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' τής «ΈλληνικΑς Έπιβεωρίίόεως. αναγνωρίζεται ό Καθηγητή; χ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΤΟϊ, Όδησσός.- Rue Pouschkine, No 66. 

ή Δις ΟΛΓΑ ΠΛΠΛΔΑΚΗ
δ χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΗΣ.

κ: «X. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ0Σ ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ Βφλιοκώλης (έναντι τοΰ Ά- 
Ιββρωρβίου Γυμνασίου).

ΕΙς Kafr-Zapt · 4 χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡ1ΔΗΣ, καρά τοϊς «. ·. Χωρέμη-Μχενάχη.
Έν Ζαγαζίχ » δ χ. ΖΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ. πρόεδρος τοΰ 'Ελληνικού Συλλόγου.
Έν Facous » δ χ. ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΣ.
Έν Μανσούρρ » δ χ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΤΛΟΣ-
Έν Simpellawein . δ Ιατρός χ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΜΙΜΑΣ
Έν Τάντρ . δ χ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΤΛΟΤ, Διεχθυντής τών Έλ-

[ληνικΔν σχολείων Τάντας.
Έν Benha » δ χ. ΚΩΝΣΤ- ΔΑΝΙΣΚΑΣ·
-Εν Πόρτ-Σάϊτ » ή Δνις ΑΓΛΑ ΓΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ. Διευθύντρια τοϋ έν Πόρτ-Σάϊτ Παρθε-

Ιγωγείου.
Έν Άμμοχώστφ Κύπρου ήΔνίςΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΤ, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου 

[’Αμμόχωστου.
ΈνΛευχωσίρ > ή Δνίς ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ ΣΤΟ Υ, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου Φάνε-

Έν Λάρνακι ·

Έν Λβμεσφ 
Έν Πάφφ ι
Έν Καλάμαις 
Έν ‘ '

•Εν Μάντζ.στερ

12.—

Δολλάρια 3.—
. . . ‘/4 Λίρα’Αγγλίας
. . . 10 Σελίνια

Φρ. χρ. 12.—
. 25 ή Δρ. 25

Δραχ.

^ΟΓΡΑΦότ

['Αμμόχωστου.

ήΔνΙς ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΊ ΖΟΤ, Ύχοδηενθύντρια τοΰ Παρθβναγω- 
[γείου Λάρναχος.

δ X. ΕΤΓΕΝΙΟΣ ΖΗΝΩΝ, Δικηγόρος.
’Εν Πάφφ . δ χ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Δικηγόρος.

δ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΣ-
■Ιερουσαλήμ δ χ. ΜΑΤΘΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
------------ ------ ----------------------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------

ΠΛΝ ΧΕΙΓΟΓΓ ΟΧΙΕΤΟΜΕΝΟΝ Η ΜΗ ΔΕΝ ΕΠΙΖΤΡΕΦΕΤΑΙ

Hav σύγγραμμα άποστελίόμενον άς id γραφεία τής < Ελληνικής Έπεθεωρήβεωςθ 
άταγγέλλεζαι δι*  αντής.

ΣΗΜ. Γνωρίζομεν τοϊς Ινδιαφερομένοις δτι αί ΙγγραφαΙ τών συνδρομητών μα; δρχονται ίπδ Ιης εκά- 
στον μηνός.

LE CAIRE, - PLACE ΑΤΑΒΑ EL KHADRA 

νκτκΒΒΒ'ο Kones o ofabts 
B0NNETER1E, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE

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

F0URN1SSEUR DE L’ARMEE DOCCUPATION
MAISON FONDEE EN 1870 

*

GRANDE FABRIQUE, DIST1LLERIE DE LIQUEURS 
GRAND DEPOT DE VINS 

*
Importation - Exportation

“CONTINENTAL
Maison de tout premier ot»dfe. Position la plus intet»essante, on 

face le Jat»tin de 1’Esbekieh.— Hombreuses ehambres avee salle de bain 
prive. — Restaurant. — Grill Hoorn. — Bar.— Billard. 2 Ltifts.— Jartin.

— Bureau de Poste dans 1’fiotel.
Pension de prs. 20 a prs. 25 par jour.

0ΔΥΦΊΓ m WIBB
h’HOTEh LUXE DE h’E G Y P Τ E,— R E S T fl (J R fl Ν TS fl h k E DE FETES.

HOTEL D’ANGLETERRE

Hotel de pamille, tranquille et eonfortable. G. NUNCOVICH HOTELS C°
A. WILD 

Directeur G0nferal.



συνοπτική κιτιςτιςις
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -19-10

Έν Άΰήναις, ijj 14)27 ΔβκεμβοΙου 1910.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
30 Νοεμβρίου 

1910

Δραχμ. |Λ.

31 ’Οκτωβρίου 
1910

Δραχμ. |λ.

ί είς μεταλλικόν.............................................................. 7,348,311 
970,750 
991,009

14,984,367
48,517,240

60,174 
61,778,575
9,000,000

60,658,076
3,142,100 

24,287,548 
18,705,652
6,817,104 

68,546,996 
47,511,163 
17,208,242
',499,865
1,250,000

98,456

9,210,363
3,634,612
1,391,562 
1,381,921

931.840
400,000
876,666

417,202,590

22

87

40
42

65

6,440,744 
1,037,580

856,397

14,209,000
48,026,223

60,174 
61,778,575
9,000,000

60,934,926
3,142,100 

23,151,462 
18,585,367
6,048,295 

68,897,069 
47,602,749 
17,455,901
7,490.498
1,250,000 

102,456

9,220,935 
3,496.020 
1,386,847 
2,677,410

931,840
400,000
766,680 

414,849,256

13

01

40
42

15

Ταμεϊον £ είς τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης......................................
* εις κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα......................

Διαθέσιμα συμφώνως τφ Νόμω ,ΓΧΜΒ' $ είς χρυσ. φράγκα. 1,674,715.- 
’ f είς συνάλλ. » 13,309,652.—

Εξωτερικοί (Μεταλλικόν Τραπέζης εις τό εξωτερικόν........................................
Λ)σμοί ( (Προϊόν έκδοθέντος Έθν.δαν.είς χρ. Έλλ.Σιδηροδρ.4°/0 τοΰ 1902 

Δάνειον πρός τήν 'Ελλ Κυβέρν. έπ’άναγκαστική κυκλοροφορίρ τραπεζ. γραμμ 
Δάνειον πρός τήν Έλλην. Κυβέρνησιν διδράχμων καί μονοδράχμων..................

Όμολογίαι ( εις χρυσόν Δραχ......................... 27,871,546.10
’Εθνικών δανείων ί είς τραπεζ. γραμμάτια » ...................... 32,786,530.55
Εντοκα γραμμάτια ‘Ελληνικού Δημοσίου εις τραπεζικά γραμμάτια..................

Προεξοφλήσεις...............................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων.................................... 50

80
85
26
35
90
25

85
84
95
51
62 
09
50

Δάνειά και ανοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων.............................
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ εμπορευμάτων........................................
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη............................. .. ........................
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα.................. ..................
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας...................................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας.....................................................
Μετοχαί εις έγχωρίους εταιρίας.....................................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης είς χρυσόν............................................................
Όμολογίαι λαχειοφόρων δανείων ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος..................
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ άναγκαστικών έκποιήσεων....................
Απαιτήσεις έπισφαλεϊς...............................

45

66
33
72
27

01
91

45

53
21
62 
28

53
09

Εξοδα έγκαταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκευής τραπεζικών γραμματίων). . .
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ Έξωτερικφ................................................................
Λογαριασμός έξαγοράς συμμετοχής Κυβερνήσεως εις κέρδη έκ τραπεζ. γραμ.. 

. Εξαγορά προνομίου Προνομ. Τραπέζης Ήπειροθεσσαλιας....................................
Διάφορα..............................................

Δ<?«χμ................
παοητικον

Μετοχικόν κεφάλαιον................................... 20,000,000 
' 13,500,000

125,018,134
9,000,000 
5,800,845

19,452,165 
1,965,801

214,790

9,114,818 
481,104 
286,920 
201,091

2,866
3,901,630 

60,174
58,816 

120,236,800 
39,225,120 
20,239,700

1,322,974 
296.012

16,789,647 
1,043,347 
8,989,828

20,000,000 
13,500,000

126,177,123
9,000,000 
7,284,991

19,531,730 
1,603,720

224,990

4,595,447
510,765
307,958
201,091

2,866
4,171,678

60,174
58,816 

120,452,424 
39,225,120 
20,239,700

1,613,986
310,257 

16,303,357
728,761 

8,694,294

Αποθεματικά κεφάλαια..................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία ;

I. διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως............................. Δρ. 61,778,575.42
τιτ’ χ1* ’ ’ Τ0“πέζγ1?.................................... » 48,255,191.81
III. διά » ■> > συμφ. νόμφ ,γχμβ’. · 14,984,367.—
Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα...................................................
Καταθέσεις έν όψει είς μεταλλικόν................... ’

23

58 
49
54

37 
80 
95
08 
70
44
40 
40 
83

5» 
82

36

82
31
04

82
65 
05
08
70
63
40
40
47

50
61
85
40

Καταθέσεις έν 3ψει είς τραπεζικά γραμμάτια..........................................................
Έπιταγαί πληρωτέοι................
Μερίσματα πληρωτέα...................................................
Διεθνής Οίκον. Έπιτροπή (λ/σμός καταθέσεων έκ δημοσ. ΰπεγγ. προσόδων.· 

Είς χρυσόν... Δρ. 1,030733.06
Είς τραπεζικά γραμμάτια..................' » 8,084,085.31

Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν......................................
'Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις τραπεζικά γραμμάτια.........................................
Καταθέσεις Δημοσίου επι τοκφ είς χρυσόν....................
Καταθέσεις Δημοσίου έπί τό*φ  είς τραπεζικά γραμμάτια....................................
^Εντοκος κατάθεσις Δημοσίου είς χρυσόν (προϊόν πρ. 40,000,000. —).............
Έντοκος κατάθεσις Δημοσίου είς χρυσόν διά τήν κατασκευήν τοΰ 2. Π. Δ. Σ. 
Εντοκος κατάθεσ. Δημ. εις τραπ. γραμμ. διά τήν κατασκευήν τοΰ Σ. Π. Δ. Σ

Καταθέσεις ύπό προθεσμίαν καί διαρκείς......................................
Ααχειοφορον δάνειον Τραπέζης 3 0/θ είς χρυσόν.............................................
ιγ1 ’ ’ ’ 2 ViO/fl είς τραπεζικά γραμμάτια .’..............

1 πηρεσια Λαχ. δανείου Τραπέζης 3 % είς χρυσόν.............................................
’ 2 '/2 °/0 είς τραπεζικά γραμαάτια..................

Καταθέσεις ταμιευτηρίου........................
Διάφοροι λογαριασιιοί......................... 46

32Διάφορα....................
I ..............................................................................
------------ ................ 417,202,590 91 414,849,256 09

*Ο Διευθ. τοΰ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΧ

ΕΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΛΑΟΣ TfTTtTTTtTTTlTTTTTTTTTTT
—«._,»— MEULe LUISE COLLIN

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΧΕΙΧ 3 - οδος μητροπολεως - 3

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα

πεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν όψει 
ή έπί προθεσμίρ δηλοποιεϊται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται 
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς ύποκατα- 
στήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμίρ έπί τόκω.

1 1)2 ταϊς ο)ο κατ' έτος διά τάς ίν δέ'ει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10.000, πέραν τοΰ ποσοΰ 
τούτου τοΰ τόκου δριζομένου είς 1 ταϊς ο)ο κατ’ έτος 
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοϋ ποσόϋ τούτου εις 1)2 ταϊς 
ο)ο.. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοι- 
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εξ μάνας τούλάχιστον.

2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
έν έτος τούλάχιστον.

3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
δνο έτιι τούλάχιστον.

3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
Τέόόαρα 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.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι εις 

φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας εν ώρισμένη προ-
θεσμίρ ή διαρκείς έπί τόκφ Ζ

1 ιΙ2 ταϊς % κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τούλ.
ο » » > > > 1 έτους *
2 Vi » » » > > 2 έτών
3 » » » » 4 Χ>
4 > » » » > 5 » »

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ 
έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαϊ ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τω Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του 
καταθέτου παρά τοϊς Ύπο ιαταστήμασι τής Τ ραπέζης είς 
τό αύτό νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
Ή τελευταία τέχνη πρδς κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. Ή γνησία ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης, χάρις 
καί γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Μβΐΐθ 
COLLIN, Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής α
λήθειας. "Οσαι άτθίδες επιδιώκετε τήν Παρισινήν 
χάριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής. Συνιστώ- 
μεν έκθΰμως τό'νέον αυτό Κατάστημα.

3 — 'Οδός Μητροπόλεως — 3

Άνανωρι’τάεις έξ Αθηνών

6.20 π. μ.

7.—

8.30 »
11.30

1.20 α. μ.

7.10 π. μ.
8.15 »

11.35 »
6.30 »

3.45 μ. μ.

7.— π. μ.

12.40 μ. μ.

2.45 μ. μ.
4.45
6.15 »
7.05 »

8.15 »

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 Πάτρας, κατά Δευτέραν καί Τε
τάρτην .
Άνανζώρηιίτς έκ Πατρών

Διά Κόοινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
Ταχεία δΓ ’Αθήνας, κατά Τρίτην καί Πα- 
ρασκευ <ν.
Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, 'Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσία, Κα
λάμας, Κεγαλόπολτ , Τρίπολιν.
Διά Κυλλήνην, Πύογον, ’Ολύμπια.

’Αναχωρήσεις έκ Καλαηών
Διά Κυπαρισσίαν, Πύογον, Πάτρας, Μεγα
λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας,
Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Όλύμτια„ Με- 
γαλόπολι.ν, Τρίπολιν.

’Αφίξεις εις ’Αθήνας
Ταχιΐα έκ Πατρών (δίς ώς άνω).
Έ< Πατρών, Τοιπόλεως, Ναυπλίου.
Τοπική έκ Κορίνθου.
Έ; 'Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα

τρών, Καλαβρύτων,
’Εκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως 
Τριπόλεως, Ναυπλίου.

γαλακτουχον ΝΓΓΤΛΓ 
ΑΛΕΥΡΟΝ ΙΜ Ε.Ζ. If 1 Q

■·■ > . ; -'A' ■■ ~Λ:Α .Α ''
ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ. ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑ! ΓΕΡΟΝΤΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ

ΙΙωλεοταχ. εέ$ δλα τά. φαρμαχεάχ xctc ςραρμαχερπορεία.
ΑΝΤΠΙΡΟΧΩΠΟI Δοά. ztjv Ελλάδα κα,ό Κρήτην.

ΚΟΕ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑ!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ 4·ον | ΕΝ ΑβΗΝΑΙΧ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ι9ΙΟ j ΤΕΤΧΟΣ 38<”

ΕίΚΟΝΗΣΙ Τ^πο ΤΗΝ ΤΚγΓΛΙΑΝ

ΕΝ ΟΔΩ EPHOT
flPiOH. 4 2

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

J. Α 0. ΜΟΥΤΞΟΠΟΥΛΩΝ

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ
φον καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα άάηρόρρονχο διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί όαντέλλας 
καί τά τελευταίας μόδας νή>ά«ί»ατα. Δέν θά σάς 
προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία του 
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσά είς τους κατα- 
στηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών 
τρόπων.

