ι

’!·? I Λ > "

’

ΞΞξ) ’■ ΕρίΘΕΩΡΗΣΙΣ
MHNIRIOM .TIEPIOaiKON

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΆ
’Εντυπώσεις άπό τήν Αίγυπτον Ι'Αλεξάνδρειφ) : ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. — Ή ’Ελληνίς έν Ασνδίνφ : Λος'
ΟΛΓΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-—Διαπρεπείς ’Ελληνϊδες κατά τόν Ιθ'. Αιώνα (Μαργαρίτα Άλβάνα-Μηνιάτη) : ΣΠΥΡ- ΔΕΒΙΑΖΗ-— Ή Τραγφδία τοϋ Τολστόί : Δος ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ·— Ή Οέως της Γυναικός άν τή σημερινή Κοινωνίρ : Δος ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ·—Ή dsoif τής Γυναικός άν ταϊς θρησκείαις χαί Ιδίως άν τφ Χριστιανισμφ :
ΔΗΜ- Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ.— Ή Φιλάρεσκος (Comidie είς πράξεις τρεϊς) : ΜΙΛ. ΙΩΣΗΦ·—Πολιτικόν Δελτίου : Γ.
ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΑΚΟΓΛΟΤ —Νυκτερινός Περίπατος (ποίημα): ΤΕΛΛΗ ΚΛΕΙΤΟΥ·— ’Από τήν Ζωήν τοϋ μηνάς (Νοέμ
βριος) : τ. Π.—"Ενα: ΈΙΙην Φωτογράφος : ΘΩΜΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΤ.— Βιβλία καί Πιριοδικά.
ΚΟΣΜΟΣ : Ή παραγωγή ’Ορυκτών έν Ίταλίφ.—Μήν άνοηταίνεττ : Γ· X.—Τό έπεισόδιον τοϋ Συντάγ
ματος :—Αί Έλληνίδτς Σουφραζέτται; Γ- Χ·
* —'Ο Φιλέλλην ’Ιταλός Στρατιώτης.— Τό Κυπριακόν Έμπόριον.— Ή
κίνησις ένός έτους.
ΕΙΚΟΝΕΣ : ‘Εκδρομή άφ’ άμάξης είς τάς Πυραμίδας τοϋ Ghizeh.— Λέων Τολστόϊ.
‘Επί των όχϋΰν τοϋ Νείλου.

••xxxxxxxxxxxxxxxx*
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LaTK REVUE

EUGENIE ZOGRtPHOU

HElalaENlQUE
ILIiUSTREE

Prix

Μιίτ. ‘Ιωσήφ.—

IDu

Num±ro

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΗΡΗΣΙΣ
—-ΞΞ MKNIftibN ΠεΡΙδΑΚΟΝ
συνδρομή

την
την
την
την

Η· RAFF

πρηπΛΜρητΞΑΐ

. ............................................
Δραχ.
Διά τούς διδασκάλους
...
»
ΑΜΕΡΙΚΗΝ.........................................................
Δολλάρια
ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ..................................................
ΚΥΠΡΟΝ.....................................................................................
ΕΥΡΩΠΗΝ
................................................................ Φρ. χο.

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά
Διά
Διά
Διά

LE GRAND ETABLISSEMENT

•Έκδοόις εκλεκτή

*

12.—
8.—
3.—
1/1 Λίρα ’Αγγλίας
10 Σελίνια
12.—
25 ή Δρ. 25

LE CAIRE, - PLACE ΑΤΑΒΑ EL KHADRA

VETeM.EIJTS

O

DAMES

EUFftlJTS

BONNETERIE, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ;
^ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

^ΤΓΕΝΙΑΝ

^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83. — ΑΘΗΝΑΣ

Τη^ηαφ,κη tuUhw. “ε’ΑΑΗΝΙΚΗΙ

Ε ΠI θ Ε Q Ρ Η ΣIΝ „ - Α θ ΗIΑ Σ

DEMETRIUS SKIADAS
EGYPTE, LE CAIRE, - RUE RUEY N° 5

’Αντιπρόσωπος καθ’ δλην τήν Ρωσσίαν τής
»

»

«ΈλληνικΛς Έπ·θεωρή<Ιεως> αναγνωρίζεται δ Καθηγητής κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΤΟΣ, 'Οδησσός.—Bue Pouschkine, No 66.
’Εν Λονδίνφ
ή Δις ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
>Εν Μάντζεστερ
δ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΈν ’Αλεξάνδρειά Αίγυπτου: δ κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΑΟΣ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ Βιβλιοπώλης (έναντι τοΰ Ά[βερωφείου Γυμνασίου).
Εις Kafr-Zayat
»
δ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ, παρά τοΐς κ. κ. Χωρέμη-Μπενάκη.
Έν Ζαγαζϊκ
»
ό κ. ΖΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣι πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Συλλόγου.
Έν Facous
»
δ κ. ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣΈν Μανσούρρ
»
δ κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΛΝΤΟΠΟΥΛΟΣ·
Έν Simpellawein
»
δ Ιατρός κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΜΑΣΈν Τάντρ
>
δ κ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΤΛΟΤ, Διευθυντής τών Ελ
ληνικών σχολείων Τάντας.
Έν Benha
»
δ κ. ΚΩΝΣΤ- ΔΑΝΙΣΚΑΣ·

Έν Πόρτ-Σαίτ

»

Έν Άμμοχώστφ Κόπρου
Έν Λευκωσίρ

»

Έν Λάρνακι

»

Έν Λεμεσφ
Έν Πάφω
Έν Καλάμαις
Έν 'Ιερουσαλήμ

' »
»

ήΔνις ΑΓΑΑΊ'ΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ. Διευθύντρια τοΰ έν Πάρτ-Σάϊτ Πορθε
ί γωγείου.
ήΔνις ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΤ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου
[’Αμμόχωστου.
ήΔνις ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου Φανε
ρωμένης,
ήΔνις ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΟΤΖΟΥ, Ύποδηευθύντρια τοΰ Παρθεναγω
γείου Δάρνακος.
δ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΗΝΩΝ, Δικηγόρος.
δ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Δικηγόρος.

δ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ.
δ κ. ΜΑΤΘΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

FOURNISSEUR DE L’ARMEE OCCUPATION
MAISON FONDEE EN 1870

·

Ϊ

GRANDE FABRIQUE, DISTILLER1E DE LIQUEURS

J.

GRAND DEPOT DE

VINS

Importation - Exportation

“continental,
JWaison de tout premier ordre. Position la plus interessante,’ en
face le Jartin de I’Esbekieh.— Jlombreuses ehambres avee salle de bain
prive. — Restaurant. — Grill iRoom.— Bar.— Billard. — 2 Liifts.— Jartin.
— Bureau de Poste dans 1’Hotel.
Pension de prs. 20 a prs. 25 par jour.

ΠΑΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΔΗΗΟΣ1ΕΤΟΜΕΝΟΝ Η ΜΗ ΔΕΝ ΕΠΙΧΤΡΕΦΕΤΑΙ

h’HOTEh LUXE DE IT E G Y PT E,—R E S Tfl U R fl NT ,—S flIi hE

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον άς τά γραφεία τής «Ελληνική? Έϊϊδθεωρ^σεως»
αναγγέλλεται δι
* αύτής.

,— Γνωρίζομε» τοΐς ένδιαφερομένοις δτι αί έγγοαφα'ι τών συνδρομητών μας δρχονται άπό Ιης έκα
στου μηνάς.

DE

FETES.

HOTEL D’ANGLETERRE
Hotel de pamille, tranquille et eonfortable.

G. NUNCOVICH HOTELS C°
A. WILD
Direeteur General.

ΙΥΝΟΠΤΙΚΗ Κ1Τ1ΣΤ1ΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3Ί λΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δραχμ.

είς μεταλλικόν..........................................................................................
είς τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης.....................................
f εις κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα......................
,
,
$£ εις
φράγκα.
1,674,715.—
Διαθέσιμα
συμφωνως
τω Νομω ,1ηχτ,,Γ,,
ΧΜΙ.
ε1ς χρυσ.
συνάλλ.
» 12,534,285.ί

Ταμεϊον

Έξωτερικοί ί, (Μεταλλικόν Τραπέζης είς τό έξωτερικόν.......................................
Α)σμοί
( (Προϊόν έκδοθέντος Έθν.δαν.είς χρ. Έλλ.Σιδηροδρ.4% τοΰ 1902
Δάνειον πρός τήν Έλλ Κυβέρν. έπ’αναγκαστική κυκλοροφορία τραπεζ. γραμμ
Δάνειον πρός τήν Έλλην. Κυβέρνησιν διδράχμων καί μονοδράχμων..................
Όμολογίαι
ί είς χρυσόν
Δραχ.......................... 27,897,615.85
’Εθνικών δανείων < είς τραπεζ γραμμάτια
»
...................... 33,037,310 30
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου είς τραπεζικά γραμμάτια..................
Προεξοφλήσεις............................................................................................... ...................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων....................................................................................
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρω χρηματογράφων.............................
Δάνεια έπ’ έ'εχύρφ έμπορευμάτων...............................................................................
Δάνεια και άνοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη.......................................................
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα..................
·
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας..................................................................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας.....................................................
Μετοχαί είς έγχωρίους έταιρίας....................................................................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης είς χρυσόν............................................................
Όμολογίαι λαχειοφόρων δανείων ’Εθνικής Τραπέζης τή£ 'Ελλάδος..................
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ άναγκαστικών έκποιήσεων....................
Απαιτήσεις έπισφαλεϊς........... ........................................................................................
"Εξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπεζικών γραμματίων). . ·
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ ’Εξωτερικοί.......................................................................
Λογαριασμός έξαγοράς συμμετοχής Κυβερνήσεως είς κέρδη έκ τραπεζ. γραμ..
Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας...................................
Διάφορα...............................................................................................................................

Λι?“ζμ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΙΛ·

30 Σεπτεμβρίου'
1910
Δραχμ.

ΙΛ·

6,440,74-= 13
1,037,580 —
856,397 —

5,080,561 54
819,330 —
766,701 —

—
01
40
42
—

7,500,000 —
48,951,930 ' 5
60,174 40
61,778,575 42
9,000,000 —

1-4,209,000
48,026,223
60,174
61,778,575
9,000,000

60,934,926 15 60,962,829 30
3,142,100 —
3,142,100 —
19,489,266 25 19,937,560 93
3,662,196 60
3,719,915 95
18,585,367 84 19,638,641 67
6,048,295 95
5,316,727 45
68,897,069 51 71,408,596 44
47,602,749 62 47,737,142 76
11,687,667 98 12,375,457 92
5,668,233 11
5,766,961 37
7,490.498 50
7,490,498 50
1,250,000 —
1,250,000 —
102,456 45
103,986 70
9,220,935 53
9,207,780 98
3,4967020 21
3,483,367 80
1,386,847 62
1,380,745 52
2,677,410 28
4,189,442 31
93 (,840 —
931 840 —
400,000 —
400,000 —
766,680 53
620,789 44
414,849,256 09 413,021,658 25

Μετοχικόν κεφάλαιον............................................................
20,000,000 _
20,000,000
Άποθεματικά κεφάλαια.....................................................
13,500,000 — 13,500,000 —
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία ;
I. διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως........................
Δρ. 61,778,575.42
II. διά
» Τραπέζης.................................... »
50,189,547.94
III. διά
»
» ' συμφ. νόμφ ,ΥΖμβ’ · »
14,509,000.— 126,177,123 36 128,080,038 48
Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα...........
9,000,000 —
9,000,000 —
Καταθέσεις έν όψει εί ; μεταλλικόν......................................
...__
7,284,991 82
3,617,025 17
Καταθέσεις έν όψει εις τραπεζικά γραμμάτια.............
19,581,730 31
19,131,266 19
Έπιταγαί πληρωτέοι.........................................................
1,603,720 04
1,586,421 06
Μερίσματα πληρωτέα.............................................................. ............. — - - — - 224,990 —
295,900 —
Διεθνής Οίκον. ’Επιτροπή (λ/σμός καταθέσεων έκ δημοσ. ύπεγγ. προσόδων;
Είς χρυσόν
.................................
'
783,237.51
Δρ.
Είς τραπεζικά γραμμάτια. . . .
3,812,210JM
4,595,44 7 82
4,944,180 17
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν.......................
-510,765 65
1 14,305 35
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια......................................
307,958 II5
405,727 75
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω είς χρυσόν............................................................
201,091 08
201,091 08
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τόκω είς τραπεζικά γραμμάτια.................................
2,866 70
2,866 70
"Εντοκος κατάθεσις Δημοσίου είς χρυσόν (προϊόν πρ. 40,000,000. —)...........
4,171,678 63
5,000,000 —
Έντοκος κατάθεσις Δημοσίου είς χρυσόν διά τήν κατασκευήν τοΰ Σ. II. Δ. Σ
60,174 40
60,174 40
"Εντοκος κατάθεσ. Δημ. είς τραπ. γραμμ. διά τήν κατασκευήν τοΰ Σ. Π. Δ. Σ
58,816 40
58,816 401
Καταθέσεις ύπό προθεσμίαν καί διαρκείς............................ ...............................
120,452,424 47 120,166,166 28
Ααχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3
0/θ είς χρυσόν..........................................
39,225,120 —
39,225,120 —
»
»
·
2 Vi °/ο είς τραπεζικά γραμμάτια..............
20,239,700 — 20,239,700 —
Υπηρεσία λαχ. δανείου Τραπέζης 3
% είς χρυσόν..........................................
1,813,986 —
1,806,648 —
2 */2 % είς τραπεζικά γραμμάτια................310,257 50
316,275 —
Καταθέσεις ταμιευτηρίου
16,303,357 61
15,942,006 56
Διάφοροι λογαριασμοί . .
728,76! 85
896,632 92
Διάφορα.............................
8,694,294 40
8,431,296 73
Δραχμ
414,849,255 09 413,021,658
Έν Ά&ήναις, τϋ JS'u ΝοβμβρΙον 1910.

Ό ΔιευΟ. τοΰ Λογιστηρίου

Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ
ί

3 - ΟΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:

ΊΘ^ΙΟ

31 ’Οκτωβρίου
1910

ΕΓδ ΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Τ'ΤΙ τττττττττττ
ΕΟΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΛΑΟΣ ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ'
MELUE LUISE COLLIN
Καταθέσεις είς τραπεζικά

γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν οψει
ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται
παρά τε τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοϊς ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκω.
1 1)2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν διί'ει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσοΰ
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 ταϊς ο)ο κατ' έτος
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταϊς
ο)ο.. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά εξ μήνας τούλάχιστον.
2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
έν έτος τουλάχιστον.
3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
δύο έτη τούλάχιστον.
3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
Τέθθαρα έτη τούλάχιστον.
4 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
έτών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
'Η τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων
πίλων.· Ή γνησία liAPiSIJiH κομψότης, χα'ρις
καί γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Me
lie
*
COLLIN, Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής α
λήθειας. “Οσαι άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν
χάριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής. Συνιστώμεν έκθύμως τό νέον αύτό Κατάστημα.
3 — 'Οδός Μητροπόλεως — 3

Β. Π. ά* Π»
Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών

6.20 π. μ.
7.—

»

8.30
11.30

1.20 μ. μ.

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα
λόπολιν, Κυπαρισσίαν Καλάμας.
Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.
Τοπική διά Κόρινθον.
Διά Κόρινθον Ναύπλιον, Πάτρας.
Ταχεία διά ΓΙάτοας, κατά Δευτέραν κα! Τε
τάρτην .

Άνα^ώοηότς έκ ΙΙατρών
7.10 π. μ.
8.15
»

\

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
φράγκα καί λίρας Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκφ ί
1 λ/a ταϊς % κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
2
»»»»»! έτους
*
2 Ι/g ’»
ν
»
»
»
2 έτών
3
»
»
»
»
»
4: »
4
»
»
»
»
»
5 »
»
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ
έκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς
τό αύτό νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ - 3

11.35

»

6.30

»

3.45 μ. μ.

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην λαί Πα
ρασκευήν.
Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ‘Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα
λάμας, Κεγαλόπολι , Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

’ Αναχωρήσεις έκ Καλαθιών
7.— π. μ.
12.40 μ. μ.

Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα
λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμπια, Με
γαλόπολιν, Τρίπολιν.
·

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.4 5 μ. μ.
4.45
»
6.15
»
7.05
»

8.15

»

Ταχεία έκ Πατρών (οΐς ώς άνω).
Έκ Πατρών, Τοιπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κορίνθου.
Έ; 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα
τρών, Καλαβρύτων,
’Εκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως.
Τριπόλεως, Ναυπλίου.

«ΈΛΕίΑ ΤΡΟΦΗ Α!Α

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑ! ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ
^α
·Μ·ν ΓΑΛΑ
Ο·ι ιιιι—ι ΓΜ

ιι·ιι»τ.'ί.;ιιι,·

Η ΐιι·ιιι
*

ιι··ιι·μιι

ι····

Πωλεοτα.ο ecs δλα τά, ςραρμ-ακεοα, χα,ό ςρίχρμ,αχερτίορε'όοε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Acct τ/ήν Ελλάδα %<xc Κρήτην.

Κ°~ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ_________

LA GRANDE FABRIQUE
S. STEIN
PREMIERE MAISON DEL’ORIENTVENDANTLE MEILLEUR MARCHE

ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ

|

Εικόνες

ΕΝ

7Rno

ΑΘΗΝΑΙΣ,

την

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1910

|

ΤΕΤΧΟΣ 37<
*

Αίγυπτον

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, M ANTE AUX ETC. POUR DAMES & FILLETS
SONNETERIE, CHEMISERIE, PARFUMERIE, GflNTERIE, MERCERIE,
UNSERIE FINE, ARTICLES DE 3LANC, MARSQUINERIE
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC- ETC-

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CON
STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL).

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΦ' ΑΜΑΞΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ TOY GHIZEH

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟ^ΤΑ^ΙΟΝ

“ζτ*

Σ. ΣΤΗ IN
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ

ΕΝ

ΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ

ΤΑΞΕΩΣ

ΕΧΩΝ

ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΑΙΑ ΚΥΡΙΑ2 ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EICK

ΠΛΕΚΤΙΚΗΕ,

ΥΠ^ΚΑΜΙΕΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ,

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ,

EICK

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ Εΐακ ΕΕΩΡΡΟΥ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ? Η ΜΗ ,
EICK CEPMATINA, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICK TAHEICI©YΚΤΛ. ΚΤΛ.

ΚΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)

<

-

__________

?"
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Ώς έμβλημα τής γυναικείας εργασίας καί
πρωτοβουλίας, ή «Ελληνική ’Κπ|0εώρησδξ» εύρεν άκραιφνεΐς θιασώτας, καί έχει
---- ταρτον έτος τής έκδόσεώ; της. Άρχίσασα
μέ μικράν κυκλοφορίαν, αριθμεί σήμερον περί νά έπιδείξη μεθ ’ υπερηφάνειας τά έξαιρετικά
τούς δίσχελίους συνδρομητάς, διαδεδομένη δείγματα έκτιμήσεως, δι’ ών αί Έλληνικαί κοι
ευρύτατα δχι μόνον έν Έλλάδι, άλλά και έν Αιγύ νότητες τής Τουρκίας τής Αίγύπτου, τής Κύ
πτιο, έν Τουρκία, έν Κύπρω και είς δλα τά ανε πρου καί άλλων μερών περιέβαλλον τήν διευθύν
πτυγμένα κέντρα τοΰ έξω Ελληνισμού. Τήν με— τριαν τοΰ ΙΙεριοδικοϋ Δεσποινίδα Ευγενίαν
γάλην αύτήν διάδοσιν, έντδς σχετικώςμικρού χρο Ζωγράφου κατά τάς τελευταίας περιοδείας
νικού διαστήματος, όφείλειβεβαίως είς τήν ένθερ της. ’Ιδιαιτέρως κολακευτική καί λίαν ένθαρρυνμον ύποστήριξιν έκ μέρους ομογενών καί ξένων τική διά τδ έργον τής δεσποινίδας Ζωγράφου
άκόμη, παντού όπου ένεφανίσθη, μέ τήν θέλη- ύπήρξεν ή λαμπρά καί ένθερμοτάτη δεξίτοσις ής
σιν νά δράση πτευματικώς, νά μόρφωση και νά έτυχεν έσχάτως παρά ιών ’Ελλήνων τής Αγγλι
διαπλάση ηθικώς, άλλά τήν οφείλει έπίσης, κο- κής πρωτευούσης.
Μέ τόσας πολυτίμους υποστηρίξεις, μέ τήν
λακΐυόμεθα rd πιστεύωμεν, και είς τδ ποιον αυ
τής, τήν ενσυνείδητον δηλονότι προσπάθειαν θέλησιν τής έργασίας καί τήν ειλικρινή έπιθυμεθ' ής έξ άρχής έπεδίωξε τά γενικά συμφέροντα μίαν τής προόδου, ή «Ίίλλ^νϊκή ’EtCCκαι τδ θάρρος μέ τδ όποιον πάντοτε έξεφράσθη Οεώ,ΟΊ^σος» θά χωρήση πρδς τά πρόσω, πάν
τοτε βελτιουμένη, έδραιουμένη όλονέν.
έπί ζητημάτων εθνικού ενδιαφέροντος.

Ά τοΰ τεύχους τούτου »/ «'Κλλ^νεκή
*Κί»ΐ0εώ4Οϊ}σΐ$» εισέρχεται είς το τέ-

'VZ'

1127

Εντυπώσεις απ© την Αίγυπτον

^λεξτχνδρει^
"Οσον θέλγει τον ταξειδεύοντα ό παραπλεύ- έάν είς τήν άνω περίστασιν είχε δίκαιον ό διευ
ρως της κυανής ταινίας τής διώρυγας τοΰ Σουέζ θυντής τοϋ Γραφείου τής Διώρυγος. Διότι δυσ
διερχόμενος έπ ’ άρκετδν σιδηρόδρομος, κατά τδ τυχώς διά τδν Αιγύπτιον ό συγχρωτισμός του
μεταξύ Πδρτ-Σαίτ και Ίσμαηλίας ταξείδιον, τό με τον Εύρωπαϊον τδν έκαμε ώστε ν ’ άποκτήση
σον τοϋ σφύγγει τήν ψυχήν ή θέα τών χωρίων δλα τά έλαττώματά του χωρίς νά πάρη τίποτε
τών Φελλάχων τά όποια βραδύτερον συναντά.
άπδ τά προτερήματα. Τδν έμαθον νά πίνη κρασί,
Δέν υπάρχει τίποτε περισσότερον άποπνικτι- κονιάκ, ούΐσκι, τδν έμαθον rd παίζη χαρτιά καί
κόν, τίποτε περισσότερον ασφυκτικόν, άπδ τάς είς τήν κτηνώδη φύσιν του, ένεφύσησαν—χάριν
μικράς αύτάς καλύβας αί όποΐαι ώς είδος φούρ τοϋ κέρδους—τδν πόθον τής μέθης διά τού χα·
νων μέ μία μόνον πόρταν, καί χωρίς παράθυρο σίς. Τέκνα τής έρήμου τά όποϊα δέν έγνώριζον
έπικάθηνται τδ έν επι τοΰ άλλου δίκην σωρού παρά τδ κυνήγιον σήμερον είνε δούλοι τών πα
πετρών άτάκτως έρριμμένων επι τής γής. Πώς θών αύτών, καί πλούσιοι καί πτωχοί δίδουν τά
ζοϋν, πώς άναπνέουν, πώς κοιμώνται, πώς ερ πάντα διά τδ χασίς, καί διέρχονται νύκτας ολο
γάζονται οί άνθρωποι αύτοί, (δσον κτήνοι και αν κλήρους παίζοντες χαρτιά, ή μεθυσκόμενοι δταν
θεωρώνται), είνε πραγματικώς θαϋμα. Ίίποτε λείπει τδ πρώτο, μέ κονιάκ και ούΐσκι.
άπδ τούς κανόνας τής υγιεινής, τίποτε άπδ τήν
-Ϋπροσοχήν μέ τήν οποίαν άνατρεφώμεθα, ανα
πτυσσόμενα, ζώμεν. Έκεϊ υπάρχουν δλοι οί φυ
Ή ’Αγγλική Κυβέρνησις έπί μακράν σειράν
σικοί δροι άνεστραμμένοι. Τδ μόνον τδ όποιον έτών άγωνίζεται διά τών πλέον αύστηρών νόμων
διατηρούν άπδ τούς διαιτητικούς κανόνας—χω της νά έμποόίση τήν εισαγωγήν τοϋ χασίς είς
ρίς βεβαίως καί rd τδ γνωρίζουν —είνε ή λιτό- τήν Αίγυπτον. Άλλ ’ ό εύφυής Εύρωπαΐος γνω
της είς τδ τρώγειν. Ψωμί καί μαρούλι, ψωμί καί ρίζει rd τήν συναγωνίζεται καί νά τήν νικά καί
ζαχαροκάλαμο, ή ραπάνι ή τυρί ή πιπέρι καί νά έπιτυγχάνη καί σήμερον δπως καί χθές καί
αλάτι, ή ψάρι παστό, είνε ή συνήθης τροφή δλων ίσως δπως καί αύριον τήν έξάπλωσιν καί διάδοτών Φελλάχων. Διηγούνται μάλιστα τδ εξής σιν τοϋ χασίς απανταχού τής Αίγύπτου. Υπάρ
έπεισόδιον σχετικόν μέ τήν λιτότητα τής ζωής χει είς τήν Αλεξάνδρειαν μουσεϊον είς τδ όποιον
τών Αιγυπτίων,
φυλάσσονται δλα τά είδη διά τών όποιων έγένετο
-Ϋή λαθρεμπορική εισαγωγή τοϋ χασίς είς τήν Αί
"Οταν κάποτε είς τά γραφεία τής Εταιρίας γυπτον. Έκ τούτου μόνον δύνασθε rd φαντατής Διώρυγος, πολλοί ιθαγενείς υπάλληλοι πα- σθήτε τήν ποικιλίαν τών μέσων τά όποϊα μετα
ρεπονέθησαν διά τδ γλίσχρον τοϋ μισθού αύτών χειρίζονται, καί άσφαλώς δέν θά παύσουν νά
άπέναντι τών διπλάσιων μισθών τών Εύρωπαίων, μεταχειρίζονται καί είς τδ μέλλον, έφ ’ δσον άφίό διευθυντής είς άπάντησιν τών παραπόνων τών νει τούτο τδ μεγάλο κέρδος έξ αιτίας τοϋ όποιου
Ιθαγενών έκάλεσεν δλους τούς υπαλλήλους του σημειούνται σήμερον άρκεταί σημαντικοί περιουεις κοινόν γεύμα. Έκεϊ προσέφερεν είς τούς ιθα σίαι Εύρωπαίων είς τήν Αίγυπτον.
γενείς rd λιτά φαγητά τής φυλής των άντιθέτως
*'
■
πρός τά καρυκεύματα τά όποϊα έτρωγον οί ΕύΌ Νείλος ποταμός ό όποιος υπήρξε γνωστός
ρωπαΐοι. Καί δταν έφθασαν είς τούς οίνους άντί
άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων, άφού παρά τών
τής σαμπάνιας ή οποία προσεφέρθη είς τούς ΕύΑιγυπτίων
έλατρεύετο άκόμη καί ώς θεός, ελ
ρωπαίους οί ιθαγενείς έπινον τδ νερό τοϋ Νείλου
καί έκεΐνο οχι διϊλισμένον άλλ ’ άπ ’ εύθείας άπδ κύει τήν προσοχήν τοϋ έπισκέπτου τής Αίγύπτου
τδν ποταμόν. Διά τοϋ τρόπου αύτοΰ ό Διευθυν δπως αί Πυραμίδες, ή διώρυξ τοϋ Σουέζ καί ή
τής τής Διώρυγος έδειξε δτι έκαστον τδν άμείβει ’Αφρικανική Έρημος. Καί δταν μάλιστα αί διά
άναλόγως προς τάς άνάγκας του καί πρός τά φοροι περιγραφαί έχουν έξεγείρει τήν φαντασίαν
βάρη τά όποϊα τού έχει έπιβάλλει ή μόρφωσις τοϋ άναγνώστου τότε περιμένει κανείς μέ τήν μεγαλειτέραν περιέργειαν rd ίδή τδν μυθικόν αύκαί ό πολιτισμός.
τδν Νείλον, ό όποιος καθιστά πλουτοφόρον καί
-ήάκμάζουσαν τήν Αίγυπτον. Καί τδν φαντάζεται
Καί δμως. Μεθ’ δλην τήν λιτότητα είς τήν μέ τδ μεγαλεΐον, καί μέ τδ κάλλος, καί τήν αΐόποιαν ζή ό Ιθαγενής Αιγύπτιος, δέν γνωρίζω γλην παρόντος καί παρελθόντος. Καί δμως ή

