ΠΑΥΛΟΣ. Ή  ευγνωμοσύνη είναι βαρύ πράγμα, όταν 
δέν μοιράζεται τουλάχιστον μ.’ εκείνον, είς τόν όποιον άρχι- 
κώς όοείλεται. Λοιπόν, κύριε, άρκετά έχουν γραφή γιά  τόν 
Παύλο Μέρτη. Ό  πρωταθλητής, ό πραγματικός Ό λυμπιο- 
νίκης είνε ή κ.Μέρτη,ή μ.ητέρα μ,ου! Καί άκριβώς τή στιγμή 
πού ή'λθετε έδώ, τής μετεβίβαζα τά. βραβείά μ,ου . . .

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, (ιδιαιτέρως) Πρώτης τάξεως δημο
σιογραφική επ ιτυχ ία  ! (Πρός τόν Παύλον) Ευχαριστώ κύριε, 
γ ια τ ί μού παρέχετε τήν ευκαιρίαν νά δώσω είς τάς Έ λλη - 
νίδας μ.ας μ-ίαν ώραίαν εικόνα μ,ητέρας καί ένα έξοχον πα
ράδειγμα.

ΜΑΡΙΑ. Παύλε, παιδί μ,ου. Κύριε, σάς παρακαλώ. Μήν 
τόν άκουετε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ. Τήν φωτογραφία τής κυρίας. Ώ  ·



6
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΥΙΩΝ

πρέπει, χωρίς άλλο νά δημόσιεύσωμεν τήν εικόνα σχ; . . .
ΜΑΡΙΑ. Δεν έ'χω φωτογραφίαν . . .
ΠΑΥΛΟΣ. Σταθήτε. ’Έχω ’γώ. Πάω νά σας την φέρω 

άμέσω;.

"ΜΑΡΙΑ (τρέχει πίσω του). ΙΙαϋλε,παιδί μου.Σέ παρακαλώ 
(έπιστρεφει πρός τόν δημοσιογράφον) Κύριε, σας παρακαλώ, 
περιορισθήτε εις δ,τι άφορ£ τον Όλυμπιονίκην. Μην άνακα- 
τόνετε της γυναίκες μ.έ της παλαίστρες. Δέν είναι άκόμ.η και
ρός, έδώ, τουλάχιστον. Μη ξεχνάτε πώς οί αρχαίοι άπηγό- 
ρευαν καί την έ'σοδον ακόμη του Σταδίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ. ΙΙώς τό ευρετε το Στάδιον, Κυρία; 
ποια ύπηρξεν η πρώτη σας έντύπωσις, όταν τό είδετε.

ΜΑΡΙΑ.Μια λευκή οπτασία κάτω από ενα γαλανό όνειρο. 
Μια μεγάλη κολυμπήθρα έμορφιά; που οί καιροί έφύλαξαν τό
σους αιώνες, γ ια  νά βαπτισθή σημεοα μέσα εις τό άγιο φώς 
της ή Ε λληνική φυλή. Μιά μ.αρμ.αρωμένη, αθάνατη αγκάλη, 
που ή Ε λλάδα  μας,ή μητέρα ή μεγάλη του παληοΟ καλοϋ 
καιροϋ έφύλαξεν εις τά  κατάβαθα τή ; γης, γ ιά  ν ’ άγκαλιάσφ 
σήμ.ερα τά  νέα τά  παιδιά της, δυναμωμένκ καί γερά καί νά 
τά  στεφάνωση ήρωας. . . .

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ. Θαυμασία ιδέα, (σημειώνει εις τό 
καρνέ του.)

ΠΑΥΛΟΣ (έρχεται μ.έ μιά φωτογραφία στό χέρι)
ΜΑΡΙΑ ΙΙαΟλε, παιδί μου, σε παρακαλώ . . .
ΠΑΥΛΟΣ. ’Ελάτε. Κύριε, έδώ ή μετριοφροσύνη της μη

τέρας θά μ.άς έμποδίσν) νά τά  ποϋμε. "Αν θέλετε νά περά
σετε εις τό ύωμ-άτιον μου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ (ύποκλινόμενο;). Χαίρετε, Κυρία. 
Καί σάς ευχαριστώ.