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ uiiited)
Κεφάλαιον έγκεκοιιιένον £ 600.000
Κεφάλαιον καταβεβληιιένον £ 315.510

ΕΔΡΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ
Γενική διεύθυνσις ίν 'Ελλάδι, εν Ά&ήναις 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
’Εν Άλεξανδρείρ, Κερκΰρρ, Κεφαλληνία, Ζακΰνθφ, 

Πάτραις, Ναυπλίφ. Πειραιεί καί Τριπόλει.
Οί τόκοι τών καταθέσεων ώρίσθησαν άπό 1ης Ίανουα- 

αίου 1910 ώς κάτωθι :
Ιον είς Δραναάς

3 °/ο έτησ. έπί άποδόσει εΐς πρώτην ζήτησιν διά ποσά

μέχριδρ.100.000
3 1/ί °/ο » » » » » ζήτησιν διά ποσά

3 Ι/s °/ο > πέραν τών 100.000
6 μήνας μέχρι 2 έτών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΙΪΙΕΝΟΝ ΛΡ. 50.000.000

ΛΠΟΘΕΠ4ΤΙΚ4 ΔΓ. 10.275.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρψ, Καλάμαις, 

Τριπόλει, Βόλιρ καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ I Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ρεθύμνφ.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισιΰ, 
Τραπεζοί'νιι. Κερασονντι, Μερσίνη, Σμύρνη, θεσσαλο 
νίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνοις καί Χίιυ.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ; Έν ’Αλεξάνδρειά, (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία; Mikan), Καΐρω (μετά παραρτήματος έν τή 
συνοικία Monsky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίω.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν).

Δ10ΙΚΗΤΙΚ0Μ ΣΪΛΙΒΟΥΑΙΟΝ
Σ. Φραγκιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότααης, ’Αντι

πρόεδρος. *1ω.  Βαλαωρίτης, Κ. Βερούγκ, Έ- ’Εμ
πειρικός, Δ. Εύγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε· Ή- 
λιόπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, ’Εμμ. Μπενάκης, Μαρ- 
κήσιος δέ Ρεβερσώ.

Γενικό; Διευθυντή;
Ζαόείριος Κ. Μάτόας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική : 
ΑΘΗΝΑ Σ ΚΗΝ - ATHENOCLES

4 % έτησ έπί άπσδόσει μετά 1 έτη μέχρι 4 έτών
4 1/i 0/Q » » » » 4 έτη καί έπέκεινα

Είς cheques ίπί Γαλλίας καί Αγγλίας

3 °/9 έτησίως έπί άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν

άνευ ορίου ποσοΰ
3 1/a °/ο » » » μετά 6 μήνας
3 */ 4 °/0 » » » » 1 έτος.
4 °/0 » » » >2 έτη.
4 1/1 °/0 > » » >4 έτη καί έπέ-

[κεινα.

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

ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΣΙΑΣ ΑΓΓΛΟΙΆΠΩΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Καταρράκτης ίν ώρα νυκζύς

$ΠΟ Τ$Σ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Δέν ήξεύρω πώς ν ’ αρχίσω τάς ταξειδιωτικάς 
μου εντυπώσεις. Είνε τρεις μήνες τώρα άφ ’ ής 
ταξειδεύω και αί πολλαπλοί εντυπώσεις μου φο
βούμαι δτι έκούρασαν τόσο πολύ τό πνεύμα μου 
ώστε δεν εχει τήν δύναμιν ούτε νά τάς ταξινό
μηση, ούτε νά τάς εξωτερίκευση.’Άλλως τε έδώ, 
ύπό τόν ουρανόν αύτόν τόν φαιόν, ύπό τήν ομί
χλην τήν διαρκή,—άδιάφΟρον έλαφράν ή βα
ρειών—ύπό τήν βροχήν τήν άκατάπαυστου, και 
ύπό τήν επήρειαν τοΰ πόθου τής έξερευνήσεως 
ιών πάντων καί τής έπισκέψεως παντός άξιο- 
θεάτου, δέν υπάρχει ίσως και ό υλικός χρόνος 
διά rd γράψη τις τάς εντυπώσεις του.

4-
Τεργέστη, Βενετία, Μιλάνου, ΙΙαρίσι, Λον- 

δΐνον, αύτοί ήσαν οί μεγάλοι σταθμοί τοΰ τάξει- 
δίου μου. Εΐς τό Λοτδΐνον παραμένω περίπου 
άπό δύο μηνών. *Ηλδα  έδώ μέ δύο πό&ους. Νά 
έπισκεφ&ώ τήν Έλληνικέγν Κοινότητα τήν τόσον 
φημιζομένην διά τόν πατριωτισμόν της, καί νά 
μελετήσω τήν άγγλικήν ζωήν, τό αγγλικόν έδι ος, 

καί νά παρακολουθήσω τάς γυναΐκάς του, τά 
ήθη των, τά έθιμά των, καί νά μάθω—εί δυνα
τόν—διά τίνων μέσων δημιουργούν τόσον μεγά
λου τόν Λαόν των καί αύξάνουν διαρκώς τό με
γαλεΐον τοϋ έθνους των.

Άλλά θά είνε εύκολον νά τά μελετήση τις 
δλα αύτά ;

4-
Γράγω εις τό γραφείου τοΰ ξενοδοχείου. Είς 

τό έπάυω πάτωμα αύτοΰ υπάρχει μία ύελοσκέ- 
παστος αίθουσα. Είνε ενρυτάτη. Τήν στολίζουν 
καί τήν καλλωπίζουν δλα τά εξωτικά φυτά. Εις τό 
βάθος τελεία ορχήστρα—είς τέ]ν δποίαν επικρα
τούν τά βιολιά—σκορπίζει τούς εύθυμους ή 
μελαγχολικούς τόνους της, είς τόν μικρόν εκεί
νον παράδεισον, είς τόν όποιον άτομα δλων τών 
φυλών καί δλων τών εθνικοτήτων,—δέν λείπουν 
ούτε άφρικανοί, ούτε κινέζοι —κάθηνται έξηπλω- 
μένα είς τά αναπαυτικά καθίσματα ή γράφουν 
είς τά κομψά γραφεΐα. Ή αίθουσα αύτή δέν είνε 
άλλο παρά τό γραφεΐον τοϋ ξενοδοχείου τό προ- 
ωρισμένον διά τούς ξένους. Καί δταν ένα γραφεΐον
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φθάνη είς τόσην τελειότητα, και τόσην πολυτέ
λειαν, και τόσον πλούτον, καί τόσην ανεσιν, όύ- 
ναταί τις ευκόλως τά φαντασθβ τι άλλο δύναται 
rd περίκλειση τδ μεγάλο αύτδ ξενοδοχείου, ένα 
άπδ τά μεγαλείτερα και κομψότερα ξενοδοχεία 
τού Λονδίνου, did rd βοηθήσω κάπως την φαν
τασίαν τοϋ αναγνώστου δέν πρέπει νά παραλείψω 
ότι μεταξύ τών άλλων υπάρχει και πλήρες παράρ
τημα τηλεγραφείου. Έκεϊ άνά πάσαν στιγμήν 
τδ τικ-τάκ τής τηλεγραφικής μηχανής σημειώνει 
είς τάς στενάς λεύκάς χάρτινους λωρίδας τά πο
λιτικά, τά αθλητικά, τά χρηματιστικά και δλα 
τά σοβαρώτερα νέα τής ημέρας.. Καί δ περιη
γητής δ κατοίκων είς τδ ξενοδοχεΐον αύτδ δύνα
ται νά παρακολου&ή άπδ τδ άναπαυτικό.ν του κά
θισμα τήν άναχώρησιν και τήν πορείαν τού άε- 
ροπλάνου τής Νέας Ύόρκης, j'd μανθάνη did 
πασαν στιγμήν πότε υπερτερούν οί φιλελεύθεροι, 
πότε κερδίζουν οί συντηριτικοί, ήνά πληροφορή- 
ται εγκαίρως διά τδν περίφημον λόγον τού Λόϋδ 
Τζώρτζ ό όποιος τόσην έιτύπωσιν έπροξένησεν 
είς ολόκληρον τήν Αγγλίαν.

'Ϋ-
Καί λοιπόν.

Άπδ τάς πολλαπλός εντυπώσεις αί όποΐαι 
συμφύρονται μέσα είς τδ πνεύμά μου, και εινε 
σκορπισμένοι ανάκατα μέσα είς τδ σημειωματά
ριου μου', θά άναφέρω μίαυ μόνην. Είνε ή πλέον 
επίκαιρος αφού οί Άγγλοι εορτάζουν τά Χρι
στούγεννα και πρόκειται περί φιλανθρωπίας. 
01 Άγγλοι δέν θεωρούνται ώς λαός κατ ’ εξοχήν 
φιλάνθρωπος. Υπάρχουν μάλιστα πολλοί ξένοι 
οί όποιοι τούς νομίζουν διι κατέχουν τήν πλέον 
σκληρόν ψυχήν. Τδν πτωχόν σχεδόν δέν τδν ελεούν 
ποτέ. ’Ίσως δέν υπάρχει παράδειγμα κατά τδ 
όποιον νά έθεάθη Άγγλος δίδων τδν οβολόν του 
είς τήν τεινομένην καθ’όδόν χεΐρα. Υπάρχουν 
ολόκληροι οίκογένειαι αί όπο'αι διέρχονται τάς 
φοβερός νύκτας τού χειμώνος έπί τής χλόης ή 
επί τών καθισμάτων τών Πάρκων καί κάποτε μέ 
μόνον σκέπασμα τήν λευκήν σινδόνην τής πι- 
πτούσης χιόνος. Καί εάν ενίοτε άκουσθή ή φο
βισμένη— διότι ή άστυνομία απαγορεύει αύστη- 
ρώς τδ έπαιτεΐν—ή τρομώδης φωνή τών δυστυ
χών καί άθλιων εκείνων υπάρξεων,αϊτινες ζητού- 
σιν ένα οβολόν, άπδ τούς διαβάτας, θά υπάρξουν 
Άγγλοι οι όποιοι θ’ άπαντήσουν σκληρώς.— 
Πήγαινε ύπό τήν γέφυραν' άντί μιας μι
κρός βοήθειας τούς δίδουν τήν συμβουλήν νά 
ζητήσουν στέγην υπό τάς Γέφυρας τού Ταμέ- 
σεως, αΐτινες φιλανθρωπότεραι τών σκληρών άν- 
θρώπων δέχονται κάτωθεν αύτών δλα τά θύ
ματα τής άνθρωπίνης άθλιότητος καί δυστυχίας.

4*
Καί δμως. 'Ο άγγλος δ άπαντών μέ τόσην 

σκληρότητα δέν είνε ούτε άφιλάνθρωπος ούτε έχει 

καρδίαν άναίσθητον. Απεναντίας. 'Η φιλαν
θρωπία είς τήν Αγγλίαν έφθασεν είς τδ τελειότε- 
ρον σημείου Καί ό Άγγλος ό όποιος δίδει είς τά 
φιλανθρωπικά σωματεία, ό όποιος συντηρεί τά 
πτωχοκομεΐα, τά νοσοκομεία, ή τούς φιλανθρω
πικούς συλλόγους, τδ θεωρεί ύποχρέωσιν πρδς 
τδν εαυτόν του, ούτε νά συγκινήται άπδ τάς θρη
νώδεις επικλήσεις, ούτε νά βοηθή τήν επαιτείαν, 
άφού αύτή ή άστυνομία τδ απαγορεύει. Μέχρις 
έκεϊ φθάνει ή διαπαιδαγώγησές τού Λαού. Δέν 
υπάρχει ίσως χώρος διά νά γράψω διά μακρών 
τήν φιλανθρωπικήν δρασιν τών άγγλων. Περί 
αύτής,άλλως, φίλη έλληνίς, ζώσα άπδ έτών είς τδ 
Λονδίνου καί συνεργαζομένη είς πλεϊστα γυναι
κεία φιλανθρωπικά σωματεία, ύπεσχέθη νά γρά- 
ψη διά τήν «.Ελληνικήν Έπιθεώρησιν» δλας 
τάς λεπτομέρειας τής θαυμασίας αύτής δράσεως. 
(Η)ά σημειώσω μόνον άπλώς δτι έπί ταΐς έορταϊς 
τών Χριστουγέννων ή φιλανθρωπία υπέροχος 
καί μεγάλη πλανά τάς πτέρυγάς της καθ ’ δλον 
τό άπειρον Λονδίνου. Είς τήν μεγάλην, τήν άπέ- 
ραντον αίθουσαν, τοϋ AlbCTl-Hdll άπδ χθές 
—οκτώ ήμέραι πρό τής έορτής—έκτίθενται μέ
ρος τών δώρων τά όποια προσφέρει ό πλούτος 
είς τά πτωχά τής πόλεως.

θά άναφέρω λεπτομέρειας τινάς λίαν χαρα
κτηριστικός. Τριάκοντα χιλιάδες κοΰ- 
κλαι δλων τών άναστημάτων καί δλων τών έν- 
δυμασιών συνεκεντρώθησαν ήδη είς τήν παμμε- 
γέθη αύτήν αίθουσαν τού Albert-Η dll. ‘Η 
έφημερίς « Αλήθεια» άνέλαβε τήν πρωτοβου
λίαν rd εξασφάλιση παιγνίδια καί δώρα διά τά 
ορφανά, τά τέκνα ιών άσθενούντων γονέων, τά 
τέκνα τών έργατών καί τά μικρά τά προστατευό- 
μενα ύπό φιλανθρωπικών σωματείων. 'Η φιλάν 
θρωπία έσπευσε ν ’ άνταποκριθή είς τήν έπίκλη- 
σιν τής έφημερίδος ταύτης. Ήγοράσθησαν αί 
κούκλαι καί εύρέθησαν πλεϊσται κυρίαι καί δε
σποινίδες αί όποΐαι ε’ιργάσθησαν διά νά ένδύσωσϊ 
καί καλλωπίσωσιν αύτάς. Μαζή μέ τάς κούκλας 
θά δοθώσι καί γλυκίσματα παντός είδους, έπί 
πλέον δέ έντός ύαλίνου κιβωτίου έτέθησαν 11 
χιλιάδες μισό σελίνια προωρισμένα καί ταύτα διά 
τήν χαράν καί τήν φαιδρότητα τών μικρών πτω
χών. ’Επί 18 έτη ό sit' TveSS—Bdl'Ty, άρ- 
χαΐος βουλευτής, άπέστελλε πρδς τδν σκοπόν αύ- 
τόν ένα τσεκ τό όποιον μετετρέπετο είς τά λευκά 
αύτά νομίσματα. Άλλά ό γενναίος δωρητής 
άπέθανε καί οί οικείοι του εύλαβούμενοι τήν 
μνήμην του συνεχίζουν άπδ έτών τδ φιλάνθρω
πον έργον του, καί άποστέλλουν τακτικώς κατά 
τά Χριστούγεννα τδ αύτδ χρηματικόν ποσόν. "Ολα 
αύτά είνε μία άμυδρά είκών τής φιλανθρωπίας 
ή οποία έκτυλίσσεται τάς ημέρας αύτάς εις τήν 
Αγγλίαν. ’Εκατοντάδες χιλιάδες άλλων παιγνι- 
δίων, ζαχαρωτών, κέϊκ, φρούτων — τά φρούτα 
κοστίζουν άκριβώτατα εις τδ Λονόΐνον άφού ένα

Η'' 'Ηρωϊκή ·<ας μεγαλόννησος, ή Κρήτη, άφήσασα ιήν 
S δουλείαν προ ττών^ κατόπιν τών τόσων αγώνων της^ υ- 
φίσταται ήδη τό μεγαλείτερον μαρτύριαν, να βλέπη μίαν διη

νεκή άκαταιόητον αύξομείωσιν τής
ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ άποοτάσεως πού τήν γωρίζει άπό 

“TAIREION ΑΚΙΥΝΗΣ,, τήν π)ήρη άποκατάστααίν της, άπό 
τήν εκπλήρωση» τών ονείρων της.

Τό μαρτυρικόν δμως αυτό τμήμα τοΰ * Ελληνισμού κατορθώνει 
είς κάθε νέαν δοκιμασίαν νά δεικνύη τό άκατάβλητον θάρρος του 
καί ν3 άντλή άπό τάς πικροτέρας άπογοητεύσεις τήν δυναμιν πρός 
σινέχισιν τοΰ άτερμονος άγώνός του.

‘Η τελευταία εξέλιξις τοΰ Κρητικού ζητήματος, κατόπιν τής 
προσφάτου νότας τών Δυνάμεων^ επεισε τελείως πλέον τους 
Κρήτας περί τής ολίγης εμπιστοσύνης ποΰ πρέπει νά τρέφουν 
είς αυτήν τήν γηραιόν κυρίαν, ήτις λέγεται Ευρωπαϊκή Ji- 
πλωματία, καί τούς εδειζε τήν γνωστήν των καί συνήθη κα
τεύθυνση» τοΰ άγώνός των.