πραγματικότης εινε πολύ διάφορος. Είς τάς ρίων της, καί τοΰ Ραμλίου της, καί τών άριστοδχθας του δέν θάλλει δ Αυτός. Είς rd νερά του κρατικών οδών της, καί τών άρχαίων κατακομ
δέν παίζει πλέον ή Νυμφαία. Είς τούς καλαμώ- βών της, καί τοΰ Μουσείου της, καί αύτής άκόμη
νάς του δέν κρύπτεται καί δέν ζή ό κροκόλειλος. τής στήλης τοϋ Πομπηΐου τού τελευταίου λειψά
Οί Άγγλοι, τδ συμφέρον, ή υδραυλική έπι- νου τοϋ σωζομένου έκ τής έποχής τών Πτολε
στήμη, μετεχειρίσθησαν ώς ένα παίγνιον τδν μαίων καί Καισάρων.
Άλλ ’ έάν περιττεύη τδ όμιλεϊν διά τδ παρόν,
Νείλον ποταμόν, μέ τάς επτά άρχαίας έκβολάς
αι7ΐί
ΰπεροκαί τάς αγνώστους πηγάς του. Σήμερον αί πη· δέν είμπορεΐ τις νά παρέλθω
χον
Ιστορικόν
μεγαλεΐον
τής
Αλεξάνδρειάς.
"Ο,τι
γαί του είνε γνωσταί καί αί έκβολαί του περιωρίσθησαν είς δύο καί αύταί άπδ τεχνικός χέΐρας έγεννήθη, δ,τι έζησε καί έλαμψε έκεϊ ύπήρξεν
κατασκευασθεΐσαι. Είνε καταπληκτικώς μεγάλα έκπληκτικόν, ΰπέροχον μέγα. Είς αύτόν τδν λό
τά έργα οΐα συνετελέσθησαν έπί τδν Νείλον πο φον είς τδν όποιον έγείρεται σήμερον τοϋ Πομ
ταμόν. Οί Άγγλοι κατανοήσαντες πόσον πολύ πηΐου ή στήλη υπήρχε τδ πάλαι ό υπέροχος ναός
τιμον είνε τδ νερό του περιεμάζευσαν καί αύτάς τοϋ Σεράπιδος—τοϋ Αιγυπτίου Διδς—δστις καrdg σταγόνας του. Άπεράντους έκτάσεις έρήμου τεστράφη τδ 389 μ. X. υπό Θεοδοσίου τοΰ Αύτάς κατέστησαν γονίμους με τού Νείλου τδ νερό. τοκράτορος.
Έπί τών Πτολεμαίων ιδία ή Αλεξάνδρεια
Έκεϊ δπου ή ξανθή άμμος έκαιε τούς πόδας
τών Ιθαγενών, σήμερον φύεται καί θάλλει ή πρά κατέστη μέγα κέντρον παιδείας καί μαθήσεως.
σινη βαμβακιά, ή όποια μέ τδ άερώδες προϊόν Ή άκμή δέ τού πλούτου της ήτο τόση, καί ή
της πλουτίζει ένα κόσμον ολόκληρον Εύρωπαίων λάμψις τών μαρμάρων τής πόλεως τόσον μεγάλη,
ώστε οί ιστορικοί άναφέρουν δτι οί εισερχόμενοι
καί Αιγυπτίων Ιθαγενών.
είς τήν πόλιν έκάλυπτον διά πέπλου τούς οφθαλ
-γ·
μούς δπως προφυλάξωσιν αύτούς άπδ τδ έκθαμ"Ωστε είς τήν λίμνην Νυάνζα καί είς τήν Άνω βωτικδν μεγαλεΐον της. Η περίφημος Βιβλιο
Νουβίαν καί τήν Άβυσσινίαν δύνασθε ν ’ άνεύ- θήκη καί τδ Μουσεϊον είς αύτήν τήν έποχήν τών
ρετε τδν Νείλον μέ τδ άρχαΐον μεγαλείο ν του. Πτολεμαίων όφείλοντο. Ό Εύκλείδης, ό ΆπελΈκεϊ ίσως θά φύεται άκόμη ή Νυμφαία, καί λής, Δημήτριος <5 Φαληρεύς, ό Στράβων, ό Έρα
έκεϊ άσφαλώς θά ζή ό κροκόδειλος. Έκεϊ άγνδς τοσθένης, ό Θέων, ό Όριγένης, ό Αθανάσιος
καί άμόλυντος, έλεύθερος καί ακράτητος, Ισχυ καί ή μεγάλη Ύπατία άνέδειξαν μέ τήν υπερο
ρός καί μεγάλος θά χύνεται είς τάς πεδιάδας καί χήν τού πνεύματός των τήν μεγάλην έκείνην
θά ποτίζει τήν γήν πού θέλει χωρίς rd μετα έποχήν καί συνέδεσαν μέ δεσμούς άρρήκτους τδ
Ελληνικόν πνεύμα μέ τδ ιστορικόν Αιγυπτια
στρέφω τδν ρούν του τοϋ άνθρώπου ή δύναμις.
Είπον άγνδς καί άμόλυντος, και ένθυμοϋμαι κόν παρελθόν.
τώρα ποιαν έντύπωσιν προξενεί ό πρασινωπός
καί άκάθαρτος ροϋς του δταν ιδίως διέρχεται άπδ
‘Η δόξα τοϋ "Ελληνας στρατηλάτου θά βατά μικρά χωρία τής Αίγύπτου. Καί έν τούτοις
αύτό τδ νερό τδ πράσινον, τδ άπεχθές είς τήν ρύνη άκόμη καθ’ δλους τούς αιώνας έπί τής
θέαν δέν ποτίζει μόνον τήν γήν, dZ2d καί τούς ζωής τής Αίγύπτου. Είνε άληθές δτι τά άχανή
Ιθαγενείς. Είς τήν όχθην τοϋ ποταμού καθ ’ δλας καί μεγαλοπρεπή βασίλεια τά όποια ΐδρυσεν
σχεδόν τάς ώρας τής ημέρας υπάρχει πλήθος είς τήν χώραν αύτήν τοϋ Πτολεμαίου Φιλαδέλκατοίκων. Αί γυναίκες πλένουν τά ένδύματά των, φου ή μεγαλουργός φαντασία δέν υπάρχουν πλέον
οί άνδρες τά ζώα των, οί πωληταί rd μαρούλια σήμερον. Τά ίχνη τοϋ άρχαίου Μουσείου καί
των, ή rds καραβάνας των, οί άγωγιάται τά πό αύτά έξηλήφθησαν. Ή φήμη τής Αλεξανδρινής
δια των, καί είς τήν αύτήν γραμμήν σβύνουν βιβλιοθήκης ανήκει καί αύτή είς τδ παρελθόν
τήν δίψαν των αύτοί οί ίδιοι άνθρωποι πίνοντες καί διά τούς άνθρώπους τού πνεύματος άπομέδ,τι άκάθαρτον δύναται νά φαντασθή τις. Καί νει αύτη ώς μυθικωτέρα κυψέλη τήν όποιαν δέν
οί Άγγλοι προφυλάττουν τούς Φελλάχους άπδ είνε δυνατόν νά έπανεύρωσιν είς τάς πεζάς ημέ
τδ χασίς καί ζητούν υπευθύνους δταν έκρήγνυ- ρας μας. Άλλ ’ αν έσβυσε καί κατεστράφη δ Φά
ρος ό όποιος μέ τήν τέχνην τοϋ Κνιδίου Σωται ή χολέρα έν τω μέσω αύτών..........
στράτου έφθανε rd φωτίζη είς μίαν τόσω μακρυνήν άκτϊνα τούς ναυτιλομένους τής έποχής
Είς τάς πετακτάς αύτάς έντυπώσεις δέν υπάρ έκείνης, καί αν δέν περιπλέουν σήμερον αί τεσχει θέσις did περιγραφήν τής ’Αλεξάνδρειάς. σαρακοντήρεις ναύς τάς Έλληνικάς θαλάσσας
Άλλως τε τήν Έλληνικωτάτην ’Αλεξάνδρειαν καί δέν φέρουν νίκης καί δόξης μυνήματα, είς
δέν πρέπει rd περιγράψη τις πρός Έλληνας τήν Αίγυπτον δμως ύψώθη σήμερον ό νέος Φά
άναγνώστας. Τήν γνωρίζομεν δλοι τόσον καλά ρος τοϋ άγνοϋ καί μεγάλου πατριωτισμού, είς
καί τόσον πολύ ώστε νά περιττεύω καί ή περι τήν Αίγυπτον παντοπορεϊ, ζή καί άκμάζει τδ
γραφή τών λιμένων της, καί τών μεγάλων κτι νέον πνεύμα τοϋ συγχρόνου Ελληνισμού, καί

1128

εις πυκνόφυλλου και πολυσχιδές όένόρον άνυψούμενον, εκπρόσωποί τό αθάνατον πνεύμα και
την πρόοδον και μεγαλουργίαν τής ’Ελληνικής
φυλής.
ΊΙ ’Αλεξάνδρεια ώς μία μεγαλοόπολις όπως
και τδ Κάϊρον έχει τήν κίνησίν της, τήν ζωηρό
τητά της, τδ ιδιαίτερον θέλγητρου της, Ιδίως
κατά τάς εσπερινός ώρας. Δέν θά λησμονήσω
δμως μίαν έντύπωσιν οδυνηρόν, τήν όποιαν
γίσθάνθην κατά τάς πρώτας ημέρας ή μάλλον
εσπέρας τής έκεϊ άφίξετός μου. Διεργόμενοι ένα
τών κεντρικωτέρων δρόμων, τήν οδόν Ραμλίου,
συνήντησα σειράν γυναικώ)' με τά βαμμένα πρό
σωπα και τούς άταιδεϊς τρόπους, αί όποΐαι έπερίμενον έκεϊ τόν εραστήν τής στιγμής. "Ολαι αύτα'ι ήσαν γυναίκες νέαι, Ισχυραί, ϊσως μορφωμέ
νοι, αί όποΐαι εις τούς ρυπαρούς έρωτας κατέτριβον τήν ζωήν.
Δέν εΐξεύρω ποϊαι περιστάσεις έδημιονργησαν
δλας αυτός τάς π επτωκυΐας γυναίκας. "Ισως
πολλοί έξ αυτών νά ειχον συγκινητικήν και λυ
πηρόν τήν ιστορίαν των. Φαντάζομαι δμως δτι
μία διαφορετική ανατροφή τής παιδίσκης, μία
θετική μόρφωσις τής κόρης, μία ώθησις τής
νεάνιδος πρδς τήν εργασίαν καί τήν δημιουργίαν
εντίμου μέλλοντος θά ήδύνατο νά περιορίση κατά
πολύ τδν αριθμόν τών γυναικών αυτών, αί όποΐαι
σπαταλώσαι τδν ολίγον χρόνον τής νεότητάς των
δέν κερδίζουν παρά ένα βίον δυστυχίας και εν
τροπής.........
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΛΟΝΑΙΝΠι
Όλίγαι λέξεις διά τάς Ελληνίδας τοϋ Λονδίνου καί
άνάγκαΐαι καί διδακτικοί θτι ήσαν. Συνήθως οί γρά-

ψαντες περί Έλληνίδος έν γένει έπεφύλαξαν όλους
τους επαίνους των διά τάς έν τή ημεδαπή Έλληνίδας παραβλέψαντες τάς έν τή αλλοδαπή αί όποΐαι πυλυειδεϊς έπίσης παρέσχον υπηρεσίας εΐς τδ έθνος.
Εάν άρχίσωμεν άπό τάς ελληνίδας τοϋ Λονδίνου,
τολμώ νά εΐπω, ώς γνωρίζουσα καλώς καί τάς μέν καί
τάς δέ, καί χωρίς νά θεωρώ) ότι οϊδέ τδ παράπαν έκ με
ροληπτικού πνεό/ιατος τίγομαι, ότι δύναμαι νά έγκοηιιάσω αύτάς ώ)ς γυναίκας όπερεχούσας έν πολλούς τώ>ν
άλλων Έλληνίδων.

Καί αί μέν καί αί δέ είναι εΰπαίδευτοι' ή παιδεία
όμως τών έν Λονδίνφ Έλληνίδων είναι πλειότερον
υγιής, διανοίγουσα εις αϊτός εϊρίν ορίζοντα, άντιλαμβανομένας, ότι τδ ιδεώδες τής γυναίκας δέν έγκειται
μόνον εΐς ανταλλαγήν έπισκέψεων καί εΐς κενά φλυα ■

ρήματα καί κακολογίας, άλλ' εΐς κάτι υψηλότερου και
εϊγενέστερον. Έχονσαι ύπ’ οψιν ότι «Καί πατρδς καί
μητρός καί τών άλλων προγόνων άπάντων τιμιώτερον
έστίν ή Πατρίς» άπό τής όποιας ευρίσκονται τόσον
μακράν, δέν λησμονούν τά πρδς αϊτήν καθήκοι τά των,
καί μέ τήν έλπδα νά ϊ'δουν αϊτήν ισχυρόν καί σεβα
στήν μίαν ημέραν, έργάζονται άναμένονσαι.
Γεννηθεΐσαι καί άνατροφεϊσαι έν Αγγλία αί πλείσται δέ έξ αϊτών μηδέποτε θέσασαι τδν πόδα εΐς τήν
λατρευτήν Ελλάδα, δέν είναι δι’ αϊτό όλιγώτερον

γνήσιοι Έλληνίδες τήν καρδίαν, δεΜ’ίουσαι έμπράκτως εις έκάστην παρουσίαζαμένην περίστασήν τά πληRivista del servizio minoraio δημοσιροΐντα τήν ψυχήν των εϊγενεή καί πατριωτικά αισθή
σιει'ει στατιστικήν της κατά τό 1908 παραγω
ματα.
γής ορυκτών έν ’Ιταλία. ΆνήλΒεν εΐς 539,120 τόνΉ ευεργετική δρασις των είναι ήδη γνωστή εις τά
νους ή έξόρυξις σιΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΥΚΤΩΝ δήρου) 17 842 τύν.
διάφορα έν Έλλάδι φιλανθρωικά ιδρύματα τά υπό
ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ
ή τθ- σιδηρΟμαγγα.
τήν ύψι\λήν προστασίαν τής μεγαλοκάρδου σεπτής
νησιού, 2,750 ή τοΰ μαγγανησίου 106,629 τοΰ χαλημών Άνιίσσης διατελοΰντα.
κοΰ, 46,649 τοΰ μόλυβδου, 152,254 τοΰ ψΛ’δαρ«Σύλλογος Φιλανθρωπικός ’Εργασίας» συσταθείς
γνρου, 2,821 τοΰ άργυροφόρου αντιμονίου, 241 τοΰ
κασσιτέρου 131,721 τοΰ πυρίτου και εΐς 12,914 πρό έτών άπδ τάς μαλλαν έξεχούοας έπί μορφο'ιοει και
τόννους ή έξόρυξις τοΰ γραφίτου.
αρετή Κυρίας καί Δεσποινίδας, χωρίς προεδρεία καί
Τώ 1908, πέντε εργοστάσια, κατέχοντα οκτώ υψη αξιώματα, έργάζεται άόκνως εις τήν κατασκευήν θερ
λούς κλιβάνους, παρήγαγον 112,924 τόννους χυτοΰ
μών ενδυμάτων. τά όποια αποστέλλει δίς τοΰ έτους
μετάλλου. Προσέτι, ή ιταλική βιομηχανία κατειργάπρός τους έν Έλλάδι απόρους αδελφούς.
σθη 362,509 τόν. σιδήρου, 436,674 χάλυβος, 18,
280 χολκοΰ, ' 26,003 μολΰβδου, 602 αλουμινίου,
’Ακόμη καί μέχρι Κύπρου έφθασεν ή αγαθοποιός
345 τόννους αντιμονίου κλπ.
χειρ των. Ύποδεΐξαντος τοΰ κ. Ε. Χατζηϊωάνου,
Έκ 37 ορυχείων έξηχθήσαν 480,029 τόννοι γαιάν
βουλευτοϋ τής Μεγαλον ήσου ταύτης παρεπιδη μοΰντος
θρακας, ανθρακίτου λιγνίτου κλπ. Παρήχθησαν δέ
και 708,842 τόννοι κώκ εργοστασίων αεριόφωτος και έν Λονδίνφ αί καλαί καί εϊγενεϊς Έλληνίδες έσπευ105,000 τόν. κώκ μεταλλουργικού. 'Η εΐς ’Ιταλίαν σαν νά ύποσχεθοΰν τήν αποστολήν τής έργασίας των
εισαγωγή γαιάνθρακας άνήλθεν εΐς 8,452,320 τόν διά τό ερχόμενον έτος εις τους πτωχούς τής Αάρνακος,
νους, ή δέ εξαγωγή εΐς 46,774 τόννους.
οντω δέ κατά τό προσεχές Πάσχα δάκρυα συγκινή-
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σεως και χαράς θά χύσουν υπόδουλοι Έλληνες, βλέποντες ότι αί έν ’Αγγλία Έλληνίδες ένθυμοϋνται καί

αϊτούς, όταν αί άλλαι Έλληνίδες έλησμόνησαν τήν

ϋπαρξίν των.
Αί άποτελοϋσαι τόν έργατικόν σύνδεσμον Κυρίαι
συνάζονται άπαξ τής εβδομάδας κατά διαδοχήν εις έκά
στην οικίαν ράπτουσαι καί κόπτουσαι διά τής ιμαλλίδος
και .... τής γλτόσσης, όμιλοϋσαι ούχί κενά φλυαρήματα
τόσον συΐ'ήθη εις σνναναοτροφάς γυναικτον, αλλά διά
ζητήματα άντότερα εθνικά καί γλωσσικά, ποικιλλόμενα

βεβαίως καί όιά χαριτολογημάτων. Ίά μέλη τοϋ συν
δέσμου συνεισφέρουν πρός αγοράν υφασμάτων καθώς
καί άλλαι έρίτιμοι κυρίαι, μη άνήκουσαι εΐς αύτόν,
προθυμοποιούνται νά συνεισφέρουν εις είδος αν όχι
εις έργασίαν.
’
Καταγίνονται καί εις άλλα φιλανθρωπικά έδώ έργα,
σκορπίζουσαι παρηγοριάν καί χαράν εΐς πολλάς πτω

σίαν καί τό θρησκευτικόν του αίσθημα, διότι άντελήφθη άκρι6ώς τόν Χριστόν, καί ώς ’Εκείνος μετά μετριοπάθειας καί
άνεκτικότητος άνέτρεψε τήν Ρώμην καί τάς θηριωδίας της,
ούτω καί ό Τολστόη, διά περιορισμού τού έργου του εις ηθι
κήν άναμόρφωσιν τού Ρωσσικού λαού, θά συντρίψη μίαν
ήμέραν τήν Ρωσσικήν τυραννίαν, χωρίς καν νά τό έννοήση
αυτή. Μεταξύ όμως τού έργου τούτου καί τής έπιθυμίας τών
φοιτητών, ϊνα ύ κ. Μ. Εύαγγελίδης καθηγητί|ς τής φιλοσο
φίας, τούς όμιλήση περί τού Τολστόη, ώς φιλοσόφου, βε
βαίως ύπάρχει μεγάλη διαφορά καί δικαίως ό κ. Εύαγγε
λίδης τούς παρεκάλεσε νά μή ανοηταίνουν, διότι τούτ’ αύτό
ανόητον είνε νά θέλη τις νά κατατάξη τόν Τολστόην μεταξύ
τών φιλοσόφων καί άνό.,τον είνε νά όμιλή τις περί τής με
γάλης τέχνης τού Τολστόη καί τής δεινότητάς του ώς μυθιστορηματογράφου. "Ετερον έκάτερον: ό Το).στόη ήτο μέγας
ώς φρόνιμος άνθρωπος, κατέστη δέ μεγα?.είτερος ώς παρά
δειγμα ηθικής καί κατηχήσεως, ήτο μέγας καί ώς ήρως, αν
τιτασσόμενος πρός τόν όγκον τής άμαθείας καί τής τυραννίας,
τό μεγαλείον όμως τούτο, βεβαίως όσον μέγα καί άν ήτο,
δέν ήτο δυνατόν νά τόν κάμη, μέγαν καί εις ότι δέν ήτο.

χός οικογένειας.
Ύπηρετοΰσι έπί έτη εις συσείτια, τά όποια ή πρω
τοβουλία τών δημοτικώ>ν συμβούλων ή ή Ιδιωτική φι
λανθρωπία άνήγειρεν διά τά σχολεία, εΐς τά όποια χι
λιάδες απόρων παιδιών τρέφονται, εύλογοϋντα τάς

όβράς χεΐρας, αΐτινες υπηρετούν αύτά.
Έν τοιοΰτον συσείτιον έπιθυμεΐ ή καρδία μου διά
τό ’Αρσάκειου και τά άλλα δημοτικά σχολεία, εις τά

όποια φοιτούν τόσαι χιλιάδες άπόρονν έστερημένων
πολλάκις προσφαγιού. ’Αντί ενός δεκαλέπτου θά έ]δύναντο νά έχουν θερμήν καί θρεπτικήν τροφήν, ήτις ένδυναμοτνουσα τό σώμα θά ένίσχυε καί τό πνεύμα πρός
αντοχήν καί μελέτην.
’Επιφυλάσσομαι νά έπανέλθο) προσεχώς έπ ’ αϊτού
τού ζητήματος, όπερ είναι έκ τών σπουδαιοτέρων.
Πρός τό παρόν άρκοΰμαι νά έπαναλάβω, ότι αί
Έλληνίδες τοϋ Λονδίνου όσον μακράν καί αν ευρίσκον
ται δέν υστερούν εις πατριωτισμόν καί φιλανθρωπίαν
ήτις είναι τόσον έμφυτος εΐς τήν γυναικείαν ψυχήν.

Λονδϊνον.

ΟΛΓΑ Δ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΛΗΙΜΕί ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18’. AlfiNA

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΑΒΑΝΑ - ΜΗΝΙΑΤΗ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Τω 1832 ό Άδαμ μετά τής συζύγου καί τής Μα ρ

γ αρ ίτ ας μετέβησαν εΐς τό Μάδρας :
Τό κλίμα δέν ήτο εύνοϊκόν διά τήν Λαίδυ Άδαμ καί
ούτως μετά τ.να χρόνον έπέστρεψεν εις Εϊρώπην μετά
τής Μαργαρίτας καί άπεκατεστάθη εις Ρώμην άπό τού
1833 μέχρι τού 1845. Πλήν, ούχί διαρκώς, καθότι
έπανειλημένως έπεσκέφθησαν τό Αονδΐνον, τους Πα-

ρισίους, τήν ’Ελβετίαν κλ. Ταμ 1841 μετέβησαν καί
εις τήν Κέρκυραν. Σημειωτέου ότι οϊδέ τόν Λόρδ
Άδαμ εϊνόησε τό κλίμα διό έμεινε μόνον τέσσαρα καί
ήμισυ έτη καί παρητήθη τής υψηλής ταύτης θέσεως
και μετέβη καί αϊτός εις Ρώμην. Μόνον Στρατηγός
πλέον, γεμάτος άπό τιμάς. Διήρχετο τήν χειμερινήν
έποχήν εις τήν Φλωρεντίαν. 'Ή σύζυγός του άπέθανε

τω 1844 καί αϊτός τω 1853.
Ή Μαργαρίτα μας τά μέγιστα έλυπήθη διότι
Α ΛΑΟ πράγμα είνε ό ήρως καί ClIJ.o ό στρατηγός, όπως
** άλλο τι είνε ό ηθοποιός καί ό έκτελεστής μουσικής, άλλο
δέ ό συγγραφεΰς καί ό συνθέτι^. Έπίσης άλλο πράγμα είνε
ό γενικός ήθικολόγος καί άλλο
ΜΗΝ ΑΝΟΗΤΑΙΝΕΤΕ χριστιανός, άλλο δέ ό φιλότι
μος έπιστήμων ό προσθέτων κάτι
εις τήν επιστήμην, και. ά£ιών νά καταλάβη θέσιν εΐς τόν κύ
κλον, τόν τόσον στενόν, τών πρωτοτυπησάντων εις επιστήμην
τόσον δύσκολον εις πρωτοτυπίας, Καί έπί παραδείγματι,
ό Τολστό.,ς, ήτο όντως μέγας άνθρωπος, μέγας Ρώσσος, ήτο
μορφή καί χαρακτήρ μοναδικός διά τήν Ρωσσίαν, ήρως ά>^ηθινός, μεγάλου ηθικού άνθρωπος, τό ίδιάζον του ιδίως
ήτο ή έκ φρονήσεως συντηρητικότης, ή άπό σκοπού ειρηνική
σταδιοδρομία του, καί τούτο έν μέσω κακοδαιμονίας διοι
κητικής ώς ή Ρωσσική, έν μέσω αναρχισμού, ού δμοιον δέν
είδεν ή άνθρωπότι,ς. Καθ’ ήν στιγμήν ό Τολστόης, μετά τή;
μεγα).ειτέρας άπαθείας άντεμετώπιζεν τήν τσαρικήν δικτα
τορίαν, ουδέποτε πτοηθείς, έξ αντιθέτου κατώρθωσε νά χαλιναγωγήση τά αναρχικά πνεύματα καί νά δημιουργήση
νέαν σχοίκήν σωτηρίας, διά τής έπιδολής τών ιδεών, αϊτινες
όσον άπαλώτεραι είνε τόσον ριξικώτερον άνατρέπουν τό έδα
φος, άκριβώς ώς διασπά τό έδαφος ό βλαστάνων σπόρος.
Εις τούτο ιδίως ό Τολστόης είνε μέγας, ώς πρός τήν Ρωσ

είχε χάσει τους εϊιεργέτας της, τούς προστάτας της'
άλλ’ ή μνήμη αϊτώιν καθημερινώς ήτο εις τόν νοΰν
της. Αί διάνοιαι αί έκτακτοι είνε πάντοτε προσηλω
μένοι καί πρός τους εϊεργέτας τονν, είνε εϊγνώμονες'
μόνον οί ποταποί λησμονούν τάς εθεργεσίας και είνε

άγνώμονές.
Ή Μαργαρίτα όμως ήτο ζηλευτή νύμφη, φυ
σικά' καί λόγφ τής διανοίας και λόγερ τής καλλονής
καί λόγφ τής κοινωνικής θέσεώς της. Πολλοί ήσαν
συνεπώς οί μνηστήρες καί έκ τών τά πρώτα φερόντα)ν'
έπί πλούτω έξέχοντες καί έπί οικογενειακή αίγλη.
’Αλλ’ ή Μαργαρίτα άπέστερξε πάντας καί συνεζεύχθη
τω 1844 τόν Κεφαλλήνα Γεώιργιον Μηνιάτην, μέ. τόν
όποιον έσκέφθη ότι ήδύνατο νά είνε εύτυχής καί πράγ
ματι διήλθεν εϊτυχή ζωήν. "Ο Γεώργιος Μηνιάτης
είχε κλίσιν εις τήν ζωγραφικήν καί μετέβη εΐς τήν
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Ρώμην προς τελειοποίησιν τής τέχνης του και έφοίτα
.»στενόν δτι πολά δύναταί τις ν’ άποκτήσει θέλων
είς τήν σχολήν τών 'Ωραίων Τεχνών. Γενόμενος ό
»καί οίδέποτε παρέλειψα τοϋ νά θέλω μανθάΜηνιάτης σύζυγος τής Μαργαρίτας Ά λ β ά ν α,
νν ο υ σ α διά ν ά προοδεύσω. "Ενας γέρων πρόσπολύ έπωφελήθη και είς αύτήν οφείλει τήν περαιτέρω
κφυξ Πίνελ τό όνομα ύπήρξεν ό διδάσκαλός μου τής
αύτοϋ μόρφωοιν, πρόοδον αμα δέ και προαγωγήν καί
ι γαλλικής. Μέ τούτον άνέγνωοα τούς κλασικούς γάλκοινωνικήν θέσιν του. Μετά τούς γόμους, τό εύδαίμον
»λους καί έμελέτησα τήν φιλολογίαν. Ό έκ Νεαπόλεως
ζεύγος περιήλθε τάς οπουδαιοτέρας πινακοθήκας τής
»Καστανιάνης μ' έδίδαξε τό πρώτον τήν μουσικήν,
'Ιταλίας καί συχνά ήσαν τά ταξείδιά των χάριν μελέ
»(είς τήν Νεάπολιν έπειτα έλαβα διδάσκαλον διάσητης μάλλον παρά άναψυχής.
νμον). — Μή θέλοντες νά άπομακρυνθώσιν άπ’ έμέ
Τόπον διαμονής εξέλεξαν τήν Φλωρεντίαν, γεμά»οί θείοι μου, τή συναινέσει τών γονέων μου, μέ πατην άπό επιστημονικά, καλλιτεχνικά καί φιλολογικά
»ρέλαβαν μαζί των είς τάς άνατολικάς Ινδίας, δπου
κέντρα’ πρωτεύουσα τής Τοσκάνης καί άπό τον 18’6'3
»ό στρατηγός "Αδαμ έγένετο Κυβερνήτης Μάδρας.
έως τον 1871 προσωρινή πρωτεύουσα τοϋ ίταλικοϋ
νΕίς τήν ακολουθίαν του ήτο καί ώς ιδιαίτερος ιατρός
βασιλείου.
»μας ό Ιταλός έπιστήμων ό δόκτωρ Μπέντζας (Βοη'Ως ζωγράφος εΐργάσθη ό Μηνιάτης καλά. Πολ»ΖΆ) ό όποιος ειχεν νπηρετήση ώς ιατρός εις τόν άγλάκις εκαλείτο ώς κριτής διαγων σμών καλλιτεχνικών.
»γλικόν στρατόν 12ψ Ούτος έννοήσας τήν μανίαν
'Ο Μηνιάτης έγεννήθη έν Άργοστολίω τφ 1820, (Ά
»μου διά τήν μελέτην, εύηρεοτήθη νά μέ διδάξη τά
στε ήτο έν περίπου έτος μεγαλήτερος τής συζύγου του
>;
στοιχεία τών φυσικών έπιστημών αν καί είχον άγΜαργαρίτας 11).
νγλίδα διδάσκαλον. Μαζί του άνεγνώσα καί τούς
-^·
* κλασικούς, περί τών οποίων ήτο έμπειρος. ‘Εν τούΆπό τοϋ 1880 συνεδέσαμεν φιλίαν μετά τής έξο »τοις έμελέτουν τήν μουσικήν πάντοτε μέ τόν δ.δά
χου συμπολίτιδός μας, έτηρήσαμεν άλληλογραφίαν μέ σκαλον Tscherpel.
χρι τών τελευταίων τοϋ βίου αύτής. Τοΰτο ήτο εύτύ(ακολουθεί)
ΣΠΥΡ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ
χημα, διότι έκ τών πολυτίμων έπιστολών της, θά δημοσιεύσωμεν έν μεταφράση τά αποσπάσματα έκεϊνα,
τά όποια περιγράφουν έαυτήν.
ΣΟΝ και αν εϊμεθα δ πλέον ελεύθερος λαός τοΰ
Τή 26 ‘Ιανουάριου τοϋ 1881 μάς άπέστειλε μα
κόσμου, παραδόξως πολλά ζητήματα τά κρίνοκράν έπιστολήν έν ή πρός τοΐς αλλοις μάς έγραφε.
μεν μέ πατρικισμόν αύστηρότερον και τοϋ πατρικι«-...Καθ' δλον μου τόν βίον πάντοτε έμελέσμοΰ της Ρώμης. Φο»τησα καί ποτέ μέ κανονικότητα, παρά μόνον
ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
βοΰμαι δτι τό έπεισόδιον
»δταν έγά> ή Ιδία, αργά, νπετάχθην υπό τήν αύστηΤΟΤ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ τοΰ Συντάγματος, τό έ»ράν πειθαρχίαν τοϋ συγγραφέως. Έμαθα τάς διακρίναμεν και αυτό ώς
»φόρους νέας γλώσσας, τάς όποιας σχεδόν δλας γνω- σχέσιν ενός αριστοκράτου και μιάς δούλης, res, ώς
νρίζω, είς τήν ιδίαν Κέρκυραν, δπου έγεννήθην. Εί- θά έλεγον οί Ρωμαίοι. Ή κ. Τσιμπούκη, εις τήν συν-

fcai νά άγοράζωμεν τόσον εύκολα τάς περιποιήσεις
μας καί τάς υποσχέσεις μας. Τό δτι δ νόμος άφήκε
είς ήμάς πλεϊστα δσα κενά, ώστε νά διαφεύγωμεν έπιβεβλημένας υποχρεώσεις, τοΰτο βεβαίως δέν είνε
άπόδειξις δτι δέν διαπράττομεν έγκλημα. "Οπως δή
ποτε καί αν είς άνήρ παρέσχεν τάς περιποιήσεις του
είς μίαν γυναίκα, δπως δήποτε καί άν έξεδήλωσε τάς
διαθέσεις του, ή έπέτρεψεν εις τήν γυναίκα νά έλπίζη
επ’ αύτοϋ, παρέσχεν είς αύτήν βάσιν νά στηρίξη
κεκτημένα δικαιώματα νομιμώτατα καί λογικώτατα.
Άπόδειξις, νομίζω, τών λόγων μου είνε δ τελευταίως

ΰπό τής Γαλλικής Γερουσίας ψηφισθέίς νόμος, δι’ ού
έπιτρέπεται καί ή άναζήτησις τοΰ πατρός. Πάσα οίαδήποτε ΰπόσχεσις άποδεικνυομένη, ή πάν οίονδήποτε
αίσθημα εις έπιστολήν τοΰ άνδρός έμφαινόμενον, ένδεικνΰον τάς ΰποσχέσεις τοΰ άνδρός, συνεπάγεται ΰποχρέωσιν πλέον, νόμιμον και ή χειρ τοΰ νομοθέτου
έπιπίπτει βαρεία. Τό δίδαγμα μετά τήν ’Ιταλίαν δί
δει εις τόν κόσμον ή Μεγάλη καί άκένωτος είς προό
δους καί ήθικάς έκλάμψεις Δημοκρατία. Τόν νόμον
αύτόν έψηφισαν οί Παρίσιοι, ή πόλις ή άσύδοτος καί
έλευθέρα, ή κατηγορουμένη ώς κέντρον άνηθικότητος.