ΜΑΡΙΑ (συνοδεύει αύτόν μέχρι της θύρας). Σάς παρα
καλώ. Κύριε,μή π ιστεύετε εις όσα θά σάς πή τό κακό αύτό 
παιδί. ('Υπηρέτης κτυπά)

ΜΑΡΙΑ. ’Άλλος. Θεέ μ.ου! είμαι αφανισμένη από τάς συγ
κινήσεις. . . μ.πρός.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ (εισέρχεται).Κυρία,ένας κύριος ζητεί νάτόν 
δεχθήτε. Λέγει ότι ήναι απόλυτος καί επείγουσα ανάγκη νά 
τόν δεχθητε έχει έλθει τόσες φορές.

ΜΑΡΙΑ θά είναι πάλ ι κανείς δημ.οσιογράφος’χωρίς άλλο. Ό  
ενας πάει καί ό άλλος έρχετα ι.Ά ς έλθη. ( 'Ο υπηρέτης εξέρ
χετα ι) οί καυμένοι γράφουν μέ τόση καρδιά γ ιά  τόν ΙΙαυλό 
μ.ου. (κτυπα ή πόρτα).

ΚΩΣΤΑΣ (εισέρχεται μέ γκρίζαγένεια , καί μ,ε g r is  cos
tu m e.

ΜΑΡΙΑ (τόν βλέπει). 'Ο κύριος! Ά !  Θεέ μ.ου.
ΚΩΣΤΑΣ Κώστας Μεμιδώρ.
ΜΑΡΙΑ, (κλονίζεται καί ρίπτεται εις ένα κάθισμα).
ΚΩΣΤΑΣ. ’Εγώ Μαρία. Έ νας μεγάλος ένοχος κ ’ ένας 

μ.εγάλος δυστυχής.
ΜΑΡΙΑ Δυστυχής!
ΚΩΣΤΑΣ. Πολύ, Μαρία. 'Ένας ναυαγός της ζωή;, ’που 

έζησε τής οκτώ αυτές ήμερες τών άγωνων ’σάν κολ.ασμ,ενος. 
Που μέσα ’κεϊ, εις τήν λευκή του Σταδίου λάμψι, στήν έορ- 
αή τής ώμορφης νεότητας, στή δόξα τήν υπέρλαμ,ποη του

άθλητισμ.οΰ, έννοιωσεν όλη τήν αθλιότητα τής ίδικής του 
τής ζωής, ολο τό πόνο καί τήν άπόγνωσι μ.ιάς ευτυχίας όπου 
αυτός κατεστρεψε μ.έ τά  ίδια του τά  χέρια.

ΜΑΡΙΑ. ’Αλλά ποιός σου είπε;

ΚΩΣΤΑΣ. Ή  καρδιά μ.ου, Μαρία, ή καρδιά μ.ου, όπου μά
σα στά βάθη της έφύλαξα πάντα ένα μικρό κ ι ’ άγνό κ ι ’ ω
ραίο μ.ερος, κ ’ ε’κρυψα ’κεί δ ,τι από τήν άνάμνησίν σου μ.ου 
εμ,εινε καλο κ ευγενικό. Ναι μάσα στή ζωή μ.ου, τήν ψεύ
τικη, τήν κτηνώδη τών είκοσι αύτών χρόνων,ή μόνες στιγμές 
αληθινής χαράς ’που αισθάνθηκα, ήσαν εκείνες που μ.οΰ θύ- 
μ,ιζαν τήν περασμένη μ.ας ευτυχία. Τά γραμματάκια του πα ι
διού μ.ου, ’πούρχονταν τακτικά  μ.ιά φορά τό χρόνο, γ ιά  νά μ.οϋ 
πουν, Μαρία, πώς μιά μεγάλη καρδιά, μιά μ.ητέρα υπέροχη 
έπάλαιε εκεί κάτω  κ ’ ένικοΰσε. Ή  φωτογοοφίες ’που μ.ου- 
στελνες τοϋ παιδιού αύτοΰ, που ήταν τό παιδί μου, Μαοία, 
κάί ’που θά τό ξεχνούσα άκαρδος δπως είμουνα, άν έσύ δέν 
¿φρόντιζες νά μ.ου τό θυμίζής καί νά 'μ.έ κάνης νά τάγαπώ. 
"Ολα αυτά ύψωσαν μάσα στήν ψυχήν μ.ου ενα θαόνο ξεχω
ριστό,καμ.ωμάνο από αχτίνες φωτεινές κ ι ’ από τρυφερότητα 
κι ’ από στοργή πατέρα, που μάσα εις τήν τρέλλα τής ζωής 
τής ψεύτικης καί μάσα ’στών φρικτών οργίων τήν κούρασι 
καί τήν έξάντλησι καί τήν αηδία μουδιδε πάντα τήν έλπί- 