Πρώτη ή 'Εθνική τών Κρητών Συνέλευσις, ήδη κηρύττουσα 
σιωπηρώς τό γνωστόν «*  Η πατρίς έν κινδύνο)», άντί νά ψη
φίση τά αιώνια άνωφεΐή ψηφίσματα, έκήρυζεν έρανον καί 
πρώτη ερριψε τόν οβολόν της. *Η  φωνή ούτη, διεχύθη εξω 
τοΰ Κοινοβουλίου, καί έδόνηοε κάθε πατριωτικήν καρδίαν, 
πρώτη δ*  ή ένταΰθα Κρητική 'Αδελφότης έσπευσε νά συμμετά- 
σχη είς τόν ιερόν έρανον συναθροίσασα εν μια ημέρα, 4,(>00Δρ.

*Η πατριωτική άπήχησις τής κραυγής αύτής, εινε άναμφι· 
σβήτητον δτι θά έπεκταθή έπί πασαν ‘Ελλην. καρδίαν καί είς 
τήν έσχάτην γωνίαν τής γής, άφοΰ ήδη εινε φανερόν δτι κη
ρύσσεται ό περί τών δλων άγών.

Μέ τά χρήματα ταΰτα, τό ταμεϊον τής 'Εθνικής τών Κρη- 
τών 3Αμόνης, είνε βέβαιον δτι δέν θά άγοράση μελάνην καί 
πέννας ή άλλα γραφικά είδη διά τήν Ευρωπαϊκήν διπλωμα

τίαν.

ΡΩΣΣΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διότι δ Τολστόϊ δέν είνε μόνον δ μέγας συγγρα- 
φεύς τής Ρωσσιας, άλλ’ δλοκλήρου τής άνθρωπότη- 
τος· τά έργα του βρίσκονται καί είς τήν δλιγώτερον πο- 
λιτισμένην γωνίαν τοϋ πλανήτου μας, ή δόξα του εινε 
παγκόσμιος. Δέν είνε μόνον Ρώσσος συγγραφεύς ώς δ 
ΙΙούσκιν, Λέρμοντοβ, Gogol «άπδ τά έργα τών όποιων 
—κατά τδν Σκαμπιτσέδσκη ’—έλειπαν αί μεγάλαι 
ιδέαι, τά μοιραία ζητήματα τής ζωής τά όποια συνε- 
τάραττον τήν Εύρώπην»—δ Τολστόϊ2 «άνήκει σ’ 
έκείνας τάς μεγαλοφυείς φύσεις ςτήν ψυχή τών 
δποίων κάθε έντύπωσις τής ζωής ποοκαλεϊ βαθύ καί 
άνεξάλειπτον ίχνος. Ή παραμικρά δυσαρμονία καί 
άντίφασις, μπρδς στάς όποία. περνούμε ήμέϊς άδιά- 
φοροι, προξενούν ς’ αύτούς άμέτρητα βάσανα. Τδ έξ 
ερευνητικό μυαλό, τδ όποιον δέν μπορεί μήτε στιγμή 
νά ήσυχάση, τείνει νά έμβαθύνη ςτήν ούσία τών 
πραγμάτων. Γι’ αύτδ τδ λόγο βαθειά ςτή ψυχή τους 
βρίσκεται ή βαρειά μελαχολία ένφ ή σκέψις τους 
έχει άκράτητον ροπή νά βυθίζεται σέ βάραθρα μυστι- 
κισμού. Αύτοΐ ωσάν νά είνε καμωμένοι έπίτηδες γιά 
νά φέρουν μέσα τους δλες τές λύπες τοΰ αίώνός των 
καί νά είνε τά θύματα ποΰ έξαγοράζουν τους συγ
χρόνους των έστω καί υπ’ αύτήν μόνον τήν μορφήν, 
δτι δηλαδή πονεϊ γι’ αύτους ή αιωνίως τυραννουμένη 
ψυχή τους.»

Τέτρς είνε «δ Μέγας συγγραφεύς τής Ρωσσικής 
γής» δπως τδν έλεγεν δ συνάδελφός του δ καθ’ αύτδ

* Συνέχεια έχ τοΰ τεύχους 34—35.
{. Σχαμπιτοέβσχης. 'Ιστορία τής νεωτάτης ρωσσιχής λογοτε

χνίας, έτος 1900. σ. 3.
2. σ. 146.

άχλάδι φθάνει νά στοιχίζη κατά μέσον δρον πεν- 
τήκοντα λεπτά—καί δτι άλλο δύναται νά συγκι- 
νήση, νά τέρψη, νά άνακουφίση τδ πτωχό παιδάκι 
ή τήν δυστυχή μητέρα, θά σκορπισθώσι τάς 
ημέρας αύτάς είς δλας τάς συνοικίας καί είς δλους 
τούς άποκέντρους οίκους καί είς δλας τάς πτωχι
κός τρώγλας τού Λονδίνου καί θά φέρουν καί 
έκεϊ τήν χαράν, ή όποια δσον καί άν είνε πρόσ
καιρος δυναμώνει δμως καί άνακουφίζει τούς πά- 
σχοντας καί τούς δυστυχείς.

-$■

Τά Χριστούγεννα θεωρούνται ώς ή μεγαλειτέρα 
εορτή τών Άγγλων. Πρό . δέκα πέντε ημερών 
έχει άρχίσει είς τδ Λονδίνου ή έτοιμασία διά τήν 
εορτήν τής ημέρας, -’ά καταστήματα στολίζονται 
καί ή κίνησις αύξάνει. Είς δλους τούς δρόμους, 
καί δλα τά τεϊοπωλεΐα, καί είς δλα τά κέντρα σκορ
πίζονται ρεκλάμαι διά τών όποιων άναγγέλλεται 
ή κατασκευή τής φημισμένης Χρ ιστουγεν- 
ν ι άτ ι κ η ς Πουτίγκας τήν όποιαν έγκαίρως 
θ’ άποστείλη κάθε οικογένεια, κάθε μητέρα, 
άδελφή, ή σύζυγος είς τδν Άγγλον τδν ευρισκό
μενον μακράν τής οικογενειακής εστίας. "Ολα τά 
μέρη τοΰ κόσμου είς τά όποια δυνατόν νά εύρί- 
σκωνται άγγλοι άναγράφονται είς τά μικρά λευκά 
χαρτιά διά rd προκληθούν δλοι είς τήν έγκαιρον 
παραγγελίαν τής Πουτίγκας, καί τήν έγκαι
ρον αποστολήν αύτής, διότι θά ήναι θλιβερά ή 
ημέρα τών Χριστουγέννων, ή όποία θά παρέλθη 
χωρίς τήν οικογενειακήν αύτήν άνάμνησιν. Καί 
ή Άγγλίς ούδέποτε λησμονεί τόν άπόντα, καί τό 
χριστουγεννιάτικου αύτό δώρον άποστέλλεται είς 
δλα τά σημεία τού όρίζοντος φέρον είς τούς ξε- 
νιτευμένουςΆγγλους τήν ένδειξιν δτι τούς ενθυ
μούνται οί οίκε'οί των, καί δέν τούς λησμονούν 
οί ίδικοί των.'Η Άγγλίς άφού έκπληρώση τό καθήκον αύτό 
πρός τδν άπόντα, κατόπιν φαιδρά, εύθυμος καί 
μέ τήν αφέλειαν ή όποια τήν διακρίνει, θά φρον- 
τίση νά διέλθη δσον τδ δυνατόν πλέον εύχαρί- 
στως τάς ημέρας τών Χριστουγέννων. 'Η άπου- 
σία τού συγγενούς, δσον προσφιλής καί άν είνε 
ούτος, δέν θά τήν έμποδίση άπδ τάς συνήθειας 
τής έορτής. 'Η άνάμνησίς του δέν θά τής φέρη 
δάκρυα. 'Η άπουσία του στεναγμούς. Καί πα
ρουσιάζει τδ φαινόμενου αύτδ ίσορρόπου φύσεως 
— τδ όποιον είς τούς άνθρώπους τής Ανατολής 
φαίνεται παράδοξον καί άφύσικον—νά έκπληρή 
άφ’ ένός δτι έπιβάλλει εις αύτήν τό καθήκον 
πρός τούς άλλους, χωρίς άφ ’ ετέρου νά παραλείπη 
διι έπιβάλλει τό καθήκον πρδς τήν ιδίαν αύτής 
τέρψιν καί χαράν τής ζωής.

“Ισως έκ τούτου προέρχεται ή ιδέα rd νομίζω- 
μεν, ημείς, οί όποιοι διερχόμεθα τήν ζωήν μας 
κατά τά τρία τέταρτα στενάζοντες, δτι δέν υπάρ
χει στοργή είς τήν ’Αγγλικήν κοινωνίαν...........

Λικήιβριος ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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καλλιτέχνης συγγραφεύς, ό Τουργένεβ. Άθελα δέ πα
ρουσιάζεται κοντά σ’ αυτούς και ό έξοχος, ψυχολόγος 
Δοστογέβσκι.

«Στά έργαί1) αύτών δέν είδεν ή Εόρώπη τδ παιδικό 
ψιθύρισμα της άφυπνιζομένης μεγαλοφυίας, ούτε 
μόνον τήν άντανάκλασιν τών ευρωπαϊκών της σκέ
ψεων, αισθημάτων, ίδεών, άλλά κάτι τι τδ ανδρικόν, 
τδ ανεξάρτητα περασμένο στή ζωή, τδ δργανικά φυ
τρωμένο ςτή πατρική γή καί κοντά σ’ αύτά τδ γε
μάτο άπδ υψηλές καί φιλάνθρωπες ιδέες, αί δποίαι 
παρουσιάζονται ώς ίερδν κειμήλιον δλης τής ανθρω
πότητας ».

1. Συγγράμματα Μπελίνσκη. Τών 1898 τόμος II σελ. 779.
2. Σκαμπιτσέβσκη ίστορ. τής Ν. Ρωσ. Λογ. 1900 σ. 1—2.
3. Σκαμπιτσέβσκη ίστορ. της Ν. Ρωσ. Λογ. 1900 σ. 3.
4. Σογγρ. Μπελίνσκι II τόμος σ. 778.

Ζητήσατε καί θά εΰρετε τά συγγράμματά των με
ταφρασμένα είς δλας τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας, διά νά 
πεισθήτε δέ περί τής αλήθειας τών ολίγων άναφερο- 
μένων έδώ, άναγνώσατε κριτικά? κα'ι αναλύσεις τών 
έργων των γραμμένας ύπδ ξένων.

’Εξ δλων λοιπδν τών ανωτέρω φανερόν γίνεται δτι 
είς τήν κριτικήν δέν χωρούν οί ένθουσιασμοί. Ή 
άγάπη πρδς τήν Πατρίδα, πρδς τούς ομοεθνείς, δέν 
πρέπει νά συνίσταται είς τδ νά πλέκωμεν πανηγυρι
κούς διά τά μή ύπάρχοντα άλλά είς τήν δρθήν έκτί- 
μησιν καί τών δλίγων καλών έργων μέ τά δποϊα 
πλουτίζεται ή νέας μας φιλολογία καί τά δποϊα δει
κνύουν δτι οί νέοι Έλληνες συγγράφεις έχοντες ώς 
βάσιν τή μελέτη τής Έλλ. φύσεως, τοϋ λαοϋ μας, τοΰ 
Έλλ. χαρακτήρας, μπορούν νά μάς παρουσιάζουν 
δλοζώντανες, τές ιδέες του, τούς πόθους, τάς σκέψεις, 
νά μάς ζωγραφίσουν τάς άρνητικάς καί θετικάς μορ- 
φάς τής ζωής, μέ δλίγας λέξεις νά μάς δώσουν νά κα- 
ταλαβαίνωμεν άμα διαβάζουμε πώς διαβάζωμε Έλλ. 
έργον, νά εύρίσκωμεν είς τά γραφόμενα τήν ψυχήν 
μας, τδ «Έγώ» μας.

Κοντά δέ σ’ δλα αύτά λέγομεν πώς κα'ι ή σύγ- 
κρισις ή γενομένη σ’ ένα μικρό άρθρον, χωρίς υπο
γραφήν, στήν Έφημ. τών Κυριών, μεταξύ τής Σάλ- 
μας Λάγκερλωφ καί Gogol δέν βασίζεται έπί τών 
πραγμάτων. Πρδς σαφήνειαν παραθέτομεν δλον τδ 
χωρίον....«ή Σάλμα Λάγκερλωφ έχει έπιβληθή κατά 
τά τελευταία έτη είς τήν πατρίδα της διά τήν νέαν 
τροπήν, ήν αύτή έδωκεν είς τδ μυθιστόρημα. Άφή- 
κεν έντελώς τούς πατημένους δρόμους τής πραγμα
τικής σχολής καί έπεδόθη είς τδ φανταστικόν διή
γημα καί μυθιστόρημα, άντλήσασα υλικόν πολύτιμον 
άπδ τά παραμύθια καί τούς θρύλους τής Σκανδιναυι- 
κής μυθολογίας. Τδ έργον της είνε διά τοΰτο κα- 
θαρώς έθνικόν καί φυσικώτατα είνε ή πρώτη συγ- 
γραφεύς, ή δποία έξύπνησεν είς τήν Σουηδικήν ψυ
χήν τδ αίσθημα τοΰ θαυμασμού κα'ι τής άγάπης πρδς 
τδ λησμονημένον παρελθόν, τδ φανταστικώς έπι- 
βλητικόν. Ή κ. Σάλμα Λάγκερλωφ είνε ένα είδος 
Ρώσσου Gogol με περισσοτέραν δμως φαντασίαν.» 
Ταΰτα δέν δύνανται νά λεχθώσι διότι δέν είνε άλη- 
θινά· ή άλήθεια μόνον έπί τής γνώσεως βασιζομένη 
πρέπει νά διακηρύττεται. Ό Gogol είνε έντελώς 
άντίθετος τής Λαγκερλώφ 2 καί δχι«ένα είδος αύτής 
(πιστεύω νά τδ ποΰμε καί έτσι πάλι τό ίδιο βγαίνει) 
μέ δλιγωτέραν φαντασίαν» διότι μάς δίδει άντί φαν
ταστικού μυθιστορήματος, μυθιστορήματα, κωμφδίες 
παρμένα άπό τήν ζωήν, τάς όποιας κάθε προστυχιά, 
άλαζονεία, τεμπελιά, κάθε ψευτιά εΰρισκεν έν τφ

1. Σκαμπιτσέβσκη, ιστορία τής Ν. Ρωσ. Λογοτεχν. 6. 110.
2 Έφ. Κυριών 1909, 15—30 Νοεμβρίου. Σάλμα Λάγκερλωφ. 

προσώπφ του τόν κατάλληλον κατηγορητήν, τόν τέ
λειον ζωγράφον.

Κατά τόν Μπελίνσκην1 δ Gogol«δημιουργεί σύμ
φωνα πρός τήν φύσιν. Ή άλήθεια δέ αύτή πρδς τήν 
φύσιν είς τά έργα του βγαίνει άπδ τήν μεγάλη δημι
ουργική του δύναμι, δεικνύει τήν έξακρίβωσι τής ού- 
σίας τής ζωής, τήν περιεκτική αίσθησι τής πραγμα
τικότητας».

Έν Άντιθέσει πρδς τόν Μπελίνσκην, δ όποιος τδν 
Gogol έθεώρει ώς άρχηγδν τής ρεαλιστικής σχολής 
έν Ρωσσία, δ Σκεμπιτσέβσκη λέγει·2 «ό ρεαλισμός άνε- 
φάνη είς τήν ρωσσικήν λογοτεχνίαν όχι έν εϊδει 
Coups (Γ etat, ξαφνικής άνακαλύψεως, άνηκού- 
σης μόνον τω Gogol. Δέν είνε στρατιωτικός κατα- 
κτητής, είσορμήσας,θεός ξεύρει άπό ποΰ καί διά μιάς, 
άνατρέψας τά πάντα, άλλά ειρηνικός άποικος δλίγον 
κατ’ δλίγον, σιγά σιγά καί άπαρατήρητα εισερχόμε
νος είς τήν ίδικήν μας λογοτεχνίαν καθ’ δλον τό διά
στημα τοΰ α' ήμίσεως τοΰ XIX αίώνος, είδικώτερον 
οχι μόνον είς τήν ίδικήν μας άλλά καί εις δλα? τάς 
εύρωπαϊκάς κλπ.».