Ήθέλησε νά φΰγη μακρυά άπό τά πλούτη, άπό
τή δική του λίγο ύπεφερτή ξωή, άπό τούς αιω
νίους του έπισκέπτας, άπό τή δόξα του, τήν οικο
γένεια νά φύγη μακρυά—άλλ’ ώ τί είρωνία καί
ή οικογένεια, καί οί φίλοι, καί οί θαυμασταί, καί
οί παντοτινοί ένοχλητικοΐ δημοσιογράφοι έτρεξαν άπό πίσω του, τόν έκηνύγησαν μέ άπόφασι
νά τόν εΰρουν, νά τόν έρωτήσουν, νά μάθουν άπ’
αύτόν τόν ίδιον γιατί έκαμε αύτό τό τελευταϊον
βήμα' καί ή δόξα του τόν ήκολούθησε καί γέ
μισε δλον τόν κόσμον—τεράστια, μεγάλη, άτελείωτη!
Όλοι σκέπτονται τή μεγ-άλη τραγωδία τής ψυ
χής του καί έρωτοΰν—γιατί τό έκαμε.
Άλλά μήπως μπορεί νά δοθή λύσις είς αύτό
τό αίνιγμα τό όποιο θά μείνη αϊώνίο αίνιγμα γιά
μάς ; γιατί αύτός, ό όποιος—ό μόνος—ποΰ μπο
ρούσε καθαρά, είλικρινά νά μάς τό λύση δέν μιλεί
π’ά καί—φρικτό καί νά τό πή κανείς—έσιώπησε
γϊά πάντα. Αύτοί ποΰ τόν έκηνύγησαν άλλοι άπό
λατρεία, άγάπη, θαυμασμό, άλλοι άπό ένδιαφέρον, περιέργεια τόν βρήκαν στόν δρόμον άνάμεσα στή παλείά του ξωή καί τή καινούργια, τόν

Ο

»χον αφορμήν νά γυμνασθώ συνομιλούσα μετά άνθρώ»πων λαμπρών καί εύφυών, οϊτινες έσύχναζον τήν
»συναναστροφήν τοΰ Λόρδ Μεγάλου Άρμοστοΰ Σίρ
« Φρειδερίκου Άδαμ, συζύγου τής θείας μου Νίνας Πα»λατιανοΰ οϊτινες μέ είχον ώς θυγατέρα των άπό τής ήλι»κίας δύο έτών. ‘Ιδίως ό θεϊός μου Λόρδ είχε δι’ έμέ
»τήν τρυφερωτέραν άφοσίωσιν. Αύτή ή άγάπη του
»άπό έμέ άντιμείβετο μέ ένθουσιώδη άφωσίωσιν, καί
»τοϋτο υπήρξε ή θεμελιώδης βάοις τής ηθικής μου άνα»τροφής. Τά διδάγματά του υπήρξαν ό οδηγός τής
» πρώτης ηλικίας μου. Μεταξύ τών δύο μας, ήτο άγάπη
καί σεβασμός είς τάς λεπτάς ιδιότητας τής τε καρδίας
*καί αύτομάτου εύφυιας. Προσεπάθηοα νά μορφώσω
»τήν ζωήν μου μέ μίαν Ί δ έ α ν πολύ υψηλήν καί εύογενή περί τής άνθρωπίνης αξίας, τήν όποιαν είχον
ο σχηματίσει είς τόν νοϋν μου,άπό μικράς ηλικίας. Έπί-

είδησιν δλων, δέν είνε άνθρωπος ίσος καί έ'χων τάαΰτά
δικαιώματα πρός τόν κ. Ίωσήφογλου. Ό μέν είνε
πρόσωπον εξαιρετικόν, ένώ ή δέ σκουπίδι απλό. Καίτοι δηλαδή δ νόμος παρ’ ήμϊν άρδην κατήργησε τήν
δουλείαν, καί τήν σατραπείαν, δυστυχώς ΰφίσταται καί
θά ΰφίσταται ή διάκρισις τών ανθρώπων καί πλήρης
άνισότης.’Απαισιώτερον φαινόμενον κοινωνικής νοσηρότητος δέν δύναται νά ΰπάρξη, διότι κοινωνία μή άποδίδουσα τό δίκαιον έξ ανάγκης νοσεί καί παραπαίει.
Μέ ωθεί είς τάς σκέψεις ταύτας ή αφέλεια μετά τής
δποίας ή κοινωνία επιτρέπει είς κάθε άνδρα νά παίζη
μετά τής γυναικός, οίασδήποτε καί δπουδήποτε, ή
έλαστικότης ήμών τών άνδρών, οϊτινες άκόμη δέν
έμάθαμεν, δτι αν μή τι άλλο τουλάχιστον έξ άνδρικότητος δέν μάς έπιτρέπεται, δταν άντιλαμβονόμεθα
δτι δέν δυνάμεθα νά μήν εΐμεθα άδικοι, νά πωλοΰμεν

(11) Περί Μηνιόχου Ιδέ ; Κ ε φ α λλ η ν ι α κ ά Συ μ μικτά τόμον Α’ αεί. 451 — 454 και Σπ. δε Βιάζη Γεώρ
γιο; Μηνιάτης έν Πινακοθήκη τεύχος ΝΣ. τοϋ 1905.

12) Περί τοϋ διάσημου τούτου ΐταλοϋ επιστήμονας, δστις ήλθεν
είς Κέρκυραν ώς ιατρός τον άγγέοοικελικον τάγματος τω 1814
Ιδέ: Ή Νήσος Κέρκυρα ΰπό 1. Πάρτς μετάφρασιν Π.
Βέγια. Κέρκυρα 1892 σελ. 6 κ. τ

ΛΕΩΝ

ΤΟΛΧΤΟ’Γ

Η ΤΡΑΓΩΜΑ ΤΟΥ ΤΟΑΣΤΟΤ
Ή καλωσννη στολίζει τή ζωή’ γιατί
λύει όλας τάς αντιφάσεις, το μπερδεμένο
κάμνει ολοφάνερο, τό δύσκολο-ενκολο,
τό ολοσκότεινο-χαρούμενο.
Λ. Τολστόί.

— Ό Τολτοστόϊ έγκατέλιψε τή Γιάσναγία Πολιάνα—αύτά τά λόγια έφερε σ’δλα τά άκρα τοΰ
πλανήτου ό τηλέγραφος στάς 28 ’Οκτωβρίου. Αί
όλίγαι αύταί λέϊ,εις κατετάραξαν δλον τόν κό
σμον, τόν συνεκίνησαν κατάβαθα γιατί καί ό λίγο
μορφωμένος ήξευρε πώς υπάρχει άνθρωπος—με
γάλος άνθρωπος—ό όποιος ϊ,ή, έργάί,εται, ϊ,ητει,
έρευνα, πονεΐ—πονεϊ ατελείωτα—γΐά όλους μας,
γϊά δλην τήν ανθρωπότητα στήν αγαπημένη του
Γιάσναγία Πολίάνα κοντά στούς αγαπητούς χωρΐάτας, κοντά στήν λατρευτή του γυναίκα, άνάμεσα στούς φίλους, στά παιδιά του. Καί νά έξα
φνα ό Μεγάλος Γέρος, παρ’ δλα του τά 82 χρόνΐα άπεφάσισε νά άφήση δλα καί όλους γιά νά
φΰγη στήν μοναξιά καί έκεΐ νά ξαναρχίση άλλη

ξωή.

βρήκαν άρρωστον, έτοιμοθάνατον.
Τό σώμα άντιστάθη στή γιγάντια άπόφασι τής
|/υχής, ύπέκυψε στόν χρόνον.
Ή πάλη τοΰ μεγάλοθ Γέροντα μέ τόν θάνατον
έγινε σ’ ένα μικρό, στενό, χαμηλό σπιτάκι ένός
τοΰ πΐό συνηθισμένου τής Ρωσσίας σιδηροδρομι
κού σταθμοΰ — Άστάποβο.
Καί πάλιν όποία είρωνία I κοντά ςτήν κίνησι
τής μηχανής, τοΰ σιδηροδρόμου ποΰ μεταφέρει
έδώ κ’ έκεΐ τούς παλαιστάς τής ξωής, αύτής τής
ξωής, τήν οποίαν ό Τολστόί ώς φιλόσοφος άρνεΐται, καί άπό τήν οποίαν μακρυά άπεφάσισε νά
φύγη, στόν μικρόν αύτόν σταθμόν δπου δλα τρέ
χουν, δλα είνε περαστικά έσκόνταψε ό μεγάλος
Γέρος, έσταμάτησε γϊά νά άνασάνη καί κατόπιν
νά έξακολουθήση τό δρόμο του καί...... δέν μπό
ρεσε.
Μόλις έγινε γνωστή ή νίκη τοΰ Θανάτου, ολό
κληρη ή Ρωσσία έπεσε στά γόνατα μπρος στό
πτώμα τοΰ δοξασμένου παιδιοΰ της, δλη ή άνθρωπότης ποΰ έμαθε νά σκέπτεται έστρεψε τό
βλέμμα της πρός αύτόν, συνεκινήθη, έδάκρυσε
γιατί έχανε άπό κοντά της τόν μεγάλον της πο
λίτην. Τόν 7>lv Νοεμβρίου ήμέραν πένθους δλης
τής Ρωσσίας, κάθε πολιτισμένου άνθρώπου, έστα-
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μάτησε ή σκέψις Εκείνου ποϋ ώς μεγάλος καλ
λιτέχνης μάς έδωσε τά αθάνατα άριττουργήματα
«τόν Πόλεμον καί τήν Ειρήνην»—τήν Ίλιάδα
τής Ρωσσίας— τήν «"Αννα Καρένινα»· ποϋ ώς
παιδαγωγός μέ τό έλεΰθερο σχολειό του καί τό
φημισμόνο περιοδικό «Γίάσναγία Πολιάνα» έκίνησε τό ενδιαφέρον όλου τοΰ κόσμου, ποΰ ώς φι
λόσοφος ποτέ δέν έπαυσε νά διδάσκη τήν ’Αγάπη,
τήν Καλωσύνη, τήν ’Αλήθεια.
Τό έργον του είνε γιγάντιον ! χρειάζεται πολλή
μελέτη, καιρός ώστε νά μπορή κανείς νά παρουσιάση καί τήν πΐό μικρή αύτοΰ εικόνα. "Αλλως
τε σήμερον όπόταν νοερά βρίσκεται ό καθένας

στή Γίάσναγία Πολιάνα κοντά στάς χιλιάδας
έκείνας ποϋ μαί,εύθηκαν γιά νά ακολουθήσουν
τόν Μεγάλον Γέροντα στή τελευταία του κατοι
κία ό Πόνος είνε τόσο μεγάλος ποΰ—μέσα ςτή
βαρειά ήσυχία τήν οποίαν γεννά τό Πένθος καί
τήν όποιαν σήμερον οΰτε ή καμπάνα τής εκκλη
σίας ταράττει - μένει μοναχά νά πή και είς μέ
όλη τί] καρδιά του μαϊ,ί μέ τόν Ριυσσικόν λαόν
«αιώνια σου ή μνήμη» μεγάλε Καλλιτέχνα, με
γάλε Διδάσκαλε !
9/Χ1/Ιί)10 ‘Οντέσοα.
ΑΝΝΑ ΣΙΑΙΛΑΤΕΛΛΑΤΟΥ

Κ SESIS THS ΓΥΝΑΙΚΑ
ΕΝ ΤΗ.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου καί τέλος)

Ή πνευματική άγωγή διά νά είνε τελεία (com
plete) όφείλει νά γυμνάζη άπάσας τάς ιδιότητας τοΰ
νοΰ καί νά παρασκευάζη τδ πνεύμα διά παν είδος
σπουδών, άφήνουσα αυτά κατόπιν έλεύθερον νά
έκλέξη τήν μάλλον προσήκουσαν τή ιδία φύσει.
Ή αγωγή, ή καλλιεργούσα όρισμενάς πνευματικάς
ιδιότητας μόνον, φέρει ανισορροπίαν έν τώ πνεύματι
καί αδυναμίαν, τδ δποϊον ακριβώς συμβαίνει είς τάς
γυναίκας. Έκ τών πνευματικών αύτών ιδιοτήτων αί
μέν αναπτύσσονται μέχρι υπερβολής αί δέ διατη
ρούνται έν πρωτογενεϊ καταστάσει.
’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης έλλιποΰς άγωγής είνε
δ’τι ή γυνή δέν κέκτηται ακόμη τάς άρετάς τάς άπαιτουμένας πρδς εντελεστάτην βίωσιν καί δι’ ών θά
ήδύνατο νά δράση έπωφελώς έν κοινωνία οί’αή σημε
ρινή. Πρδ τοΰ γάμου ουδόλως ή έλάχιστα δρά, έγ
γαμος ούσα υστερεί ώς σύζυγος καί μήτηρ, άγαμος
δέ μένουσα στερείται τών απαραιτήτων πρδς έπωφελή κοινωνικήν δράσιν προσόντων.
Τούτο βεβαίως δέν συμβαίνει έν Ευρώπη ένθα ή
αγωγή τών γυναικών είνε θετικωτέρα καί ιδίως προε
τοιμάζει αύτάς κάλλιον διά τών ειδικών σχολών, διά
τδ είδος τής ζωής τδ δποϊον μέλλουσι νά άσπασθώσιν.
Άλλ’ έν Έλλάδι καί έν τή ’Ανατολή έν γένει ή α

γωγή τής γυναικδς δέν είνε αρκούντως σοβαρά λίαν
έπιπολαία μάλιστα, είνε δέ καί ή αύτή δι’ δλας τάς
γυναίκας άδιάφορον έάν δλαι δέν κέκληνται έπί τώ
αύτώ.

«Ή πρόοδος ένδς έθνους, λέγει ή κυρία Δίσπη,
δέν έξαρτάται άπδ τάς πτυχιούχους γυναίκας άλλ’
άπδ τούς μεγάλους άνδρας τούς άνατραφέντας ύπδ
γυναικών.» Άναμφιβόλως· άλλά δέν πρέπει νά έκ-

λαβάνωμεν τούς τυ.νους ώς οίσίαν. Τδ πτυχίον είνε
τι’πος άντιπροσωπεύων ούσίαν ώφελιμωτάτην, γνώ
σεις απαραιτήτους σήμερον. Διά τούτο δέν λέγομεν
δτι ή πρόοδος τών έθνών έξαρτάται άπδ τάς πτυ
χιούχους γυναίκας· άλλ’ απλώς ύποστηρίζωμεν δτι
ή πρόοδος τών έθνών έξαρτάται άπδ τάς γυναίκας
τάς σοβαρώς άναπτυχθείσας είτε πτυχιοΰχοι είνε
αύται είτε μή. Τδ πτυχίον, ούδόλως μάς ένδιαφέρει, ή μόρφωσις δμως ή ούσία έ-νδιαφέρει ήμάς
τά μέγιστα. Θά ήτο δέ πολύ δύσκολον, άκατόρθωτον μάλιστα μία άστοιχείωτος γυνή — διότι
τί άλλο άποκομίζομεν άπδ τά σχολεία ή στοι
χειώδεις γνώσεις—νά άναθρέψη καί διαπλάση έπιτυχώς ένα μέλλοντα μεγάλον άνδρα. Άφ’ ού τόσας
δυσκολίας άπαιτεί ή άνατροφή ένδς κοινής φύσεως
παιδός, πόσας μάλλον θά άπαιτή ή δρθή διαπαιδα
γώγησή τής πολυπλόκου φύσεως μεγαλοφυούς τοιούτου; Πρέπει δέ καί τούτο νά παρατηρήσωμεν δτι δσοι
μεγάλοι άνδρες άπέβησαν μισογύναι, έγιναν τοιοΰτοι,
διότι τυχόντες μητέρων άμορφώτων καί ήθικώς ταπηνών, τάς πρώτας αύτών πικρίας ήντλησαν έξ αύτής
ταύτης τής έστίας καί τοΰ οικογενειακού περιβάλ
λοντος.

Ό Spenser έν τή «Αγωγή» αύτοΰ δηκτικώτατα
χαρακτηρίζει τήν έπιπολαίαν μόρφωσιν τών γυναι
κών καί τάς άστοιχειώτους αύτάς μητέρας. «Άς ίδω
μεν τήν νεαράν μητέρα ώς παιδαγωγόν. Πρό τινων
άκόμη έτών έφοίτα είς τδ σχολείον ένθα ή μνήμη αύ
τής έπεβαρύνετο διά λέξεων κενών, διά χρονολογιών,
ή δέ κρίσις αύτής άφίετο τελείως άκαλλιέργητος, ένθα
ούδέ κατ’ έλάχιστον έδιδάσκετο τής μεθόδου δι’ ής
διεγείρεται πρώτον δ παιδικός νοΰς. Τά μεταξύ τοΰ
γάμου καί τής άποφοιτήσεως έτη διήλθε διδασκομένη

σεν ώς πρώτην δδηγδν καί διδάσκαλον ; Ποϊος δέν
αισθάνεται μέχρι μυχιαιτάτων τήν έπιρροήν τής πρώ
της ήλικίας καί είς τίνος άνθρώπου βίον έρευνώντες
δέν άνευρίσκομεν τήν ήχώ τών πρώτων μητρικών
διδαγμάτων; Άφ’ ού λοιπδν άναγνωρίζομεν δτι τό
σον βαθύτατα αίσθανόμεθα τάς συνεπείας τών πρώ
των ήθικών σπερμάτων καί άφ’ ού γνωρίζομεν δτι αί
καί διευθύνη τήν έξέλιξιν άνθρωπίνου δργανισμοΰ γυναίκες είνε έντεταλμέναι τοΰ «σπεϊραι τδν σπόρον»
έμπιστευθέντος αύτή ύπδ τής Φύσεως. Άλλά μητέρα είνε περίεργον νά συζητώμεν έάν πρέπει αύται νά
τελείως άμαθή τών φαινομένων τά δποϊα θά άπαντήση άνατρέφονται σοβαρώς ή μή. Άφ’ ού άπαξ παραδεκαί άναλαμβάνουσαν έργον δπερ καί διά τούς μάλλον χθώμεν δτι αί βάσεις τής άγωγής είναι τδ σοβαρώτεπεπειραμένους είνε δυσχερές. Αγνοεί τήν φύσιν τών ρον αύτής μέρος, πρέπει κατ’ άνάγκην νά παραδεσυναισθημάτων, τδν τρόπον τής έξελίξεως αύτών, τάς χθώμεν δτι οί θέλοντες τάς βάσεις δφείλουσι νά είνε
λειτουργίας των καί ποΰ άκριβώς έν τή άναπτύξει αύ σοβαρώς μεμορφωμένοι.
Άπαντώσα δέ είς τά περί γυναικδς λεχθέντα τής
τών παύει ή καλώς έννοουμένη χρήσις καί άρχεται ή
κυρίας
Βίσκης λέγομεν δτι δταν ή γυνή άναπτύσκατάχρησις. Νομίζει δτι συναισθήματά τινα είνε τελεί
σεται
ώς
τέλειον άτομον, καί ώς άτομον άποβαίνει
ως κακά δπερ δι’ ούδέν τών άνθρωπίνων συναισθημά
ήθικώς
ύπέροχος,
τότε εϊτε έγγαμος είνε εϊτε μή, εϊτε
των άληθεύει, δπως άφ’ έτέρου νομίζει δτι άλλα είνε
ώς
μήτηρ
δρά
εϊτε
ώς γεροντοκόρη, είνε πάντοτε με
καλά δσον καί άν ύπερβώσι τδ μέτρον δπερ είνε έπίσης
γάλη
καί
έπωφελής
τή Κοινωνία. Έάν δέ αί Έλλη έσφαλμένον. Άγνοοΰσα τά φυσικά καί πνευματικά φαι
νίδες
μέχρι
τοΰδε
δέν
άνεδείχθησαν, τούτο δέν δφείνόμενα άγνοεϊ καί τούς νόμους ούς άκολουθοΰσι καί
τάς μεθόδους δι’ ών κανονίζεται ή έξέλιξις αύτώνέπο- λεται ώς νομίζει ή κυρία Βίσκη είς τδ δτι περιεφρόμένως έπεμβαίνουσα βλάπτει άντί νά ώφελή. Εμπο νησαν τδ οικογενειακόν περιβάλλον, άλλ’ είς τδ δτι
δίζει τάς κανονικάς καί εύεργετικάς ένεργείας βασα έλλιπώς μορφωθεϊσαι δέ/ άντελήφθησαν είσέτι τοΰ
ύψους τοΰ οικογενειακού βίου καί τών καθηκόντων.
νίζει καί έαυτήν καί τδ τέκνον της καί φέρει άπο
ξένωσιν. Διά νά ένθαρρύνη δτι θεωρεί καλδν μεταχει "Οταν άνατραφώσιν ώς τέλεια άτομα τότε θά είνε καί
ρίζεται άμοιβάς καί άπειλάς μή λαμβάνουσα δέ ύπ’ τέλειαι Έλληνίδες. Ή δέ φωνή τήν όποιαν είς τάς
δψιν τά ήθικά έλατήρια τών πράξεων τοΰ παιδδς έν σελίδας τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως» υψωσεν ή δε
δσω ή έξωτερική διαγωγή είνε καλή υποθάλπει τήν σποινίς Εύγενία Ζωγράφου δέν είνε φωνή μέλλουσα
υποκρισίαν καί τδ ψευδός. Διδάσκει τήν φιλαλήθειαν νά έξωθήση τήν Έλληνίδα πέραν τής έστίας καί τών
αύτή δέ διαρκώς ψεύδεται άπειλοΰσα τιμωρίας άς ού πρωτίστων αύτής καθηκόντων, άλλά τούναντίον είνε
δέποτε έπιβάλλει. Διδάσκει τήν υπομονήν αύτή δέ αι φωνή, ήτις θά χρησιμεύση ώς σάλπιγξ προσκαλοΰσα
ωνίως έξάπτεται καί έφαρπάζεται, άγνοεϊ δέ τελείως τήν σύμπραξιν πασών τών Έλληνίδων είς τδ μέγα

μουσικήν, έργόχειρα άναγινώσκουσα μυθιστορήματα
καί διασκεδάζουσα. Ούδέποτε ούδείς ώμίλησε πρδς
αύτήν διά τά σοβαρά καθήκοντα τής μητρότητας καί
ούδέποτε έδόθη αύτή ή αύστηρά καί θετική έκείνη
μόρφωσις ή άπαιτουμένη διά τούς μέλλοντας νά άναλάβωσι τοιαύτας εύθύνας. Τώρα δέ αίφνης βλέπομεν
αύτήν μητέρα άναγκαζομένην δηλαδή νά διαπλάση

δτι καί διά τούς παϊδας ώς καί δι’ δλους έν γένει ή
φυσική τιμωρία, ή τιμωρία δηλαδή ήν έγκλείει αύτή
ή παράβασις τών φυσικών κανόνων, είνε ή μόνη άποτελεσματική. Τής μητρδς δμως ταύτης ή παιδαγω
γική μέθοδος είνε μέθοδος δλη έξ ένστικτου άντιφα τική καί βλαβερά· ώς δέ αΰτη ούδέποτε έδιδάχθη
νά κυβέρνα έαυτήν είνε έντελώς άνίκανος νά κυβερ-

νήση καί άλλους.»

‘

Έκ πάντων τούτων βλέπομεν δτι τδ ζήτημα τής
γυναικείας άγωγής είνε ζήτημα ζωτικώτατον καί
λίαν σοβαρδν καί δτι ή άμάθεια τών γυναικών άντανακλά έπί τής έθνικής προόδου. Έν δσφ ή άγωγή
τών γυναικών είνε έπιπολαία καί έλλιπής ούδέ ή
τών άνδρών δύναται νά τελειοποιηθή. "Ωστε καί μό
νον ύπ’ αύτήν τήν έποψιν λαμβανομένη ή άγωγή τής
γυναικός, ύπδ τήν έποψιν δηλαδή τής έπιρροής ήν αί
γυναίκες έξασκοΰσιν έπί τών άνδρών ώς σύζυγοι καί
μητέρες έπιβάλλεται ώς σπουδαιοτάτη.
Ποία πρώτη βλέπει διανοιγομένην τήν παιδικήν ψυ
χήν καί τήν παιδικήν διάνοιαν, ποιαν ή Φύσις ώρι-

έργον τής έθνικής άναγεννήσεως.
Έν Σμύρνη τη 22η Μαιου 1910.
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ

Η 8Ε212 ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΕΝ ΤΑΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙΣ
ΚΑΙ 141ΠΪ ΕΝ ΤΩ
*
ΚΡ1ΪΤΙΑΝΙΪΜΩ.
‘Εκ της διαλέξεως έν τω Παρνασοω τον κ. Α. Σ. Μπαλάνου
υφηγητον της Αογματικης έν τω ‘Ε&νικω ΤΤανεπιατημίω.

Η ΓΥΝΗ ΕΝ

ΡΩΜ Η,

Είς τήν άρχαίαν Ρώμην ή κόρη ήτο ύπδ τήν
πατρικήν, ή δέ σύζυγος ύπδ τήν συζυγικήν έξουσίαν μή λησμονώμεν δτι ή γυνή κατά τήν τέλεσιν
τοΰ γάμου της ήτο έτι παιδίον, άποκτώσα άμα τή
συμπληρώσει τοΰ δωδεκάτου έτους δικαιώματα γά
μου, εικοσαετής δέ ήδη, άγαμος ούσα, ύπεβάλλετο
βραδύτερον είς τάς ύπδ τοΰ Αύγούστου κατά τών
άγάμων δρισθείσας ποινάς. Ένφ δμως δ πατήρ ειχεν
έπί τής θυγατρός του άπόλυτον δικαίωμα ςωής καί
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θανάτου, δ σύζυγος δέν είχε τοιοΰτο δικαίωμα, αλλά
δικάζων τήν σύζυγόν του ώφειλε νά καλή συγγενι
κόν συμβούλιον.

Έν τφ οικφ ή θέσις τής γυναικός ήτο υψηλή· ή
σύζυγος έθεωρεϊτο ή doinina «ή κυρία τοΰ οίκου,
τόν αυτόν τρόπον, δνπερ καί δ άνήρ», πρός δήλωσιν
τοΰ όποιου κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου άπηγγέλλετο
ύπ’ αύτής δ τύπος «ένθα σύ Γάτος, έκεϊ έγώ Γαΐα»
(«Ubi tu Gaius, ego Gaia»). Ή γυνή διηύθυνε
τήν άγωγήν τών τέκνων καί τάς έργασίας τών δού
λων, έτι δέ μετείχε τής λατρείας τοΰ συζύγου, φέρουσα τό έπιτάφιον δεϊπνον είς τούς προγόνους αύτοΰ.
Έν γένει ή Ρωμαία δέν ήτο, ώς ή ’Αθηναία, έγκεκλεισμένη έντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος τής οικίας,
άλλ’ έδέχετο έλευθέρως καί μετείχε τών διασκεδά
σεων καί συμποσίων τοΰ άνδρός, ή μέθη δμως αύτής
ώς καί ή απιστία, έτιμωρείτο, κατά τούς άρχαιοτέρους
χρόνους, διά θανάτου. ’Αλλά πρό τοΰ νόμου ή γυνή
δέν είχεν οία καί δ άνήρ δικαιώματα, τούναντίον έξωμοιοΰτο πρός τά υπεξούσια τέκνα (filiae loco), έτι
δ’ άπεκλείετο τής συμμετοχής είς τάς πολιτειακάς
υποθέσεις. Παρ’ δλον δμως τόν ύπό τοΰ νόμου άποκλεισμόν τοΰτον, έν έκάστη σχεδόν σελίδι τής ρω
μαϊκής ίστορίας ή έπίδρασις τής γυναικός είναι κα
ταφανής, ρυθμίζουσα τάς τύχας τοΰ κράτους. Είς
τάς παραδόσεις καί τά χρονικά τής Ρώμης πρός έκάστην τών ένδοξοτέρων άναμνήσεων συνδέεται τό
όνομα μιας ήρωίδος. Καί ί’να άναφέρωμεν δλίγα πα
ραδείγματα, ύπενθυμίζομεν δτι είς τήν άρετήν τής
Λουκρητίας δφείλεται ή πτώσις τών Ταρκυνίων, είς
τήν αγνότητα τής Βιργινίας ή άπελευθέρωσις τής
Ρώμης από τής τυραννίας τών δεκαρχών, είς τάς δε
ήσεις τής μητρός καί τής συζύγου τοΰ Κοριολάνου ή
σωτηρία τής κοσμοκρατείρας άπό τής έπιδρομής αύτοΰ,
καί είς τό ήθος τής Κορνηλίας κατά πολύ δφείλεται
ή διάπλασις τοΰ χαρακτήρας τών υίών της, τών τε
λευταίων ήρώων τής δημοκρατίας, τών δύο Γράκχων.
Έν μια λέξει ή Ρώμη είς τήν αρετήν τών δεσποινών
της δέν όφείλει δλιγώτερα ή είς τήν σοφίαν τών νομοθετών της καί τήν γενναιότητα τών πολεμιστών της.
’Από τοΰ δευτέρου αίώνος π. X. μετά τό τέλος τοΰ
β' καρχηδονικοΰ πολέμου, αύξανομένου τοΰ πλούτου
και τής χλιδής έν Ρώμη, ή γυνή ήρξατο δσημέραι
ν’ άναπτύσσηται έτι μάλλον. ’Απαραίτητον στοιχεϊον
μορφώσεως τής Ρωμαίας, είς τάς άνωτέρας τάξεις
τούλάχιστον, έθεωρεϊτο ή μουσική καί ή έκμάθησις
τής έλληνικής γλώσσης, ήτις κατείχε τότε τήν θέσιν
τής γαλλικής καί άγγλικής έν τή σημερινή κοινωνία·
δ σατυρικός ποιητής τής Ρώμης Ίουβενάλης, κατά
τόν α' αιώνα μ. X., σκώπτων τάς συγχρόνους του
διά τήν άπομίμησιν τοΰ ύφους καί τοΰ τόνου τών
Έλληνίδων, λέγει δτι αί Ρωμαίαι χάριν έπιδείξεως
μετεχειρίζοντο τήν έλληνικήν, πρός έκφρασιν παντός
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συναισθήματος και θεωρεί ώς αίσχος τήν περιφράνή
*
σιν τής μητρικής γλώσσης. Τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τής γυναικός παρηκολούθει κατά πόδας καί
ή κοινωνική και πολιτική χειραφέτησις αύτής, βαθ
μηδόν δέ μετείχαν αύτη τών πολιτικών συζητήσεων,
παρίστατο είς τάς λέσχας, μετέβαινεν άκωλύτως είς
τά θεάματα καί τά λουτρά, άτινα τότε ή σαν κέντρα
διαφθοράς, καί έν γένει τόση άπέβη ή κυριαρχία της,
ώστε δ Πόρκιος Κάτων άνεφώνησε: «Πάντες άνθρωποι
τών γυναικών άρχουσιν, ήμεϊς δέ (Ρωμαίοι) πάντων
άνθρώπων, ήμών δέ αί γυναίκες».
Δείγμα τής έπελθούσης έκλύσεως τών ηθών είναι
δτι άπό τοΰ β' αίώνος π. χ. τελείως έγκατελείφθη ή
λατρεία τής Αίδοΰς, πρός τιμήν τής όποιας είχον
ίδρυθή δύο τεμένη έν Ρώμη, ταύτην δέ άντικατέστησαν αί λατρεϊαι τοΰ Βάκχου καί τής αγαθής θεάς
(bona dea), καθ’ δς ύπό τό προσωπεϊον τής θρη
σκείας ύπεκρύπτετο έπαισχυντοτάτη άκολασία καί
άμετροτάτη κακουργία, ούδόλως διαφέρουσα τών
σκανδαλωδών θρησκευτικών δργίων τής Φρυγίας.
Αύτόδηλον είναι δτι ύπό τοιούτους δρους δ πρός
τήν γυναίκα σεβασμός δλως έξέλιπεν καί δτι κατά
τούς χρόνους τοΰ Χριστοΰ ή γυνή εύρίσκετο έν Ρώμη
είς τοιοΰτο σημεϊον ήθικής καταπτώσεως, οίον δέν
έχει νά έπιδείξη άλλο ή ιστορία, ούδέ κατ’ αυτόν
τόν ΙΖ' αιώνα. Είς τήν έποχήν ταύτην κατ’ έξοχήν
έφαρμόζονται οί λόγοι τοΰ Σενέκα δτι «ή διαφθρά
δέν ήτο πλέον έλαττωματική, αλλά τερατώδης».
Περατώσαντες, έν δυνατή συντομία, τά κατά τήν
θέσιν τής γυναικός έν τφ μή χριστιανική) κόσμφ, παρατηροΰμεν δτι, καίτοι έν ταϊς λεπτομέρειας ύπάρχουσι διαφοραί καί άλλαχοΰ πλέον τιμάται ή γυνή
αλλαχού δ’ έλαττον, γενικώς δμως έπικρατεϊ ή αρχή
δτι ή γυνή είναι φύσει κατωτέρα τοΰ άνδρός. 'Γπεράνω τής άντιλήψεως ταύτης δέν ήδυνήθησαν νά άρθώσιν ούδέ τά έξοχώτερα πνεύματα τής αρχαιότητας,
ούτε δ Κομφούκιος, ούτε δ Βούδδας, ούτε δ Πλάτων,
ούτε δ ’Αριστοτέλης. Καί αύτοί, περί γυναικός προκειμένου, έκφράζονται ώς τό πολύ πλήθος.
Οί νόμοι περιώρισαν τήν γυναίκα έν τή σφαίρα
τοΰ οίκιακοΰ βίου, ένίοτε μάλιστα πρός ασφάλειαν
ένέκλειαν αύτήν έντός τής γυναικωνίτιδος, ώς έν φυ
λακή, απέκλεισαν δ’ αύτήν τών δημοσίων πραγμά
των. Παρ’ δλον δμως τοΰτον τόν άποκλεισμόν, ή
έπίδρασίς της έπί τά κοινά ήτο άνέκαθεν μεγίστη,
ώσανεί δέ διά μυστηριωδών σηράγγων έπικοινωνοΰσα
πρός τά έξω, σπουδαϊον διαδραμετίζει πρόσωπον είς
πάντα τά μεγάλα γεγονότα τοΰ βίου τών έθνών.
Ή άγαθότης ή ή κακία τής γυναικός δέν έγένετο
αιτία τής εύτυχίας ή δυστυχίας οίκων μόνον, άλλ’
έθνών δλοκλήρων ή τύχη έξηρτήθη έκ μιας γυναικός.
Ούδεμία άλλαγή δέν έγένετο έν τώ ίδιωτικώ βίω

Ή Διευθύντρια της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ» Δεσποινίς Ε1 ΓΕ
ΝΙ Λ ΖΩΓΡΑΦΟΥ άνεχάφησεν εις Ευρώπην. Τό ταςείόιον θά διαρκέση έπί ένα

μήνα περίπου. Διά παν δτι αφόρα την «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» άπευθυντέον είς τήν Δα ΟΥΡΑΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ είς τά γραφεία τοϋ Περιοδικού.