ι δα μιας ζωής ’που θάμ.οιαζεν άνάστασι, μ,ιάς ελπίδας.

ΜΑΡΙΑ. ΙΙοϋ έσβυσε μέ τό σκάνδαλο τό φοβερό εκείνο. 
'Ως τότε τό παιδί μ.ου ή'ξερεν δτι είχε ένα πατέρα δυ
στυχή. Μά από τότε ’που τό φρικτό τά σκάνδαλο έσβυσε 
καί τό ’δικό μου τ ’ όνειρο εκείνο μ.ιάς νεας καί ευτυχισμέ
νης χαραυγής, από τότε που κ ι ’ δικές μ.ου ή έλπίδες χά
θηκαν, τό παιδί μ.ου έμ-αθε πώς δέν είχε πειά  πατέρα.

ΚΩΣΤΑΣ’(σκύφτει ως ένοχος). Ναι! ήταν φριχτό ! Είχα 
ν ίνε ι πειά  τό κτήνος, τό ακράτητο, που πίνει καί πα ίζει καί 
πλαστονραΦή, δπου δέ στχμ.ατά μ.προστά σε καμμιά α τ ι
μία, που βλέπει γύρω του κ ’ έμ.πρός του καί ’πίσω του μιά 
άβυσσο, ένα σκοτάδι μιά κόλασι (κλαίει) ’Ώ  Μαρία, γ ια τ ί 
νά φύγης καί νά μ ’άφήσγις μ,όνο ; Έσύθά μ.’έσωζες,άν έμ,ενες;

ΜΑΡΙΑ."Εφυγα γιά  νά σώσω τό παιδί μου.Γιά νά μήγίνω  
κ ’εγώ σάν τήςγυναΐκες πούχες γύρω σου.Τό ψέμ.α γεννά τό ψέμα 
κι ’ή άτιμ.ία τόν ψυχικόθάνατο.Κ ’εγώ ήθελα νά σωσω τήν ψυχή 
αου καί τήν έσωσα. ’Εγώ μάσα στό πένθος καί στά δάκρυα που 
έζησα είκοσι χρόνια τώρα, έφύλαξα μειά ώμ,ορφη κ ι ’ άμ.ό- 
λυντη κ ι ’ αγνή καρδιά μητέρας,δπου λάμ.πει σάν καθρέπτης 
ύπέρλαμ.προς, ποϋ βλέπει τό παιδί μ.ου μέσα, χωρίς νά 
κοκκινίζη καί χωρίς νά πονή.'Γά παιδιά πρέπει νά χαίοωνται, 
νά νελουν, δσο παιδιά ήναι ακόμη. Δέν πρέπει νά μαυρίζη 
τήν ωραία τους ψυχή τής συμ.φοράς ό πόνος.Δέν ποεπει ούτε 
τής μάνας, ού'τε του πατέρα ή ντροπή εκείνα νά πληγόνν).

ΚΩΣΤ ΑΣ.Τό είχα καταλάβη, πώς από τότε πειά ,δστερ ’ 
από τό φοβερό τό σκάνδαλο δέν είχα τό δικαίωμα νά λέγωμαι 
πατέοας. Καί γ ι ’ αύτό από τήν ήμερα κείνη τήν άτυχη,ουτε 
σέ σένα, ουτε σέ κείνο έγραψα. Έμάϋαινε μ.όνο αργά καί που 
τ ί  γίνεσθε από ένα φίλο μου που μάνει στήν Άμ.ερική. ’Έ 
ξαφνα ολίγες μάρες πριν από τούς αγώνας έλαβα, ένα τηλε-
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γράφημα ποϋ μουλεγε πώς 6 γυιός μ.ου άνεχώρησε μ.έ τούς 
άθλητάς γιάποϋ τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας. <