Καί έκ τών δλίγων τούτων γίνεται φανερόν δτι καί 
άν δ Gogol δέν ήτον άρχηγδς τής ρεαλιστικής σχο
λής έν Ρωσσία άνήκεν δμως είς αύτήν καί μάλιστα 
ήτο είς έκ τών έπιφανεστέρων δπαδών της· κατά τδν 
Σκαμπιτσέβσκην πάλιν3 «δέν είνε δ άρχηγδς νέας 
περιόδου άλλ’ δ τελευταίος τής παλαιάς· ή παλαιά 
αύτή περίοδος είχε δύο μεγάλους σκοπούς· άπδ τή 
μΐά μεριά άπέβλεπεν είς τήν έπεξεργασίαν τής γλώσ- 
σης καί τών σχημάτων άπδ τήν άλλην είς την μετά
βασήν της λογοτεχνίας άπό τοϋ εδάφους της μιμήσεως, 
της ρητορικής, τοΰ φανταστικού είς τό έδαφος τοϋ 
εθνισμού, τής πρωτοτυπίας και τοϋ ρεαλισμόν. Ό 
Gogol συνεπλήρωσεν εργασίαν αίώνος».

Ταΰτα γενικώς· τώρα θά παραθέσωμεν δλίγας κρί
σεις περί μερικών κυριωτέρων έργων του. Ίσως δ 
συγγραφεύς τοΰ άρθρου Σάλμας Λαγκερλώφ είχε ύπ’ 
δψει τά νεανικά του έργα «Αί βραδειές είς τήν έξοχή 
κοντά ςτή Δικάνκα». Είς τά διηγήματα αύτά βε
βαίως ή φαντασία είνε πολύ μεγαλυτέρα ή είς τά 
έπόμενα έργα του. Περί αύτοϋ καί δ ίδιος Gogol 
είς έπιστολήν του τδ 1851 πρδς τδν ποιητήν Jouko- 
vski λέγει ... «έν δσφ δ ποιητής είνε νέος γράφει 
γρήγορα καί πολλά. 'Η φαντασία τδν ώθεί διαρ
κώς· τότε δημιουργεί, κτίζει λαμπρά παλάτια καί 
βέβαια καθόλου παράξενο, δτι δέν υπάρχει τέλος μήτε 
ςτδ γράψιμο, μήτε ςτά παλάτια. Άλλ’ δταν μόνη ή 
άλήθεια γίνΐ) ό σκοπός τον και ή δουλειά του αποβλέ
πει είς τό νά φανέρωση τή ζωή οποία πρέπει νά 
'είνε, και οποία μπορεί νά υπάρχη ςτή γή και όποια 
είνε έως τώρα είς ολίγους καί εκλεκτούς τότε ή φαν
τασία ολίγον βοηθει τόν συγγραφέα, πρέπει αϊτός μέ 
πόλεμον νά κατακτά κάθε χαρακτήρα ».

Κατά τδν Μπελίνσκι ςτά διηγήματα αύτά «δλα 
είνε φωτεινά, τδ παν λάμπει άπό χαρά καί εύτυχία(4) 
τά σκοτεινά πνεύματα τής ζωής δέν θολώνουν μέ τές 
βαρειές προαισθήσεις τήν καρδιά τοΰ νέου, τή γε
μάτη ζωή. Έδώ δ ποιητής ώσάν νά καμαρώνη δ 
ίδιος τούς δημιουργηθέντας τύπους. Οι τύποι δμως 

Άναμένομεν ν.ά ίδωμεν τήν άρωγήν την οποίαν 
επιβάλλει άν όχι ή φιλανθρωπία, τοϊλάχιστον η αλ
ληλεγγύη είς τάς δεινάς περιστάσεις τμήματος της χω
ράς μας. Η 0Ε2Ι2 THE ΓΥΝΑΙΚΟΣ
εν ταις θρηςκειαις

ΚΑΙ ΐαΐΩΧ ΕΝ ΤΩ. ίέΡίεΤΙΑΝΙΣΜΩ.
■Εκ της διαλέξεως έν τώ Παϋνασοώ τοϋ κ. Δ. Σ. Μπαλανον 

νφηγητον τής Δογματικής έν τφ Έθνικφ Παντπιστημίφ.
Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.

Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
Τδ κήουγμα τοΰ Χριστού περί θεοΰ, ώς πατρος 

πάντων τών άνθρώπων, συνεπήγετο τήν άδελφοτητα 
αύτών. Πάντες οί άνθρωποι, ώς τέκνα τοΰ αυτοΰ πα- 
τοδς είναι άδελφοί καί φέρουσι τήν αύτήν ανθρωπινην 
άξίαν. Ή εύαγγελική αΰτη άρχή ήτο τδ πρώτον σάλ
πισμά τής ίσότητος, τής άδελφότητος και της 
θεοίαο, τδ άληθές εύαγγέλιον τής ανθρωπότητος το 
καταορίψαν τούς φραγμούς τούς χωρίζοντας τους αν- 
θοώπους είς ’Ιουδαίους καί Έλληνας, ελεύθερου, και 
δούλους, άνδρας καί γυναίκας «πάντες γαρ υμείς εις 
έστε έν Χριστφ Ίησοΰ». _

Συνέπεια τής κεντρικής ταύτης αρχής ή^ο ή ΧΡι 
στιανική διδασκαλία περί γυναικός, διά τής οποίας 
αΰτη έχαρακτηοίσθη ώς δν ίσης άνθρωπίνης αξία*  
ποδς τδν άνδρα. ,

' Έν τώ χριστιανισμέ έκηούχθη έν πρωτοις απα 
οασαλεύτως ή άρχή τής μονογαμίας, του απαραι
τήτου τούτου δρου πρδς άληθή οικογενειακόν βιον 
διά τής πολυγαμίας ή γυνή έξευτελίζεται, Ο ανηρ 
καθίσταται δεσπότης καί τύραννος έγειρων περί έαυ- 
τδν διχονοίας, ζηλοτυπίας και έριδας, πας δε αληθη, 
δεσμός μεταξύ άνδρός καί γυναικός έκλειπει Ο γά
μος κηρύσσεται ώς «μέγα μυστήριον», «τίμιος», εχων 
πρότυπον τήν σχέσιν τοΰ νυμφίου Χρίστου πρός 
τήν νύμφην Εκκλησίαν. Δέν είναι απλώς ανθρώ
πινη έπιθυμία ή ένοΰσα τούς συζυγους ε;ς βίου 
νωνίαν, άλλ’ είναι καί θεοΰ θέλημα, ουτω δε ο γά
μος κηούσσεται ώς σύνδεσμος θείος καί συνεπώς αδι- 
άλυτο'· «οΰς δ θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χω- 
οιζΐω». Τοιουτοτρόπως ή γυνή δέν ύποκειται 
πλέον εις τήν αύθαιρεσίαν τοΰ συζυγου, δοναμέν 
ν’ άποδιώξη ταύτην κατά βούλησιν. Εαν «ναλογ 
σθώμεν τά συμβαίνοντα είς τάς μή χριστιανικά, . ■■ 
νωνίας, είς τάς όποιας άκμάζει ή πολυγαμία καιδπου 
πολλα'ι γυναίκες Ν’-σούμεναι και μισούσα, ραοιουρ 
γούμενα, καί ραδιουργοΰσαι, υπό την αυτήν στέγην 
βρίζονται τήν άγάπην ένδς συζύγου, έαν αναλογι- 
σθώμεν τήν εύχέρειαν μεθ ης δ συςυγο, * 
τίως δύναται ν’ άποπέμψη τήν συζυγον του έννοου 
μεν πόσον εύεργετικώς έπέδρασεν έπι την (ο 
τδ εύαγγελικδν κήρυγμα.

Ό άνήο δέν είναι πλέον δεσπότης τής γυναικός 
άλλ’ αί άποφάσεις δέον νά λαμβάνωνται έκ συμφω-· 
νου, διότι «ούτε άνήρ χωρίς γυναικός, ούτε γυνή 

χωίΐαρ’δληί τήν άνύψωσιν ταύτην τής γυναικός δια 
τοΰ Χοιστιανισμοΰ ύπάρχουσιν έν τουτοις εις τή 
Καινήν Διαθήκην χωρία τινά, άτινα, μονομερως έξε-

αύτοί δέν είνε δική του έφεύρεοις είνε άστεώι όχι διότι 
ΐτσι τό θέλει αϊτός' ό ποιητής εινε είς αϊτούς αν 
στηρά πιστός είς τήν πραγματικότητα- και δια τούτο 
κάθε πρόσωπον δμιλεϊ καί ένεργεϊ εν τη σφαιρρ της 
Ιδικής του ζωής, τοϋ ίδικοϋ τον χαρακτήρας καί εκείνων 
τών περιστάσεων ϊπό τήν έπίδρασιν των οποίων βρί
σκεται. Καί κανένα άπό τά πρόσωπα αϊτα δεν καμνει 
λάθος' ό ποιητής είνε μαθηματικώτατα πιστός εις την 
ποαγιιατικότητα». Διά τήν περίφημον κωμφοιαν ο 
«’Επιθεωρητής» λέγει δ Gogol «άπεφασισα να μα- 
Γεύσω σ’ ένα σωρό δλο δτι κακό εχει ή Ρωσσία, όσο 
είξευοα τότε, δλες τές άδικίες, αί δποϊαι έγινοντο,σε 
περιστάσεις στές δποίες ακριβώς περισσότερόν από 
κάθε άλλη φορά ζητείται άπό τον άνθρωπον η δι
καιοσύνη καί ήθέλησα διά μιάς να κοροϊδεύσω τα 
πάντα». Τί δέ νά πή κανείς για τες «Νεκρες Ψυχές 
μέ τδν ήοωά τους τδν Τσέτσικωφ γϊά το συγραμμα 
αύτδ είς τδ δποϊον δλη ή τότε ζωή τής Ρωσσίας πέρνα 
άπδ τά μάτια μας σάν σ’ένα μεγάλο πανόραμα ;

Έκ τών δλίγων λοιπόν κρίσεων αύτου του συγγρα- 
φέως καί τών Μπελίνσκι καί Σκαμπιτσέβσκη πιστεύω 
πώς δ καθένας ποΰ διαβάζει ένόησεν οτι δεν μπορούσε 
νά γίνη σύγκοισις μεταξύ Λάνγερλωφ και Gogol.

Τδ συμπέρασμα δέ δλων είνε δτι κρίσεις τοιαυται 
ώς αί άνωτέρω άπδ τήν μΐά μεριά μονομερείς και μά
λιστα μέ βάσι μονάχα τήν γλωσσά και από την αλ η 
άτομικαί, δηλαδή σύμφωνα μέ τά γούστα του γρά
φοντας, έπιπόλαιαι, χωρίς βαθειά μελέτη, φανταστι- 
καί μή βασιζόμεναι δηλαδή έπί ^ πραγμάτων δεν 
μπορούν νά δώσουν τίποτε είς τήν Ελληνική λογο
τεχνία καί δέν θά μπορέσουν ποτέ καμμιαν ωφέλειαν 
Zip™ «ς τ»ν Λ TaXym
διδάξουν δηλαδή καί αύτόν έπί τέλους να έμβαθυνη, 
νά κρίνη, και νά ζητή τήν αλήθεια σ αυτα που οια- 

®“ζει· Έπομχιώτχς

Μετά τήν τόσην κρίσιν τών εξωτερικών μας ζη
τημάτων, μετά τήν χρονιάν πλέον καταστασαν 
έοωτερικήν μας ακαταστασίαν, νέαι δοκιμασίας ερχον 

ται, έκ τών άνωθεν αϊται, ει, 
ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ δύσμο.ρον Κράτος μας.

ΗΛΕΙΑΣ σεισμικοί καταστροφαι τής
’Ηλείας δύνανται νά θεωρηθούν ώς μία θεϊκή καταρα, 
ώς μία συμπλήρωσις τών ’Εθνικών μας δεινών.

Τό έδαφος τής ’Ηλείας σείεται σκόρπιζαν την δυ
στυχίαν είς τόσους κατοίκους. Η άπόγνωοις των υ 
ατυχών αϊτών είχε φθάση τελευταίως εις το κατακο- 
ρυφον, άφοϋ, έτιΰ οί σεισμοί τούς άπεδιωκον απο τα 
έτοιμόρροπα σπίτια των, οί δετοί, άνωθεν, τους κα- 
θίστων άδίνατον καί τήν είς τό ύπαιθρον παραμονήν 
των ή δέ διοικητική άμέλεια, ώς έπιστεγασμα της 
δλης καταστάσεως μόλις μετά μίαν εβδομάδά κατωρ- 
θωσεν ώστε νά. στείλη δλίγας σκηνας, και κατόπιν τη, 
άμέσου έπί τόπου μεταβάσεως τοϋ υπουργου κ. Τε-

Τό κέντρον τών σεισμών εί^ε τα Λεχαινα, τας 
μεγαλε,τέρας δμως ζημίας ϊτιέστη νο χωριον Σονλει- 
ι,άναγα. Οϊχ ήττον ή καταστροφή εις ολοκλ^°^’1 
σεισμόπληκτον περιφέρειαν είνε καταπληκτική. Οσαι 
οίκίαι δέν κατέρρευσαν, κατέστησαν ακατοίκητοι, χρη- 
ζουσαι άνοικοδομήσεως έκ θεμελίων.
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τάζόμενα, έκ πρώτης δψεως, παριστώσι τήν γυναίκα 
έν ήσσον: μοίρα τοΰ άνδρός καί έπί τών οποίων στη
ρίζονται οί φρονοΰντες δτι δ Χριστιανισμός υποτιμά 
τήν γυναίκα. Τά χωρία δμως ταΰτα ούδόλως αίρουσι 
τήν τεθεϊσαν αρχήν τής ισοτιμίας, άλλά δέον νά άπο- 
δοθώσιν είς καιρικάς συνθήκας καί περιστάσεις.