τής γυναικός, χωρίς νά έπιδράση άμέσως έφ’ δλοκλήρου τής κοινωνίας. Πανταχοΰ ένθα δ άνήρ έξηυτέλισε τήν γυναίκα, έξηυτελίσθη, θάττον ή βράδιον
καί δ ίδιος. Πανταχοΰ ένθα παρεγνώρισε τά δίκαια
τής γυναικός, άπώλεσεν αύτός ούτος τά δικαιώματά
του. Πανταχοΰ ένθα δ άνήρ έθεώρει τήν σύζυγον ώς
δούλην, δ άνήρ άπώλεσε τό συναίσθημα καί αύτήν
έτι τήν συνείδησιν τής έλευθερίας. 'Η άλήθεια αύτη
καταφαίνεται έν τή άπωτέρα ’Ανατολή, ένθα κυρι
αρχεί ή πολυγαμία καί ήτις κατά τήν έκφρασιν τοΰ
Montesquieu, είναι «ή άληθής κοιτίς τοΰ δεσποτισμοΰ»· ναι μέν άνήκει ή γυνή είς τόν άνδρα, άλλ’
δ άνήρ άφ’ έτέρου άνήκει είς τόν δεσπότην τύραν
νος έν τφ χαρεμίφ, είναι δούλος έκτός αύτοΰ. Ή μήτηρ είναι ή διαπλάττουσα κυρίως τήν ψυχήν τών τέ
κνων, γυνή δέ δούλη δουλικούς χαρακτήρας μόνον
δύναται νά μοφώση. Εκεί ένθα ή γυνή διετήρησε
τήν έλευθερίαν, άλλ’ άπώλεσε τήν ήθικήν άξίαν,
έκεϊ ένθα ή έκλυσις τών οικογενειακών δεσμών καί ή
άπόλυτο,- εύχέρεια περί τό διαζύγιον έξηυτέλισαν
τόν γάμον, έκεϊ ταχέως τό συναίσθημα τής άξιοπρεπείας τοΰ πολίτου άπώλετο, ή διαφθορά, κρυπτομένη
κατ’ άρχάς είς τούς κόλπους τής οικογένειας, κατέκλυσε βαθμιδόν καί κατ’ δλίγον τό κοινωνικόν σώμα
δλόκληρον. Τούναντίον, έκεϊ ένθα οί θεσμοί έξησφάλισαν είς τήν γυναίκα τήν έλευθερίαν και τήν ήθικήν
άξίαν της, έκεϊ ήνθησαν ώς είς έδαφος γόνιμον, αί
οίκιακαί καί άστικαί άρεταί, ή ιδιωτική καί πολιτική
έλευθερία τοΰ άτόμου.
(’Ακολουθεί)

τήν μόρφωσίν του, διά τήν δράσίν του είς ’Ιταλίαν,
διά τήν ζωήν καί τό μέλλον δπερ ένέκρυπτεν, δέν τόν
έγνώριζεν, καί μοΰ λέγει καθαρά : δέν σάς υπόσχομαι
τίποτε, θά αναφέρω τονομά του, καί θά μάθω εάν
είνε άξιος νά ψηφισθή, θά επιβληθώ ε’ς δλους όσους
γνωρίζω. Μόνον άφοΰ έφρόνχισε καί έμαθε ποιος
είνε δ κ. Χρήστος Μητσόπουλάς, μόνον τότε άπεφάσισεν νά κατέλθη ε’ς ύποστήριξιν καί πράγματι
έκτοτε, δραστηρίως ώς τελεία άγγλίς σουφραζέττα
διεξάγει τό προστατευτικόν της έργον.
Έχομεν λοιπόν καί μεϊς τής σουφραζέττας μας,
αλλά μέ πόσην πρωτοτυπίαν, μέ πόσην σοβαρότητα
καί δή μέ πόσην αυστηρότητα καί έπίγνωσιν τοΰ κοι
νωνικού των δικαιώματος. Αί ελληνίδες έλυσαν παρ’
ήμΐν τό ζήτημα τής άναμίξεως τής γυναικός ε’ς τάς
έκλογάς μέ τήν μεγαλειτέραν ευκολίαν, χωρίς θορύ
βους καί συλλαλητήρια. Πολλοί τών βουλευτών εκλέ
γονται χάρις ε?ς τήν εκλογικήν άνάμιξιν τών γυναι
κών, πολλά’, μάλιστα, αΰταί είνε αί διοργανοΰσαι τάς
εκστρατείας καί συντάσσουσαι τά προγράμματα, καί
δή αί κατηχοΰσαι. Ενθυμούμαι πώς μία έλληνίς
ποτέ κατώρθωσεν νά χρίση τούς εκλογείς καί τούς έξηνάγκαζεν νά έμμείνουν ε’ς τάς πεποιθήσεις των.
Είχε παραγγείλη χιλιάδας ψεύτικα γαρύφαλλα, άτι να
έπέθετεν ε’ς τήν κομβιοδόχην έκάστου έκλογέως μόνη,
οποίος έφερε τό γαρύφαλο αυτό έχρίετο πλέον, έδένετο, καί δέν ήδύνατο νά μεταπηδήση ε’ς τό άλλο
κόμμα. Μέ τόν τρόπον αυτόν κατόρθωνε νά μετρά
μέχρι καί τοΰ ελάχιστου, μέ πόσας ψήφους θά έπερνε
δ σύζυγός της τήν εκλογήν. Άλλ’ έφθανε καί περισ
σότερον, δταν τυχόν κανείς έδυσαρεστεϊτο, ή κυρία
τόν έκάλει ε’ς άκρόασιν, έμάνθανε τούς λόγους τής
δυσαρέσκειας, τούς άντέκρουεν ένα πρός ένα καί με
τέβαλλε τόν εχθρόν ε’ς φίλον.

ΕΤΕ, μοϋ έλεγεν, χθές μία έλληνίδα, τοΰ φίλου
σας κ. Χρ. Μητσοποΰλου, δτι μέ μίαν φοράν
ποϋ ομίλησα δι’ αυτόν τοΰ έπήρα 10 ψήφους, και
θά τοΰ πάρω · καί άλλας
ΑΙ ^ΛΑΗΝΙΔΕΣ 20Υ- πολλάς, έννοια σας. ΠρέΦΡΑΖΕΤΤΑΙ
. eπει .να ομολογήσω, οτι δεν
πρόκειται περί κατά χάριν ψηφοθηρίας. Κάθε άλλο,
δταν πρώτην φοράν τής άνέφερα τό ό'νομα τοΰ κ.
Χρ. Μητσοποΰλου, χωρίς νά τής εϊπω τίποτε, διά
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ΠΡΟΣΩΠΑ

,,Φ I a 7* Ρ Η Σ κ ο Σ“
ΟΟΜέοίΕ Ε|Σ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

"Εργον βραβευθέν
εί$ τόν Άβερώφειον Δραματικόν Διαγωνισμόν τοΰ 1910 τοΰ ’Ωδείου’Αθηνών,

ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΑΡΒΑΣ, έτών 24
ΜΑΙΡΗ, σύζυγός του, έτών ι8

Π. Γαβριηλίδης

ΘΟΙ’Ν, χήρος, έτών 38
ΝΟΡΑ ΔΑΜΙΡΑ, φίλη τής Μαίρης, έτών 19

Ν. Παπαγεωργίου

Κα ΔΑΜΙΡΑ, μήτηρ τής Νόρας, έτών 42
ΣΠΥΡΟΣ ΦΕΡΙΝΗΣ. έτών 2 8
Κ« ΜΟΛΙΝΑΡΗ, έτών 3°
Κα ΒΑΛΔΗ, έτών 5θ

Α. Μαρίκου

ΕΛΕΝΗ, θυγάτηρ της, έτών 23
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΛΔΗΣ, ιατρός, αδελφός, τής 'Ελένης, έτών 3θ
ΤΩΝΗΣ, φίλος τοϋ Φερίνη, έτών 25
*ςς
Μ
ΧΟΠΚΙΝΣ, γεροντοκόρη Άμερικανίς,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΛΤΑΝΗΣ, έτών 55

Σ. ’Αλκαίου

Άφιεροϋται είς τήν Δεσποινίδα

ΚΥΒΕΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ

Μ. Φιλιππίδου

Κ. Άγγελάκης
Στέλλα Γαλάτη

X. Ταβουλάρη
Π

Λέων

Κ. Μουστάκας

Α. Γαβριηλίδου
Ν. Παλμύρας

'Υπηρέται Ξενοδοχείου.

ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

'Η Πρώτη πράξις κατ’ Αύγουστον 1909, εις τήν έπαυλιν Δαμιρά, έν Κηφισσιά. ■
1910, » ξενοδοχεΐον εΐς τό Λουτράκι.
» Δευτέρα »
»
»
1910, » τό PALACE HOTEL, έν Άθήναις.
» Τρίτη
.»
»
»
Έδιδάχθη τό πρώτον έν Άθήναις είς τό Θέατρον ΒΑΡΙΕΤΕ, τήν 7Τ>* Σ,βρίου 1910

ύπό τοΰ θιάσου τής Kas Κυβέλης Άδριανοΰ.

ΝΟΡΑ.-— (πλησιάζουσα) Εΐνε τόσον ωραία ή Ελβε
τία δσον τήν περιγράφουν, κυρία Βάλδη ;
ΒΑΛΔΗ.—'Ωραιοτάτη, κόρη μου’ έάν ποτέ ταξειδεΰσης, σοΰ συνιστώ νά περάσης έκεϊ μερικάς εβδο
μάδας.
β
ΕΛΕΝΗ.—Τάς πρώτας εβδομάδας τοΰ γάμου σου.
ΝΟΡΑ.—(γελώσα) Πολύ βιάζεσαι’ έγώ δέν έσκέφθην
άκόμη νά νυμφευθώ. (πλησιάζει την μητέρα της
καί την θωπεύει) Είμαι τόσον καλά μέ τήν άγα2 ΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
πημένη μου μαμά.
Α« ΔΑΜΙΡΑ, ΝΟΡΑ,
ΒΑΛΔΗ, ΕΛΕΝΗ, ΘΟΡΝ,
ΦΕΡΙΝΗΣ, ΤΩΝΗΣ
ΔΑΜΙΡΑ.—(άσπαζομέτη την Νόραν) Λατρευτό μου
(Συνομιλούν ορ&ιοι ή καΰήμενοι)
παιδί! και έντοΰτοις θά χωρισθώμεν γρήγορα’ ξεύΔΑΜΙΡΑ.—(πρός την Νόραν σκεπτικήν είς τό βά
ρεις δτι σήμερον έγινες 19 έτών, είσαι πλέον μεγάλη.
θος) 'Ωρισμένως, Νόρα, δέν φαίνεσαι νά ήσαι σύ ΒΑΛΔΗ.—’Όχι δά και τόσον, ή Ελένη μου τήν
ποΰ εορτάζεις. Τί έχεις παιδί μου ;
περνά σχεδόν πέντε έτη και άκόμη δέν κατώρθωσα
ΝΟΡΑ.—’Εγώ, μαμά, τίποτε.
νά τήν πείσω...
ΘΟΡΝ.—Έγώ νομίζω δτι ή μητέρα σαςέχει δίκαιον, ΕΛΕΝΗ.—(έιακόπτουσα μέ δυστροπίαν) Καλέ μαμά,
τί λές τά χρόνια μου έμπρός σέ τόσο κόσμο.
δεσποινίς Νόρα. Δέν εΐσθε διόλου φαιδρά σήμερον.
ΘΟΡΝ.—Μή φοβεΐσθε, δεσποινίς Βάλδη, τά 24σας
ΝΟΡΑ.—’Αλλά..., σάς βεβαιώ...
χρόνια θά τά έζήλευαν δλαι αι νεάνιδες.
ΔΑΜΙΡΑ.—Άς εΐνε, άς τήν άφίσωμεν, θά εύθυμήση
μόνη της αργότερα, (πρός την παρακαθημένην ΕΛΕΝΗ. — Άβρότατος δπως πάντοτε, κ. Θόρν. (μέ
βλέμμα πλάγιον πρός τόν Τώνην) Κρίμα δτι δέν σάς
Καν Βάλδη) Λοιπόν, κυρία Βάλδη, δέν θ’ απο
ομοιάζουν δλοι οί νέοι.
φασίσετε νά μάς έλθετε δι’ δλίγας ήμέρας στήν Κηφισσιά ; τώρα ποΰ λείπει και ό υιός σας. Αλήθεια, ΦΕΡΙΝΗΣ.—(πρός τόν Τώνην) Αύτό μοΰ φαίνεται σέ
άφορά.
τί σάς γράφει ό κ. Αλέξανδρος ; Πότε έπιστρέφει
ΘΟΡΝ.—Θέλετε νά πήτε οί άνδρες, δεσποινίς’ έγςο
άπό τήν Ελβετίαν ;
δέν είμαι νέος.
ΒΑΛΔΗ.—Έξαρτάται άπό τάς έργασίας τοΰ Ίατροσυνεδρίου. Πιθανόν δμως νά παρατείνη τήν διαμο ΕΛΕΝΗ.—Δέν εΐσθε νέος, καί τί εΐσθε;
νήν του διότι εΐνε καταγοητευμένος άπό τόν τόπον. ΘΟΡΝ.—Είμαι... χήρος.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

Είς την VILLA ΔΑΜΙΡΑ έν Κηφιοσι^,—Λί&ουσα μέ κομψήν
*·χικήν
έξ
έτ.ίπλωσιν. Είς τό βά&ος άποψις τον κήπον ό? ανοι
κτών Ονων, αί όποΐαι συγκοινωνούν μέ προαύλιον. *Αριστερά
έπί τον προαυλίου, ουσίας δενδρυλλίων καί φυτών είς ύψος ανα
στήματος. Δεξ.ά, είς τήν γωνίαν τοϋ βά&ονς, τράπεζα μέ τά
χρειώδη τε'ου. Καναπές αριστερά. Ολίγον δεξιά καί πρός τό μέ
σον μικρά τράπεζα μέ κομψοτεχνήματα καί φωτογραφίαν. *Ανάκλυνιρα, καθίσματα εξοχικά,— θύρα υπηρεσίας αριστερά.

Φωτογραφία Σ. ίανΦοπονΙον
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ΕΛΕΝΗ.—(γελώσα) ’Ά, ναί, το είχα λησμονήσει,
αύτό δμως είνε ένα προσόν, διότι έχετε τήν πείραν
ή οποία λείπει άπό πολλούς (νέον πλάγιον βλέμμα
πρός τόν Τώνην).
ΤΩΝΗΣ.— (εγειρόμενος) ’Εμένα εννοείτε, δεσποινίς ;
ΕΛΕΝΗ.—Σάς πρώτον καί κατόπιν μερικούς άλ
λους.
(Ή συνομιλία διεξάγεται είς τδ δεξιόν μέρος της σκηνής, ένω αί

κνρίαι Δαμιρά καί Βάλδη συνομιλούν μεταξύ των πρδς τ* αρι
στερά. Ή Νόρα εχει άποσυρ&ή έκ νέου είς τδ βάΰος καί πα
ρατηρεί μελαγχολική μίαν φωτογραφίαν τήν δποίαν εχει λάβη
άπδ τήν μικράν τράπεζαν).

τακτικαί εΐς τήν άλληλογραφίαν των, καί αν δέν
άπατώμαι, ή κυρία Νάρβα ταξειδεύει διά πρώτην
φοράν έπειτα εινε καί νεόνυμφος. Αύτά δλα συνη
γορούν υπέρ αύτής.
(*77

κυρία Δαμιρά εχει έπαναλάβει τήν συνομιλίαν της μετά τής
κυρίας Βάλδη),

ΝΟΡ.—Τίποτε δέν δικαιολογεί τήν σιωπήν της σή

μερον- αν μ’ έσυλλογίζετο θά μοΰ έστελλε τούλάχιστον ένα συγχαρητήριον τηλεγράφημα.
(Τοποθετεί τήν φωτογραφίαν έπί τής μικράς τραπεζης)

ΦΕΡ.—(μέ ειρωνίαν) Λέγουν δτι οί νεόνυμφοι δέν
έχουν καιρόν νά σκέπτωνται τούς άλλους, έκτος
πλέον άν εινε νεόνυμφοι μόνον κατά τύπους.
ΕΛΕΝ.—(όμόίώς μέ ειρωνίαν) Πώς εινε δυνατόν ή

ΦΕΡΙΝΗΣ.—(πρός την ‘Ελέιην) Και απαιτείτε με
γάλην πείραν άπό τούς άνδρας, σείς, δεσποινίς ;
ΕΛΕΝΗ.—(έγειρομένη) Όση χρειάζεται διά νά μή
φέρωνται αιωνίως σάν μαθηταί, κ. Φερίνη. (πλη
κυρία Νάρβα νά είνε νεόνυμφος κατά τύπους, άφοΰ
σιάζει την Νόραν έκ τών όπισθεν και άρπάζει την
δ γάμος της έγινε έναντίον δλων τών τύπων.
φωτογραφίαν).
ΝΟΡ.—(μέ ζωηρότητα) Τί θέλεις νά πής, 'Ελένη ;
ΝΟΡΑ.—(στρεφομένη) Με τρόμαξες, Ελένη.
'Η Μαίρη λατρεύει τόν άνδρα της.
ΤΩΝΗΣ.—(οπεύδων πρός την Ελένην) Δώσατε νά
ΤΩΝ. —Αύτό τό άπέδειξε άρκούντως μέ τήν σταθερό
ΐδοΰμεν ποιος θνητός άπασχολεϊ τήν δεσποινίδα
τητά της, δταν οί γονείς της ήθελαν νά διαλύσουν
Δαμιρά.
τό συνοικέσιον.
ΕΛΕΝΗ.—(αφού παρετήρησε την φωτογραφίαν) ’Ι
ΕΛΕΝ.—Ή Μαίρη είνε φύσις ρωμαντική, άκόμη
δού, κύριε περίεργε, δέν είνε βέβαια εκείνο ποΰ
παιδί, καί φυσικάένθουσιάζεται εύ'κολα.Ένα αίσθη
έπεριμένατε.
μα τό δποϊον άνεπτύχθη έπάνω σέ τροχοπέδιλα δέν
ΦΕΡΙΝΗΣ.—(παρατηρεί την εικόνα άνωθεν τοΰ
μπορούσε παρά νά τήν ζαλίση.
ώμον τοϋ Τώνη) Αύτή εινε φωτογραφία τής Κας
ΦΕΡ.—Καί ή ζάλη τήν έκαμε νά.... γλυστρίση.
Νάρβα.
ΝΟΡ. —-'Ελένη, θά θυμώσω μαζί’ σου άν δμιλής έναν
ΤΩΝΗΣ.—Καί θά είνε νέα... (τήν εξετάζει) βέβαια,
τίον τής Μαίρης. Καί σείς κ. Φερίνη, εινε περιττόν
Λουσέρνη, ’Ιούλιος 1909.
νά πλειοδοτήτε.
ΝΟΡΑ.—^Ιοϋ τήν έστειλε τελευταίως, (λαμβάνει τήν
ΦΕΡ.—-(διαμαρτυρόμενος) Ξεύρετε πολύ καλά, δε
φωτογραφίαν καί τήν παρατηρεί μέ θαυμασμόν)
σποινίς, δτι έγώ είμαι δ θερμότερος θαυμαστής
Δέν εινε χαριτωμένη έδώ ή Μαίρη ; Μ’ αύτόν τόν
τής φίλης σας.
ιδιότροπο Παναμά καί τό μεγάλο βέλο ποΰ κυμα
ΝΟΡ.— Έγώ σάς ζητώ νά ήσθε απλώς δίκαιος. 'Η
τίζει στον άνεμο.
Μαίρη έκαμε ένα σφάλμα νυμφευθεϊσα χωρίς τήν
ΦΕΡΙΝΗΣ.—(παρατηρών συγχρόνως) Θαυμασία.
συγκατάθεσίν τών γονέων της, άλλ’ δλα έδιορθώΔΑΜ.—(διακόπουσα τήν συνομιλίαν της) Τίνος είνε
θησαν έκτοτε καί δέν έχει κανείς τώρα τό δικαίωμα
αύτή ή φωτογραφία, Νόρα ;
νά τήν κατηγορή.
ΝΟΡ.—Τής Μαίρης, μαμά, έκείνη ποΰ μοΰ έστειλε
ΕΛΕΝ. — Τι τραγικά ποΰ παίρνεις τά πράγματα,
άπό τήν 'Ελβετία.
Νόρα. Ποιος έσκέφθη νά κατηγορήση τήν κυρίαν
ΔΑΜ.—’Ά, τώρα έννοώ τήν μελαγχολίαν τής κόρης
Νάρβα.
μου, τής λείπει ή άγαπημένη της Μαίρη- ποτέ δέν ΦΕΡ.—Έγώ έπαναλαμβάνω δτι τήν θαυμάζω. Είνε
εόρτασε τά γενέθλιά της χωρίς τήν φίλην τηςμία άπό τάς θελκτικωτέρας άτθίδας μας. Δέν είνε
έμάντευσα, Νόρα, ναι ή όχι;
άλήθεια, κ. Θόρν;
ΝΟΡ.—Ναί, μαμά μου, έμαντεύσατε. 'Η άπουσία
ΘΟΡΝ.—(δστις έμεινε σιωπηλός κατά τήν προηγουτής Μαίρης, μέθλίβει ιδιαιτέρως σήμερον.
μένην συνομιλίαν) 'Η κυρία Νάρβα έχει πολλά χα
ΒΑΛΔ. — ’Αλλά μοΰ φαίνεται δτι ή κυρία Νάρβα ταρίσματα, τά δποϊα δμως εινε ιδιοκτησία τοΰ συζύ
ξειδεύει.
γου της.
ΘΟΡΝ.—Πρό ένός μηνός.
ΝΟΡ. — 'Ωραία! εύγε, κ. Θόρν.
ΤΩΝ.—Καί πρό δύο εβδομάδων ητο στή Λουσέρνη(Εισέρχεται ή κυρία Μολινάρη συνοόευομένη ΰπό τοΰ κυρίου
μάς τό λέγει ή φωτογραφία της.
Σαλτάνη).
ΝΟΡ.—Τήν έλαβον άκριβώς πρό δέκα ημερών. (ρί
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

πτει περίλυπον βλέμμα έπί τής είκόνος) Έκτοτε
δέν έχω ειδήσεις της, μ’ έλησμόνησε.
ΘΟΡΝ.—Όταν αι κυρίαι ταξειδεύουν δέν εινε πολύ

Κ" ΜΟΛΙΝΑΡΗ, ΣΑΛΤΑΝΗΣ καί οί ανω.

ΜΟΛ.—(ζωηροτάτη) Πάλιν έπαίνους διά τόν κ.
Θόρν! (πρός τόν τελευταίου μέ φιλαρέσκειαν)

Προσοχή, φίλτατε, έχετε άποκτήσει πολλάς συμπά
θειας μεταξύ τοΰ ωραίου φύλου καί, αν δέν φρον
τίσετε νά τάς 'ικανοποιήσετε δλας, κινδυνεύετε νά

κάμετε έχθράς.
ΘΟΡΝ.—Δι’ όνομα Θεού, κυρία! Δέν είμαι δειλός,
άλλά τάς γυναίκας δμολογώ δτι τάς φοβούμαι.

έπρεπε νά μήν ξέρω ούτε 'Ελληνικά γιά νά μάθω
νά σιωπώ, (φαιδρότης εις τόν κύκλον τών νέων).
ΜΟΛ.—(πλησιάζει κρατούσα κύπελλον τεΐου) Σείς
προκαλέϊτε δλην αύτήν τήν ΐλαρότητα, άγαπητέ
Θεόδωρε;
ΣΑΛΤ.—(έν αμηχανία) Φαίνεται, κυρία μου, φαίνε

ΜΟΛ.—Καί τάς ωραίας άκόμη ;
ΘΟΡΝ.—Αύτάς ιδίως.
ΣΑΛΤ.—Περίεργον, έμέ ποτέ δέν μέ φοβίζουν αί

ωραϊαι γυναίκες, έγώ τάς φοβίζω κάποτε.
ΜΟΛ.—(άνταλλάσσουσα χειραψίαν μετά τής κυρίας
Δαμιρά) Όλας τάς εύχάς μου διά τήν άγαπητήν

ται.... ή νεολαία γελά εΐς βάρος μου.
ΜΟΛ.—Είνε γέλοια χωρίς κακίαν.
ΔΑΜ.—Εύτυχώς δ κ. Σαλτάνης δέν θυμώνει ποτέ.
(Ή συνομιλία εξακολου&εϊ ζωηρά, ενω ή Νόρα πλησιάζει τόν
θόρν οστις έχει άποσυρθή είς μίαν γωνίαν και φαίνεται σκε

σας Νόρα.
ΔΑΜ.—Σάς εύχαριστώ πολύ, κυρία.
ΜΟΛ. —(στρεφομένη πρός τήν Νόραν) Many happy
returns of this day, Nora dear, (τήν άοπάζετα'.).
NOP.—Thanks, Mrs. Mollinary.
ΣΑΛΤ.—(αφού έχαιρέτησε τήν κυρίαν Δαμιρά και
τους λοιπούς). Τί χαριτωμένη γλώσσα ή ’Αγγλική.
Δυστυχώς ποτέ δέν μπόρεσα νά τήν καταλάβω,
δπως καί ποτέ μου δέν κατόρθωσα νά μάθω καμμιά ξένη γλώσσα.
ΕΛΕΝ.—Ξεύρετε δτι αύτό είνε μιά σοβαρά έλλειψις
γιά ένα άνθρωπον τών σαλονιών δπως σείς, κ.
Σαλτάνη.
ΤΩΝ.—Καί τών κυριών, μπορείτε νά προσθέσετε.
ΣΑΛΤ.—Παραδέχομαι δτι είμαι άνθρωπος τών σα
λονιών καί τών κυριών, δέν παραδέχομαι δμως
δτι είνε σοβαρά έλλειψις ποΰ δέν ομιλώ ξένες γλώσ
σες. ’Απεναντίας, λόγω αύτής μου τής άμαθείας,
δέν γίνομαι ποτέ ένοχλητικός εΐς τάς κυρίας ποΰ
συνοδεύω, δταν κατά τύχην έχουν δρεξι νά ποΰν
τά μικρά των μυστικά σέ καμιά άλλη γλώσσα.
ΦΕΡ.—Εΐς τρίτους βέβαια.
ΣΑΛΤ.—Φυσικά, άφοΰ έγώ δέν έννοώ.
(Ή Νόρα καί ή κυρία Μολινάρη, μετά βραχεϊαν συνδιάλεζιν,
έχουν διευϋυνάή είς τήν τράπεζαν τοϋ τεΐου).

ΕΛΕΝ.—(πρός τόν Σαλτάνην) Πολύ ευχάριστος ή
θέσις σας: είσθε τρεις, οί δύο λέγουν μεταξύ των
διάφορα.... ιδιαίτερα, καί σείς...(γελά εμφαν-

πτικός).