ΜΑΡΙΑ. Ποιος; Ό  κ. Δέρβυ ίσως...
ΚΥΛΑΣ. "Ισως. Τελευταίως είχα πηάβαρεθή νά ζώ ,δπως 

έζοϋσα καί δπως ζοΰν οί άνθρωποι, ποϋ βλέπουν κλεισμένη 
μ.προστά τους κάθε πόρτα καί κάθε δρόμο σωτηρίας. ΙΙχντοϋ 
άπόπου κ ι ’ άν έπερχσα άφηκα πίσω μου ερείπια. Πα>*τοΰ 
δπου τό πόδι μ.ου έπάτησε, είχαν φυτρώσει αγκάθια φαρμ.α- 
κερά, ποϋ πλήγωναν καί μάνα καί όλους τούς δικούς μου.

"Οταν ή είδησις εκείνη έφθασε, μ.οϋ φαίνεται σάν νά έγί- 
νουνταν γύροι μ.ου φώς. Μιά τελευτα ία  ελςτίδα ζωής καλής, 
ζωής ωσάν εκείνη ποϋ ζήσαμ,ε μ.αζή τής πρώτες μέρες τοϋ 
γάμου μας, μοϋ φάνηκε σάν νά φωτοβολούσε στήν ψυχή μου 
Δεν έχασα καιρό. "Εφυγα αμέσως. Ιν ’ έφθασα έδώ τήν πρώτη 
μάρα τών αγώνων.'Κ ’αμέσως χοιρίς στιγμή ν ’άφήσοι, έτρεξα 
στό Στάδιον.

”Ω. Μαρία! δ,τι κ ι ’ άν πώ , τίποτα δέ μ.πορεί νά 
συγκριθή μά όσα ύπέφερχ τής δέκα α ιτές  ή μάρες. Τόν Πκϋλο, 
τό παιδί μου, τό άνεγνώρισχ ευθύ; άτό τήν πρώτη τή σ τ ι
γμή ποϋ έπχρουσιάσθηκε στό στίβο, μόλο τό ψεύτικο όνομα, 
ποϋ πήρατε, είκοσι χρόνια τώρχ. Κ ’ 0μ.ως δέν έτόλμ.ησα δώ
δεκα ημέρες τώρα, αύτό τό βλέμ.μ,χ του νά άντικρύσω ού'τε 
ως ξένος άγνωστος τής τύχης,τό χέρι του νά σφίξω· μ.όνο ή 
καρδιά μου ή νεκρή σέκάθε χαρά καί σέ κάθε συγκίνησιέλαχ 
ταροϋσε, έφτερούγιζε, έμεγάλωνε, Μαρία, τόσο ποϋ μοϋ φά-
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Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Εις κανένα άλλο μέρος ή επαρχιακή ζωή δέν ραίνεται τόσον ήευ- 

-/ος όσον εις τήν «Πράσινη Τοποθεσίαν τή : Β ιλεντίας.Μ εγάλη πεδιάς 
ή οποία άπό τό ενα μέρος φθάνει εκεί όπου τελειόνει ή πόλις, άπό 
τό άλλο’ ε’ις τήν άκρην μιας εκκλησίας τής όποια; ή πρόσοψις είνε 
άπό τό αντίθετον μέρος- δέν είνε ούτε κέντρον, ούτε έξοχή. Εις τό 
μέσον περιτριγυρισμένη άπό καχεκτικά δένδρα υψώνεται μία κολώνα 
άπό μπρούντζο ή όποια φέρει επάνω μιά πτερωτή Νίκη ποϋ στεφα- 
νόνει άγνωστους ήοωας καί θυμίζει ότι _ή Βαλετία είναι πόλις πολε
μική ή όποια χεΓται εις τά άβέβαια σύνορα.

Καί όμως εις τήν μελαγχολικήν αυτήν Πρασίνων Γοιυθεσιαν υπάρ
χει σειρά σπιτιών,ε’ις τά οποία, όσον καί άν αύτό ραίνεται παράδοξον, 
όντα ζωντανά άρέσκονται νά κατοικούν, διότι δέν υπάρχει ά'λλος λόγος 
νά τήν έχουν εκλέξει διά κατοικίαν τους.