Ό Χριστιανισμός δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς βιαία 
κοινωνική έπανάστασις έπιδιώξασα τήν, ώς διά μα
γικής ράβδου, άνατροπήν τοΰ κοινωνικού καθεστώτος 
και μεταβολήν τής φάσεως τής άνθρωπότητος. Ό 
Χριστιανισμός δέν ήλθεν ώς έπανάστασις νά άνατρέψη 
άρδην καί διά τής βίας τό κοινωνικόν καθεστώς, άλλ’ 
ώς θρησκεία τής ειρήνης έπεδίωξε τήν βαθμηδόν δι’ 
ειρηνικής δράσεως άνάπλασιν τής κοινωνίας, έπιδιώ- 
κων κυρίως τήν μεταβολήν τών άτόμων, ΐνα τούτων 
βελτιουμένων βελτιώται καί τό δλον, διότι πάσα άπό- 
πειρα βελτιώσεω; τών πραγμάτων άνευ βελτιώσεως 
τών χαρακτήρων θά ήτο ματαιοπονία· και έάν ένίκα 
πρός στιγμήν θά κατέπιπτεν, έφ’ δσον ή άνατροπή 
τών καθεστώτων δέν έβασίζετο έπί έσωτερικής συναι- 
σθήσεως και άναγκαιότητος, άλλ’ έπί βίας καί έξω- 
τερικών συνθηκών, ών ή διάρκεια είναι πάντοτε πρόσ
καιρος. Ό χριστιανισμός έπετέλει καί έπιτελεί έτι 
βαθμηδόν τό έργον του, τό οποίον δέν ήτο δυνατόν νά 
εύοδωθή και άναγνωρισθή ούτε ύπό μιάς, ούτε ύπό 
δέκα γενεών, άλλ’ έν τή παρόδφ αιώνων δλοκλήρων, 
διότι άπαιτείται μεγάλη άνάπτυξις πνεύματος καί 
ήθους πρός πλήρη κατανόησιν και έφαρμογήν τών 
Εύαγγελικών άρχών. Έάν δ Χριστιανισμός έπεζήτει 
τήν άπότομον έπιβολήν πασών τών άρχών του διά 
μιάς θά έναυάγει, τούναντίον τήν τελικήν του έπικρά 
τησιν καί τήν πραγματικήν έπίδρασίν του έπί τών 
άτόμων δφείλει κατά μέγα μέρος και είς τήν ψυχο
λογικήν μέθοδον, μεθ’ ής έβαινεν

Ούτω περί γυναικός προκειμένου, έκήρυξε μέν τό 
Εύαγγέλιον τήν αρχήν τής ίσότητος τών δύο φύλων, 
δέν προσέκρουσεν δμως καί πρός τό τότε κοινωνικόν 
καθεστώς, πρός τήν κοινήν συνείδησιν. "Ας μή λη- 
σμονώμεν ποία ήτο, κατά τούς χρόνους έκείνους, ή 
θέσις τής γυναικός, είς ποιον ταπεινόν σημεϊον εύρί- 
σκετο αύτη, θεωρουμένη ώς δούλη τοΰ άνδρός, παρ’ 
ού ήδύνατο κατά βούλησιν νά άποπεμφθή, δτι τέλος 
έν Ίουδαία άπεκλείετο καί αύτής τής λατρείας. 
Ήτο ή γυνή τότε είς θέσιν αίφνης άπό τής ταπεινό
τητας έκείνης έν ή εύρίσκετο, νά καταστή διά μιάς 
δμότιμος καί συμπάρεδρος πρός τόν άνδρα, έχουσα ί
σα δλως πρός έκεΐνον δικαιώματα; Βεβαίως ούχί. Πά
σα τοιαύτη άπόπειρα θά ήγεν είς καταστροφάς. Κα
θεστώς έπιβληθέν είς τήν κοινωνίαν διά πράξεως αι
ώνων δλοκλήρων δέν ήτο δυνατόν ούτε πρέπον νά 
μεταβληθή έν μιά στιγμή. ’Απολύτως ιδεώδης νομο
θεσία, άνευ δρθής έκτιμήσεως τών κοινωνικών συνθη
κών, θά έμενε τόσον άνεφάρμοστος, δσον καί ή ιδεώ
δης πολιτεία τοΰ Πλάτωνος· θά έναυάγει πρό τής 
πραγματικότητος. Έπρεπε νά έπιβληθή τό κατορθω
τόν καί έφαρμόσιμον, διά τοΰτο ένίοτε αί καθ’ έκα
στον διατάξεις δέν άνταποκρίνονται πρός τό ύψος τής 
ιδέας, χάριν αύτής τής ’Ιδέας- Ή γυνή άπό δούλης 
δέν ήτο δυνατόν νά καταστή άμέσως ισότιμος, έπρεπε 
νά διέλθη βαθμηδόν καί κατ’ δλίγον τάς έν τφ με
ταξύ βαθμίδας, ή δ’ άνάβασις αύτη δέν έληξεν έτι. 
Ή μέν άρχή τής ίσότητος έκηρύχθη θεωρητικώς, ή 
δέ πρακτική έφαρμογή, χάριν αύτής τής γυναικός 

καί τοΰ κοινωνικού άγαθοΰ, δέν ήδύνατο ή βαθμηδόν 
νά έπιβληθή. Ό σπόρος έρρίφθη, οί δέ καρποί δρέ— 
πονται δλίγον κατ’ δλίγον, δι’ έργασίας αιώνων όλο- 
κλήρων.

Ή γυνή έχρηζεν έτι χειραγωγίας καί ύπό τό πνεύ
μα τούτο δέον νά νοηθώσι τά ρητά έκείνα τοΰ Εύαγ- 
γελίου, άτινα έκ πρώτης δψεως φαίνονται θέτοντα έν 
ήσσονι μοίρα τήν γυναίκα. Ύπό τό πνεΰμα τοΰτο κη
ρύσσεται έν τή Γραφή «κεφαλή γυναικός ό άνήρ», 
είς δν αύτη δέον νά ύποτάσσηται. Ό άνήρ δφεί- 
λει νά τιμά τό «άσθενέστερον σκεύος, τήν γυναίκα» 
καί νά άγαπά αύτήν ώς έαυτόν, άλλ’ άφ’ έτέρου 
ΐνα ή γυνή φοβείται τόν άνδρα. 'Ως έν παντί συν- 
δέσμφ, ούτω καί έν τφ οίκογενειακφ, δέον χάριν 
τής ένότητος καί τής αρμονίας νά ύπάρχη κεφαλή 
τις διευθύνουσα, συνιστών δ’ δ Παύλος ύποταγήν είς 
τήν κεφαλήν ταύτην, δέν έννοεί δουλικήν τοιαύτην, 
άλλ’ δλως έκουσίαν, έπιβαλλομένην έκ κοινωνικών 
συνθηκών, ήθικήν ούτως είπείν ύποταγήν, έχουσαν, 
κατά τόν αύτόν Παύλον, άνάλογον τήν ύποταγήν τής 
Εκκλησίας εις τόν Χριστόν, ή τήν σχέσιν τοΰ 
Χριστού πρός τόν πατέρα. Τό «ύποτάσσεσθε» είναι 
έναντίον τοΰ στασιάζετε, καί συνιστών δ Παύλος 
πρός τάς γυναίκας νά μή διαφωνώσι καί στασιάζωσι 
κατά τών συζύγων αύτών, προφανώς δέν διδάσκει τι 
ταπεινοΰν τήν θέσιν τής γυναικός. "Οπως δέ έν τή κα- 
τωτάτη θρησκευτική βαθμίδι άναγκαΐος παράγων εί
ναι δ φόβος, «αρχή σοφίας φόβος Κυρίου», ούτω 
καί έν τή οικογενειακή, άλλ’ ώς έν -έκείνη, ούτω καί 
παρά ταύτη, ισχύει δ εύαγγελικός κανών δτι «φόβος 
ούκ έστιν έν τή άγάπη,άλλ’ ή τελεία άγάπη έξω βάλ
λει τόν φόβον», διότι, δπως λέγει δ ’Ιωάννης δ 
Χρυσόστομος, «ή άγάπη συνδέει τόν γάμον, ούχί δ 
φόβος», διότι έπιλέγει : «τής άγάπης ούσης, πάντα 
έπεται τά άλλα- έκείνου δέ δντος (τοΰ φόβου) ού πάν
τως....ούτω δύσκολον καί χαλεπόν ή δμόνοια, δταν 
μή τή τής τυρα νίδος άγάπη ώσι συνδεδεμένοι- δ 
μέντοι φόβος ού πάντως τοΰτο κατορθώσει».

Ούδ’ έξάγεται ύποτίμησις τής γυναικός έκ τής 
άπαιτήσεως τού Παύλου ΐνα αί γυναίκες προσεύχων 
ται έχουσαι κεκαλυμμένην τήν κεφαλήν, συμφώ- 
νως πρός τήν άντίληψιν τών χρόνων έκείνων, καθ’ 
ήν ήτο αίσχος είς γυναίκα νά προσεύχηται άκάλυ- 
πτος. Δέν είνε δέ άπίθανον δτι τάσις χειραφετήσεις, 
δι’ ής έζητείτο κατάργησις τοΰ έθίμου τότε, έφερε 
ταραχάς καί φιλονεικίας άς έπιθυμών νά άποφύγη 
δ Παύλος συνιστά τήν έπιμονήν είς τά παραδεδο- 
μένα.

Ούδέ δεικνύει ύποτίμησιν τής γυναικός τό δ,τι άν 
καί έπετράπη είς αύτήν ή προφητεία, ή κατήχησις 
καί ή κατ’ ιδίαν διδασκαλία, δμως τή άπηγορεύθη 
τό κήρυγμα άπ’ Εκκλησίας, διότι έάν σήμερον θά 
προσέκρουε, κατά τό μάλλον ή ήττον, είς τήν κοι
νήν συνείδήσιν γυνή κηρύττουσα, πόσφ μάλλον θά 
συνέβαινε τούτο πρό δέκα έννέα δλων αιώνων, έν ή 
έποχή διέβλεπον έτι είς τήν γυναίκα κατώτερόν τι 
δν. Άξιος μνείας είνε δ λόγος, δν άποδίδει δ Χρυ
σόστομος είς τήν άπαγόρευσιν ταύτην, λέγων : «Γυ- 
ναικΐ ούκ έπιτρέπω διδάσκειν λάλον γάρ πως τό γέ
νος έστι- διά τοΰτο πάντοθεν αύτήν καταστέλλει».

Άνακεφαλαιοΰντες λοιπόν λέγομεν δτι ή μέν άρχή 
τής ίσότητος τών δύο φύλων έκηρύχθη, ή δ’ έφαρ
μογή τής άρχής έπεδιώκετο βαθμηδόν άνευ βιαίων

μηγορίαν των, δΓ ής έκήρυσσον ένοχον έ'να κατηγο
ρούμενον, καταδικασθέντα είς 2 Χ/2 έτών Φυλάκισιν, 
έξέδωκαν καί μίαν άλλην, τήν κατωτέρω, έναντίον 
ένός άλλου κατηγορουμένου, τής Πολιτείας.

Ό Πρόεδρος τών Συνέδρων, κατά καθήκον βε
βαίως ήρνήθη νά τήν δεχθή.

Ό Προϊστάμενος δμως τών ένορκων τήν άνέ- 
γνωσε, καί τήν παραθέτομεν όλόκληρον διότι θ’ άπο ■ 
τελέση σταθμόν εις τήν ιστορίαν τών δρκωτών μας 

Δικαστηρίων.Ή ιστορική δευτέρα έτυμηγορία, είχεν ώς έξής : 
«Τό Δικαστήριον τών ένόρκων έπιθυμοΰν τήν δι- 

«καίαν κατανομήν τών εύθυνών. καθήκον θεωρεί νά 
«έκφράση τήν λύπην αύτοΰ δτι δέν έπεδιώχθη ύπό 
«τής πολιτείας ή έξακρίβωσις τής ποινικής εύθύνηςτής 
«ύπηρεσίας τών Δημοσίων Έργων, περί τής όποιας 
«καταθέσεις έπιβαρυντικαί έγένοντο καί κατά τήν άπο- 
«δεικτικήν διαδικασίαν τής έκτυλιχθείσης δίκης· άπ’ 
«αύτοΰ δέ άκόμη τοΰ Είσαγγελικοΰ βήματος κατη- 
«γορηματικώς έπανελήφθησαν αί περί τοΰ σώματος 
«τούτου άνησυχήσασαι τήν κοινωνίαν φήμαι».

Ό ύπουργός κ. Δημητρακόπουλος, μέ τήν γνω
στήν σιδηράν γροθιάν του, έπελήφθη τής ύποθέσεως, 
διετάχθησαν δέ αύστηοαί άνακρίσεις δχι πλέον διά 
τήν άπό σκηνής δράσιν τών γνωστών ήρφων, δσον 
διά τήν παρασκηνιακήν δράσιν, σημαινόντων προ
σώπων, ών τινές, λέγεται, πολιτευόμενοι, δικαστικοί 

κλπ.

κοινωνικών άνατροπών. Τό αύτό άλλως τε σύστημα 
παρατηροΰμεν καί περί δουλείας προκειμένου. Ή 
ίσότης πάντων τών άνθρώπων συνεπήγετο καί τήν 
κατάργησιν τοΰ καταθλιπτικοΰ θεσμού τής δουλείας. 
Καί δμως ή ■ κατάργησις αύτη δέν έπραγματοποιήθη 
διά μιάς, άλλ’ είς διάστημα αιώνων δλοκλήρων, 
διότι κοινωνικοί θεσμοί αιώνων δέν έξαλείφονται έν 
μιά ήμέρα. Αύτός δ Παΰλος δ κηρύττων «ούκ ένι 
δούλος, ούδέ έλεύθερος-, δ συνιστών είς τόν Φι- 
λήμονα νά δεχθή τόν τέως δούλον Όνήσιμον «ούκ 
έτι ώς δούλον, άλλ’ ύπέρ δούλον, άδελφόν άγαπη- 
τόν», κηρύσσει άφ’ έτέρου, άφ’ δσον ύφίσταται δ 
θεσμός: «οί δούλοι ύπακούετε τοϊς κυρίοι: κατά σάρ ■ 
κα, μετά φόβου καί τρόμου» καί «δσοι ειοίν ύπό 
ζυγόν δούλοι, τούς ίδιους δεσπότας πάσης τιμής ά 
ξίους ήγείσθωσαν, ΐνα μή τό δνομά τοΰ θεού καί ή 
διδασκαλία βλασφημήται». 'Όπως έκ τών χω
ρίων τούτων δέν δύναται τις νά έξαγάγη δτι δ Παΰ
λος είνε ύπέρμαχος τοΰ θεσμού τής δουλείας, ούτω 
καί έκ τών άνωτέρω χωρίων περί γυναικός τών ύπα- 
γορευθέντων έκ κοινωνικών συνθηκών, δέν δύναται 
τις νά άνεύρη ύποτίμησιν αύτής.

Ή έκτίμησις τής γυναικός έν τώ Χριστιανισμό) 
καταφαίνεται και έκ τής έλευθέρας άνατροφής 
τοΰ Ίησοΰ μετά γυναικών. Έν τή άρχή πάσης θρη
σκείας, λέγει δ Guizot, κατέχουσι καί αί γυναί
κες ίδιάζουσιν θέσιν. Καί δτέ μέν χρησιμεύουσ.ν ώς 
τροφή καί κοφμήματα άκολάστου μυθολογίας, δτέ δέ 
παρίστανται ώς πρόσωπα πλήρη κακιών καί κινδύ
νων, προκαλοΰντα ίεράν φρίκην διά τούς θρησκευ
τικούς ήρωας, οιτινες άπομακρύνονται αύτών ώς άπό 
μιάσματος. Αί θρησκεϊαι κατά τούς χρόνους τής έμ- 
φανίσεως καί τής νεότητός των καταντώσιν ώς έπί 
τό πολύ ή είς άναπαράστασιν περιπετειών καί ήδονι- 
κών εικόνων ή είς θεωρίαν καί νέκρωσιν άσκητικήν- 
ένίοτε τέλος παρίστανται αί γυναίκες είς τάς θρη
σκευτικές διηγήσεις, δπως είναι έν τή πραγματικό- 
τητι τής ζωής, θέλγουσαι καί θελγόμεναι, λα- 
τρεύουσαι καί λατρευόμεναι, μισοΰσαι καί μισούμε- 
ναι, άφωσιωμέναι είς τήν χαράν καί τήν θλϊψιν τών 
ιδίων παθών καί τών παθών, τά δποϊα έμπνέουσιν.

(’Ακολουθεί)

WFta μεγάλη δίκη, κατά τό τελευταϊον δεκαήμερον 
ΙΗ τοΰ λήξαντος μηνός, μάς παρουσίασε μίαν σα
πίλαν κοινωνικήν, έκ παραλλήλου μέ μίαν παρήγο- 

ρον δραστικήν ένέργειαν τής
01 *·  ζ. ΕΝΟΡΚΟΙ δικαιοσύνης.Έδικάζοντο τρεϊς μηχανικοί 

διά καταχρήσεις. Είνε πολύ γνωστή αύτή ή κατα- 
βόθρα ή δποία λέγε.αι «Δημόσια Έργα», καί αί δί- 
και τών καταχρήσεων είνε τόσον τής μόδας, δχι μό
νον έν Έλλάδι, άλλά καί έν δλη τή Βαλκανική, τήν 
έποχήν αύτήν, ώστε νά μή παρίσταται λόγος νά ά- 

σχοληθώμεν μέ αύτά.Είς τήν δίκην δμως αύτήν παρουσιάσθη κάτι δια
κριτικόν είς τόν Δικαστικόν Έλλην. δρίζοντα.Ή δλη 
έλκώδης κατάστασις τοΰ μακαρία τή λήξει καθεστώ
τος, παρουσιάσθη τόσον πλησιφαής, ώστε οί κ. κ. 
Ένορκοι, διαφεύγοντες άπό τούς ξηρούς δικονομικούς 
τύπους κατώρθωσαν νά έξαρθοΰν είς ύψος πραγμα
τικών Δικαστών, άφοΰ, άπρόσκλητοι, μετά τήν έτυ-

Ο Σύλλογος Παρνασσός ήνοιξε πάλιν τάς πύλας 
του ε’ς μίαν άκόμη Έκθεσιν. Ή παρούσα δμως·

δέν εΐνε κυρίως Έκθεσις Καλλιτεχνική. Δέον νά δνο-

10 ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
TQN IMHNQN ΚΑΛΑΙΤΕΧΝίΙΝ

μασθή μάλλον Πρατήριον τών 
Έλλ. Καλλιτεχνών.