ΝΟΡ.—(μέ ενδιαφέρον) Δέν είμαι μόνον έγώ μελαγ
χολική, είσθε καί σείς τώρα, κ. Θόρν.
ΘΟΡΝ.—Κάτι έσκεπτόμην.
ΝΟΡ.—Όχι εύχάριστον βέβαια.
ΘΟΡΝ.—Μάλλον τό έναντίον.
ΝΟΡ.—Τά δυσάρεστα πράγματα πρέπει κανείς νά τά

λησμονή.
.
ΘΟΡΝ.—Αύτό δέν είνε πάντοτε εΐίκολον, δεσποινίς.
ΝΟΡ.—Τότε πρέπει νά τά έμπιστεύεται σέ κάποιον

άλλον. Αύτό άνακουφίζει.
ΘΟΡΝ. —Ενοχλεί δμως φοβερά έκεϊνον ποΰ τ’ άκούει.
ΝΟΡ.—(μέ ζέσιν) Έγώ θά ήθελα νά μ’ έμπιστεύεσθε δλας σας τάς θλίψεις.
ΘΟΡΝ. — (μέ μελαγχολικόν μειδίαμα) Διατί νομίζετε
δτι έχω θλίψεις;
ΝΟΡ.—(ταρασσομένη) Δέν ξεύρω... έχετε κάποτε ένα
μειδίαμα τόσο πικρό- (τόν παρατηρεί) Νά, δπως
αύτή τή στιγμή. (’Εξακολουθούν νά συνδιαλέγωνται χαμηλοφώιως, ό Θόρν πάντοτε μελαγχολικός, ή
Νόρα δεικνύουσα πολύ ενδιαφέρον καί ταραχήν άπό

καιρού είς καιρόν).
ΦΕΡ.—Σάς είδα εΐς τάς Αθήνας τό πρωί, κυρία
Μολινάρη, άλλά σείς δέν μέ άντελήφθητε.
ΜΟΛ.—Τί κρίμα! Θά σάς έζήτουν νά μέ κάμετε τό
γεύμα- ήμουν υποχρεωμένη νά μείνω έως τάς τρεις.
(κάθηται παρά τήν μικράν τράπεζαν καί βλέπει τήν
φωτογραφίαν τής Μαίρης) Ά ! Αύτή ή φωτογρα
φία μέ υπενθυμίζει δτι έχω νά σάς αναγγείλω μίαν
εί'δησιν ή δποία θά χάση τήν αξίαν της αν δέν τήν

πώ αμέσως.
ΠΟΛΛΟΙ.—Λέγετε, περί τίνος πρόκειται;
τικώς).
ΜΟΛ.—Περί τής κυρίας Νάρβα. Τήν είδα σήμερον.
ΘΟΡΝ.— Όπως δήποτε δ κ. Σαλτάνης σώζει τά
ΝΟΡ.—(διακόπτουσα τήν συνομιλίαν της μέ τόν κ.
προσχήματα.
Θόρν) Τή Μαίρη !... Είδατε τή Μαίρη !
ΣΑΛΤ.—Καί τάς κυρίας κάποτε, δι’ αύτό δλαι μέ
ΜΟΛ.—Ναί, τήν συνήντησα εΐς τάς τρεις εΐς τήν 'Ο
χρεωστοΰν χάριν.
μόνοιαν, μέ τά bagages της καί μέ τόν άνδρα
ΒΑΛΔ.—Άλλά μ’ αύτό ποΰ είπατε τώρα, κ. Σαλ
της. Μόλις είχε φθάσει, ήρχετο άπό τόν σταθμόν.
τάνη, τάς ένοχοποιήτε δλας.
ΝΟΡ.—(πλησιάζουσα) Ή Μαίρη στάς Αθήνας, τί
ΣΑΛΤ . — (τεθορυβημένος) Έγώ, κυρία! Θεός φυλά
ευτυχία ! Τί σάς είπε ;
ξει '....(μετά οκέφιν) Έχετε δίκαιον, είπα μιά άνοηΜΟΛ.—Δέν είχαμε καιρό νά πούμε πολλά. Έβιάζετο
σία. (ρίπτει βλέμμα πρός τήν κυρίαν Μολινάρη, ή
νά πάγη στο σπήτί της διά νά έλθη κατόπιν έδώ.
όποϊα στρέφει τά νώτα). Εύτυχώς δέν μέ ήκουσε
Μοΰ είπε πώς θ’ άνέβαινε μέ τό τραίνο τών 5.
ή κυρία Μολινάρη. (μέ κωμικήν Αδημονίαν). Νά,
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NOP.—Τότε θά είν’ εδώ έντός ολίγου. ’Ώ, τήν καλή
σμόν). Δέν είνε άλήθεια δτι δέν μπορούσα νά
μου, τήν αγαπημένη μου Μαίρη !
λείψω άπό τήν έορτήν τής Νόρας ;
ΔΑΜ.—’Αλήθεια, πολύ εύχάριστον εϊδησιν μας φέ
ΔΑΜ.—Σ’ εύχαριστώ πολύ πού ήλθες" ή Νόρα μου
ρετε, κυρία Μολινάρη, ιδίως γιά τή Νόρα μου.
ήτο καταλυπημένη.
Ήτον άπηλπισμένη διότι έλειπε ή φίλη της. Βλέ
(Ή Μαίρη άνταλάσοει χειραψία; κα'ι μειδιάματα δεξιά καί αρι
πεις, Νόρα, δτι δέν είχες δίκαιον νά μελαγχολής ;
στερά, κατόπιν επανέρχεται πλησίον τή; Νόρα; τήν οποίαν
ΤΩΝ.—Και νά νομίζετε δτι ή κυρία Νάρβα σάς έάσπάζεται έκ νέον).
λησμόνησε.
ΜΑΙΡ.—(βλέπουσα τόν θορν δστις δέν έκινή&η έκ
ΝΟΡ.—Μά πώς μπορούσα νά φαντασθώ δτι θά
τής Οέσεώς του) ’Ά ! έίσθε εδώ, κ. Θόρν ; Πολύ
έπέστρεφε τόσον αιφνηδίως, χωρίς νά είδοποιήση
ψυχρά μέ ύποδέχεσθε. Μήπως έίσθε θυμωμένος
κανένα. Πρέπει νά τής ζητήσω συγγνώμην τώρα
μαζύ μου ; (προχωρεί καί τώ τείνει τήν χεϊρα).
ποΰ θά έλθη διότι τήν ήδίκησα. (μέ ένϋονσιασμόν) ΘΟΡΝ.—(τήν λαμβάνει, άφοϋ υπεκλίύέη) Εινε ποτέ
δυνατόν, κυρία.
’Ά, τί χαρά! Τί χαρά! Τώρα θά εορτάσω μέ δλη
ΝΟΡ.—Πώς ό κ. Νάρβας δέν ήλθε μαζύ σου.
μου τήν καρδιά.
ΕΛΕΝ.—Μά αύτό δέν εινεπλέον φιλία, είνε λατρεία. ΜΑΙΡ. Είχε νά ένταμώση κάποιον" θά έλθη μέ τό
’Εγώ ζηλεύω.
κατόπιν τραίνο.
ΣΑΛΤ.
—Δέν άμφιβάλλω δτι έκάματε ωραίο ταξεΐδι,
Η Νόρα πηγαίνει πρός την Ελένην καί έξακολον&εϊ νά όμιλη
(*
μέ ζωηρότητα, περιοτοιχουμένη άπό τους άλλους. Η κυρία
κυρία Νάρβα.·
Μολινάρη, η οποία έχει έγερση, πλησιάζει τόν Θόρν, ίστάμε- ΜΑΙΡ.—Πολύ εύχάριστον άλλά καί πολύ ταχύ. Ένον πάντοτε κατά μέρος σύννουν).
βιαζόμην νά επιστρέφω.
ΜΟΛ.—Σείς δέν χαίρετε διά τήν επιστροφήν τής κυ ΜΟΛ.—Είχατε τήν νοσταλγίαν τοΰ τόπου ή τών
ρίας Νάρβα;
προσώπων ;
ΘΟΡΝ.—(την παρατηρεί προσεκτικώς) Διατί μοΰ κά ΜΑΙΡ.—Καί τών δύο ίσως. Ό ωραιότερος τόπος
μετε αύτήν τήν έρώτησιν ;
δέν άξίζει μεγάλα πράγματα χωρίς εύχάριστα πρό
ΜΟΛ.—Όχι βέβαια χωρίς λόγον.
σωπα. ’Άλλως τε ήθελα νά ήμαι εδώ είς τήν
ΘΟΡΝ.—Καί αύτός ό λόγος;
έορτήν τής Νόρας.
ΜΟΛ.—Μά υποθέτω σάς είναι γνωστός. ’Ελάτε, μήν ΕΛΕΝ. — ’Εκείνη έ'λεγε δτι τήν έλησμόνησες.
κρύπτεσθε άπό μένα’ είνε μερικά πράγματα τά όποια ΝΟΡ.—Σοΰ ζητώ μυριάκις συγνώμην, Μαίρη μου.
δέν μάς γελούν εμάς τάς γυναίκας. Ή Μαίρη μοΰ ΦΕΡ. — 'Η άπουσία σας, κυρία Νάρβα, ήτο τόσον
ωμίλησε γιά σάς.
αισθητή ώστε, ελλείψει τοΰ πρωτοτύπου, έθαυμάΘΟΡΝ.—(με έλαφράν ταραχήν) Σάς ωμίλησε γιά
ζομεν πρό ολίγου τήν φωτογραφίαν σας. (δει
μένα! Πότε;
κνύει τήν φωτογραφίαν έπί τής τραπέζης).
ΜΟΛ.—Σήμερον, δταν τήν συνήντησα, Είπαμε μό ΜΑΙΡ,—’Ά, αύτήν ποΰ έκαμα ’στή Λουσέρνη. (πα
λις δέκα λόγια άλλά δέν έλειψε τό δνομά σας. Μέ
ρατηρεί τήν εικόνα) Εινε άλήθεια επιτυχημένη.
ήρώτησε αν ήσθε εις τάς ’Αθήνας, αν σάς βλέπω.
Έκείνη τήν ημέρα είχα μιά τρελλή διάθεσι. Τό
ΘΟΡΝ. — 'Απλή περιέργεια υποθέτω.
πρωί είχαμε άνέβει στο Righi μέ τόν κ. Βάλδην
ΜΟΛ.—Δέν τό πιστεύετε.
καί τούς φίλους του.
ΝΟΡ.—(βλέπουσα έρχομένην την κυρίαν Νάρβα εκ ΒΑΛΔ.—Πώς, είδατε τόν ’Αλέξανδρον είς τήν Ελ

τοΰ μέρους τοϋ κήπου) Νά την !... (τρέχει είς προϋπάντησίν της καί τήν έναγκαλίζεται.—Ό Θόρν
ταράσσεται προφανώς).
ΜΟΛ.—(πρός τόν Θορν τόν όποιον δέν έπαυσε νά
παρατηρή). "Ωστε... τήν άγαπάτε.
ΘΟΡΝ.—(άποτόμως) Κυρία, σάς άπαγορεύω νά λέ
γετε αύτό τό πράγμα.
ΜΟΛ.—(ειρωνικώς) ’Ά, βέβαια σείς δ ηθικολόγος...
τήν γυναίκα ενός άλλου ! χά ! χά ! χά !... (’Απο
μακρύνεται ).
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΜΑΙΡΗ και οί άνω.

ΜΑΙΡ. — (παρατηρούσα πέριξ της, λίαν ζωηρά) ’Ήμην
βεβαία δτι θά σάς εΰρισκα δλους εδώ. (πρός τήν
κυρίαν Δαμιρα, μετά τής όποιας ανταλλάσσει ασπα

βετίαν !
ΜΑΙΡ.—Βεβαιότατα, δέν σάς τό έγραψε; ΤΗλθε νά
περάση μερικάς ημέρας εις τήν Λουσέρνην μέ τρεις
'Ελβετούς συναδέλφους του καί συνηντήθημεν είς
τό ξενοδοχεϊον δλως άπροόπτως. Δέν φαντάζεσθε
τή χαρά μου δταν είδα μία γνωστή ’Αθηναϊκή φυ
σιογνωμία.
ΤΟΝ.—’Εγώ φαντάζομαι τήν δική του.
ΜΑΙΡ.—'Υποθέτω δέν δυσηρεστήθη. Περάσαμε θαυ
μάσια."Ενα πρωί άνεβήκαμε στήν κορυφή τοΰ Ri
ghi. Τί έξοχος θέα ! ’Εκείνος ό δρίζων μ’ έμέθυσε
Δέν ξεύρω τί έντύπωσι έκαμα εις τούς Ελβετούς
επιστήμονας, άλλά έφαίνοντο ενθουσιασμένοι μαζύ
μου. Έπί τέλους μέ ήνάγκασαν νά ύποσχεθώ δτι
θά τούς έδιδα άπό μίαν φωτογραφίαν μου, καί μό
λις έπιστρέψαμε στή Λουσέρνη πήγα κ’ έπόζαρα.

άποσύρονταί, ιδίως άπό άνθρωπον δ δποΐος δέν

ΕΛΕΝ.—Καί δέν έδυσκολεύθης νά μοιράσης τάς ει

κόνας σου είς ξένους;
ΜΑΙΡ.—Δέν βαριέσαι, μήπως θά μέ ξαναϊδοΰν ;
ΣΑΛΤ.—Πολύ σωστά, πολύ σωστά, άφοΰ αύτοί οι
κύριοι δέν πρόκειται νά σάς ξαναδοΰν, άς έχουν

δμιλεϊ ποτέ άστόχως.
ΘΟΡΝ.—Δέν πρέπει νά άποδίδετε μεγάλην σημασίαν
εις εκείνο τό έπεισόδιον.'Ομολογώ δτι έκείνην τήν

τούλάχιστον τήν εικόνα σας.
ΒΑΛΔ. —(έγειρομένη) Προτείνω νά κάμωμεν ένα γύρο
στόν κήπο" θά εύρωμε δροσιά.
ΠΟΛΛΟΙ.—'Ωραία ιδέα.
( "Ολοι διευθύνονται πρό; τόν κήπον.— Ή κυρία Δαμιρα μετά τή;
κυρία; Βάλδη, ή κυρία Μολινάρη με τόν Φερίνην, ή 'Ελένη
με τόν Τώνην. Ό Σαλτάνη; ακολουθεί μόνο;, ή Νόρα συν
οδεύει τήν Μαίρην, ένψ ό θόρν φαίνεται άπερροφημένο; et;

σκύψει; καί δεν έχει κινηθή).

ΜΑΙΡ.—(έπί τοϋ σημείου νά έξέλϋη) Ξεύρεις, Νόρα,
δτι άπόψε θά μέ φιλοξενήσης ; τό σπίτι μου είνε

στιγμήν δέν ή μην κύριος τοΰ εαυτού μου.
ΜΑΙΡ.—Εντούτοις έφαίνεσθο εντελώς ψύχραιμος.
Ένθυμεΐσθε τήν σκηνήν; έγώ τήν έχω έμπρός στά
μάτια μου : ’Ή μέθα δλοι μαζύ ’στο Ζάπειον τήν
ώρα ποΰ ήσυχάζουν δλα άπό τόν θόρυβο τής η
μέρας, τήν ώρα ποΰ μιά γυναίκα αισθάνεται τήν
άνάγκη ν’ άκούση κάτι γλυκύ, κάτι τρυφερόν. Μ’ έπλησιάσατε μιά στιγμή ποΰ ήμουν ολίγα βήματα
έμπρός, καί, μ’ένα ύφος παγωμένο, χωρίς ή φωνή
σας νά προδίδη τήν παραμικρά ταραχή, μοΰ είπατε:
«Σείς, κυρία, έκερδίσατε κάτι σήμερον, καί έπιθυμώ

άνω κάτω στάς ’Αθήνας.
ΝΟΡ.—Μά δέν έσκόπευα νά σέ άφήσω νά φυγής,
άγαπημένη μου. 'Ένα λεπτό μόνον νά δώσω με
ρικάς διαταγάς. (βλέπουσα τόν Θόρν). 'Ο κ. Θόρν
θά σέ κρατήση συντροφιά. (’Εξέρχεται έκ τής πλά

νά σάς τό πώ, τήν περιφρόνηΒίν ιιον, τε

λείαν»....
ΘΟΡΝ.—(ύέέλων νά τήν διακόφη) Τί ωφελεί νά άνα-

γιας Ούρας, αριστερά).
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

πολήτε πράγματα δυσάρεστα.
ΜΑΙΡ.—Είνε καί αύτό μιά ήδονή.—Μοΰ έρρίψατε
τήν περιφρόνησίν σας κατά πρόσωπον, μέ υβρί
σατε, οχι σέ μιά στιγμή παραφοράς, άλλά μέ λό
για μετρημένα, μέ λέξεις τάς δποίας είχατε βέβαια
ζυγίση καί ξεύρατε πόσο βαθειά θά έπλήγωναν τήν

ΜΑΙΡΗ. ΘΟΡΝ, είτα ΝΟΡΑ.

ΜΑΙΡ.—(μέ πονηρόν μειδίαμα) ’Ακούσατε, κύριε,
πρέπει νά μέ κρατήσετε συντροφιά.
ΘΟΡΝ.—Θά προσπαθήσω νά μή φανώ πολύ φορ

τικός.
ΜΑΙΡ.—(πλησιάζουσα) Ξεύρετε,

κύριε,

δτι έπέ-

στρεψα γιά σάς άπό τήν 'Ελβετίαν ;
ΘΟΡΝ.—Άστειεύεσθε, υποθέτω.
ΜΑΙΡ.—Διόλου, λέγω τήν άλήθεια: είχα μίαν άκράτητον επιθυμίαν νά σάς έπανίδω. Δέν τό πι
στεύετε ;
ΘΟΡΝ.—Δέν είμαι τόσον εγωιστής.
ΜΑΙΡ.—Έγώ δμως άπαιτώ νά τό πιστεύσετε άφοΰ
σάς τό λέγω.
ΘΟΡΝ.—Τότε . . . . τό πιστεύω.
ΜΑΙΡ.—Δέν φαίνεσθε πολύ ενθουσιασμένος.
ΘΟΡΝ.—(μειδιώ?^Συνηθίζω νά μή έξωτερικεύω τάς

εντυπώσεις μου.
ΜΑΙΡ.—Έξωτερικεύετε δμως κάποτε τάς σκέψεις
σας μέ τρόπον οχι πολύ εύχάριστον διά τούς άλλους.
ΘΟΡΝ.—Δέν εννοώ τί θέλετε νά πήτε.
ΜΑΙΡ.—Δέν είνε δυνατόν νά έλησμονήσατε τήν τε-

λευταίαν μας συνάντησιν.
ΘΟΡΝ.—(σκυύέρωπάζων) ’Απεναντίας, έχω λόγους

νά τήν ενθυμούμαι.
ΜΑΙΡ.—Καί τά πικρά λόγια ποΰ μοΰ είπατε.
ΘΟΡΝ.—'Η περίστασις ήτο εξαιρετική. "Αν δμως οί
λόγοι μου σάς έπίκραναν, τούς άποσύρω καί σάς
ζητώ συγγνώμην.
ΜΑΙΡ.—Μερικά λόγια, δταν λεχθούν μιά φορά, δέν

εύαισθησία μου.
ΘΟΡΝ.—(έλαφρώς συγκεκινημένος) Πρέπει νά μέ
πιστεύσετε δταν σάς λέγω δτι έκείνην τήν ώραν δέν
ήμην κύριος τοΰ εαυτού μου. 'Η άπάθειά μου ήτο
φαινο μενική, ύπέφερα....
ΜΑΙΡ.—Έξ αιτίας μου ;
ΘΟΡΝ.—Ναί, έξ αιτίας σας: Μοΰ είχατε δώσει μίαν
ύπόσχεσίν, τήν δποίαν έγώ δέν είχα ζητήσει, κοά δέν
τήν έτηρήσατε ούτε 24 ώρας.
ΜΑΙΡ.—Είνε άλήθεια, σάς είχον ύποσχεθή νά μή δέχωμαι τάς περιποιήσεις τοΰ κ. Φερίνη.
ΘΟΡΝ.—'Ο δποΐος είνε ικανός νά διακυβεύση τήν

ύπόληψίν σας.
ΜΑΙΡ.—Σάς έξήγησα δμως δτι δέν μπόρεσα νά τόν
άποφύγω έκείνην τήν ημέραν.
ΘΟΡΝ. —Είπέτε μάλλον δτι δέν θελήσατε νά τόν άποφύγετε, διότι πρό παντός έίσθε φιλάρεσκος, καί δέν
διστάζετε νά διακινδυνεύσητε τήν άξιοπρέπειάν σας
χάριν μερικών τετριμμένων φιλοφρονήσεων.
ΜΑΙΡ.—Έστω, έσφαλα, άλλά μέ έτιμωρήσατε άρκετά μέ τά σκληρά σας λόγια, καί δέν έπρεπε νά
μείνετε έκτοτε άδιάλλακτος.
ΘΟΡΝ.—Έπείσθην δτι δέν ήτο δυνατόν νά βασισθώ εις τόν λόγον σας. Έπειτα....έσκέφθην δτι
δέν έχω τό δικαίωμα νά έπιβληθώ είς τήν ζωήν
σας, νά σάς καταστρέψω, έγώ δστις έχω τήν άπαί-

τησιν νά σάς σέβωνται οί άλλοι.
ΜΑΙΡ.—Νά μέ καταστρέψετε ; Λησμονείτε δτι διά
νά γίνη αύτό άπαιτέίται καί ή συγκατάθεσίς μου" έν
3.

1143

1142

τούτοις είπατε πρό ολίγου δτι δέν εΐσθε εγωιστής.
ΘΟΡΝ.— Δέν ομιλώ περί τής καταστροφής ή οποία
θά ώνομάζετο πτώ<1»ς διά μίαν γυναίκα- έγώ δέν
θά ήμαι ποτέ εκείνος δστις θά σάς πάρασύρη εις
τοιοϋτον ολίσθημα. 'Υπάρχει μία ά'λλη καταστροφή,
ή ηθική ύποτίμησις μιάς γυναικός εις τήν άντίληψιν τής κοινωνίας, και ξεύρετε πόσον εύκολα κατα
δικάζει ή κοινή γνώμη.
ΜΑΙΡ.—Τότε, φίλε μου, δέν έπρεπε νά μοϋ πήτε
ποτέ δτι είμαι ωραία. Ήμεϊς αί γυναίκες, αί φι
λάρεσκοι δπως μάς ονομάζετε, εΐμεθα άπληστοι.
"Οταν ξεύρωμεν δτι κινοϋμεν τόν θαυμασμόν τών
άνδρών, έ'χομεν τήν άπαίτησιν νά μάς τό λέγουν
συχνά.
ΘΟΡΝ.—’Ακριβώς έδώ εΐνε δ κίνδυνος. "Οταν αύτό
έπαναλαμβάνεται συχνά τό ακούουν καί δσοι δέν
πρέπει νά τό ακούσουν, καί τότε καταστρέφεται τό
δνομά μιάς γυναικός.
ΜΑΙΡ.—Κύριε Θόρν, δλαι αύται αί σκέψεις σάς έρ
χονται δλίγον άργά.
ΘΟΡΝ.—’Έχετε δίκαιον, άλλ’ είμαι τάχα υπεύθυνος
δι’ ένα αίσθημα τό όποϊον έγεννήθη σχεδόν άσυνειδήτως, άπό τήν συνήθειαν νά σάς βλέπω κάθε
μέρα ; Καί νομίζετε δτι εΐνε δυνατόν εΐς ένα άνδρα
νά κρύψη τήν έντύπωσιν ποΰ προξενεί ένα ώραϊο
πρόσωπο, ένα σώμα προκλητικόν, (την παρατηρεί
μέ τρυφερότητα καί θαυμασμόν) δταν αύτό τό πρόσωπον, αύτό τό σώμα άποτελοϋν ένα ποίημα δέκα
οκτώ έτών (με θλίψιν) καί δταν έκεϊνος ποΰ τάέπιθυμεϊ δέν εΐνε πλέον νέος.
ΜΑΙΡ. —(πληοιάζουσα) ’Ά ! τί ωραία ποΰ μιλεϊτε !....
Καί νομίζετε δτι μέ τέτοια λόγια θά μέ πείσετε δτι
δέν πρέπει νά μ’ άγαπάτε ;
ΘΟΡΝ.—(φέρων την χεϊρα είς τό μέτωπον) Είμαι
ένας τρελλός.
ΝΟΡ.— (έξωθεν) Νά γείνουν δλα δπως είπα- νά μή
λησμονηθή τίποτε.
ΜΑΙΡ.—’Έρχεται ή Νόρα. Κρίμα δτι δέν μποροΰμε
νά έξακολουθήσωμεν" άλλά πρέπει νά συνεχίσωμεν
αύτήν τήν συνομιλίαν, (κίνημα τον Θόρν.) Τό άπαιτώ, έδώ, μετά λίγη ώρα. (εισέρχεται ή Νόρα).
ΝΟΡ.—Ήργησα δλίγον, άλλά εΐνε τόσον άνόητοι
αύτοί οί ύπηρέται, καί έγώ θέλω νά μή σοΰ λει
ψή τίποτε. Έμπρός, πάμε τώρα στον κήπο, (φαί
νεται ό Νάρβας πλησιάζων έκ τον μέρους τοΰ
κήπου.)
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΝΑΡΒΑΣ καί cl ανω.

ΝΟΡ. — ’Ιδού δ κ. Νάρβας.
ΝΑΡΒ.—(τείνων τήν χεϊρα είς τήν Νόραν) Σάς έζήτουν, δεσποινίς, διά νά σάς εύχηθώ. (τήν παρατη
ρεί) Πάντοτε εύμορφη καί δροσερά. Σάς εύχομαι
νά μή χάσετε ποτέ αύτά τά χαρίσματα.

ΝΟΡ.—(γελώσα) θά προσπαθήσω νά τά διατηρήσω
δσα) μπορώ περισσότερον.
ΝΑΡΒ.—(παρατηρών τόν Θόρν) Ά έδώ εΐσθε κ.
Θόρν ; Χαίρω πολύ ποΰ σάς βλέπω.
ΘΟΡΝ.·—(τω σφίγγει τήν χεϊρα) Κ’ έγό) έπίσης, φίλτατε. Πώς πέρασες στό ταξεϊδι ;
ΝΑΡΒ.—(ολίγον βεβιασμένως) Πολύ ωραία, πολύ
ωραία....Θά σάς τό είπε άλλως τε ή Μαίρη.
ΜΑΙΡ. — Ό κ. Θόρν γνωρίζει πολύ καλά τήν 'Ελβε
τίαν καί ξεύρει δτι περνά κανείς θαυμάσια.
ΝΟΡ.—Μόνον έγώ δέν γνωρίζω αύτόν τόν ώραϊο
τόπο" πώς ήθελα νά πήγαινα μαζΰ σου, Μαίρη.
ΜΑΙΡ.—Μάλλον μέ κανένα άλλον ποΰ νά ξεύρη τά
μέρη καλλίτερα. Δέν φαντάζεσαι πόσον άπολαυστικώτερον εΐνε τό ταξεϊδι δταν έχε·, κανείς ένα καλόν
οδηγόν.Έγώ, τάς δλίγας ήμέρας ποΰ έ'μειναν μαζή
μας ό κ. Βάλδηςκαί οί φίλοι του, έ'μαθα περισσότερα
άπό τήν 'Ελβετίαν παρά σ’ ένα ολόκληρο μήνα. Δέν
εΐν’ άλήθεια, Στέφανε ;
ΝΑΡΒ.—(πάντοτε βεβιασμένως) Φυσικά, φυσικά.
ΝΟΡ.—Λοιπόν, δέν πάμε στον κήπο ;
ΘΟΡΝ.—'Όπως άγαπάτε.
ΝΑΡΒ.—(μετά δισταγμόν) Κύριε Θόρν, θέλετε νά
μείνετε δλίγα λεπτά μαζή μου ; Επιθυμώ νά έχω
τήν γνώμην σας διά μίαν ύπόθεσιν.
ΘΟΡΝ. —Πολύ ευχαρίστως, άν αί κυρίαι τό έπιτρέπουν.
ΜΑΙΡ.—Τί ιδέα, Στέφανε, νά άπασχολήσης τώρα τόν
κ. Θόρν μέ υποθέσεις σου.
ΝΑΡΒ.—Άλλά, φιλτάτη μου....
ΜΑΙΡ.—Άς εΐνε σοΰ τόν άφίνομε γιά λίγη ώρα.
Πάμε Νόρα. (χαμηλοφώτως, διερχομένη πλησίον
τοϋ Θόρν.) Μετά έν τέταρτον, έδώ. (Απέρχονται).
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΝΑΡΒΑΣ, ΘΟΡΝ.

ΝΑΡΒ.—Άς καθήσωμε, άν θέλετε, (λαμβάνουν κα
θίσματα).
ΘΟΡΝ.—Σέ άκούω, άγαπητέ μου Στέφανε- περί τί
νος πρόκειται;
ΝΑΡΒ.—(ολίγον στενοχωρημένος) Πρόκειται περί
ύποθέσεως... .οικογενειακής.
ΘΟΡΝ.—(παρατηρεί τόν Νάρβαν μέ προσοχήν) Οι
κογενειακής !.... Καί φρονείς δτι είμαι τό κατάλ
ληλον πρόσωπόν....
ΝΑΡΒ.—Ναί, διότι έχω άπόλυτον πεποίθησιν εΐς
τήν κρίσιν σας.
ΘΟΡΝ.—Αύτό μέ κολακεύει. Θά ήμαι πολύ εύτυχής
άν μπορέσω νά σοΰ φανώ χρήσιμος.
ΝΑΡΒ.—(μετά μικρόν σκέφιν) Τί ιδέαν έχετε διά τή
Μαίρη ;
ΘΟΡΝ.—(καταστέλλων κίνησιν) Τί ιδέαν έχω έγώ
διά....τί παράδοξος έρώτησις 1
ΝΑΡΒ.—Απαντήσατε δπως δήποτε.

—Πώς τό γνωρίζεις ;
ΘΟΡΝ.—Άλλά....τήν καλλιτέραν. Τί άλλην ιδέαν ΘΟΡΝ.
(
ΝΑΡΒ.—Σάς άναφέρει πολλάκις ώς παράδειγμα.
δύναμαι νά έχω διά τήν κ. Νάρβα ;
I
Είμαι βέβαιος δτι άν άναλάβετε νά τήν νουθετή
ΝΑΡΒ.—Δέν λέγετε δλην σας τήν σκέψιν.
σετε.........
ΘΟΡΝ.—(εγειρόμενος) Ακούσε, Στέφανε, άς άφήσωμε τά προοίμια καί εΐπέ μου καθαρά τί θέλεις (ΘΟΡΝ.—Έγώ, νά τήν νουθετήσω............
νά ξεύρης.
1 ΝΑΡΒ.—Διατί δχι; Σεις εΐσθε σοβαρότερος τής ήλι
κίας σας. Ή Μαίρη, δπως εΐπα, εΐνε ένα παιδί καί
ΝΑΡΒ.—Θέλω νά ξεύρω τί έντύπωσιν κάμνουν οί
συμβουλαί άπό σάς δέν μπορεϊ παρά νά έπιβληθοΰν
τρόποι τής συζύγου μου. Πώς τήν κρίνετε, πώς
εΐς τό πνεύμα της.
τήν κρίνει ή κοινωνία.
ΘΟΡΝ.—Τώρα είσαι σαφέστερος. Ξευρεις δμως δτι <ΘΟΡΝ.—[μέ δλίγην νευρικότητα] Μοΰ φαίνεται δτι
μεγαλοποιείς πολύ τήν έπιβολήν μου αύτήν. Αί
εΐνε δύσκολον νά άποφανθή τίς έπί ζητήματος τό
γυναίκες έχουν πολύ διαφορετικήν άντίληψιν εΐς
σον λεπτοΰ.
μερικά πράγματα..... Θά έπροτίμουν νά μήν
ΝΑΡΒ. — Ακριβώς δι’ αύτό έρωτώ’σάς καί δχι άλλον.
άναμιχθώ εΐς αύτήν τήν ύπόθεσιν.
’Έχω άνάγκην νά μάθω άν ό κόσμος έχη τήν ιδίαν
άντίληψιν μ’ έμέ.
] ΝΑΡΒ.—Πώς, άρνεϊσθε ....
ΘΟΡΝ.—Καί ποια εΐνε ή ΐδική σου άντίληψις ;
(ΘΟΡΝ. [μέ στενοχωρ άν] Δέν άρνοΰμαι .... άλλά
μοΰ ζητείς ένα πράγμα τόσο λεπτόν .
ΝΑΡΒ.—"Οτι ή Μαίρη δυστυχώς δέν φέρεται δπως
ΝΑΡΒ.— Σάς τό ζητώ ώς έκδούλευσιν, καί τό ζητώ
αρμόζει εΐς γυναίκα έγγαμον.
άπό σάς διότι δέν μπορώ νά τό ζητήσω άπό κα
ΘΟΡΝ.—Τί τής ευρίσκεις τό άξιόμεμπτον;
νένα άλλον. Έσυνείθησα νά άκούω άπό δλους,
ΝΑΡΒ.—Τίποτε ώρισμένον, άλλά μοΰ φαίνεται δτι
άπό τούς γονείς μου πρό πάντων, δτι εΐσθε ένας έέπρεπε νά εΐνε περισσότερον έπιφυλακτική μέ τούς
ξαιρετικός χαρακτήρ, ένα πνεύμα ευθύ καί άμερόανδρας έν γένει.
ληπτον- δέν πρέπει λοιπόν νά σάς φαίνεται παράδοΘΟΡΝ.—Είσαι ζηλότυπος;
ΝΑΡΒ. — Δέν τό κρύπτω, άφοΰ άγαπώ τήν γυναίκα ,> ξον δτι εΐς μίαν κρίσιμον στιγμήν τοΰ οικογενεια
κού μου βίου έρχομαι σέ σάς. Σκεφθήτε δτι θάσυνμου.
τελέσετεεΐς τήνεύτυχίαν μου. Λατρεύω τήν γυναϊκά
ΘΟΡΝ. — Ή ζηλοτυπία εΐνε κακός σύμβουλος. "Οπως
μου καί δέν έχω λόγους νά πιστεύω δτι ή Μαίρη
δήποτε δέν πιστεύω νά έχης κανέν σοβαρόν ένδόδέν μέ άγαπά έξ ίσου- έχει δμως, άσυνειδήτως’ίσως,
σιμον.
ένα μέγα έλάττωμα : Εΐνε φοβερά φιλάρεσκος, εν
ΝΑΡΒ.—Δόξα τω Θεφ, δχι- αύτή της δμως ή φιλανοεί ν’ άρέση μέ πάντα τρόπον. Δέν ζή παρά δταν
ρέσκεια . . . διότι θά παραδεχθήτε δτι εΐνε φιλάρε
βλέπει γύρω της άνθρώπους νάτήν θαυμάζουν. Όσκος.
μιλεϊ, ένδύεται, κινείται, γιάνά άπολαμβάνη αύτό
ΘΟΡΝ.—Φιλάρεσκοι εΐνε δλαι αί γυναίκες.
τό θυμίαμα τοΰ θαυμασμού. Καί εΐνε μόλις 18 έτών.
ΝΑΡΒ.—Ναί, άλλά άλλαι γυναίκες έχουν καί κάποιαν
Φαντασθήτε τί μπορεϊ νά συμβή αν αύτή ή φιλαρέπείραν τοΰ κόσμου, ένώ ή Μαίρη είναι άκόμη παιδί.
Τόση φιλαρέσκεια εΐς τήν ήλικίαν της εΐνε έπικίν-

δυνος.
ΘΟΡΝ.—Δέν έχεις άδικον.
ΝΑΡΒ,—Ά, ιδού δτι συμφωνείτε μαζύ μου. Ελάτε
λοιπόν νά σκεφθώμεν μέ τί τρόπον εΐνε δυνατόν
νά τήν προφυλάξωμεν άπ’ αύτόν τόν κίνδυνον.
ΘΟΡΝ..—Μία στιγμή, Στέφανε- λησμονείς δτι έγώ
είμαι ξένος. Ή μπορώ νά σοΰ δώσω μίαν γνώμην.
Άλλά νά άναμιχθώ τόσον άπ’ εύθείας εΐς τά οικο
γενειακά σου ..... Δέν νομίζεις δτι θά ήτο προτιμώτερον νά ζητήσης τήν συνδρομήν ένός άπό τούς

σκεια άναπτυχθή άκόμη μέσα της.
ΘΟΡΝ.—Είσαι βέβαιος δτι δέν έξογκώνης τά πράγ

ματα;
ΝΑΡΒ.—Δέν πιστεύω- έμελέτησα καλά τόν χαρακτήρα
της. 'Όταν εύρίσκεται εΐς κύκλον άνδρών καί έχει
τό συναίσθημα τής έπιρροής τήν δποίαν έξασκεϊ ή
ώραιότης της, μεθά κυριολεκτικώς καί είναι ικανή
νά κάμη τάς μεγαλειτέρας άπερισκεψίας.
ΘΟΡΝ. — Ό μεθυσμένος εΐνε άνεύθυνος διά τάς πρά
ξεις του. Πρέπει νά φροντίζης σύ νά μήν εύρίσκε
ται ή σύζυγός σου εΐς περιβάλλον έπικίνδυνον, καί,
αν κάποτε δέν δύνασαι νά τό άποφύγης, τότε άφησε
συγγενείς σου ;
νά παρέλθη ή κρίσις καί προσπάθησε νά τής δώΝΑΡΒ.—’Όχι, κ. Θόρν, οί συγγενείς εΐς αύτάς τάς πε
σης νάέννοήση τό σφάλμα εΐς τό δποϊον ύποπίπτει.
ριστάσεις περιπλέκουν μάλλον τά πράγματα. ’Έπειτα
ΝΑΡΒ.— Αύτό άκριβώς έδοκίμασα νά κάμω εΐς τήν
μή λησμονήτε δτι δ γάμος μου έγινε παρά τήν θέΛουσέρνην δταν είχε τήν έλαφρότητα νά δωρήση τάς
λησιν τών γονέων μου καί δέν δικαιούμαι νά παφωτογραφίας της εΐς τρεις ξένους.
ραπονεθώ εΐς αύτούς. Σείς εΐσθε πολύ καταλληλότε
ΘΟΡΝ.
— Καί τό άποτέλεσμα ;
ρος εΐς αύτήν τήν περίστασιν- εΐς σάς ή Μαίρη έχει
ΝΑΡΒ. — Μέ ήκουσεν δχι μόνον μέ άδιαφορίαν άλλά
πλήρη έμπιστοσύνην.