Εις τό παράθυρο ένό; σπιτιού κάθεται μία νέα είκοσι χοόνων. . 
δέν τής λείπει διά νά είναι ωραία, παρά λιγάκι ευτυχία καί ΰπερη-, 
φάνεια Ά λ λ ά ε ΐς  τό λεπτό πρόσωπόν(της τή: ξανθής, εις τό ώραίον ! 
σώμά της ώς σκιά ή πολύ βαρελά της μελαγχολία τά έσβυνε όλα 
Εις τόν μεγάλον δρόμον τής τύχης τό χαριτομένο αυτό πλασμα δέν 
είχε γεννηθή εις τό φωτισμένο μέρος. Έσυλλογίζουνταν κρατόντας 
ενα γράμμα στό χέρι της καί κυττάζοντας τό άπειρον τό οποίον 
χαιρωπόν μέ τόν πρωινόν ήλιο έξετείνετο εμπρός της.ι'Ε να κτύπημα 
εις τήν πόρτα Ι<αμε τήν Ά λ ίνη  ν’ άνατριχιάση. Μέ οικειότητα 
χωρίς νά περιμένει τήν διαταγήν της ή υπηρέτρια είσήλθε εις τό 
δωμάτιον. Μέ προσοχήν ιδιαιτέραν τό βλέμμα τής νέας έπήγε άπό 
τό άνοικτόν γράμμα όπου έκρατοΰσε,είς τήν γυναίκα αυτή. Τά τρα 
χέα χαρακτηριστικά, ή χωριάτικη φυσιογνωμία, τό καμένο από τόν 
ήλιο πρόσωπο, τά χοντρά μαϋρα μαλλιά, τά όποια άρχιζαν ν’ ασπρί
ζουν, τό κοντό άνάστημα, τά κόκκινα καί σκασμένα χέρια, ολα

| νηκε. . . πώ ; νά σοϋ πώ σάν ¡μέ τον κόσμο όλο νά συμφι
λιώθηκε (συγκινήτκι, κλιχίει)

Κάθε νίκη του, κάθε φορά ποϋ ή σημχίχ αχ ;, έκεϊ μέσα 
ποϋ τιορκ το Στάδιο μόνο τήν ώμορφά τη ; έκατάλχβα φορά 
κάθε φοράν ποϋ υψώνουνται εί; τόν ίστό,κκί τονομα τοϋ Παύ
λου μα; άκούουνταν μεγάλο, δοξασμένο, τίμιο, μέσα σέ δλη 
εκείνην τήν άναβοή, μέσα στον ένθουσιασμό τόν έ'ξαλλο καί τά  
χειροκροτήματα καί τήν λαχτάρα καί τήν άγια χαρά... ”Ω! 
Μαρία! Μοϋ φαίνονταν πώ ; κ ι ’ ήδική μου ή ψυχή, ψηλά έκεί 
μεγάλονε καί ψήλωνε μέ τό γαλάζιο σύμβολο μιά ; υπερήφα
νη; στιγμή ;, καί γίνουνταν άγνή καί ώμορφη καί νέα καί 
άναγεννημένη πάλι καί ξαναβαφτισμένη μέσα ε ί; τοϋ π α ι
διού μου τή χκρά, τή νίκη καί τό. θρίαμβο...

Καί χθέ; Μαρία κάθε κλαδί άγριεληά; τή ; Ά λ τ ε ω ;,  
κάθε στεφάνι ά π ’ αύτά έδώ, ποϋ στόλισμα καί καύχημα είι 
τό βωμό τή ; αγάπη ; σου καί τή ; στοργή; σου καί τή ; δυ- 
ναμωμένη; ε ί; τόν πόνο καί τήν συμφορά ψυχή; σομ, ήταν 
γιά  μένα σύμβολο τοϋ μεγαλείου τοϋ δικοΰ σου, αλλά καί 
τή ; ταπείνωση; καί τή ; ντροπή; μου.

ΜΑΡΙΑ. ’Εγώ! ’Έκαμα ο ,τι θάκκνε κάθε μάνα στή θέσι
μου.