Τό Πρατήριον τούτο, απο
κλειστικόν σκοπόν έχει τήν πώλησιν Καλλιτεχνικών 
’Έργων, ύπέρ τού Ταμείου τού Συνδέσμου τών Ελ

λήνων Καλλιτεχνών.Έν τούτοις, καίτοι δέν έπρόκειτο καθαρώς περί 
καλλιτεχνικής έκθέσεως, έξετέβησαν έργα, δυνάμενα 
νά τιμήσουν πάσαν καλλιτεχνικήν μας έκθεσιν. Άνα- 

φέρομεν μερικά.Ή «Τυφλή κόρη» έν δυνατόν είς έ'κφρασιν καί 
χρωματισμόν έργον τού κ. Ίακωβίδου, πωλούμενον 
άντί 800 δραχμών. ’Έπειτα μία θαλασσογραφία τού 
μοναδικού μας είς τό είδος αύτό Καλλιτέχνου, Β. 
Χατζή. Δύο τοπεΐα τών Θ. καί Έ. Θωμοποτ^λου. 
Σκίτσα τών κ. Ροϊλού καί Μποκατσιάμπη. ’Έργα τών 
κ. Βικάτου, Μπούκα, ώς καί μία γελοιογραφία τής 
φούστας άντραβέ τού κ. Λύτρα, καί άλλα πολλά.

Έπίσης καί ή Γλυπτική άντιπροσωπεύεται δΓ έρ
γων τών κ. κ. Σώχου, Παπαγιάννη, Θωμοπούλου καί 

άλλων.Τό Πρατήριον τούτο, τό πρώτον άνοιγόμενον νο
μίζομεν έν Έλλάδι, έπεσκέφθησαν πλεϊστοι, ήγορά- 
σθησαν δέ καί άρκετά έργα. Θέλει παραμείνη άνοι- 

κτόν καθ’ δλας τάς έορτάς.



iidi

ε'κονε=ΑποτΗΝΓ!αλα , ΣΤ, Ν Η Ν
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— 'Όταν έπεσκέφθημεν τήν Πάφον κατενοήσαμεν 

τό έξοχον κλίμα τής Κύπρου κατά τόν χειμώνα.
— Έταξειδεύομεν τήν 22 Δεκεμβρίου μέ ανοικτόν 

αμάξι, και ένφ ό καιρός ήτο βροχερός διηνύσαμεν 
άπεράντους έκτάσεις μέ τήν γλυκυτέραν θερμοκρα
σίαν.

— Τό ταξείδιον διαρκεϊ, μέ τάς διακοπάς πρός άνά- 
παυσιν, περί τάς 12 ώρας και έν τούτοις ήτο έν τών 
θαυμασιωτέρων και άπολαυστικωτέρων ταξειδίων μας.

— Εΐχομεν τήν εύχαρίστησιν νά έχωμεν συντα- 
ξειδιώτας τόν σοφόν κ. Ίασονίδην και τόν ένθου- 
σιώδη κ. Χατζηϊωάννου.

— Τό έξοχον περιβάλλον τής κυπριακής ποιητι
κής φύσεως έπέδρασε τοσούτφ ζωηρώς έφ’ ήμών 
ώστε τό δωδεκάωρον αύτό ταξείδιον έληξε χωρίς κό
πον, χωρίς στενοχώριαν, χωρίς έξάντλησιν σωματικήν 
ή ψυχικήν.

— 'Η άπαγγελία στίχων ήτο ή κυριαρχούσα έν- 
ασχόλησις. Ήκούσθη έκεϊ ό Βύρων, δ Σαιξπηρ, δ 
Μαρκοράς, δ Δροσίνης, δ Πολέμης καί σωρεία άλλων 
μεγαλωνύμων ποιητών πάσης έθνικότητος.

— Άλλά και πεζών συγγραφέων άνελύθησαν 

έργα προνοήσαντος τοΰ κ. Ίασονίδου νά φέρη μεθ’ 
έαυτοΰ τομίδιά τινα δι’ ών μάς ανέπτυξε τάς ίδέας 
τών συγγραφέων των.

— Ό πνευματικός κόσμος δν έδηγιουργήσαμε καί 
περί ον έστρέφετο κάθε ίδανικόν τής Κύπρου καί 
τής 'Ελλάδος, καί τό πλαίσιον τής ώραίας Κυπριακής 
φύσεως μετέβαλε τάς ώρας είς λεπτά καί άφήρει άπό 
τό ταξείδιον μας τό υλικόν μέρος τό γεννών τήν 
ανίαν καί τήν πλήξιν.

— Ή έπάνοδός μας έξετελέσθη ύπό τούς αύτούς 
εύχαρίστους ορούς.

— Έλαβε χώραν τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων 
καί ήτο παρήγορον δι’ ήμάς δτι έωρτάζαμε, τήν κατ’ 
έξοχήν οικογενειακήν έορτήν, έν μέσω γελοέσσης καί 
θελκτικής Κυπριακής φύσεως.

— 'Η σημερινή πρωτεύουσα τής ’Επαρχίας είνε 
τό Κτήμα κείμενον περί τό '/< τής ώρας μεσογειό- 
τερον τής παραθαλασσίας Πάφου.

— Ό συνοικισμός τοΰ Κτήματος έγένετο πιθανώς 
άπό τής τουρκικής κατακτήσεως (1571).

— Καί ή κοινωνία τής Πάφου Ολιγάριθμος μέν 
άλλ’ έκλεκτή, μορφωμένη, φιλόξενος, ένθουσιώδης.

— Δήμαρχος τής πόλεως είνε δ κ. Νεοφ. Νικο- 
λαΐδης άπολαύων μεγάλης δημοτικότητας διά τήν 
έξαιρετικήν αύτοΰ εύγένειαν καί τά άλλα χαρί- 
σματά του.

— Είς τό Κτήμα εύρίσκονται τό Διοικητήριον, ή 
Μητρόπολις, τά Δικαστήρια, τά Σχολεία καί τά λοιπά 
δημόσια Καταστήματα.

— Ή Πάφος είνε άλίμενος σχεδόν καί τούτο είνε 
μέγα διά τον τόπον άδίκημα στερούμενον τής θαλάσ
σιας συγκοινωνίας ήτις θά έξυπηρέτει σπουδαίως τά 
έμπορικά συμφέροντά του καί θά συνετέλει είς τήν 
πρόοδον αύτοΰ.

— Έν τούτοις τό έμπόριον άκμάζει χάρις είς τό 
έπιχειρηματικόν καί φιλοπρόοδον πνεΰμα τών κατοί
κων της.

— Ή Πάφος κέκτηται τόν ισχυρότατων φάρον τής 
Κύπρου, μέ έντασιν φωτός 17 ’Αγγλικών μιλίων.

— Έξ ’Αγγλικά μίλια Β. τοΰ Κτήματος κεϊται 
ή Μονή τού Άγ. Νεοφύτου, τοΰ ’Εγκλείστου, άκμά- 
σαντος κατά τό 1 205..

— Έν αύτή υπάρχει ή περίφημρς Έγκλείοτρα 
ήτις είνε Ναΐσκος διωρυγμένος έντός βράχου τοΰ βου
νού, ύπ’αύτοΰ τοΰ ίδιου Αγίου,δστις (τώ 1200) έλά- 
ξευσεν έν αύτώ καί τόν τάφον του έντός τοΰ όποιου 
εύρέθη βραδύτερων τό σκήνωμά του δπερ ήδη φυλάσ
σεται έντός Λάρνακος άποκειμένης έν τώ Ναώ.

— ΌΆγ. Νεόφυτος άφήκε καί άπομνημονεύματα 
ύπό τόν τίτλον .ΙΙερι τών κατά τήν χώραν Κύπρου 
σκαιών».

—Δι’ αύτής παρέσχε σπουδαιοτάτην συμβολήν είς 
τήν ιστορίαν τής νήσου.

— Περιγράφει τά κατά τήν έπιδρομήν καί κατά- 
κτησιν τής νήσου ύπό τοΰ Άγγλου Βασιλέως Ριχάρ ■ 
δου τοΰ Λεοντοθύμου (1191).

— Δυστυχώς ή έλλειψις έπαρκοΰς χρόνου δέν μάς 
έπέτρεψε νά έπισκεφθώμεν τήν ιστορικήν αύτήν 
Μονήν.

— Ή θέα τής Πάφου έκ τοΰ ξενοδοχείου είνε γοη
τευτική.

— Υπάρχει έν τή πόλει πολύ περιποιημένον πάρ- 
κον καταθέλγον τό δμμα καί δίδον ιδέαν τοΰ πολιτι
σμού τών κατοίκων.

— Έν Πάφφ ηύτυχήσαμεν νά γνωρίσωμεν ένα 
έκ τών έγκριτωτέρων πολιτών τόν κ. Δημ. Παυλίδην 
διακρινόμενον διά τήν έξαιρετικήν βιβλιοφιλίαν του.

— Ώς έκ τούτου κέκτηται μίαν έκ τών πλουσιω- 
τέρων βιβλιοθηκών τής Κύπρου.

— ’Ιδία δέ δτι άφορά τήν Κύπρον προσεγγίζει 
τό τέλειον, άφ’ ού δι’ ειδικών πρακτόρων του είς Πα- 
ρισίους, Βενετίαν καί Λονδϊνον προμηθεύεται πάσαν 
έκδοσιν βιβλίου νέου ή άρχαίου σχετιζομένου πρός 
τήν άγαπητήν νήσον.

— ’Ενθυμούμαι ώραϊον έπεισόδιον δπερ μάς άπε- 
κάλυψεν ό κ. Παυλίδης.

— Ό άείμνηστος Βυζάντιος ειχεν άπαγγείλει ποτέ 
πατριωτικόν λόγον πλήρη δυνάμεως.

— Ό λόγος ούτος έδημοσιεύθη καί στολίζει τήν 
βιβλιοθήκην τοΰ κ. Παυλίδου δστις πολλάκις ένετρύ- 
φησεν είς τά νοήματά του καί είς τάς έξάρσεις του.

— Φαντασθήτε λοιπόν τήν έκπληξίν του δταν τόν 
ίδιον λόγον τόν είδεν αύτολεξεί δημοσιευόμενον είς

Ελληνικήν έφημερίδα, ήτις δημοσιεύσασα περιγρα
φήν Έθνικής τίνος έορτής μας λαοούσης χώραν έν 
τώ έξωτερικώ, έδημοσίευε καί τόν άριστον καί καλ
λιεπέστατο'? λόγον τοΰ κ. Προέδρου τής Κοινότητας!

— Ό κ. Πρόεδρος άποβλέπων φαίνεται είς τόν 
σκοπόν δέν έδίστασε νά οίκειοποιηθή τόν λόγον τοΰ 
άειμνήστου Βυζαντίου, ήθέλησε δέ τόν θρίαμβόν του 
νά τόν καταστήση πανελλήνιον !

— Εφάμιλλος είς τήν βιβλιοφιλίαν καί τήν κα- 
τάρτιοιν έξαιρέτου βιβλιοθήκης καί ιδία έκ τόμων 
άφορώντων τά τής Κύπρου είνε καί ό έν Λάρνακι, κ. 
Λ. ίΐιερίδης.

ΛΙΛμνς

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΝ ΜΟΥ

Οταν έπιστρέφω άπό τά μακρυνά ταξείδιά μου, τά 
όποία έπιχειρώ διά νά γνωρίσω τόν άκούραστον 

έλληνισμόν μας καί διαδώσω τό έργον μου, εύρίσκω 
είς τό γραφεϊόν μου σωρείαν 
έπιστολών—είνε ή ιστορία τοΰ 
έργου μου,ή όποία έκτυλίσσε- 
ται καί συνδέεται μέ τά άπαν- 
ταχοΰ διεσκορπισμένα τέκνα

τής πατρίδος μας—τάς όποιας μέ ιδιαιτέραν συγκί- 
νησιν και εύχαρίστησιν άναγινώσκω. ’Ιδίως μέ έν- 
θουσιά καί μέ συγκινεϊ δταν είς τάς έπιστολάς αύτάς 
άνευρίσκω τήν έλληνίδα μας σκεπτομένην καί δρώ- 
σαν διά τά ωραία ιδανικά τής έθνικής μας ζωής καί 
τής έθνικής μας άποκαταστάσεως. Έγνώρισα ήδη 
προσωπικώς πολλάς έξ αύτών, έργαζομένας μέ τόν 
ένθεον ζήλον άληθοΰς έθναποστόλου πρός διαμόρφω 
σιν τών έμπιστευμένων είς αύτάς μικρών έλληνίδων 
καί αισθάνομαι τήν ψυχήν μου πληρουμένην άπό 
άληθή εύφροσύνην, δταν λαμβάνω έπιστολάς των καί 
μοΰ έμπιστεύονται τάς σκέψεις των καί μοΰ άνοίγουν 
τήν άγνήν καί ώραίαν ψυχήν των. Μία έξ αύτών μέ 
χάριν καί άπλότητα γοητευτικήν, τήν όποιαν έχουν 
αί άληθιναί καί άγναί ίδέαι, γράφει τά ώραϊα συν
αισθήματα, τά όποϊα δοκιμάζει ή ψυχή της έπί τή 
άναλήψει τών καθηκόντων της κατά τό νέον σχολικόν 
έτος.

Παραθέτομεν τά άπλα καί γοητευτικά λόγια της.

«Αί έργασίαι τοΰ Σοχολείου μας ήρχισαν τακτικά 
άπό σήμερον. Ποίαν εύχαρίστησιν, ποιαν άγαλλίασιν 
πραγματικήν αισθάνομαι, διότι έπανήλθον είς τό ά 
γνόν καί άθώον περιβάλλον έντός τοΰ όποιου εύρίσκο- 
μαι τώρα καί δπου έπανεΰρον τάς λεύκάς ψυχάς τών 
ύπάρξεων αϊτινες μέ περικυκλοΰσι! Μόνον δταν εύρί- 
σκωμαι είς τό Σχολεϊον, έν τή έναοκήσει τής έργα- 
σίας μου, μέ τόν πόθον δημιουργίας άληθινών μητέ
ρων καί άγνών έλληνίδων, αισθάνομαι έμαυτήν άνω- 
τέραν άπό τήν μικρότητα είς τήν όποιαν εύρισκόμην 
πρό δλίγου, διότι κατανοώ δτι έχω κάποιον καί έγώ 
είς τόν κόσμον αύτόν προορισμόν νά έκπληρώσω. 
Πόσον άγία καί ιερά είνε ή έργασία !»

Μετ’ αγάπης
Ε. Γ. X.

Πόσον μέ θέλγουν τά ώραϊα λόγια τών Έλληνί
δων μας δταν συνοδεύωνται καί ύπό έργων ώραίων 
και εύγενών !
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,,φ I A 7Κ ρ Ε Σ Κ ο Σ“
COMEDIE ΕΙΣ ΠΡΑΝΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

(Συνεχεία εκ τον προηγουμένου τεύχους).

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
I'Αίθουσα Ξένο δοχείου είς Λουτράκι.—Κλειδοκύμβαλο? είς την δε
ξιάν γωνίαν τού βάθους καί απέναντι τράπεζα με Περιοδικά καί 
τά χρειώδη γραφής.— Καναπές δεξιά καί ακριβώς απέναντι μέγα 
κάτοπτρο?. Θύρα εξόδου είς τό βάθος.—Δεξιά θύρα πρός εστια
τόριο?’ αριστερά θύρα πρός δωμάτια ύπνου.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Κα ΜΟΛΙΝΑΡΗ, ΕΛΕΝΗ, ΝΟΡΑ, Μ1' ΧΟΠΚΙΝΣ, ΒΑΛ· 

ΔΗΣ, ΦΕΡΙΝΗΣ, ΤΩΝΗΣ καί ΣΑΛΤΛΝΗΣ.