1144
σχεδόν μέ υπεροψίαν, ώς νά μή μοΰ άνεγνώριζε τό
δικαίωμα νά εξελέγξω τάς πράξεις της. ’Έκτοτε μέ
φέρεται μέ μίαν μελετημένην ψυχρότητα.
ΘΟΡΝ.— Αυτό εινε δυσάρεστον.
ΝΑΡΒ.— Δι’έμέ εινε άφόρητον. Δι’αΰτό σάς παρα
καλώ θερμώς νά μεσολαβήσετε.
ΘΟΡΝ.— Νά μεσολαβήσω, ό'χι, φίλε μου. Δέν επι
τρέπεται εις ένα ξένον νά άναμιχθη εις οικογενεια
κήν ύπόθεσιν αυτής τής φύσεως. (μετά μικράν σκέ·
ψιν.) Άλλά σοϋ υπόσχομαι νά ομιλήσω εις τήν
σύζυγόν σου, γενικώς εννοείται, διά νά μήν ΰποθέση δτι υπάρχει συνεννόησις μεταξύ μας.
ΝΑΡΒ. — (τείνων την χεϊρά.) Σάς ευχαριστώ. Με-
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ΦΕΡ.—Τό έμαντεύσατε" θά σάς ζητήσω μίαν έκδούλευσιν.
ΜΟΛ.—Εις τοιαύτας περιστάσεις ονομάζεται υπηρε
σία, άφοΰ πρόκειται νά πληρωθή μέ ουσίαν.
ΦΕΡ.—’Εχετε άληθώς έξαιρετικήν άντίληψιν. Λοι
πόν, θέλω ν’ άγαπηθώ ....
ΜΟΛ. — Άπό τήν κυρίαν Νάρβα.
ΦΕΡ.—(μέ απορίαν) Μάλιστα, άλλά πώς τό έννοήσατε;
ΜΟΛ.—Τό άντελήφθην απλώς. Τί ζητείτε άπό μένα;
ΦΕΡ. — Ύποστή ριξιν.
ΜΟΛ.—Δηλαδή εισήγησιν, άνάπτυξιν τών προτερη

μάτων σας, ολίγα ή πολλά μαθήματα άνηθικότητος είς τό θύμα σας, καί δλην τήν σειράν τών
διατυπώσεων μιάς άνομου σχέσεως.
ΦΕΡ.—(μέ θανμαομόν) Δέν έχω νά προσθέσω τί
ται άπό μέ. (μένει ρεμβώδης έπίτινας στιγμάς.)
ποτε.
ΝΑΡΒ.—Τί σκέπτεσθε ;
ΜΟΛ.—Πολύ μικρά πράγματα έπί τοϋ παρόντος;
ΘΟΡΝ.—Τίποτε, πηγαίνωμεν. (‘Εξέρχονται έκ τον
(εξάγει έπισκεπτήριον, χαράσσει όλίγας λέξεις διά
βάθονς).
μολνβδύδος και τό τείνει είς τόν Φερίνην) Εινε διά
τή ράπτριά μου. Διαβάστε.
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
ΦΕΡ.—Ιάναγινώσκων) Αγαπητή Clemcnce, δ κ.
ΦΕΡΙΝΗΣ, Κ" ΜΟΛΙΝΑΡΗ
(Εισέρχονται έκ τοϋ βά&ους, αριστερά, διερχόμενοι προ τής
Φερίνης θά σοϋ μετρήση διά λογαργιασμόν μου
σνστάδος τών φυτών ώστε νά μήν εινε ορατοί άπό τους «1000 δραχ. μέ τάς οποίας μέ πιστώνεις καί μοϋ
ξελ&όντας).
στέλλεις άπόδειξιν».—(νποκλινόμενος) 'Η παραγ
ΦΕΡ. — Όμολογουμένως, Κυρία Μολινάρη, εΐσθε μία
γελία σας θά έκτελεσθή.
άπό τάς θελκτικωτέρας γυναίκας ποΰ έγνώρισα,
ΜΟΛ.— Τότε εϊμεθα καθ’ ολοκληρίαν σύμφωνοι Α.
και τάς εύφυεστέρας.
ταχειρισθήτε δλην σας τήν ευφράδειαν, δλην σας
τήν πειθώ. Θέλω νά ανακτήσω τήν γυναίκα μου.
ΘΟΡΝ.—Νά ήσαι βέβαιος δτι θά κάμω δ,τι έξαρτά

propos, ξεύρετε δτι έχετε άνταγωνιστήν;
ΜΟΛ.—Αυτό φαίνεται είπατε πρό ολίγου και διά
ΦΕΡ.—Ποιον ;
τήν κυρίαν Νάρβα.
ΜΟΛ.—Τόν Θόρν.
ΦΕΡ.—Είπα μόνον τό πρώτον, και έπεριώρισα μά
ΦΕΡ.—Μπά, αύτός είνε σοβαρός άνθρωπος.
λιστα τήν σϋγκρισιν μεταξύ τών Άτθίδων μόνον.
ΜΟΛ.-—Αύτοί είνε οί πλέον έπίφοβοι. "Οπως δή
ΜΟΛ.—Θέλετε νά πήτε δτι εγώ έχω θέλγητρα....
ποτε έγώ είχα καθήκον νά σάς προειδοποιήσω.
διεθνή ;
(βλέπει
τόν Θόρν πλησιάζοντα έκ τον μέρονς τον
ΦΕΡ.—"Οπως δήποτε άφθονώτερα και... άπολαυστικήπον).
Προσοχή, ό έχθρός! (τόν δεικνύει είς τόν
κώτερα. ’Έχετε τήν μοναδικήν ιδιοσυγκρασίαν τής
Φερίνην). Εινε περιττόν νά μάς ίδή μαζή’ έξέλ"
Λεβαντίνας καί τό σπάνιον πνεύμα τής κοσμοπολίθετε σεϊς άπό τόν διάδρομον τής ύπηρεσίας. (δ
τιδος.
Φερίνης
έξέρχεται έκ τής πλαγίας θύρας άριστερά.
ΜΟΛ. Κόλαξ.
Συγχρόνως
ή κυρία Μολινάρη βλέπει τήν Μαίρην
ΦΕΡ.—Διόλου, διότι σάς λέγω συγχρόνως δτι ποτέ
πλησιάζονσαν
έξ άλλης διευθύνσεως). Ή Μαίρη !
δέν μοϋ έπήλθε ή ιδέα νά σάς άγαπήσω.
’Έρχονται καί οί δύο έδώ. Αύτό άρχίζει νά μοϋ
ΜΟΛ.—Αύτό άποδεικνυει δτι εΐσθε έξ’ ίσου ευφυής,
κινή τό ένδιαφέρον. Άν ήτο δυνατόν... (βλέπει
διότι μόνον οι ευφυείς άνθρωποι δέν περιπαίζον
τήν συστάδα τών δενδρυλλίων). Ά, έκέϊ θά ήμαι
ται μεταξύ των.
θαυμάσια
! (έξαφανίζεται όπισθεν τής σνστάδος.
ΦΕΡ.—Ακριβώς’ μπορούμε δμως νά ήμεθα καλοί
φίλοι.
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΘΟΡΝ, επειτα ΜΑΙΡΗ καί είς τό τέλος ΦΕΡΙΝΗΣ
ΜΟΛ.—Μήπως δέν εϊμέθα ; Κάμνουμε περιπάτους
μαζΰ, μοΰ πληρώνετε τά γεύματα, μέ συνοδεύετε ΘΟΡΝ.— (προχωρεί σύννονς) Αλλόκοτος θέσις ή
εις τό θέατρον.
ίδική μου. Τήν άγαπώ καί είμαι υποχρεωμένος νά
ΦΕΡ.·—Θά έπεθύμουν νά σάς άποδείξω τήν φιλίαν
τής τό κρύπτω, (μέ βαθυν αναστεναγμόν) Τώρα μοϋ
είνε ιερά.... (φαίνεται καταστέλλων όδύνην, έπειτα
μου μέ κάποιον τρόπον .... ούσιαστικώτερον.
ΜΟΛ.—Μήν κουράζεσθε, θά σάς δώσω έγώ τήν ευ
μέ αποφασιστικότητα) Τόσω τό καλλίτερον, τοιου
καιρίαν. Φαίνεται δμως πονηρέ, δτι έχεις τήν ά
τοτρόπως τίθεται τέρμα εις τήν τρέλλαν μου.
ΜΑΙΡ.— (είσερχομένη) Μέ έπρολάβατε, εΐσθε άξιανάγκην μου.
γάπητος.

ΘΟΡΝ.— (νποκλινόμενος) Είμαι ειςτάς διαταγάς σας.
ΜΑΙΡλ—(τόν παρατηρεί) ’Ελπίζω δτι δέν θά διατη
ρήσετε αύτό τό πένθιμον ύφος. Αρκετά έκοπίασα
διά νά σάς κάμω νά αίθριάσετε πρό ολίγου.
ΘΟΡΝ.—-Ένόμιζα δτι ή συνομιλία μας θά ήτο σο
βαρά.
ΜΑΙΡ.—Σοβαρά ; δχι, δέν μ’ άρέσει ή σοβαρότης.
ΘΟΡΝ. —’Ίσως έχετε άδικον.
ΜΑΙΡ. Παρατηρώ δτι θά ύποπέσετε πάλιν είς τό
άγαπημένο σας έλάττωμα.
ΘΟΝΡ. —Ποιον;
ΜΑΙΡ.—Τής διδαχής’ ένφ ξεύρετε νά λέτε τόσα ώραϊα πράγματα δταν θέλετε, σάς άρέσει νά μεταχειρίζεσθε κάποτε γλώσσαν πνευματικού.
ΘΟΡΝ.—Καί εντούτοις είμαι υποχρεωμένος νά μεταχειρισθώ σήμερον αύτήν τήν γλώσσαν.
ΜΑΙΡ.—Έτσι; Νομίζετε δτι δι’ αύτό ήλθα νά σάς
συναντήσω έδώ ;
ΘΟΡΝ.—"Οπως δήποτε έγώ θά έπωφεληθώ τής
εύκαιρίας.
ΜΑΙΡ.—Λοιπόν σάς τό άπαγορεύω, σάς τόάπαγορεύω.

ΘΟΝΡ.—(πλησιάζων) Και έγώ σάς παρακαλώ νά
μοϋ τό έπιτρέψητε. Δυνατόν ή γλώσσα μου νά ήνε
φορτική, εινε δμως ειλικρινής.
ΜΑΙΡ. — (δύσθυμος). Δέν άμφιβάλλω. Άλλά τί
έχετε νά μοϋ πήτε; (κάθηται).
ΘΟΡΝ.—(λαμβάνων έπίσης κάθισμα) ’Ίσως δέν έχω
τό δικαίωμα νά σάς ομιλήσω δπως θά σάς ομι
λήσω, άλλά βεβαιωθήτε δτι τό κάμω άπό άληθή
φιλίαν καί άπό ένδιαφέρον διά τήν εύτυχίαν σας.
ΜΑΙΡ.—Τί ήχηραί λέξεις!

ΘΟΡΝ. — Ήχηραί, άλλ’ δχι άνευ σημασίας είς αύτήν
τήν περίστασιν. Κυρία Νάρβα, εΐσθε νεωτάτη καί
άπειρος τών κινδύνων τοΰ κόσμου' εισχωρήσατε εις
τόν έγγαμον βίον άρκετά άποτόμως καί ολίγον αύθαιρέτως, χωρίς νά περάσετε άπό τό στάδιον έκεΐνο
δπου ή κόρη μανθάνει νά μορφώνεται είς γυναίκα.
Σήμερον εύρίσκεσθε, άνεξάρτητος έν μέρει, έν τφ
μέσφ μιάς κοινωνίας χωρίς πολλούς ένδοιασμούς,
ολίγον διεφθαρμένης, τερπνής δμως καί άπολαυστικής, ή όποία σάς δίδει άφθονα τά μέσα νά ικα
νοποιήσετε τάς ορέξεις σας, έξάπτει τήν φαντασίαν
σας, σάς άφίνει δμως άνυπεράσπιστον εναντίον τών
κινδύνων τούς οποίους δημιουργεί γύρω σας ή ώραιότης σας.
ΜΑΙΡ.—Βλέπω δτι ή διδασκαλία σας έχει καί κάτι
κολακευτικόν.
ΘΟΡΝ.—Δέν έχω διόλου τήν πρόθεσιν νά σάς κολα
κεύσω αύτήν τήν στιγμήν. Λέγω τά πράγματα δπως
είνε, διότι πρέπει καί σεϊς νά τά άντιληφθήτε μέ
τόν αύτόν τρόπον.—Φίλους δέν εινε δυνατόν νά
κάμετε’ έχθροί σας είνε δλοι δσοι σάς περιστοιχί

ζουν καί σάς περιποιούνται: ’Επισύρετε τόν φθό
νον τών γυναικών καί προκαλεϊτε τήν έπιθυμίαν
τών άνδρών. Φυσικά δέν δίδετε σημασίαν εις τάς
γυναίκας, δυστυχώς δμως δέν άδιαφορεϊτε πρός τούς
άνδρας, τούς ένθαρρύνετε άσυνειδήτως καί εύρίσκε
σθε διαρκώς έκτεθειμένη είς τάς επιθέσεις των.
ΜΑΙΡ.—[γελώσα] Σάςβεβαιώ δτι αι έπιθέσεις των
δέν μέ έχουν βλάψει έως τώρα. Άλλως τε γενικώς,
εινε πλήρεις άβρότητος.
ΘΟΡΝ.—Ναί, άλλά ή αβρότης, δταν τήν δεχθήτε,
θά μετατραπή βαθμηδόν εις τόλμην, καί ή τόλμη
μίαν ημέραν θά γίνη βία.
ΜΑΙΡ.—Θά γίνη, αν τό θέλω.
ΘΟΡΝ.—Θά γίνη χωρίς νά τό θέλετε, ή μάλλον χω
ρίς νά σκεφθήτενά φέρετε άντίστάσιν, διότι ολίγον
κατ’ ολίγον ή μολυσμένη άτμοσφαΐρα είς τήν οποίαν
ζήτε θά διαφθείρη τήν άντίληψιν σας διά μερικά
πράγματα, τά όποια θά κάμετε καί σείς μιμούμενη
τάς άλλας.
ΜΑΙΡ.—Καίτί πρέπει νά κάμω διά νά άποφύγωδλα
αύτά;

ΘΟΡΝ. —Νά παύσετε τοΰ νά δίδετε προσοχήν εις δλους
έκείνουςοι όποιοι, ύπό τό πρόσχημα τοΰ θαυμασμού
των, σάς διδάσκουν τήν άνηθικότητα.
ΜΑΙΡ.—[μειδιώσα] Είς δλους;
ΘΟΡΝ.—Είς δλους.
ΜΑΙΡ.—Καί εις σάς άκόμη;
ΘΟΡΝ.—[έγειρόμενος] Πώς, μέ θέτετε εις τήν κατη
γορίαν τών άνηθίκων;
ΜΑΙΡ.—Έγώ! κάθε άλλο. Ή θεωρία εινε δική σας.
Έγώ σάς θέτω απλώς είς τήν κατηγορίαν τών θαυ
μαστών μου.
ΘΟΡΝ.—[βαδίζει έπ’ ολίγον τεταραγμένος, έπειτα
πλησιάζει τήν Μαίρην]. Έχετε δίκαιον, πριν σάς
άναπτύξω αύτάς τάς θεωρίας έπρεπε νά καταδικάσω
τόν έαυτόν μου καί νάζητήσω τήν συγγνώμην σας.
ΜΑΙΡ.—Τήν συγγνώμην μου !
ΘΟΡΝ.—Ναί, διότι έγώ ό σοβαρός, δ σχολαστικός
ηθικολόγος, άφησα νά παρασυρθώ άπό ένα αίσθη
μα πολύ ολίγον ηθικόν καί πρό μικρού άκόμη σάς
τό έζωγράφησα μέ τά χρώματα τοϋ ενόχου πάθους.
ΜΑΙΡ. — ’Εκείνα τά λόγια ήσαν δμως έξ ίσου ειλι
κρινή.
ΘΟΡΝ.—Δέν ήσαν έντιμα, καθώς καί δσα δμοια σάς
έχω πή. (μέ σνγκίνησιν) Αύτά τά λόγια, δλα, πρέ
πει, σάς ικετεύω νά τά λησμονήσετε.
ΜΑΙΡ.—Καί νά ένθυμοϋμαι τά άλλα, τά πικρά ;
Αύτή είνε ή άπαίτησίς σας;
ΘΟΡΝ.—Ούτε έκεϊνα. Δέν εΐχατό δικαίωμα νά σάς
πώ ούτε τά πρώτα ούτε τά δεύτερα.
ΜΑΙΡ.—(έγειρομένη ωσαύτως) Λοιπόν, φίλε μου,
έγώ τά κρατώ δλα, καί τά δεύτερα καί τά πρώτα,
διότι μοϋ άνήκουν δλα καί διότι δλα προέρχονται
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άπό τό ίδιον αίσθημα, αυτόν τόν θαυμασμόν τόν
όποιον θέλω νά εμπνέω. Αυτά τά λόγια είνε ό θη
σαυρός μιας φιλαρέσκου, κ’ εγώ είμαι φιλάρεσκος,
τό ξεΰρετε. Μιά μέρα σάς ήλθε ή ό'ρεξις νά μοϋ
πήτεπώς είμαι ωραία, πώς μέ σκέπτεσθε διαρκώς,
πώς ταράττω τόν ΰπνο σας' μέ τό βλέμμα σας μοΰ
έδώκατε νά εννοήσω δτι μέ επιθυμείτε, καί δταν
τό χέρι σας έτυχε νά έγγίση τό δικό μου, ή νά πέ
ραση ελαφρά κοντά στο σώμα μου, είδα τόν κλο
νισμόν ποΰ ήσθάνθητε καί τήν φλόγα τοϋ πάθους
νά βάφη τό πρόσωπό σας.
ΘΟΡΝ.—Κυρία, μήν έξακολουθήτε ....
ΜΑΙΡ.—Σάς κάμει κακό ; δέν πιστείίω, άφοΰ εμένα

αυτά δλα δέν μέ δυσηρέστησαν. Άπ’ εναντίας είδα
μέ μιά ιδιαιτέρα ευχαρίστησι αυτό τό αίσθημα νά
αναπτύσσεται μέσα σας, καί συγχρόνως έ'βλεπα τόν α
γώνα σας διά νά τό καταπνίξετε. Έγώ, εις τό
μέτρον τής αδυναμίας σας, έ'βλεπα τό μέτρον τής
δυνάμεώς μου. Ξεΰρετε τί σημαίνει διά μία γυναί

κα μιά νίκη δπως αυτή ; Καί ξεΰρετε τί σημαίνει
γιά μένα, ένα παιδί, ή ήττα ένός άνδρός δπως σείς;
ΘΟΡΝ. — 'Υπελογίσατε ποτέ τί φοβεράς συνέπειας
δΰναται νά έ'χη αυτή ή νίκη γι’ αυτό τό παιδί, αλλά
συγχρόνως καί γυναίκα μέ συζυγικά καθήκοντα ;
ΜΑΙΡ.—Εις αυτήν τήν περίστασιν καμμίαν. Μοΰ τό
είπατε καί δέν θά ίσχυρισθήτε τώρα τό εναντίον.
Είσθε κατά βάθος έντιμος άνθρωπος.
ΘΟΡΝ.—(μέ πικρίαν) Αυτό είν’ αλήθεια. Θά σάς

αποδείξω δμως δτι δέν είμαι μόνον κατά βάθος
έντιμος άνθρωπος. Θά παΰ’σω νά σάς βλέπω, θά
φΰγω.
ΜΑΙΡ.—(μέ νφος φιλοπαΐγμον) Αυτό, κύριε, θά
ήτο έ'λλειψις άβρότητος. Πώς, έγώ συντομεύω τό
ταξεΐδι μου πρός χάριν σας, καί σείς φεΰγετε ;
ΘΟΡΝ.—Βλέπω δτι εξακολουθείτε νά μή σοβαρεΰεσθε.
ΜΑΙΡ.—(πλησιάζουσα, μέ φιλαρέσκειαν) ’Αλήθεια,
θά φΰγετε ; Δέν.... μ’ αγαπάτε πιά ;
ΘΟΡΝ.—Κυρία, αυτό τό όποιον κάμετε είνε άνή-

ΜΑΙΡ.— (μέ φωνήν σαγηνευτινήν\ Δέν θά φΰγετε.

Θέλω νά μείνετε καί νά μ’ αγαπάτε, (κύπτει
άποτόμως και τω δίδει φίλημα ε’ς τά χείλη). ’Ιδού
ή αμοιβή σας.
(Ό θόρν άναιινάαοεται, πρός στιγμήν φαίνεται ώς νό. θέλη να
την σφίγξη εις τάς άγκάλας του, ουγκρατε'ται δμως δι * υπε
ράνθρωπου δυνάμεώς καί άπομακρννεται βραδέως.— *Η κυρία
Μολινάρη φεύγει δρομαίως διευθυνομένη προς τον κήπον).

ΘΟΡΝ. — (συνελθών, παρατηρεί τήν Μαίρην έπί μα

κράν έν σιγή έπειτα μέ φωνήν βραδείαν). Κυρία
Νάρβα, είσθε περισσότερον έπικίνδυνος άφ’ δ,τι
έφανταζόμην. Βλέπετε δμως δτι κάποτε, κατά τής
φιλαρεσκείας μιάς γυναικός, υπάρχει ή θέλησις τοΰ
άνδρός. (πλησιάζων και μέ φωνήν ήπιωτέραν).
Έγώ θά λησμονήσω έκέϊνο τό όποιον έκάματε' θέ
λετε καί σείς νά γίνεται σωφρονεστέρα;
ΜΑΙΡ.— (φαίνεται υπείκουσα εις ένδνμυχον πάλην.
Καθ’ ήν στιγμήν ετοιμάζεται νά άπαντήση, εισέρ
χεται ό Φερίνης).
ΦΕΡ.— (πλησιάζων τήν Μαίρην) Φιλτάτη Κυρία,
σάς έζήτουν διά νά σάς άποχαιρετήσω. (ή Μαίρη

τφ τείνει τήν χεϊρα μηχανικώς, εκείνος τήν φέρει
εις τά χείλη του καί τήν κρατεί έκεϊ ώς έν άπολαύσει. 'Ο Θόρν καταστέλλει κίνημα ταραχής, τό όποιον
αντιλαμβάνεται ή Μαίρη).
ΜΑΙΡ.— (έπανακτήοασα τήν ψυχραιμίαν της πρός
τόν Φερίνην). Πώς, φεΰγετε ; (παρακολουθούσα τάς
κινήσεις τοΰ Θόρν, ένφ έξακολουθεϊ νά αποτείνεται
πρός τόν Φερίνην). Ξεΰρετε δτι έγώ θά μείνω απόψε
έδώ.
ΦΕΡ. — Τό οποίον σημαίνει;...
ΜΑΙΡ.— (μέ πείσμα, βλέπουσα τόν Θόρν απαθή).
"Οτι θέλω νά έ'χω σύντροφον γιά νά πατινάρω αύ
ριο τό πρωί.
ΦΕΡ.— (νποκλινόμενος). Τότε μένω. Θέλετε νά πε
ράσω νά σάς πάρω ;
ΜΑΙΡ.-—(Αποτόμως). Ναί, στάς έξ. (‘Ο Φερίνης
απέρχεται χωρίς νά φανή δτι έπρόσεξε διόλου εις
τόν Θόρν).
ΘΟΡΝ.— Θά πάτε μέ τόν Φερίνην ;
ΜΑΙΡ.— (μέ προσποιητήν αδιαφορίαν). Πατινάρει
τόσω εύμορφα’ είνε μιά άπόλαυσις νά τρέχη κανείς
μαζΰ του. (διευθύνεται πρός τήν έξοδον). Au Γ6νοΐ1\φίλτατε, έμεινα πολύ έδώ. (ρίπτει βλέμμα

κουστον. ’Ερωτοτροπείτε τήν στιγμήν ποΰ έγώ
προσπαθώ νά σάς σώσω.
ΜΑΙΡ.—Δηλαδή νά σώσετε τόν εαυτόν σας. ’Εγώ
δέν κινδυνεΰω πολύ, δέν είμαι έρωτευμένη.
ΘΟΡΝ.—(μέ ύφος ψυχρότατου) Είσθε βεβαία δτι
έγώ είμαι;
ΜA IP. — Βεβαιοτάτη.
ειρωνικόν πρός τόν Θόρν καί άπομακρννεται).
ΘΟΡΝ.—(με τό αύτό νφος) Πλανάσθε.
ΘΟΡΝ.— (τήν βλέπει άπομακρυνομένην θύννους, φέ
ΜΑΙΡ .—(τόν παρατηρεί άτενώς, πληαιάζονσα όλονέν
ρει τήν χείρα εις τό μέτωπον καί μέ φωνήν βαπερισσότερον. Αίφνης άνορθοϋται προτάσσουσα τό
ρεΐαν). Μήπως έγώ διέφθειρα αύτό τό παιδί! !....
στήθος της με τό όποιον θίγει τόν Θόρν).
Τέλος τής Α' Πρήξεως.
ΘΟΝΡ. — (όπισθοχωρών μέχρι τον άνακλίντρου)
Κυρία...
ΣΗΜ. ΕΛΛ. ΕΠΙΘ.
ΜΑΙΡ.—(προχωρεί ακόμη, καί, θέτουσα τάς χείρας
Είς τόν συνδρομητήν μας, τόν ίχφράσαντα τήν γνώ
έπί τών ώμων τοΰ Θόρν, τόν αναγκάζει νά καθίση, μην δτι έπρεπε νά δημοσεεϋσωμεν τόν<Άνήλεαγονχτοϋ
χ. ΙΙολέμη, χατά προτίμησήν τής·Φιλαρέσχου»τοΰ χ.
ένφ εκείνη στέκεται ενώπιον του εξακολουθούσα ’Ιωσήφ, έπί τω λόγ<ρ δτι τό έργον τοϋ χ. ΙΙολέμη χερνά τόν κράτη.— Ή κυρία Μολινάρη εντείνει τήν δίζεε ήναγινωσχόμενον, άπαντώμεν δτιεΌ μέν «’Ανή

προσοχήν εκ τής κρύπτης της).

λιαγος» έξετυπώδη ήδη δαπάναις τοϋ
Αδερωφείου
*
δια.
γωνισμοϋ,χατά τήν χρίσιν μας δέ,ή«Φιλίρεσχος»χερδίζει χαί άπό σχηνής χαέ έν άναγνώσει.