ΚΩΣΤΑΣ.’Ό χι, Μαρία, γιά  δέ με ’μένα, τ ί μ ’ έ'καμεν ή 
! μάνα μου ; Γιά δέ τήν συμφορά μου κκί τήν αδυναμία τή ; 
ψυχή; μου καί τήν ερημιά καί τήν άπελπ ισ ία  μου... Ή  
μάνα μου, ή αρχόντισσα, οπω; έ'λεγε, ή  ώμορφη τή ; Πό
λη ;, ποϋ μούδωκε τήν άχρη ώμορφιά τ η ;— καί τή ψυχή τή ; 
οάτσα; τη ; τή ; έκφυλη;, κκί τό μυαλό τό χαλασμένο ε ί; τά 
ψέματα! Ή  μάννα μου! ’Ά ; ό'ψεται; "Α; ε ίν ’ καταραμένη! ·

αύτά τά χαρακτηριστικά έλάμβανον διά τήν Ά λ ίνη ν , παράδοξον 
εχφρασιν.

"IjL ύπηρέτρια είπε:
—’Εστρώτατε τό χρεββάτι σ ις , δεσποινίς. »
Καί ό τόνος τής έκπ'.ήξεως, ή θερμή γλύκα τής φωνή; έδιόρθω- 

νον τήν χυδαιότητα τοϋ τόνου χαί τήν άγνειαν τοϋ νά μιλή εις τρί
τον πρόσωπον .

—’Αλλά ναι Γερβές, γιατί όχι ; τό στρόνω επίσης καί στό 

σπίτι μου.
—Δέν είνε τό ίδιο. Έδώ εΐσ ιστε εις τό δικό μας σπίτι, εις τής 

θείας σας θέλω νά πώ. Είσαστε προσκαλεσμένη διά ν’ άναπαυθήτε 
καί νά διαιασχεδάσετε. Πρέπει νά μ ’ άφίνετε νά εργάζομαι έγώ, νά 
σας περιποιούμαι.

’Ενώ όμιλοϋσε χατ’ αύτόν τόν τρόπον ή Γερβές, έπηγαινοήρχετο 
μέσα εις τό δωμάτιον προσπαθούσα νά εύρη τίποτα σκονισμένον διά 
νά τό καθαρίση ή άταχτοποίητον διά νά τό ταχτοποίηση. Ά λ λ ’ 
έξαφνα έσχέφθη τήν τελευταίαν της φράσιν.

Πρέπει νά μέ συγχωρέσετε όπου σας είπα, «μας» σάν τό σπίτι νά 
ήτανε χαί δικό μου, άλλ ’ είνε τόσος πολύς καιρός ποϋ μένω μαζή 
μέ τήν αγαπητήν κυρίαν. Καί αύτή μοϋ δίνει τέτοιες συνήθιες νά 
είμαι πολύ οικεία Αύτό δέν πιστεύω νά σάς κάνη νά θυμόνεται 
δεσποινίς Ά λ ίν η .

Ή νέα κόρη έχίνησε τό κεφάλι.
Στά χαμένα προσπαθώ, έπρόσθισε ή ύτηρέτρια νά εΰρω δουλειά 

έδώ μέσα, τά έχετε 8λα συγυρίσει θαυμάσια. Αύριο θά προσπαθήσω 
νά σηκωθώ γρηγορότερα ’Αλλά ή τουαλέτα τής Κυρία; μοϋ πέρνει 
πολύν καιρόν, δεν μπορεΓ ή δυστυχυσμένη νά κάμη τίποτα μόνη της 

—’Εγώ έ'πρεπε νά είμαι περισσότερο πρωϊνή, είπε ή Ά λ ίνη , 
μέ σοβαρότητα σχεδόν λυπημένην. Μήπως δέν είναι τά καθήκόν μου 
νά περιποιούμαι τήν παραλυτικήν θείαν μου όσον καιρόν είμαι 
κοντά της·, (ακολουθεί).
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ΜΑΡΙΑ, (κλαίει). "Ω! μή! δυστυχισμένε! Τί έφταιξε κ ι ’ 
αυτή. Έ γεινεν δτι τήν έ'καμε ή πρόληψις ή ψεύτικη και της 
σκλαβιάς τα σίδερα, και η παλιές ιδέες, καί ή τύφλιοσις του 
νοϋ, καί του μ.ωροΰ του κο'σμου τά  πα ινέματα ....