[Ή * Ελένη είνε είς τό κλειδοκύμβαλο? καί παίζει βάλς τό όποιον 
χορεύουν', ή Κα Μολινάρη με τόν Φερίνην, ή Νόρα μέ τόν Τώνην, 
καί η Μις Χόπκινς μέ τόν Σαλτάνην, κατά τόν τρόπον τής πεδι
λοδρομίας, δηλ, ό χορευτής ακολουθεί έκ τών όπισθεν κρατών τάς 
χεΐρας τής χορεύτριας.— 'Ο Βάλδη; κάθηται κατηφής είς τό έμ
προσθεν μέρος τής σκηνής, καπνίζων.]

ΣΑΛΤ.—/ Άσθμαίνων] Σιγώτερα,Μίς, σιγώτερα, ζα
λίζομαι.

ΧΟΠΚ.— ( ’Εξακολουθούσα ί α χορεύη όρμητικώς) 
How exciting!

ΣΑΛΤ.—(Στα μαιών και απευθυνόμενος εις τό πλη
σίον διερχόμενον ζεύγος Μολινάρη-Φερίνη) Τί είπε; 
τί είπε ; (Τό ζεύγος παρέρχεται γελών). Νά πάρ’ δ 
δαίμονας, δέν καταλαμβαίνω γρΰ απ’ εκείνα ποΰ 
λέει.

ΧΟΠΚ.—(Τόν παροτρύνει νά εξακολοσθήση) ΟοίΠΘ 
ΟΠ ! ’Εμπρός !....

ΣΑΛΤ.—Δόξα τφ θεώ, είπε και μια λέξι Ελληνική. 
(Μέ ενθουσιασμόν). ’Εμπρός, τρυφερά μου Μίς, 
Χόπ! \όπ\( Κάμνει μέγα πήδημα άλλά ταυτοχρόνως 
παύει ή μουσική).

ΧΟΠΚ.—Hop-kins, you silly boy.
ΣΑΛΤ.—(Άπομάσσων τόν ίδρωτά του}Πάλι τάϊδια ;

’Ακούστε, Μις Χόπκινς, σείς εννοείτε Ελληνικά' 
γιατί δέν προσπαθείτε νά ομιλήσετε ;

ΧΟΠΚ.—Δ έν έκω πρ άξις.
ΣΑΛΤ.—Δέν έχετε πράξιν; Δέν πειράζει, έγώ σάς δι

ορθώνω αν κάμετε λάθη. ’Ελάτε, πάμε έκεϊ κάτω 
νά τά πούμε μεταξύ μας. (Τήν οδηγεί παρά τό 
κλειδοκύμβαλον.— Ή ‘Ελένη έχει πλησιάσει τούς 
άλλους καί συνομιλούν δλοι μέ ζωηρότητα, πλήν 
τοϋ Βάλδη δστις εξακολουθεί νά καπνίζη μόνος).

ΜΟΛ.—Αυτό τό νέο βάλς εινε άπόλαυσις' θ’ άφήση 
εποχή στο Λουτράκι.

ΕΛΕΝ.—Πρέπει χωρίς άλλο νά χορευθή τόν χειμώνα. 
ΝΟΡ.—Εΐν’ αλήθεια δτι χορεύει κανείς μέ πολλήν 

άνεσιν.
ΤΩΝ.—Ναί, άλλά δ χορευτής δέν βλέπει τό πρόσω- 

πον τής χορεύτριας' ιδίως μ’ αυτά τά καπέλλα.
ΦΕΡ.—(Δεικνύων τήν Μίς Χόπκινς χαριέντιζαμένην 

μέ τόν Σαλτάνην) Αυτό εις μερικάς περιστάσεις 
εινε ευεργετικόν.

ΕΛΕΝ.—Πρέπει νά έρωτηθή καί δ χορευτής της. 
ΜΟΛ. — Ό δυστυχισμένος προ ολίγου ζητούσε βοή

θεια γιά νά ξεδιαλύνη δσα τοΰ έλεγεν ή Άμερικα- 
νίς του.

ΝΟΡλ—Ξεύρετε τί μοΰ έλεγε σήμερα τό πρωί μέ τήν 
μεγαλειτέραν σοβαρότητα ; «Δεσποινίς, πρέπει νά 
μάθω ’Αγγλικά, δέν ξεύρει κανείς τί μπορεί νά 
συμβή».

ΕΛΕΝ.—’Εγώ τόν ήκουσα στο τραπέζι νά ζητή 
πληροφορίας γιά κάποιο διδάσκαλο.

ΣΑΛΤ. (‘Ομίλων πρός τήν Μις Χόπκινς) Θεό-δωρος 
άπό τό «Θεός» καί «δώρον».

ΧΟΠΚ. —(Μέ χ,ατάνυξιν) Δώρον Θεού.... Όου, 
how nice!

ΦΕΡ.—Πρός τό παρόν κάμνει αυτός τόν δάσκαλο, 
καί πολύ φυσικά ήρχισε απ’ τδνομά του.

ΣΑΛΤ.— (‘Ομίλων πάντοτε είς τήν Μις Χόπκινς) 
Θέλετε νά εξακολουθήσω μεν τό μάθημα ύπό τό 
φώς τής σελήνης ;

ΧΟΠΚ.— Oh yes.
(Ό Σαλτάνης καί ή Μίς Χόπκινς εξέρχονται έκ τοΰ βάθους).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Οί ανω, εκτός τής Μίς ΧΟΠΚΙΝΣ καί τοΰ ΣΑΛΤΑΝΗ, 

καί υπηρέτης.
(Εισέρχεται ό υπηρέτης, κομίζων καφέ τόν όποιον προσφέρει 

είς τους παρισταμένους.—Αί κυρίαι κάθηνται. Οί κύριοι άνάπτουν 
σιγάρα.—‘Ο Βάλδης διατηρεί τήν αυτήν θέσιν),

ΦΕΡ.— (Μετά τήν έξοδον τοϋ υπηρέτου). Τί έγινεν 
άπόψε ή ωραία μας χήρα. Ή έφερεύτις τοΰ νέου 
χορού.

(Ό Βάλδης εγείρεται άποτόμως καί βαδίζει σκυθρωπός).
ΕΛΕΝ.— Προ ολίγου ήτο μαζή μας ε’ς τό εστια

τορίου. Ποΰ πήγε ή Μαίρη, Νόρα;
ΝΟΡ. — Τήν είδα ν’ άναβαίνη εις τό δωμάτιόν της. 

Πάγω νάΐδώ. (Άποίλέτει τό κύπελλόν τ»/ς καί ε
ξέρχεται έξ αριστερών).

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
Οί ανω, έκτος τής ΝΟΡΑΣ, εΐια ΝΟΡΑ.

ΜΟΛ.—(Πρός) τόν Βόλδην Αιωνίως κατηφής, κ. 
Βάλδη.

ΒΑΛΔ.—(’Ολίγον άποτόμως) Δέν άξίζει τόν κόπον 
ν’άσχολήσθε γιά μένα, κυρία μου.

ΜΟΛ.—(Μειδιώσα) Ξεύρετε δτι έγίνατε ολίγον ά- 
γριάνθρωπος ;

ΕΛΕΝ.—(Πριν λάβη ό Βάλδης καιρόν ν’ άπαντήση) 
Ό ’Αλέξανδρος, άφότου έπέστρεψε άπό τήν Ελβε
τίαν, έπεδόθη εις μελέτας καί αύτάί τόν άπασχο- 
λοΰν διαρκώς.

ΜΟΛ.—(Μέ ειρωνείαν) Μελετάτε καί τάψυχικά φαι
νόμενα, δέν εινε άλήθεια, κ. Βάλδη, καί κάμετε 
μελέτας συγκεκριμένος. ’Έχετε έκλέξί/ δμως υπο
κείμενον πολύ ιδιότροπου.

ΒΑΛΔ.—Δέν σάς εννοώ, κυρία.
ΜΟΛ.—(μέ προσποιητήν αφέλειαν) Ένόμιζα δτι 

άσχολέΐσθε ιδιαιτέρως διά τήν κυρίαν Νάρβα.
ΦΕΡ.—Δηλαδή πρώην Νάρβα. Μοΰ φαίνεται δτι τό 

διαζύγιον έξεδόθη ή πρόκειται νά έκδοθή αύτάς 

τάς ημέρας.
ΒΑΛΔ.—(μέ ύφος προκλητικόν) Δέν έχετε άδικον, 

ή κυρία Νάρβα μέ άπασχολέϊ πολύ' (παρατηρών 
τόν Φερίνην) φαίνεται δμως δτι δέν άπασχολέϊ μό

νον εμέ.
ΤΩΝ.—Σήμερον έχει τό δικαίωμα νά άπασχολήση 

δσους θέλει, άφοΰ δέν άπασχολέϊ πλέον τόν σύζυ

γόν της.
ΜΟΛ.—’Αλήθεια, κ. Βάλδη, σείς συνηντήσατε πέ- 

ρισυ τούς Νάρβα εις τήν Ελβετίαν' σάς έκαμαν τήν 
έντύπωσιν άνθρώπων ποΰ θά έχώριζαν μετά δύο 

μήνας;
ΒΑΛΔ.—(νευρικός) Δένξεύρω, κυρία μου, ........δέν

έξήτασα τό πράγμα ύπ’ αύτήν τήν έποψιν.
ΕΛΕΝ.-—Έγώ ποτέ δέν έπίστευσα δτι ή Μαίρη αγα

πούσε σοβαρώς τόν άνδρα της.
ΦΕΡ.—Ένθυμεϊσθε μίαν συζήτησιν επ’ αύτοΰ τοΰ 

θέματος στήν Κηφισιά, ή οποία έχόλωσε τήν δεσποι
νίδα Δαμιρά;

ΤΩΝ.—’ΊΙμηνκ’ έγώ τότε εναντίον τής γνώμης σου, 
άγαπητή μου.

ΕΛΕΝ.—Καί διά νά ύποστηρίξης τάς θεωρίας σου 
περί έρωτος, μ’ έζήτησες τήν ίδια μέρα είς γάμον.

ΦΕΡ.—Ήτο δ μόνος τρόπος νά σάς άναγκάση νά 

τόν δικαιώσετε.
ΕΛΕΝ.-—Μέ ηύρε σέ μιά στιγμή άδυναμίας.
ΜΟΛ.—(εγειρόμενη) Δέν νομίζετε δτι μπορούμε νά 

πάρω με λίγο άέρά ;
ΕΛΕΝ.— (εγειρόμενη έπίσης) ’Αλήθεια, έδώ κά

μει πολλή ζέστη.
(Διευθύνονται πρός τήν έξοδον. — Ταυτοχρόνως επανέρχεται ή 

Νόρα).

ΝΟΡ.—Πηγαίνετε έξω; Έρχομαι μαζύ σας.
ΜΟΛ. —Ποΰ είνε ή Μαίρη;
ΝΟΡ.—Τελειώνει μίαν επιστολήν, θά καταβή άμέσως-

(Λαμβάνει τόν βραχίονα τής ‘Ελένης).
ΤΩΝ.—(πρός τόν Βάλδην). Έρχεσαι, ’Αλέξανδρε;
ΒΑΛΔ.—(μετά δισταγμόν) ’Όχι,θά μείνω. (‘Ο Τώ- 

νης κάμνει κίνησιν' αδιαφορίας καί διευθύνεται 
πρός τήν έξοδον).

ΜΟΛ. — (ιδιαιτέρως πρός τόν Φερίνην) Προσοχή, δ 
φίλος μοΰ φαίνεται έλαβε μίαν άπόφασιν.

ΦΕΡ.—(ομοίως) Δέν θά τοΰ δώσω πολύν καιρόν.

(’Εξέρχονται δλοι πλήν τοϋ Βάλδη δστις επαναλαμβάνει τό βάδι
σμά του κατηφής).

ΣΚΗΝΗ ΤΕ1ΑΡΤΗ

ΜΑΙΡΗ, ΒΑΛΔΗΣ
(Εισέρχεται ή Μαίρη έξ αριστερών. Τό πρόσωπόν της προδί

δει κόπωσιν. ’Επί τή θέα της ό Βάλδης ανακόπτει τό βάδισμά του 
καί τήν παρατηρεί ώσεί άπολαμβάνων).

ΜΑΙΡ.—Κάτι μόνος;
ΒΑΛΔ.—(μετά μικρόν σιγήν) Σάς έπερίμενα.
ΜΑΙΡ.—Έχετε νά μοΰ πήτε τίποτε;
ΒΑΛΔ.—Ναί, αν έπιτρέπετε.
ΜΑΙΡ.—Δέν έχω άντίρρησιν. Προτιμάτε νά μείνω- 

μεν έδώ ;
ΒΑΛΔ.—"Αν θέλετε.
ΜΑΙΡ.—Τότε άς καθήσωμεν. (λαμβάνει κάθισμα).

Σάς άκούω.
ΒΑΛΔ.—(ίστάαενος ενώπιον της) Ή άφιξίς μου έδω 

δέν σάς εκπλήττει;
ΜΑΙΡ.—’Όχι' ήλθατε, μοΰ είπαν, δι’έπιστημονικάς 

μελέτας.
ΒΑΛΔ.—Αύτό εινε τό πρόσχημα. Ή πραγματική 

αιτία είνε άλλη.
ΜΑΙΡ.—(άδιαφόρως) Ά.
ΒΑΛΔ.—Ήλθα άποκλειστικώς διά νά συναντήσω 

έν πρόσωπόν.
ΜΑΙΡ.—Κανένα συνάδελφόν σας ;
ΒΑΛΔ.—’Όχι, σάς.
ΜΑΙΡ.—Έμέ ; Τί μέ θέλετε;
ΒΑΛΔ.—"Ο,τι θέλει ένας άνθρωπος δ δποϊος έζησε 

έπί μήνας μέ μίαν άνάμνησιν.
ΜΑΙΡ.— (τόν παρατηρεί περιέργως) Καί σείς! 
ΒΑΛΔ.—Πώς κ’ έγώ...
ΜΑΙΡ.—Φαίνεται δτι έγίνατε δλοι σας αιθέριοι. Ό 

Φερίνης μοΰ έλεγε προ ολίγου δτι αύτός έζη<?ε δύο 
έτη μέ άναμνήσεις. Μήπως τό κάμετε άπό οικονο

μίαν ;
ΒΑΛΔ.·—Έχετε πολύ πνεύμα, κυρία.
ΜΑΙΡ.—Εύχαριστώ.
ΒΑΛΔ. — ’Αλλά ολίγη καρδιά.
ΜΑΙΡ.—Μοΰ φαίνεται δτι δέν έχω διόλου, γιά με

ρικά πράγματα.
ΒΑΛΔ.—Πώς μπορείτε νά ζήτε χωρίς άγάπην ; 
ΜΑΙΡ.—’Όχι δά, άγαπώ πολύ τή Νόρα.
ΒΑΛΔ.—Δέν έννοώ άγάπην αύτοΰ τοΰ είδους. 
ΜΑΙΡ.—Έπειτα άγαπώ τόν εαυτόν μου.
ΒΑΛΔ.—Αύτό μάλιστα, μέχρις έγωϊσμοΰ.
ΜΑΙΡ.—Βλέπετε λοιπόν δτι δέν μοΰ μένει καιρός 

ν’ άγαπώ άλλους.
ΒΑΛΔ.—Έγώ ζητώ μόνον δλίγην συμπάθειαν.
ΜΑΙΡ.—Συμπάθεια, φίλε μου, σημαίνει εύαισθη- 

σία, καί ή εύαισθησία εινε άδυναμία.
ΒΑΛΔ.—Έν τούτοις δέν σάς άπαρέσκει νά καλ- 

λιεργήτε αύτήν τήν άδυναμίαν εις τούς άλλους.
ΜΑΙΡ.—Άπ’έναντίας, αύτό μέ διασκεδάζει ύπερβο

λικά.
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ΒΑΛΔ.—(ΐέλιβερώς) Βλέπω δτι πρέπει νά παυσω,νά 
ελπίζω.