πολιτικόν λελτιον
ΑΘΗΝΑΙ, 26 Νοεμβρίου 1910.
Τό κυριώτερον γεγονός τοΰ μηνάς, ήτο βεβαίως ό
λόγος, δν άπήγγειλεν δ κ. Βενιζέλος είς Θεσσαλίαν.
Ό λόγος ούτος τοΰ κ. Βενιζέλου, άπαξ έτι άπεδείκνυεν πόσον δ νέος Κυβερνήτης εόκόλως αντιλαμβά
νεται καί πόσον έκ τοΰ παραχρήμα, κυριαρχεί. "Οταν
άπήγγειλεν τόν έν τή Πλατεία τοΰ Συντάγματος λό
γον του, ήτο ώς άνθρωπος διά ποδηλάτου διελθών τήν
Έλλάδά· δτι είπεν ήτο γενικόν, άόριστον, καίέπικαίρως έγκυκλοπαιδικόν μόνον.
Ό λόγος δμως δν άπήγγειλεν έν Θεσσαλία ήτο
δλως διάφορος, ούτος ήτο άποτέλεσμα βαθείας γνώσεως καί πλήρους άντιλήψεως, τήν εόημερίτητα δέ
ταύτην, άπέκτησε δκ. Βενιζέλος έντός δλίγων μηνών,
ιδού τό σπουδαίον καί περίεργον, έντός δλίγων μηνών
δ κ. Βενιζέλος, έσχεν γνώσιν, περίπου τελείαν τοΰ
τί χρειάζεται ή Ελλάς· άλλα βεβαίως τό έπιβλητικώ-

τερον, ήσαν αί περί έξωτερικής πολιτικής δηλώσεις
του. Ώς θά παρετήρησεν κανείς, ή Ελλάς ώς άλλοτε
δέν άποφεύγει πάσαν περί πολιτικής δήλωσιν, καταδικάζουσαν έαυτήν είς άφάνειαν. Ώς παράγων έν τή
’Ανατολή, έχει γνώμην, καί δμιλεί μετά σθένους.
«Ειρηνική μέν» είπεν δ κ. Βενιζέλος, άλλά δχι μόνον
μετά τής Τουρκίας, άλλά καί μετά πάντων τών γει
τόνων. Οί Τοΰρκοι οϊτινες είνε έπιτηδειότατοι είς τό
νά έκτιμοΰν τάς περιστάσεις, καί νά άντιλαμβάνωνται
τάς καιρικάς μεταβολάς, βεβαίως, έννόησαν τελείως,
τήν διπλωματικήν ταύτην φράσιν τοΰ κ. Βενιζέλου.
’Αλλά καί δ,τι είπεν ώς πρός τήν Θεσσαλίαν ένεδείκνυον τό άληθές ένδιαφέρον τής Κυβερνήσεως, καί
τήν πραγματικήν της άπόφασιν νά προνοήση περί
αύτής. Έν πρώτοις ή Κυβέρνησις θά συντάξη κτηματολόγιον,θά ίδρύση γεωργικόν Πιστωτικόν κατάστημα,
θά άναλάβη σοβαρώς τά υδραυλικά, καί θά μεριμνήση
περί τής έξαλείψεως τών έλών. Άλλά έκεινο τό δποίον
άναμφιβόλως, έπιβάλλει είς τάς συνειδήσεις πάντων,
τοΰ κ. Βενιζέλου είνε τό θάρρος τό πολιτικόν μετά
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τοϋ όποιου, σαφώς καί καθαρώς ήρνήθη νά δημοκοπήση, δηλώσας μετά πάσης παρρησίας, δτι δέν δύνα
ται ή Κυβέρνησές, νά ύποσχεθή δτι άναγκαστικώς θά
άπαλλοτριώση τά τσιφλίκια· άλλ’ έξ έτέρου, προέβη,
είς άλλο μέτρον δικαιώτατον μέν, διά τους γεωργούς,
γενναίον δμως, καί απαιτούν Αποφασιστικότητα : έδήλωσεν, δτι θά άκυρώση παν δτι έγένετο κατά παράβασιν τών έπί τουρκοκρατίας ηθών καί έθίμων, άτινα
δντως άπετέλουν πρός αίσχος τοΰ νεωτέρου έλληνικοΰ
πολιτισμού, καθεστώς πολύ εύνοηκώτερον. Άλλ’ ό κ.
Βενιζέλος, και άλλα έπίσης σαφή καί καθωρισμένα
ύπεσχέθη: Τήν κατάργησιν τών Δήμων, καί τήν
άντικατάστασιν αύτών, διά τών Κοινοτήτων, δμολογουμένως, σωστικώτερον μέτρον δέν ήτο δυνατόν νά
ληφθή· ή ιδέα αύτή, ριφθείσα τό πρώτον ύπό τοΰ
«Πύρρου» ιδού δτι έπί τέλους έγένετο άσπαστή. Δέν
είνε δλιγώτερον σοβαραί, αί περί στρατοΰ δηλώσεις
του. Ό κ. Βενιζέλος, δέν θά έλλαττώση τάς στρατιωτικάς δαπάνας, άλλά τουναντίον, θά τάς αύξήση,
πολεμών άμειλίκτως τάς καταχρήσεις, πράγμα τό
όποιον δμολογουμένως, μετά δυνάμεως καί άτεκτότητος έπιδιώκει. ’Αλλά καί ή έπί τφ αύτφ συνένωσις
τών δύο υπουργείων, είς έν «Πολεμικόν» έπίσης μαρ
τυρεί πολλήν στρατιωτικήν άντίληψιν.
Γενικώς είπεϊν, δ κ. Βενιζέλος, στερρώς, κρατεί τά
ήνία. Έξ άνάγκης δύναταί τις πλέον νά ευελπιστή.
Είνε αληθές βεβαίως, δτι πολλά διέπραξε λάθη ό κ.
Βενιζέλος, περί τήν έκλογήν τών προσώπων, άλλά
παρ’ δλα ταΰτα, αί μεθαύριον διεξαγόμεναι έκλογαί,
πάντως, θά τοΰ δόσωσιν ίσχυράν πλειονοψηφίαν,
δπότε άναμφιβόλως, Ακόμη πρακτικόν θά είνε τό έργον
του. 'Ως πρός τό έξωτερικόν, ποια τις βελτίωσις,
άναμφιβόλως παρατηρεϊται. Οί Τοΰρκοι είνε πολύ
μετριώτεροι. Άναμφιβόλως τοΰτο δφείλεται, είς τό
δτι έννόησαν ούτοι, δτι μετήλλαξαν οί καιροί, καί
διά τοΰτο, τήν φοράν ταύτην, αί διά τήν Κρήτην
διαμαρτυρίαι των, είναι παροδικαί καί άκαρποι. Αί
Δυνάμεις καί πάλιν άπήντησαν είς αύτούς, ευχαρίστως
μέν λεκτικώς δχι δμως καί κατ’ ούσίαν.
Μόνον αί σχετικαί έν τή ’Ιταλική Βουλή, τοΰ ’Ιτα
λού έπί των ’Εξωτερικών 'Γπουργοΰ, γίνονται όλονέν
πλέον παραδοξώτεροι. Είναι άληθές δτι καί τήν φοράν
ταύτην άφορμήν έχουσι, τάς τόσον άκαίρως, γινομένας
έπερωτήσεις τοΰ κατά πάντα φίλου μας κ. Γκάλλη,
καί διά τό ζήτημα τοΰτο δέν εύθύνεται πλέον δ έν
'Ρώμη άπειρος έπιτετραμμένος, άλλά τό 'Γπουργειον
τών ’Εξωτερικών, δπερ δέν έσπευσε νά συστήση είς
τόν κ. Γκάλλη, ν’άποσύρη τήν έπερώτησίν του, πάν
τως δμως ή τοιαύτη τακτική τής ’Ιταλίας δφείλει νά
έμβάλλη είς σκέψεις, ιδίως δταν συνδεθή μέ τήν
νέαν ’Ιταλικήν μεγαλομανίαν τής έπί τοΰ «πανμουσουλμανισμοΰ» έπιδράσεώς της. Ή Κυβέρνησις τα
χέως πρέπει νά προνοήση έπί τοΰ ζητήματος τούτου,

διότι, φαίνεται δτι μετά τήν έκ 'Ρώμης έξ Αχαριστίας τής πολιτείας, τοΰ κ. Μητσοπούλου άποχώρισιν, έν ’Ιταλία μάς άνοίγεται τάφος.
Τά περί Έλληνοβουλγαρικής συνεννοήσεως, εύτυχώς, δέν είνε πλέον τόσον ένθουσιώδη, άναμφιβόλως
διότι κατεννοήθη δτι τό ζήτημα δέν είναι τόσον
άπλοΰν.
Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ

«’Αγγελιοφόρος» τής'Ρώμης άφηγεϊται έν ιστο
ρικόν τοΰ άγώνος, όχι εις πολλούς γνωστόν.
’Ιδού πώς τό εκθέτει :
«Κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος υπέρ τής άνεξαρ
τησίας τής Ελλάδος ένεΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝ
φανίσθη ενώπιον τοΰΚουνΙΤΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ τουριώτη είς ’Ιταλός ζη
τών τήν άδειαν νά πολεμήση είς τάς τάξεις τών Ελλήνων.
'Ο Κουντουριώτης, δύσπιστος ολίγον, τόν ήρώτησε τί βαθμόν έζήτει, καί ό ’Ιταλός άπήντησε τόν
τοΰ στρατιώτου.
Κατεξεπλάγη ό Κουντουριώτης καί προσέθεσε :
—Στρατιώτης ;.. . άπλοΰς στρατιώτης ; Μά δέν
εισθε σεις Αξιωματικός;
— Ναί, είμαι.
— Καί τί βαθμόν είχατε είς τήν ’Ιταλίαν ;
— Τόν βαθμόν τοΰ άρχηγοΰ τοΰ στρατοΰ.
Σκεφθήτε, εϊπεν ό Κουντουριώτης, τί ζητείτε νά
κάμετε- ή ζωή τοΰ Έλληνος στρατιώτου είνε τραχεία
καί επίπονος, πλήρης στερήσεων καί μόχθων.
— ’Αρχηγέ, άπήντησεν ό ’Ιταλός, εκείνος δστις
ύπέστη εξορίαν, φυλακήν, δυστυχίαν, πείναν, καμμίαν δέν αγνοεί έκ τών ανθρωπίνων βασάνων. Έγώ
ήλθα έδώ διά νά πολεμήσω, καί όχι διά νά αποκτήσω
θριάμβους, τιμάς καί πλούτη. Στρατιώτης θέλω νά
γίνο) καί τίποτε άλλο. Σάς παρακαλώ νά μέ προορί
σετε διά τήν φρουράν τής Σφακτηρίας ύπό τήν ση
μαίαν τοΰ Μαυροκορδάτου.
— Θά πληρωθή κάθε επιθυμία σας, ώ μεγαλόψυχε
’Ιταλέ. Τώρα πέτε μου τό όνομά σας.
— Έγεννήθην είς τό Σαβιλιάνο τοΰ Πιεμόντε καί
ονομάζομαι Σαντόρρε αντί Σάντα Ρόζα.
'Ο Κουντουριώτης ένηγκαλίσθη τόν Πιεμοντέζον
μετά θερμότητος.
Έπειτα στραφείς είς ενα τών άνδρών του είπε :
— Φίλε, νά συνοδεύσης είς τήν Σφακτηρίαν τόν
διάσημον τοΰτον ’Ιταλόν καί νά είπής τοΰ Μαυροκορδάτου δτι ό Σάντα 'Ρόζα έκαμε τόν Κουντουριώτην νά κοκκινήση διά τήν δυσπιστίαν του.
"Εμεινε τελευταίος καί άπέθανε καί αυτός μαχόμενος μέ τήν ζητωκραυγήν υπέρ τής ελευθερίας.
Είς τήν κατηφή παραλίαν τής Σφακτηρίας ύψοΰται
είς τάφος, τόν οποίον ό ’Ιταλός περιηγητής επισκέ
πτεται μέ τόν άγιον ενθουσιασμόν».

Ο

Νυκτερινός Περίπατος
Πάνε τά σύννεφα μέσα στην θάλασσα,
σάν κάτι πάνοπλοι έφιπποι γίγαντες,
σβύνουν τόν ήλιο καί Ακονίζουνε

όπλα γιά μάχη.
Τά έπουράνια δώματα τρίζουνε,
καί σάν χρυσόμαυρη αύλαία έπεσε
σ’ δλα τ’ ανθρώπινα τοΰ βίου δράματα
χλωμή ή Νύχτα.
Φύγαν’ οί άνθρωποι, τό θέατρ’ έκλεισε !
τά φώτα σδύσανε, πάψαν τά όργια,
σώπασ’ ό βίος τους μέσ’ τήν παρένθεσι

μαύρη τοϋ ύπνου....
Κύτταξε Άρτεμις πώς μέσ’ τόν ύπνο του
ξεχνιέται ό άνθρωπος σ’ όνειρα ψεύτικα !

Άκουσ’ άντίλαλο γέλοιου άπαίσιου
καί παραπόνων!

Είναι τά κλάματα όσων έκλάψανε I
όσων γελάσανε τό γέλοιο τ’άσκημο I

ή μέθη άκοσμη όσων μεθύσανε
γιά νά ξεχάσουν I
Έγώ δέν μέθυσα ποΰ λήθη έπόθησα!
έγώ δέν γέλασα ! έγώ δέν έκλαψα,
ποΰ έχω μέσα μου όλου τοΰ σύμπαντος
τούς χίλιους πόνους 1

Μονάχα σφύριξα, σφύριξα κι’ έφυγα,
τόν ήλιο σφύριξα, τ’ άστρα ποϋ τρέμουνε,

Θεό καί άνθρωπο κι’ όλα τά όνειρα
κι’ όλο τό ψέμμα 1
’Αγάπη μ’ “Αρτεμις, έλα νά φύγωμε
άπό τή πρόστυχη τοΰ κόσμου ΰπαρξι,
πάμε στή θάλασσα γλυκά νά ξήσωμε
μέσα στο τίποτα...

Όλο τ’ άτέλειωτο νερό τής Θάλασσας
ποτέ δέν θά φθάνε νά πλύνη μέσα μας
τό καταστάλαγμα ψευτιάς π’ αφήσανε
ψεύτικ’ αιώνες.
Όλο τ’ απέραντο νερό τής θάλασσας
ποτέ δέν θά φθάνε νά σβύση μέσα μου
τή δίψα π’ άφησαν, τή δίψαν άσβεστη,
όσοι πεθάνανε...

Κύτταξ’ άγάπη μου πώς μέσ’ τά κύματα
έξιδανίξονται ή Λύπες Όμορφες
πώς μουρμουρίζουνε δσοι πεθάνανε

όσοι πεθάνανε..,
Άκουσ’ άγάπη μου πώς μέσ τά κύματα
στενάζ’ ή άτέλειωτη ψυχή τής Θάλασσας
κι’ δλα τ’ Ανύπαρκτα δλα τ’ Ασύλληπτα
άποκοιμίζει...

Έλα νά γίνωμε καί μεΐς Ανύπαρκτοιν’άναστενάζωμε μέσ’ τήν άτέλειωτη
ψυχή τής Θάσασσας, γλυκά νά σδύσωμε
δλη τή δίψα....

ΤΕΛΛΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ

Λπο Την Ζωήν Τοτ /Ληνός

Συνεφιαομένος καί αρκετά μελαγχολικός έκαμεν
την είσοδόν του ό Νοέμβριος. "Ενα μεθοριακόν σημεϊον μεταξύ θέρους καί χειμώνος.
Τά τελευταία καθυστερήοαντα ψαθάκια όσα έπέμενε
νά κρατή έν ένεργεία ή ’Οκτωβριανή λιακάδα, ήδη
έξηφανίσθησαν όριστικώς καί άμετακλήτως, καί τά
παλτά άνέλαβον σιγά σιγά την βασιλείαν των.
Ή από ένα-δύο μηνών λιποψυχούσα καλοκαιρινή
ζωή άπέπτη όριστικώς παραδώσασα τά σκήπτρα εις
τό χειμωνιάτικου preludio. Τά ώμορφα οαλονάκια
ήρχισαν ν’ ακούουν γλυκά καί απαλά λογάκια άπό

αβρά στόματα, καί τά χείλη έπλατάγησαν είς τά πρώτα
ροφήματα τοΰ ξανθού ποτοΰ, άνακατωμένου υπό ποικίλλους συνδιασμους μέ γάλα, κονιάκ, λεμόνι, ενός πο
τοΰ, τό όποιον, χρησιμεΰσαν εις τους προπάτοράς μας
ώς αλάνθαστου φάρμακου κατά τής ίνφλουέντζας, άνέλαβε προ πολλών ετών καί παρ’ ήμίν τόν ρόλον ποΰ
παίζει είς τόν άλλον κόσμον, -χρησιμεϋον άπλούστατα
ώς ένα μέσον κοσμικής ουγκεντρώοεως.
*
* *
*

Ό λήξας μην Νοέμβριος μάς παρουσίασε μίαν όρ4.

1151

1150
γιώδη επιδημίαν κοινωνικών δραμάτων είς την πρω
τεύουσαν. Νομίζει κανείς δτι ήθελε νά δώση θέμα
συζητήσεως είς τά άνοιγόμενα σαλόνια, καί μας λύτρωση
άπό την έλλειψιν κουβέντας, ήτις έλλειψις, άν δέν πε

ριστροφή είς τόν αιώνιον καιρόν, την κουρκουσουριά
καί τήν πολιτικήν, οδηγεί είς τά πράσινα τραπέζια, μέ
τής πολύχρωμες μάρκες.... Καί δή...

*
Τό πρώτον άκόμη δεκαήμερον εν νεαρόν μέλος,
γνωστοτάτης’Αθηναϊκής οίκογενείας, ό νεαρός τραπε
ζίτης κ. Τωσήφογλου, έπυροβολήθη ύπό μιας νέας
Ε. Τσιμπούκη καθ' ήν στιγμήν έξελθών τοϋ ξενοδο
χείου τής Αγγλίας μετά τής μνηστής του, ήτοιμάζετο
ν ’ άνέλθη είς τήν άμαξαν, εύρίσκεται δέ άκόμη έξηπλωμένος είς τήν κλίνην τοϋ Νοσοκομείου, παλαιών
μεταξύ ζωής καί τάφου. Αύτά τά ολίγα λόγια μας
είπάγουν τελείως είς τήν δλην ύπόθεσιν. Απλούστατα
ή αίωνία έγκατάληψις καί ή παναρχαία έκδίκησις. Δέν
σκοποϋμεν είς τάς δλίγας αύτάς γραμμάς νά θίξωμεν
ένα άλυτον άκόμη κοινωνικόν ζήτημα, περί τοϋ δικαιώ
ματος τοΰ ένός νά έγκαταλείπη καί τής άλλης νά φο
νεύη. Διωνυγίσθη κατά κόρον ύπό τών χρονογράφων
τών έφημερίδων, χωρίς νά δείξη δτι εινε εύκολος ή
λύσις του, έξαρτωμένη μάλλον άπό τήν πρόοδον καί
μόρφωσιν τής κοινωνίας και άπό τήν άντίληψίν της
περί τών ζητημάτων τών λεγομένων «τιμής
.
*
'Επί
τοϋ παρόντος ή νέα έπροφυλακίσάη καί ό τραπεζίτης
άγωνίζεται νά σωθή άπό τόν χάρον διά νά παροδοθή
είς τόν Εισαγγελέα, άφοΰ ή ύπόθεσις παρουσίασε
τροπήν έπιβάλλουσαν καί τοΰ θύματος τήν σόλληψιν.
*

* *
Δύο κεφαλαιώδη αίτια κοινωνικών δραμάτων έμεσουράνησαν τόν μήνα τοΰτον. 'Η τιμή καί αί κατα
χρήσεις. Μετά τάς άποκαλύψεις τοϋ σκανδαλώδους
ξεκοκκαλίσματος δλίγων εκατομμυρίων άπό μίαν σπεί
ραν οικονομικών άξιωματικών καί μία νέα κατάχρησις
άναφέρεται είς τό Πολυτεχνείου.'Ο Γραμματεύς Μαυρίδης συνελήφθη ώς έλλειματίας άρκετών χιλιάδων
δραχμών. Αποπειραθείς ν’αύτοκτονήση πίπτων άπό
τοΰ άετώματος τοϋ Πολυτεχνείου ένεκλείσθη είς τάς
Κεντρικάς ’Ενωμοτίας, δπου έπραγματοποίησε τόν
σκοπόν του πίπτων άπό τό παράθυρου. Ό αύτόχειρ,
έγκριτον μέλος τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, άφησε οι
κογένειαν έν πενία, τό δποϊον σημαίνει δτι δέν έλαβε
τόσον κατάχρησις άπό πρόσωπόν δμολογουμένως έντιμότατον, δσον άτάσθαλος διαχείρησις, άπό τήν ακα
ταστασία»’ τής όποιας, οί άπαραίτητοι τρίτοι, οί έπιτήδειοι, θά έκαρπώθησαν τά κέρδη.

*
* *
’Ιδού τώρα καί δ έπίλογος ένός κοινωνικού δράμα
τος ποΰ έτάραξε τήν’Αθηναϊκήν κοινωνίαν πρό μηνών

καί έδωσε θέμα συζητήσεως κατά τήν πλέον καυστι
κήν περίοδον τοΰ θέρους. Τό Κακουργιοδικεϊον Χαλ
κίδας, άπήλλαξε τόν δικηγόρον κ. Αύδην, δστις έν
στιγμιαία παραφορά έφόνευσε τήν σύζυγόν του ’Ελευ
θερίαν τό γένος Α. Πάλλη, δμολογήσασαν δτι «άνήκει ψυχή καί σώμάτι είς άλλον», κατά τήν φράσιν
της, δτι ανήκει είς τόν αιώνιον έκεϊνον τρίτον, δστις
στέλλεται άπό τήν κακήν μοίραν νά σφηνωθή μεταξύ
ένός άνδρογύνου καί νά διαλύση μίαν οικογένειαν.
Εΐπομεν δτι έδώ δέν παρουσιάζομεν παρά άπλώς
ώς είς καλιδόσκόπιον τήν έξέλιξιν τών κοινωνικών γεγο
νότων ποΰ μας παρουσίασεν δ λείξας μήν, καί απέ
χω μεν νά θίξωμεν «άκρω δακτύλφ» τόσον πολύπλοκα
ζητήματα. Άναφέρομεν άπλώς τήν ετυμηγορίαν τών
ένορκων χωρίς νά τήν έπικρίνΐύμεν ή έπιδοκιμάσωμεν,
θεωροϋντες αύτήν συνέπειαν τής δλης άντιλήψεως τής
συμβατικής τιμής, τής κατά συνθήκην τιμής τήν
δποίαν πρεσβεύει ή σημερινή κοινωνία, καί τήν δποίαν
ίσως δέν θ’ Αναγνώριση ή αύριανή. Μετά τήνπαρουσίασιν τών ξηρών αύτών γεγονότοιν, δέν έχομεν παρά νά
άναφέρομεν καί τήν νέαν τροχιάν τών ηρώων τοΰ δρά
ματος. ‘Ο φονεύς έπανήλθεν είς τάς δικογραφίας τοΰ
γραφείου τον, δ πατήρ είς τό ταμείον τοΰ’Εμπορικοΰ
του καταστήματος, δ τρίτος, ή διαλντική σφήνα, έν
Εύρώπη, ίσως άγωνίζεται νά λησμονήση τόν έρωτά
του τις οΐδε είς ποιας μυρωμένος άγκάλας, καί μόνη
μία δυστυχής στέλλει άπό τό βάθος τοΰ τάφου της
δλίγα λουλουδάκια νά κινούν τό κεφαλάκι των εις τό
φύσημα τοΰάέρα, σαν νά είρωνεύωνται τήν ίκανοποιηθεισαν κοινωνίαν μέ τούς θεσμούς της. Αύτή μόνη,
νεκρά τώρα, έπλήρωσε είς τήν κοινωνική ταβέρνα τά
σπασμένα ποτήρια !

*
**
Τό φύλλο πάλι άλλαξεν.'Η τιμή έφυγε καί παρουσιάσθη μέ τήν σειράν της ή κατάχρησις.
Πρό τινων μηνών, δ τύπος άπεκάλυψε μίαν σκαν
δαλώδη ύπόθεσιν. "Οτι ένφ χιλιάδες παιδιά ιδρώνουν
καί άγωνίζσνται μέ τό αίμα τής καρδιάς των μέ τό
άποστραβατικόν έκπαιδευτικόν μας σύστημα, νά πά
ρουν εν άπολυτήριον ένα δίπλωμα, τά τυπικά αύτά
στοιχεία τής σταδιοδρομίας των, μερικοί πολυτάλαντοι
τά άποκτοΰν μέ ολίγα μόνον χαρτονομίσματα. Έκ τών
άνακρίσεων ποΰ ένηργήθησαν, προέκυψεν δτι ή κυριωτέρα πηγή τής πλαστής αύτής σοφίας, ήτο τό έν Κων)
πόλει Λύκειον Χατζή χρήστου τό δποϊον ένφ έβγαλε
τόσους καί τόσους άληθεϊς έπιστήμονας πρός όφελος
τοΰ Έθνους, άπεφάσισε νά βγάλη καί ολίγους ψευ
δείς πρός όφελος ώρισμένων προσώπων.
Ή συμμετοχή τοϋ τμηματάρχου Γ. Βυζαντινού είς
τάς πλαστογραφίας αύύάς καί τάς άπάτας, άπεδείχθη
καταφώρως.Ή δικαιοσύνη διά τοΰ έκλεκτοΰ είς μόρφωσιν' καί χαρακτήρα άνακριϊοϋ κ. Μίχα έκτυπα άλύπητα, καί μετά τήν προφυλάκισα1 τον πολυταλάντου

Πατούσα δστις ήθέλησε ν’ άγοράση όλίγην σοφίαν διά
τόν νεαρόν βλαστόν του, έκλήθη πρός έξέτασιν δ Βυ
ζαντινός. Ούτος βλέπων δτι προφυλακίζεται, καί δτι
μέ τήν προσωπικήν του ελευθερίαν άπόλυται καί ή
διακεκριμένη κοινωνική θέσις του, ήκολούθησε τό ίσως
μέν όχι πολύ γενναϊον, άΣλά άρκετής φιλοτιμίας ένδεικτικόν παράδειγμα τοΰ γραμματέως τοϋ Πολυτεχνείου
Μαυρίδου καί ηύτοκτόνησεν είς τό άνακριτικόν γρα
φείου διά περιστρόφου Σμίθ. Δυστυχώς ή τροχιά τής
σφαίρας δέν ήθέλησε νά τεθή τέρμα είς τό αίμα τών
διαφόρων προσώπων ποΰ έχύθη, καί είσελθοϋσα άπό
τόν δεξιόν κρόταφον έξήλθεν έκ τοΰ άριστεροΰ, μέ
διεύθυνσιν δέ έκ τών ανω πρός ’τά κάτω, εύρε τόν
άνακριτήν κ. Μίχαν παρά τήν ρίνα, έκεϊθεν δέ τρυπήσασα τόν ούρανίσκον έσφηνώθη είς τά περί τόν τρά
χηλον καί οισοφάγον μέρη, άφίνουσα τόν έκλεκτόν
στρατιώτην τοϋ καθήκοντος νά παλαίη άκόμη μέ τόν
χάρον άπεγνωσμένον άγώνα.

**
*
Καί τώρα δλα τά ραγδαία αύτά δράματα, άφοΰ μάς
έκούραοαν τόσον, μάς παραδίδουν είς τόν οργιώδη
■σάλον τών έκλογών τής αναθεωρητικής Βουλής.
Τά άθρώα κοινωνικά δράματα τοΰ μηνάς, έπισφραγίζει καί μία πολιτική τελετή. Δέν ξεύρωμεν αν πρέπη καί αύτή νά δνομασθή Πολιτική ή Εθνική μυστα
γωγία ή δράμα, εύχόμεθα δμως νά μήν είνε κωμω
δία δπως ή μακαρία τή λήξει προκάτοχός της.

τοΰ φωτογράφου άπλοποιήθη είς βαθμόν ώστε νά μή
καθιστά γελοία τά φωτογραφούμενα πρόσωπα. Αί
στάσεις έγειναν φυσικώτεραι τά δέ γνωστά παραγγέλ
ματα «μειδιάσατε παρακαλώ, κλίνατε τήν κεφαλήν
πρός τά δεξιά, τό βλέμμα σας ήρεμον, μάλιστα, τώρα,
έτοιμος» κλπ. δέν είνε τό απαραίτητον πιστοποιητι
κού τοΰ καλού φωτογράφου.
Ή προσοχή τοΰ κοινού έστράφη πρός τήν ιδίαν
του ζωήν, κάί δ φωτογράφος καλείται δπως παρακο
λουθήσω τό άτομον είς τόν ιδιαίτερον αύτοΰ βίον,
περισσοτέρα ψυχολογία τών προσώπων καί τών πραγ
μάτων έμπειρία μεγαλειτέρα περί τούς τεχνικούς φω
τισμούς, έπιστημονικόν retouche, καλαισθησία όχι
τόν τριόδων άλλ ’ απλή καί καλλιτεχνική εξαιρούσα
τούς χαρακτήρας τών άντικειμένων, ιδιαίτεροι τέλος
γνώσεις τών χημικών ιδιοτήτων τόσον τοΰ χάρτου
δσων καί τών καταλλήλων πλύσεων δπως έπιτύχει
τούς ωραίους έκείνους χρωματισμούς τούς όποιους
μεταχειρίζονται τόσον συχνά αί καλλιτεχνικοί ειδικότη
τες τής φωτογραφικής τέχνης εις δλον τόν κόομον.
Έν Έλλάδι δυστυχώς ή φωτογραφική τέχνη έμεινε
στάσιμος. Έάν έξαιρέσωμεν έμπειροτέχνας τινάς, οί
όποιοι μάτην ήγωνίσθησαν δπως βελτιώσουν τόν κλάδον τοΰτον τής βιομηχανικής καλλιτεχνίας, ούδέποτε
έγεινε σοβαρά προσπάθεια έκ μέρους τών έξ έπαγγέλματος φωτογράφων μας δπως τελειοποιηθή καί

τ. π.

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ή φωτογραφία κατά τά τελευταία έτη έκαμε γε

νικώς τεράστιας προόδους.

Ή ήλτοτυπία καί ή ήλιοχαοακτικη τεί
νει ήμέραν μέ τήν ημέραν ν’ άντικαταστήσουν τήν
έπινόηοιν τοΰ Δαγγέρου, ένώ δ σημερινός φωτογρά
φος έπαυσε νά είνε πλέον τό κινούν όργανον τής φω
τογραφικής μηχανής. Άλλαι μέθοδοι έπενοήθησαν
καί άλλοι τρόποι χρειάζονται σήμερον είς τόν φωτο
γράφον δπως καταστήση πειθήνιου όργανον τής οκέψεώς του τό τελειοποιηθέν μηχάνημα τής φωτογραφι
κής τέχνης.
Άλλοτε έφθανε δ έπαγγελόμενος τόν φωτογράφον
νά χειρίζεται κάπως τήν φωτογραφικήν μηχανήν νά
δίδη τάς γνωστός έπιτηδευμένας στάσεις τών φωτο
γράφουμένων προσώπων, μέσα είς τό ψεύτικου περι
βάλλον τοΰ φωτογραφικού έργαστηρίου του διά νά ίκανοποιήση τά γούστα κοινού τοϋ όποιου ή καλαισθησία
δέν ύπερέβαινε τάς γνώσεις τοΰ φωτογράφου.
Σήμερον έν τούτοις εις δλον τόν πεπολιτισμένον
κόσμον τά πράγματα ήλαξαν έντελώς. Τό έργαστήριον

προοδεύοη δ κλάδος των.
Τά αίτια βεβαίως πρέπει νά ζητηθώσιν καί είς τήν
δπισοδρόμησιν έν γένει τής κοινωνίας μας ή όποια
ζητεί πάντοτε ν’ άμοίβη μέ τάς πλέον έξευτελισμένας
τιμάς πάσαν έργασίαν έχουσαν σχέσιν μέ τό ώραϊον.
Άλλ’ή κατάκτησις τοΰ ωραίου προϋποθέτει ^εναίας
καί εύγενεϊς φύσεις. Ούδεμία δέ κοινωνία είνε δυνα
τόν ν’ άνέλθη εις τήν παγκόσμιον συνείδησιν τοϋ
άνθρωπισμοΰ δταν δέν συναισθάνεται τήν άνάγκην

τοϋ ωραίου καί τοΰ καλοΰ.
Εις έκ τών δλίγων έν Έλλάδι φωτογράφων δ δποϊος
έργάζεται μέ εύσυνηδεισίαν άληθοΰς καλλιτέχνου είνε

καί δ Έπαμ. Ξανθόπουλος.
Ό Ξανθόπουλος έγεννήθη είς Κωνσταντινούπολη'
άπό πατέρα φωτογράφου και άφοΰ είργάσθη έπί μα
κράν καί έσπούδασε τήν πατρικήν τέχνην έπεσκέφθη
κατόπιν τήν Βιέννην καί παρηκολούθησε τάς προόδους
τής τέχνης του.
Γνωρίζει κατά βάθος τήν τέχνην του καί είνε μο
ναδικός διά τήν ώραίαν διάταξιν τοΰ φωτός καί τήν
έπιστημονικήν άκρίβειαν τοΰ retouchc. Έχων δέ
έμφυτον καλαισθησίαν καί τέλειον φωτογραφικόν έργα
στήριον έπεξεργάζεται τάς φωτογραφίας του κατά
τοιοϋτον τρόπον ώστε ν’ άποτελοϋν αληθή καλλιτε

χνήματα .