ΚΩΣΤΑΣ. Καί εσύ Μαρία— , μεγάλωσες ένα παιδί, ’σαν 
ήρωα, ενα θριαμβευτή της πειό καλής, της πειό αληθινής 
ζωής,ένα λεβέντη εύτυχισμ.ένο καί γενναίο καί σοφό. Καί μέ 
τά  δυό σου χέρια, εσύ ή γυναίκα εσύ,ή μεγάλη τής ζωής νι
κήτρια το πλούτισες με κάθε πλούτο καί μ.έ κάθε θησαυρό. 
Γ ιατί το ξέρω ! Τον εκανες καί πλούσιο εσύ τον ΠαΟλο, ε
σύ μέ τη δουλειά σου, μέ την τέχνη σου μέ τά  χρυσά σου 
χέρια. Καί εισθε τώρα, ευτυχισμένοι σείς οί δυό· άξια σύ 
μητέρα του παιδιού σου καί το παιδί σου άξιο μ.ιάς τέτοιας 
μάνας! ”Ω!Μαρία! Γ ιατί δεν έλυπηθηκες κ ’ μένα, γ ια τ ί δεν 
μ ’αγαπούσες τόσο. Γ ιατί η μητέρα νά σκοτώσγ, τη γυναίκα 
μ,εσα 'στα βάθη της ώραιας σου ψυχής;

ΜΑΡΙΑ. Γ ιατί ήμουν νέα καί έγώ, μέ όνειρα καί μ.έ ψυ
χή περήφανη. Γ ιατί ήταν ή άγάπη μου ωραία τόσο που μόνο 
εις τά  υψηλά ιδανικά καί μ.όνο στην άληθεια μ.έσα ευρισκε 
τροφή. Γ ιατ ’ αίσθανόμ.ουν, καταλάβαινα πώς άν δέν έφευγα 
εύθύς σιγά, σιγά, θά σ ’έπεριφρονουσα καί μίσος θά αισθανό
μουνα καί αποστροφή γιά  σένα. Κ ’ έ'φυγα, γ ια τ ί έγώ δέν 
έγεννηθηκα γιά  νά μισώ εκείνους π ' αγαπούσα μ.ιά φορά...- 
Γ ιατί δέν ήθελα τον άνδρα μ.ου, τόν πρώτο καί τόν τελευ
ταίο έρωτά μ.ου.

ΚΩΣΤΑΣ Μαρία μ.ου, ώστε μ.πορώ ακόμη νά ελπίζω ;
ΜΑΡΙΑ ”Ω ! θεέ μ.ου ! "Αν έ'λειπε από τή ζωή σου, ή 

συμφορά εκείνη ! Μά τωρα ό Παύλος είν ’ άνιλεής άμ.είλι- 
κτος εις κάθε ζήτημα τιμής.. . . Καί τό παιδί αυτό αν υ.άθη 
πώς εσύ είσαι πατέρας του, θά μάθν) άφευκτα κ ι ’ όλη τή 
ζωή σου. Καί δέ θέλω ενώ , δέν πρέπει Κώστα, τό παιδί σου 
νά σέ κρίντ) καί νά σέ κατακρίνη.

ΚΩΣΤΑΣ. Δυστυχία μ.ου......
ΜΑΡΙΑ. "Οχι. Δέν πρέπει νά μάθν) ό,τι έ'μαθα έγώ , καί 

δ ,τι έσυγχώρησα. Αυτός είναι νέος, εύτυχισμ,ένος, αδοκίμα
στος από τή ζωή καί γι ’ αύτό μ.έ χαρακτήρα αλύγιστο.

ΚΩΣΤΑΣ. '’Ωστε κάθε παρηγοριά καί κάθε έλπίδα χά 
νεται γιά  μ.ένα.

ΜΑΡΙΑ. Θεέ μ.ου. Δέν είξεύρω τ ί νά πώ ! Τί νά κάμ,ω. 
Γίνου γενναίος Κώστα γιά  τήν ευτυχία του. Τό παιδί 
μ.ας είναι ή αΰριον, είναι ή έλπίδα καί ή Χαρή· Καί 
μ.εις εΐμεθα κείνοι που πέρασαν άπό έ'να κακό, σκοτεινό, 
σάποιο τής ζωής μονοπάτι, εϊμεθα ή χθές τό παρελθόν. Ή  
ζωή εκείνου πλέει εις τό φώς, ένώ ή δική μ.ας είναι βουτηγ- 
μ,ένη είς ένα μ.αϋρο σκοτάδι. Δέν πρέπει νά συνεφιάσγ, νά 
σκοτινιάση τήν ευτυχία του παιδιού μας τό ίδικό μας ψυ
χικό ναυάγιο.·. Οί δεσμ,οί, Κώστα, που ένώνουν τά  παιδιά 
μ.έ τόν πατέρα καί τήν μ.άναν πρέπει νά είνε πλεγμένοι 
μ.έ ωραία καί μ.υρωμένα λουλούδια... Ε ίτε μ.ή γίνουνται ά- 
λυσσίδες καταδίκων που πληγόνουν καί πονούν καί πικραί
νουν όλη τους τή ζωή.

ΚΩΣΤΑΣ.’Έ χεις δίκχο, Μαρία. Πρέπει νά φύγω δέν έχω 
θέσιν έδώ χωρίς νά καταστρέψω τήν ευτυχία του. Κολα

σμένοι ’σάν καί μ.ένα δέν έ'χουν θέσι είς τόν Παράδεισο. Εί- 
μ.αι καταδικασμένος.. (Τρέχει έξαλλος πρός τήν Ούρα. Ή  
Μαρία σηκόνεται, κάνει ένα άπηλπισμ.ένο κίνημα, του δίδει 
τό χερι... Εκείνος γυρίζει τό αρπάζει, τής τό φιλεί ’σάν 
τρελλός καί τρ εχε ι.... Ό  Παύλος μπαίνει έν τώ  μ.εταξύ 
’ςτή πόρτα, ύ Κώστας όρμα τόν αγκαλιάζει, τόν φιλεί 
καί φεύγει... (του δίδει τό χέρι). Σέ συγχαίρω παιδί μ.ου. 
Έτίμησες τήν πατρίδα . . .

Ή  Μαρία τρέχει ως γιά  νά νά τόν φωνάξη. Ένώ ύ ΙΙαΰ- 
λος ρωτγ; ΙΙοιός είν ’ αύτός μητέρα, που μ.’ έ’σφιξε μ.έ τόσο 
πάθος στήν αγκάλη του;

ΜΑΡΙΑ- (κρατούσα ένα λυγμ,όν). Ένας ενθουσιώδης θαυ- 
μ.αστης σου ΙΙαυλε, καί ένας δυστυχής που είχε κ ’ έ’χασε 
ένα παιδί ’σάν κ ’ έσένα.

ΑΥΛΑΙΑ

Μήν κάμνετε χρήσιν διά τήν κ ό μ η ν  όας καί τήν των 
τέκνων σας η μάνον του γνησίου «.«1 « . .  . . . «  » .n u  
αντισηπτικού καί άναγεννητικου, · ι · ι« · Α ιμ » «  fiftiül 

Πωλείται ιις  απαντα τά Φαρμακεία, μυροπωλεία 
κ.τ.λ . ’Αποθήκη F . V i b e r t ,  Lyon [Γαλλία'.

Κ Τ Ρ Ι  A I
Ή  καλλονή δέν έπανακτάται· συνεπώς δέον νά γνωρί

ζετε νά διατηρήτε εκείνο,δπερ έχετε. Πρός τοΰτο μ.ή άλοί- 
φετε ού'τε τό πρόσωπον, ουτε τάς χεϊράς σας παρά μόνον μ.έ 
τήν γνησίαν CREME SIMON τών ΙΙαρισίων, άνακαλυφθεΐ- 
σαν τω  1960. At λοιπαί κρέμαι ούδέν άλλο είναι ή μή άπο- 
μιμήσεις του ΰγιεινου τούτου προϊόντος, οπερ δέν περιέχει 
λιπαράς ουσίας. Νά τό μεταχειρίζεσθε μέ λευκόν υγρόν πα- 
νίον καί νά τό άλοίφετε ελαφρώς. Ζητείται τήν μ.άρκαν
F ig aro__________________________________________
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