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΤΣ
Είς έν φύλλον της ’Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται στατιστικοί πίνακες δεικνύοντες δτι έξήχθησαν έκ της Κύπρου κατά τδ
έτος τδ λήξαν τήν 31ην Δεκεμβρίου 1909 έμπορεύματα άξίας έν δλω 449,949 λ. καί 18 σελ. μή συμ
περιλαμβανομένου ποσοΰ έκ λ. 70,867, 4 σελ. καί
1 γρ. έξαχθέντος είς νομίσματα.
Είσήχθησαν δέ είς τήν νήσον κατά τδ αυτό χρο
νικόν διάστημα έμπορεύματα άξίας 580,593 λ. καί
6 σελ. μή συμπεριλαμβανομένου ποσοΰ έκ λιρών
57,312 καί σελ. 17.
Ουτω ή εισαγωγή υπερβαίνει τήν έξαγωγήν κατά
130,643 λ. καί 8 σελ.

Κονδύλια εξαγωγής

Αί ο αι
44,059
10,920
3,375
496,385
36,898
4,469
10,809
46,412
68,781
4,851
44,206
1,281
581
2,366
12,585
6,040
3,080
41,013
2,738
4.447
942,121
32,720
67,216
221,091

2,357
602
2,148
28
209

*
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157,972
6.117
4,112
56,263
2,710
1,030
28,123
12,858
12,416
11,216
6,664
7,675
4,338
4,927
3,105
2,933
1,407
21,755
2,509
3,609
20,274
1,585
4,849
2,533
4,995
11,314
6,405
1,376
275
1,097

Κονδύλια είόαγωγης

άναλαβών νά έκλαϊκεύση όχι μόνον τήν έπιστήμην καίΦιλοσοφίαν, άλλά καί τήν ποίησιν καί δή τήν Άρχαίαν Ελ
ληνικήν, ήτις έως τώρα παρέμενε κτήμα στενού σχετικώς κύ
κλου πεπαιδευμένων άνθρώπων, έδειζε ότι γνωρίζει νά έ—
κλέγηκαί τά κατάλληλα διά τήν τοιαύτυν έργασίαν πρόσωπα.
Ή έκλογή τοΰ κ. Νικ. Κυπαρίσση διά τήν μετάφρασιν τής
«’Ιφιγένειας ίν Τανροις» δύναται νά θεωρηθή έκ τών
μάλλον έπιτυχών. Ό μεταφραστής έγκρατής άρχαιολόγος
σπουδάσας έν Γερμανία, μάς παρουσίασεν έμμετρον μετάφρασιν τοΰ’Αρχαίου άριστουργήματος, δικαιούσαν ότι είνε έπί
σης ίκανώτατος χειριστής τοΰ καλάμου καί είς τήν νέαν γλώσ
σαν κατωρθώσας νά μάς παρουσιάση μετάφρασιν τελείαν καί
γλαφυρόν, διελθοΰσαν σώαν διά μέσου τών δύο σκοπέλων
τής σχολαστικότητας καί τού μαλλιαρισμού, είς τούς όποίους
οί πλείστοι έως τώρα προσέκρουσαν, λυπούμεθα δέ διότι όχώρος δέν μάς έπιτρέπει νά προσφέρωμεν εΐς τόν άναγνώ
στην ολίγα μέρη αριστοτεχνικής μεταφράσεως, ύπερόχουπρωτοτύπου.
Τ

·
-*

Νέον Πνεΰρια. — Μέ πλουσίαν ύλην καί έκλεκτάς εικό
νας έζέδόθη τό 12ον τεύχος τού Νέου Πνεύματος. Περιεχό
μενα : Τά ’Ιδεώδη μας, ύπό Εύας θεοδωρίδου. — Ή Δόζα,
διήγημά, μετάφρασις Κοραλίας Μακρή.—Διάησμος Άγγλίς
έν Κων)πόλει, ύπό Σ. Δεβιάζη.—’Επίλογος. — ’Από ένα χω
ρισμό, ύπό Συβίλλης.—Ή είκών, διήγημα ύπό Π. Κατινάκι.
—Γράμματα άπό τάς ’Αθήνας, ύπό Δ. Καλογεροπούλου.—
Σημειώσεις τού μηνός κλπ. κλπ.
Νέα Ζωή.—Έζεδόθη τό
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γητής κ. Κων. Ζησίου έζέδωκεν εσχάτως ίν πρώτης τάζεως,
ύπό φιλολογικήν καλλιτεχνικήν καί ιστορικήν έποψιν, έργον
τοο τήν « Ίότορίαν τών καλών τεννών.·
Ό συγγραφεύς, διακεκριμένος φιλόλογος, ενδιατρίβει έν
εισαγωγή κατά πρώτον, γενικώς περί καλού, καί είτα διαιρών τό δλον έργον του είς δύο κύρια μέρη, τήν τέχνην παρά
τοίς άρχαίοις Άνατολικοίς λαοίς, καί τήν Ελληνικήν τέχνην,
παρουσιάζει είς τόν άναγνώστην τήν έξέλιζιν τής καλλιτε
χνίας καθ’ όλους αύτής τούς κλάδους μετά τής χαρακτηριζούσης αύτόν περιγραφικότητος καί άκριβείας.
Ή α'Ιότορία τών καλών τεχνών» άπαρτιζομένη άπό·
300 καλοτυπωμένας σελίδας, έπί εκλεκτού χάρτου καί κοσμουμένη άπό 103 εικόνας, αποτελεί έκδοσιν ούχί συνήθη έν
Έλλάδι, καθίσταται δ’ άπαραίτητος διά τήν βιβλιοθήκην
παντός μορφωμένου άνθρώπου.
«Ή Ιφιγένεια ίν Τανροις.» Ό έκδοτικόςοίκος Φέζη,

Έκ τών έξαχθέντων έμπορευμάτων τά μεγάλητέρα κονδύλια αντιπροσωπεύονται διά τών ακολού
θων ειδών :
Χαρούπια
τόνοι
»
Γύψος
>
Φαιόχωμα
κοιλά
Κριθή
>
Βρόμη
»
Σίτος
Βάμβαξ
καντάρια
»
Σταφίς
»
Ρώδια
>
"Ερια
*
Κρόμμυα
>
Δέρματα προβάτων
»
»
αιγών
»
Τυρός
Γεώμηλα
>
Λινόσπορος
’Αμίαντος
Κουκκούλια
όκάδ.
>
Σπόγγοι
>
Σιγαρέττα
Οίνοι
γαλ.
>
Κουμανδαρία
Οινόπνευμα
Όξος
»
Βαμβακερά υφάσματα
Βόες
άριθ.
»
Ήμίονοι
»
Όνοι
»
"Ιπποι
»
Κάμηλοι

La

Ή ίότορία τών καλών τεκνών.— Ό γνωστός καθη

sow.**
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΛΙΕΝΟΝ ΔΡ. 50.000.000
ΛΠΟΘΕΜ/1ΤΙΚ4 ΔΓ. 10.275.000

ΕΝ ΟΔΩΕΡΜΟΤ
ΛΡΙΘΗ. 4 2

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PR1NTEMPS

J. A C. ΜΟΥΤΞΟΠΟΥΛΏΝ
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
φον καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά
τελειότερα

άάπρόρονχα διά

ΠΡΟΙΚΑΣ,

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεΐ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ί Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει ("Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ,
Τραπεζοΰντι. Κερασούντι, Μερσίνη, Σμύρνη, Θεσσαλο
νίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίω.
ΕΝ ΑΐΓΥΠΤΩ ; Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν
τή σύνοικός Mikan), Καίρω (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικία Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ : (No 22, Fenchurch [Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).

τά

πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας

καί τά τελευταίας μόδας υφάσματα. Δέν θά σας
προσέλκυση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΙΥΙΒΟΥΛΙΟΝ
Σ. Φραγκιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, ’Αντι
πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρίτης, Κ. Βτροϋγκ. Έ. ’Εμ
πειρικός, Δ. Εϋγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ήλιόπουλος, Ζ. Κ. Μάταας, Έμμ. Μπενάκης, Μαρ-

στηματάρχας τούτους

70,308
2,944
29,662
9,204
3,197
20,822
4,158
168,901
535,634
60,829
69,851

46,104
32,804
29,055
21,354
27,778
44,042
29,419
21,974
14,936
10,380
10,042
8,385
19,383
17,104
15.651
13,596
10,015

Ζαφείριος Κ. Μάτόας

τρόπων.
Διεύθυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑΙ ΚΗΝ - ATHENOCLES

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ <liiited>
£

600.000

καταβεβλημένον £

315.510

Κεφάλαιον έγκεκριμένον
Κεφάλαιον

4
4 */ί

-Uh
«Πινακοθήκη··—Έζεδόθη τό 1ι7ον τεύχος τού μηνός.
Νοεμβρίου τής «Πινακοθήκης» μέ ύλην έκλεκτήν καί ώραιοτάτας εικόνας. Περιεχόμενα: Ελληνικός Νιτσεϊσμός. — Γα
ζίες. — Τό γυναικείον κάλλος έν τή τέχνη. — Ίζαμπού.—
Ή έκθεσις τής Ρώμης. — Έζωτική έλεγεία. — "Ενα βράδυ·
ατού Μιστράλ.—Ποικίλη σελίς κλπ. Δώδεκα εικόνες κοσμούν
τό τεύχος.

Τύποις <Ανγής Ά&ηνών· ΆποατοΙοπούλου

ΕΔΡΑ ΕΝ

'ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζακύνθφ,
Πάτραις, Ναυπλίω. Πειραιεΐ καί Τριπόλει.
Οί τόκοι τών καταθέσεων ώρίσθησαν άπό 1ης Ίανουα-

αίου 1910 ώς κάτωθι :
1ου είς Δραχηάς
°/ο έτησ. έπί άποδόσει είς πρώτην ζήτησιν διά ποσά
μέχριδρ.100.000
8 '/a ®/ο
»
*
*
’
»
ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100.000

3

3 ’/ί °/θ

*

»

»

»

6 μήνας μέχρι 2 έτών

άπσδόσει μετά 1 έτη μέχρι 4 έτών
*
>4 έτη καί επέκεινα

Είς cheques έπί Γαλλίας καί ’Αγγλίας

°|9 έτησίως έπί άποδόσει εΐς πρώτην ζήτησιν
άνευ ορίου ποσοΰ

ΛΟΝΔΙΝΩ

Γενική διεν&ννσις εν "Ελλάδι, εν Ά&ήναις

έπί
»

°/0 έτησ.
°/ο
»

3
Ό Έρανίότής.—Με έκλεκτήν ύλην καί πολλήν κα
λαισθησίαν έζεδόθη τό μημνιαίον περιοδικόν Έρανιστής.
Περιεχόμενα : Ή Ζαχαροποιία έν Έλλάδι, ύπό Α. Μόζερ.
—Πώς ή ’Ιαπωνία άνατρέφει τά τέκνα της.—Κωνσταντινού
πολή, μετάφρασιν X. Γ. — Ό Μενελίκ. — Ή λατρεία τού Α
σκληπιού, ύπό Ν. Μπενάκη.—Βιβλία καί Περιοδικά κλπ.

Γενικός άιεν&υντής

ευγένεια καί άβρότης τών

£
Βαμβακερά υφάσματα
νήματα
Μάλλινα
ύφάσμα
Είδη γυναικείων ένδυμάτων
Ξυλεία
"Αλευρα
καντ.
>
Βύρσα
»
Ζάκχαρις
Σάπων
>
Βούτυρον
»
Όρυζα
Καφές
Καπνός
όκάδ.
Ηετρέλαιον
γαλ.
Σίτος
κοιλά
■ >
Όροβος
Τρόφιμα συσκευασμένα

.

κήσιος ίέ Ρεβερσώ.

καταστήμττος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς κατα-

ίο—11—12 τεύχος μέ ύλην-

άπαζ τού μηνός μέ καλλιτεχνικός εικόνας καί πλουσίαν ύλην.
Έτησία συνδρομή’Εσωτερικού Δρ. 8, ’Εξωτερικού φρ.χ.εο.

*

Schweizer & Οου Lucerne VlO(Suisse)

έκλεκτήν.
‘Ο Καλλιτέχνης. — Μηνιαίον περιοδικόν έκδιδόμενον

λ

anti

3 Χ/8
3 >/4

°/ο

*

°/0

’

’

*

°/ο
4‘///θ

>
»

*
>

’
»

4

μετά 6 μήνας
» 1 έτος.
» 2 ετη.
» 4 ετη καί έπέ[κεινα.

Αί εις έπιταγάς (cheques) έπί Γαλλίας καί ’Αγ
γλίας καταθέσεις άποδίδονται είς δ είδος έγένετο ή
κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου επιβα
ρύνοντας τόν καταθέτην.

Σ.Π-Α.Π-

ΑΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ

XIΛ10 ΜΕΤΡIΚΛ

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΩ ΟΔΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (ΜΕΓΑΡΟΝ I ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Εινε γνωότή άπό έηταετίας τοϋ Δραγατόείου έν Πειραιεΐ ή έργαόία έν τή εγκυκλίω παιδεύιίει, έν ταϊς ξέναις γλώόιίαις και έν τη πρακτικωτέρα διδασκαλία. Γήν
ε^γαόίαν ταύτην νοών νά ρεταδώήη ό πρώην γυρναόιάοχης Διευθυντής αΰτοϋ κ.
Ίάκ. X. Δραγάτήης εις ευρύτερον κύκλον έρχεται εις τάς ’Αθήνας άπό Σεπτερδρίον
ρέ τήν πανοπλίαν τής ύγιοϋς έν πΰήι παιδεύήεως, ύπό τήν όηραίαν τής προπαραόκευής πρώτον καί κυριώτατα χρηιίτών ανθρώπων, χρηότών πολιτών.

Προσωρινόν γραφείου μέχρι τής 1ης Σεπτεμβρίου :
ΕΝ ΟΔΩι ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ “ΑΒΕΡΩΦ,,

ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ 0 “ΖΗΝΩΝ,,
ΕΝΕΚΑ τής έν τφ Π. Γυμνασίω ένασχολήσεως ήμών έν τφ παρελθόντι καί τών γνωστών περιπετειών άπέβη
αδύνατος ή συνέχεια τής έκδόσεως τοϋ Περιοδικού «ΖΗΝΩΝ» καί έν τφ μέλλοντι. Έπιθυμοϋντες δμως νά παρέχωμεν
σοβαρά καί ωφέλιμα μελετήματα είς τό φιλομαθές καί φιλόμουσον Κυπριακόν Κοινόν προτιθέμεθα νά έκδίδωμεν έτη
σίως έφεξής

"ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ

κατά τό σύστημα τών σπουδαιότερων Ευρωπαϊκών ημερολογίων έν φ περιεκτικώς θά έκτίθεται πάσα ή έθνική, ή εκ
κλησιαστική πολιτική, οικονομική έν πάσαις ταϊς έκφάνσεσιν αύτής, κοινωνική καί άλλη κίνησις έν Κύπρφ ίδίμ, έν
τή έλευθέρρ; Μητρί Έλλάδι καί τφ Πανελληνίφ καθόλου.
Αί κατά τό προηγηθέν έτος γενόμεναι πολιτικοί καί κοινωνικοί πρόοδοι καί μεταβολαί, σύντομος καί περιληπτική
έκθεσις τής όλης συγχρόνου καταστάσεως τών πεπολιτισμένων κρατών έν τή πολιτεία, έν τφ στρατφ καί τφ στόλφ,
έν ταϊς έπιστήμαις καί τοΐς γράμμασιν, έν τή βιομηχανία καί τή βιοτεχνία, έν τή ναυτιλιακοί εμπορία καί περί παν
τός σπουδαίου παράγοντος προόδου καί ευημερίας παρά παντί πεπολιτισμένφ λαφ.
’Ιδιαιτέρα θά γένηται προσπάθεια δπως οί άναγνώσται τοϋ «ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ» δύνανται νά πληροφορώνται δι’ αύτοϋ τήν δλην εθνικήν κίνησιν καί πρόοδον τοΰ 'Ελληνισμού μακράν πάσης άηδοΰς κολακείας καί διαφημίσεως προσώπων ώς τά πολλά πάσης μνείας αναξίων. Έν πανοραματική σκιαγραφία κατ’ έτος δ "Ελλην αναγνώ
στης πρέπει νά διεξέρχηται πάσαν ένδιαφέρουσαν μεταβολήν καί πρόοδον έν άπαντι μέν τφ πεπολιτισμένφ κόσμω κα
θόλου, ιδία δέ έν τφ έλευθέρφ καί άλυτρώτω Έλληνισμφ.
Τάς έπαγγελίας ταύτας ποιούμεθα πρός τό Σ. Κοινόν τής Κύπρου μετά τής δεούσης έπιφυλάξεως, διότι παγκοίνως
τυγχάνει γνωστόν δτι είτε έθνικαί είτε τοπικαί περιπέτειαι δέν άφίνουσιν ημάς απερίσπαστους ούδέ δυνάμεθα νάπαραμένωμεν ακίνητοι καί απαθείς έν τφ γραφεία» ήμών λογισταί.
Τό «Κυπριακόν Λεύκωμα» θά άποτελεσθή έκ 400—δΟΟ σελίδων διά τήν πρώτην έκδοσίλ’ αύτοϋ τίμημα δέ ώρίσθη
3 σελίνια διά τούς συνδρομητάς τοΰ «Κυπρ. Φύλακος» καί 4 σελ. διά τούς άλλους άναγνώστας.
Άγγελίαι καί διαφημίσεις εις ιδιαιτέρας σελίδας καταχωρίζονται έν τφ «Κυπριακφ Λευκώματι» ολοσέλιδοι μέν
αντί μιάς λίρας καί κατ’ αναλογίαν τμήματα μόνον τής σελίδος.
Έν Λευκωσίρ τή 10 Ιουλίου 1910.
Ό ’Εκδότης

Ν. ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ Δ. Μ.

60
Οί καλλίτεροι 'Αθηναίοι ιατροί μεταξύ τών οποίων οί κ. κ. Μαγγίνας, Βάφας, Ζαΐρης, Λούρος,

Καλλικούνης, Καλλιοντζής, Μαλανδρϊνος, ΙΙαπαδαήιλείου, Βλαόιανός, Γκίζης,
Τουφεξής, Κυταριόλος, Μπίήτης, ΙΙούρπουρας, Μιταυτήής, Σωτηριάδης,Τόάκωνας,
Φαραντάτος, Καπρουλας, Ρόκκος, Κανέλλης, Σκάόης, Άραβαντινός, ’Αντωνίου,
Κεφαλόπουλος, Νικολούδης, Άήιρής, Δεδούόης, Σακόρραφος, Λαρπίκης, Καΐρης,
ΙΙρωτόπουλος κλπ. Συνιστονν δι' επιστολών των
ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΑΡΙΖΗΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΓΕΖΙ

ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(στοά

αρςακειου

17—21)

Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Διευθυντοϋ τής Άνωιέρας Πρακτικής ’Εμπορι
κής Σχολής Πειραιώς καί τής ειδικής Μονο

ι· τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
Πρός οδηγίαν
ΐφελος τών ταξειδευόντων
προκύπτουσαν διαφοράν πρός δ<
έν συγκρίσει μέ τάς τιμέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων,

ταξίου Λογιστικής Σχολής.

μάς τών απλών εισιτηρίων.
Έξ’Αθηνών

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
β Άργος
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
> Τρίπολιν
Βιβλιάρ.
Μεγαλόπολιν Είοιτήρ.
Βιβλιάρ.
» Κνπαριαοίαν Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
’Ακράταν
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
» Πάτρας
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Πύργον
Βιβλιάρ.
'Εκ Πατρών

Διά Κόρινθον

ζΐιά Πύργον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ

Είσιτήρ·
Βιβλιάρ.
ΕίσιτήρΑΐγιον
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Κόρινϋφ
Βιβλιάρ.
’Εκ Τριπόλεως
Είσιτήρ.
Διά Καλάμας
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Ναύπλιον
Βιβλιάρ.

» Λεχαινά

ΛΕΥΚΩΜΑ,,

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22 .—
18.30
25.75
23 20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22.55

9.20
7.65

15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34,50
27.80
19.50

13.05
25.—
19.65
37.70
27.05
12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

13.70
9.65
9.50
6.75
*
(Έ

4.00
3.85
7.85
6.10
11.60
9.—
14.60
11.—
17.25
13.90
9.20
6.55
10.9.35
16.35
13.55

10.10
6.95

6.—
4.05
4.2.80
13.10
9.20

Ιον) Α' Βαθμίς «’Εγκυκλοπαίδειας Εμ
πορικής Μορφώσεως» Δρ. 10. Διά ‘Εοωτ. ‘Εξα>τ.
8 Φρ. 8
τούς συνδρομητάς «’Εμπορίου».Δρ.
2ον) Β' Βαθμίς «Εγκυκλοπαίδειας ’Εμ
πορικής Μορφώσεως» καί τό «Έμ'
πόριον» Γ'."Ετους (Συνδρομή έτησία
8
7
1910-1911).............................
8
» 7
3ον) «Τό Έμπόριον» Β' "Ετους.
8
7
4ον) «Τό Έμπόριον» Λ’ "Ετους
Δρ. 29 Φρ. 32

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

12.25
8.05
7.80
5.60

7.35
4.85
4.70
3.40

Εις τούς ’Αγοράζοντας δλην τήν σειράν χορηγεί

ται έκπτωσις 10 °/0.
"Αμα τή λήψει τοΰ αντιτίμου πέμπονται έπί συστάσει ελεύθερα ταχυδρομικών εξόδων.
Δωρεάν στέλλονται κανονισμοί καί προγράμματα
άμφοτέρων τών Σχολών, ως και Άγγελίαι, πίνακες
περιεχομένων «Εγκυκλοπαίδειας» καί ’Εμπορίου»

κλπ. 'Οδός Νοταρά G8, έν Πειραιεϊ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΕ

ΑΘΙ1ΝΑΙ (Σοφόκλειον)

τοϋ Γ ραφίου)

12ΑΜΗ2 Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΓΑΙΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΔΟΓΙΟΝ “ΡΑΓΙΑ,,
Φιλολογικόν, Ααογραφικόν, Χρονογραφικόν Σατυ

ρικόν, Εικονογραφημένον.

3 - ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ- 3

ΕΚΔΟΤΗΣ

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ^ΊΡΡΙΔΗΣ
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμ
Διευθυντής καί συντάκτης τοΰ “ΡΑΓΙΑ,,
βάνετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων,
ΕΝ ΚΥΡΗΝΕΙΑ, ΚΥΠΡΟΥ
τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικοΰ συστήμα
('Οδός Βικτωρίας)
τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Συνιστώμεν ένθέρμως τδν διακεκριμμένον έπιστήμονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ δποίου αί
Τομή έκαστου Αντιτύπου
τρεις σκευασίαι ’Ελιξίρια, Όδοντόκονις κάί Έν Κύπρφ σελίνια 2 — έν τω έξωτερικω Φράγκα Τρία
Άδαραντίνη, είνε μοναδικαί είς τδ είδος των.
ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ
Διά τοΰ ’Ελιξηρίαυ παύει ή οδονταλγία
Τό ήμισυ της συνδρομής δέον νά πληρώνηται συν τή
καί ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί
άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τω ίδίω αντί 2 δρ. τό φιαλίδιον.

3 — Κοραή —

φγραφή,

δ'Β υπόλοιπον άμα τή παραλαβή

τοϋ βιβλίου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΔΡΧ. 50,000,000 - ΑΠΟθΕΜΑΤΙΚΟΝ ΔΡΧ. 10,275,000
Ε Δ Ρ .A

ΕΝ

ΊΊΜΟΛΟΠΟΝ

ΚΘ Μ Ν ΚI Σ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

'Ολόκληρος
Ήμ-ίσεια
Τέταρτον
Όγδοον

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Σ Έν Πειραιεΐ, ΙΙάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τριπόλει, Βύλφ καΐΑαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ,: Έν Χανίοις, ΊΙρακλείω χαΐ ΡεΟύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, : Έν Κ ωνσταντινουπύλει (Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ, έν ’Λμισί
Τραπεζοϋντι, Κερασοΰντι, Σμύρνη, Μερσίνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καίίλλα, Ξάνθη, Ίωα
νίνοις καί Χίω.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,: Έν Αλεξάνδρειά, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midaii), Ιίαιρω, (Μετά παραρτήματος
τή συνοικία Mousky), Ζαγα'ζικίψ καί Μανσούρα.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι (Ν" 22 Feiichurch Street) έν Λεμεσφ (Κύπρου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν;.

σελίς εις εν τεϋχος
»
y>
σελίδος
»
■···'"'

*

.

................ Μχ·
....

»
»

60
35
20
ΛΛ
12

Διά χώρον μικρότεοον τ-uai ανάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημήόεις δΓ έξ τεύχη η περκϊΟότεοα ΐδι
αίτεοαι όυιιώωνίαι.

ΙΣΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1910
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαθέθιηα :

Έν τφ Ταμείω καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις . ·.............................
Παρά Τραπέξαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίφ
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων....................................

. Δρ.

19,169,192.

Ήγγνηιιένοι Χογαριαθιιοί :
Έπί ένεχύρφ χρεωγράφων.................................................................
. Δρ. 60,771,242.65
Δι’ έμπορικών καί άλλων εγγυήσεων..........................................................
51,396,070.60
Έπί υποθήκη ακινήτων .
10,622,664.90
Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων, Λιμέ·
Ανωνύμων Εταιριών
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια .
Συμμέτοχα! εις επιχειρήσεις .
Κτήματα Τραπέζης.............................
...
'Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων.

Κεφάλαιον Εταιρικόν.............................
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικόν .
’Αποθεματικόν ΙΙρονοίας ....
Καταθέσεις...........................................
Ταμιευτήριον............................................

29,106,956

48
8,746,181
5,740,264
4,797.685 '95
962,933
250,089,983 84

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί .
'Υποκαταστήματα ....................................
’Εξωτερικοί λογαριασμοί ....
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα

'Ο Γεν. Διευθυντής

Δο
■ Δρ.

92,252,147.09
13,024,730.93

50,000,0001 —
5,275,000 —
5,000,000| —
105,276,878,02

10,886,789,77
35,726,286166

Λρ·
Ο Λίΐνΰ. τον Λογιοτηοον

»

250,089,983,84

ΗΝΩΜΕΝΑ Β0ΤΣΤΑΣ1Α
48 - ΠΛΝΕΠΙΣΤΗΗΙΟΤ - 48

ΊΙ Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς ήγγυημένο
μένους καί έν γένει άναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής καί εμπορικής έπιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους ΰρους. Δέχεται χρεόγραφα πρός φύλαξιν άντί ελάχιστων δικαιωμάτων. ’Ενοικιάζει χρωματοκιβότια είς ίδιώτας. Δέχεται
,.'..ιι καταθέσεις χρημάτων εις χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια
πληρώνουσα τόκον
3
είς πρώτην ζήτησιν
διά καταθέσεις έξ μηνών
ενός έτους
δύο έτών καί επέκεινα.
Διά τάς είς το Ταιιιεντήριόν της. Χεττουργοΰν καθ’ έκάθτην, καταθέσει·
τάς χάριν αγαθοεργών
σκοπών, πληροίνει τόκον 4 °/ο.

S
Μ
Μ

ΪΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Β. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ

ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΆI ΦΥΤΩΝ
TIMA I

I
I
(ft

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

Είδοποιοΰμεν τό Σον κοινόν της ποωτευούσης και
τών επαρχιών, ΰιι είς τά εν Σεπολίοις Δενδροκομεία
καί φυτοκομεία μας. ευρίοκονται πρός πώλησιν καί
είς τιμάς ασυναγώνιστους άπαντα τά εκλεκτά βΐδη τών
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί υγεία. 'Ομοίως
άπαντα τά εΐδη τών Φοινικοειδών καί 'Εσπεριδοειδών.
φυτών’Αναλαμβάνομεν τόν καταρτισμόν Κήπων καί Δεν
δροστοιχιών-

ΑΔΕΛΦΟΙ KrtNTOFOl

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Ν

Είδικαί σχολαί άνωτέρων τεχνικών σπουδών.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ,
ΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΗΧΑ-

Φοίτησις διετής. Γίνονται δεκταίκαί μαθήτριαι
Έγγραφαί άπό τής 20 Αύγουστου. Μαθήματα άπό
τής '5 Σεπτεμβρίου. Γραφεία ’Ακαδημίας
καί Δελτίου έπί τής πλατείας Κάνιγγος
έν Άθήναις. τά δίδακτρα ήλατώθησαν εις τό ’/3 σχεδόν, πρός ένίσχυσιν
τών τεχνικών σπουδών.

Μ

‘Εάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοϋτο είνε και τδ μέγα αύτδ
Κατάστημα είς τδ δποϊον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία καί ποικιλία δλων τών είδών τής
Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμησεν βίς τδ ζήτημά τής εύθηνής διανομής κατ’οίκον άγνοΰ καί νωποϋ Ά,γελαδενοΰ Γάλακτος I I Τά Γδαούρτί,α του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά
είδη τής 1?αλαχτοχομ,έας παρέχονται άφθονα, εΰθηνά, καί με υλικά εκλεκτά
και επιμελημένα. Τά δέ εΐδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικότατα, γευ
στικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών Ο6καέ<ος θεωρείται τδ κέντρον δλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Λ&χαέως ευρίσκουσι θέσιν μόνον οΐ προνοητικοί
ποϋ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι και άκόμη διχοαότερον δλοι
οί συχνάζοντες είς τά Θέατρα δέν θεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναφυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών
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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ? ΕΤΑΙΡΙΑ.
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20.000.000
Διηρημένον εις 80.000 μετοχάς φράγκα χρυσά 250 έκάΟτην
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ!:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΜΕΛΗ:

Ζαφείριος Κ. Μάτόας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών}.
’Ιωάννης Εύταξίας Υποδιοικητής τής 'Εθνικής Τραπέ$)ς τής Ελλάδος).
Στέφ. Φραγκιά δης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιάπονλος. Ν. ΜιόυρλΛς, Ε. Bowren, Ε. D’Erlanger, Α. Ζαρίφης, Ch. Wehrnng.
ί·

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφείριος Κ. Μάτοας, Στέφανος Φραγκιάόηΐ, Δημητριος Ήΐιόπονλοζ, Γενικός Γραμματεύς
Δημ. ΓάλανόπουΖος, Γενικός ’Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
•

.·'* 'ΔαΔ'

'■ ·

'

;

Υποκαταστήματα και Πρακτορεία : Εις Πάτρας, Αϊγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζά
κυνθον, Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Πΰλον, Κορώνην Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχώνά, Άγουλινίτσαν, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον και Γύθειον.
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ΕΡΓΑΧΙΑΙ

Προτασία έν γένει τής παραγωγής καί τής Εμπορίας τής ΣταφίδαςΓ>
Παροχή δανείων έπί ένεχΰρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου είς τάς άποθήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αΰτοϋ-

καί έπί τόκφ ούχί άνφτέρ» τών 6 ο)ο έτησίως.
’Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλησιν τοΰ κατωτάτου ορίου τιμής. Διαφήμισις, τοϋ προϊόνιος εις τάς ξένος άγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς του κ. τ. λ.
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ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΧ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α'
τόμος
Φρ.
>
Β'
»
.
>
*
'■-·<
λιΛγ'
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ,
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.
...............

3.00
?.00
1.50
2.00

Η ΜΟΝΑΧΗ
δράμα βυζαντινόν τρίπρακτον
Q ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
> κοινωνικόν
»
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΤΛΑ » ιστορικόν
>
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν
δραμάτιον μονόπρακτου,μεταφρασθεν είςτήν Άγγλικ.

5.00
,.

Γ.

............ .

Σειμαί της,,Ελληνικής ΈπιΟεωοησεως τοϋ A' Β' καί Γ'έτονς «ωλοϋνται είς τά
Γμαφεϊά μας πρδς 18 άρ. έκάϋτη.
ΤΥΠΟΙΣ “ΑΥΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