ΜΑΙΡ.—(άλλάζουσα τόνον, μέ φιλαρέσκ'ΐαν) Τόσα) 
γρήγορα ;

ΒΑΛΔ. — Κυρία, έσυνειθίσατε νά παίζετε μέ τόν 
έρωτα' εινε δμως περιπτώσεις εις τάς οποίας, έλ- 
λείψει άμοιβαιότητος, πρέπει νά ύπάρχη επιείκεια.

ΜΑΙΡ.— (πάντοτε φιλαρέσκως) Μά δέν είνε επιείκεια 
δτι σάς άφίνω νά μ’ αγαπάτε ; (κίνημα δυσίίυμίας 
τον Βάλδη). ’Ελάτε, μή γίνεσθε κακός.

ΒΑΛΔ.—(μέ πικρίαν) Κακός, μέ σάς ; Όχι, δέν έχω 
τήν δύναμιν. Αισθάνομαι δμως δτι έξ αιτίας σας 
μπορώ νά γίνω σκληρός, βάναυσος μέ άλλους.

ΜΑΙΡ.—Αύτό δέν σάς χρησιμεύει εις τίποτε.
ΒΑΛΔ.—Τουναντίον, μέ βλάπτει.’Έρχονται στιγμαι 

ποΰ έγώ, δστις έχω καθήκον νά ανακουφίζω τούς 
άλλους, εύρίσκο) τέρψιν νά παρατείνω τούς πόνους 
των, διότι ό {δικός μου πόνος εινε πολύ δξΰτερος, 
αθεράπευτος.

ΜΑΙΡ.—(μέ δυσφορίαν) Δέν πιστεύω νά μέ θεωρήτε 
υπεύθυνον δι’ αύτό.

ΒΑΛΔ.—(έξημμένος) Δέν ξεύρω αν ή εύθύνη άνήκη 
εις έκεΐνον ό όποιος παραδίδεται ε’ς ένα αίσθημα ή 
εις εκείνην ή οποία, χάριν φιλαρεσκείας, τό ενθαρ
ρύνει καί τό εξωθεί.

ΜΑΙΡ.— (εγειρόμενη μέ ψυχρότητα) Κύριε Βάλδη, 
δταν σάς συνήντησα είς τήν Λοτ'σέρνη ήσθο εύχά- 
ριστος σύντροφος. Κρίμα δτι τώρα δέν έννοεΐτε 
δτι μερικά πράγματα δέν λέγονται ε’ς μίαν γυναίκα 
τοϋ κόσμου.

ΒΑΛΔ.— (μέ φωνήν ήλλοιωμένην) Βλέπω δτι έγεινα· 
φορτικός' βεβαιωθήτε δτι δέν θά σάς ένοχλήσω 
πλέον.

(Διευθύνεται ταχέως προς την έξοδον' έκεϊ οννανταται μέ τδν 
Φερίνην εισερχόμενου έκείνην τήν στιγμήν. Ανταλλάσσουν βλέμμα 
προκλητικόν καί ό Βάλδης απέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 
ΜΑΙΡΗ, ΦΕΡΙΝΗΣ.

ΦΕΡ.—(έξ άποστάσεως) Δέν είμαι αδιάκριτος;
ΜΑΙΡ.—(δυοϋύμως) Είσθε, τί ζητείτε;
ΦΕΡ.—(πλησιάζων) Πέντε λεπτά μόνον.
ΜΑΙΡ.—Άν δέν σάς τά δώσω θά τά πάρετε μό

νος σας. Λέγετε.
ΦΕΡ.—(λαμβάνουν ύφος περίλυπου) Μέ κάμετε δυ

στυχή.
ΜΑΙΡ.—Μοΰ τό είπατε καί χθές.
ΦΕΡ. — ’Αλλά δέν μοΰ έδώκατε άπάντησιν.
ΜΑΙΡ.—Αύτόσημαίνει δτι δέν υπάρχει άπάντησις.
ΦΕΡ.—Μαίρη, είσθε περισσότερον παρά κακή μαζή 

μου, είσθε σκληρά.
ΦΕΡ.-—Πρώτον, φίλε κύριε, ποιος σάς έδωκε τό δικαί

ωμα νά μέ ονομάζετε «Μαίρη». Άν δέν θέλετε νά

μεταχειρισθήτε τό όνομα τοΰ συζύγου μου, τό ό
ποιον δικαιούμαι νά φέρω ακόμη, έχω οικογενεια
κόν όνομα καί τό γνωρίζετε. ’Έπειτα, ποΰ έδιδά- 
χθητε αύτάς τάς θεατρικός εκφράσεις; Είς τό σχο- 
λέϊον βέβαια, διότι μόνον μαθητάρια τάς μεταχειρί
ζονται.

ΦΕΡ.— (μέ πείσμα) Κυρία, μέ έμπαίζετε.
ΜΑΙΡ.—Είσθε ανυπόφορος απόψε. Θά κάμω καλά 

νά σάς άφήσω μόνον, (κάμνει κίνησιν διά νά ά- 
πέλϋη).

ΦΕΡ.—(παρακλητικούς) Όχι,σάς παρακαλώ μείνατε. 
Θά είμαι λογικώτερος. (λαμβάνει ϋέσιν έπί τοϋ κα
ναπέ).

ΜΑΙΡ.—Σάς συμβουλεύω νά ανακτήσετε δλον σας τό 
λογικόν.

ΦΕΡ.—(μετά μικράν σιγήν) Κυρία Νάρβα, δέν είνε 
δυνατόν νά μέ θεωρήτε δπως δλους τούς άλλους. 
Μεταξύ τών θαυμαστών σας έχω δικαιώματα προ
τεραιότητας.

ΜΑΙΡ. —Ποΰ τά στηρίζετε αύτά τά δικαιιόματα;
ΦΕΡ.—Έπί τής σταθερότητας. Ό θαυμασμός μου 

χρονολογείται άφ’ ής εποχής ήσθο κόρη' ένυμφεύ- 
θητε καί είχα τό θάρρος νά εξακολουθώ νά σάς σκέ- 
πτωμαι.

ΜΑΙΡ.—Σάς έχρειάσθη πολύ θάρρος δι’ αύτό;
ΦΕΡ.—Μή γελάτε' χρειάζεται πάντοτε θάρρος δταν 

έπιδιώκη κανείς δ,τι νομίμως ανήκει είς άλλον.
ΜΑΙΡ.—Τότε κάμετε λάθος ε’ς τήν λέξιν. Θέλετε νά 

πήτε θράσος.
ΦΕΡ.—(δάκνων τά χείλη) ’Έστω' απαιτείται δμως 

καί επιμονή, ή οποία δέν εξηγείται παρά διά τής 
ύπάρξεως ένός αισθήματος ισχυρού.

ΜΑΙΡ.—Πώς ονομάζετε αύτό τό αίσθημα;
ΦΕΡ.—Σφοδράν επιθυμίαν, άν θέλετε, πάθος, άνώ- 

τερον δμως τοΰ κοινού έρωτος, διότι, δταν εύρη 
συμμέτοχου είς τήν γυναίκα, δίδει καί λαμβάνει τό 
ύπέρτατον μέτρον τής ήδονής.

ΜΑΙΡ.—Φοβούμαι δτι έκάματε κακήν εκλογήν. 'II 
συμμέτοχος τήν οποίαν χρειάζεσθε πρέπει νά είνε 
γυνή έξιδιασμένης πείρας ε’ς τοιούτου είδους δοσο
ληψίας.

ΦΕΡ.—Δέν έχετε δίκαιον.Άν ε’ς τοιαύτην περίστασιν 
ή πείρα είνε προσόν, ή απειρία είνε θέλγητρον α
νεκτίμητου: ό εραστής γίνεται τότε καί μυητής.

ΜΑΙΡ. — Ό δέ σύζυγος, τί μέρος έχει ε’ς αύτήν τήν 
τερπνήν συμφωνίαν;

ΦΕΡ. — Ό σύζυγος; ”Η είναι τυφλός, ή βλέπει καί 
σιωπά, όπόταν είνε σοφός. Εις τάς δύο περιπτώ
σεις είνε χρήσιμος.

ΜΑΙΡ-—Καί... άν βλέπη καί δέν σιωπά;
ΦΕΡ.—Τότε είνε περιττός.
ΜΑΙΡ. — 'Υπάρχει καί μία άλλη περίπτωσις, καί 

αύτή μέ ενδιαφέρει ιδιαιτέρως : 'Όταν δ σύζυγος, 

άκριβώς, επειδή νομίζει δτι είνε περιττός, άποχωρή 
καί ή σύζυγος άνακτά τήν ελευθερίαν της’ τότε τί 
γίνεται;

ΦΕΡ.—(πλησιάζουν έκ τών δπισϋεν και κύπτων έπί 
τοϋ καναπέ) Τότε, επειδή δέν υπάρχει πλέον κανέν 
κώλυμα, ή χαριτόβρυτος χήρα γίνεται ιδανική ερω
μένη. (δοκιμάζει νά τήν άσπασίλή' έκείνη έκφεύγει 
έγειρομένη).

ΜΑΙΡ.—(γελώσα ϋορυβωδώς) Αλήθεια, είσθε τέ
λειος είς τό είδος σας. Είχα άδικον νά σάς νομίζω 
μαθητάριον. Κάμετε δμως εσφαλμένους υπολογι
σμούς : Διά νά γίνουν δλ’ αύτά πρέπει νά ύπάρχη 
καί κάποια κλίσις έκ μέρους τής γυναικός πρός 
αύτόν τόν... πώς τόν είπατε, μυητήν.

ΦΕΡ. —Φυσικά....
ΜΑΙΡ.—Λοιπόν αύτό άκριβώς δέν υπάρχει, μά διό

λου, διόλου, (έξακολονϋεϊ νά γελά) καί είνε καιρός 
νά τό εννοήσετε, φίλτατε κ. Φερίνη.

ΦΕΡ.—Πώς, δέν σάς εμπνέω καμμίαν συμπάθειαν;
ΜΑΙΡ. — (τδν παρατηρεί μέ νφος έμπαικτικόν, γε

λώσα πάντοτε) Όχι.
ΦΕΡ.—! ! . . . .
ΜΑΙΡ.—’Ελάτε, άφήστε αύτό τό κωμικόν ύφος καί 

φροντίσατε νά παρηγορηθήτε μέ καμμιάν άλλην.— 
Τώρα, είνε καιρός νά πηγαίνω, (διευΟίνεται πρδς 
τήν έξοδον).

ΦΕΡ.—(τήν άκολουϋεϊ) Μολαταύτα έγώ δέν άπελ- 
πίζομαι.

ΜΑΙΡ. — (στρέφεται καί τδν παρατηρεί περιέργως) 
’Έχετε σπανίαν άντοχήν. ( Εξέρχονται).

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΝΑΡΒΑΣ, ΘΟΡΝ καί Υπηρέτης.

ΥΠΗΡ. — (παραμερίζανε) Περάστε, Κύριοι- έως 
δτου άναπαυθήτε ολίγον θά σάς ετοιμάσω κάτι. (Ό 
Νάρβας καί ό Θόρν εισέρχονται έκ τής δεξιάς Ου
ράς' ό Νάρβας φαίνειαι καταβεβλημένος).

ΘΟΡΝ. —’Ιδού δτι μ’ έφερες είς τό Λουτράκι χωρίς 
νά τό θέλω. ι

ΝΑΡΒ.—Δέν κάμαμε πολλήν ώρα' τό αύτοκίνητον 
έτρεχε καλά.

ΘΟΡΝ. — Πάρα πολύ, γιά μένα δ όποιος είμαι άκόμη 
κουρασμένος άπό τό ταξέίδι.

ΝΑΡΒ.—’Έχετε δίκαιον, ήτο έγωϊσμός έκ μέρους μου 
νά σάς βάλω σέ τόσην ένόχλησιν μόλις έφθά- 
σατε. Άλλά, τί τά θέλετε, δσοι υποφέρουν είνε 
έγωϊσταί, κ’ έγώ άφότου έχασα τήν εύτυχία μου, 
δέν ευρίσκω άνακούφισιν παρά είς διαρκή κίνησιν.

ΘΟΡΝ.—(μειλιχίως) ’Εννοώ τήν θέσιν σου, φίλε 
μου. Δι’ αύτό δέν ήθέλησα νά άρνηθώ. ’Άς καθή- 
σωμεν δμως διότι πραγματικώς αισθάνομαι πολ
λήν κόπωσιν. (έξαπλοϋται έπί ανακλίντρου. "Ο Νάρ
βας κάϋηται έπίσης).
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ΝΑΡΒ.— Θέλετε νά έξακολουθήσωμεν δτι έλέγαμε 
πρό ολίγου ;

ΘΟΡΝ.—(άνακαβήμενος) Βεβαίως τό θέλω. Είμαι 
ανυπόμονος νά μάθω δλας τάς λεπτομέρειας αύτής 
τής θλιβερός ιστορίας.'Όσα μοΰ έγραψες εις Βιέν
νην τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον ήσαν ολίγον συγ
κεχυμένα, έγώ δέ δέν ήθέλησα τότε νά σέ ένοχλή
σω μέ έρωτήσεις. Πώς έπήλθεν ή ρήξις ;

ΝΑΡΒ.—Μέ τρόπον πολύ άπότομον. 'Η Μαίρη, μό
λις έπιστρέψαμεν άπό τήν Ελβετίαν, έπεδόθη άκα
τάσχετος είς τάς διασκεδάσεις. Μέ έπεισε πρώτον νά 
έγκατασταθώμεν είς τό ξενοδοχεΐον τής Κηφισσιάς 
καί έκεϊ ήρχισε μιά τρελλή ζωή ή δποία, εις διά
στημα ένός μηνός, μ’ έστοίχισε μίαν περιουσίαν : 
Γεύματα, χοροί, άγροτικαί έορταί, δ,τι ήτο δυνα
τόν νά έφεύρη γυναικεία φαντασία έτέθη είς έφαρ- 
μογήν. Έπί τέλους ή δαπάνη δέν ήτο τίποτε, άλλά 
ή συμπεριφορά της ! Τολμηρά μέχρι θρασύτητος μέ 
τούς άνδρας, προκλητική μέ τάς γυναίκας, είς βαθ
μόν ώστε δ κόσμος ήρχισε νά σχολιάζη άνεπιφυλά- 
κτως τήν διαγωγήν της καί οί γνωστοί μου μοΰ έξε- 
δήλουν έν είδος συμπάθειας ποΰ ώμοίαζε πολύ μέ 
περιφρόνησιν. (σιγά πρδς στιγμήν)...

ΘΟΡΝ. —Έξακολούθει.
ΝΑΡΒ.—Είχα φθάσει ε’ς σημεϊον άπογνώσεως. Έάν 

ήσθο έδώ θά έζήτουν τήν συμβουλήν σας, άλλά 
σείς είχατε άφήσει τάς Αθήνας δλίγας ή μέρας μετά 
τήν συνάντησίν μας είς τής Κας Δαμιρά, χωρίς νά 
μοΰ πήτε καθαρά αν είχατε δ μιλήσει είς τήν Μαίρη. 
Εύρέθην λοιπόν είς τήν άνάγκην νά έπιβληθώ, καί 
τό έκαμα φοβούμαι ολίγον άδεξίως, δπως δλοι.δσοι 
διστάζουν πολύν καιρόν καί αίφνης λαμβάνουν μίαν 
άπόφασιν. Τό άποτέλεσμα ύπήρξεν άμεσον: ή 
Μαίρη άπεσύρθη ε’ς τούς γονείς της καί έδήλωσεν 
δτι δέν έννοεϊ νά ζήση μαζύ μου. Παρενέβησαν 
μερικοί συγγενείς, άλλ’ έξετράχυναν τά πράγματα 
περισσότερον καί μίαν ή μέραν έδέχθην τήν έπίσκε- 
ψιν ένός δικηγόρου δ όποιος έζήτει τήν συγκατάθε- 
σίν μου διά τό διαζύγιον.

ΘΟΡΝ.—Καί σύ τήν έδωσες ;
ΝΑΡΒ.·—Τί θέλατε νά κάμω. Ή άνδρική μου άξιο- 

πρέπεια δέν έπέτρεπε νά άρνηθώ.
ΘΟΡΝ.-Τότε;
ΝΑΡΒ.—Τότε άφήσαμεν τήν ύπόθεσιν είς τάς χεϊρας 

τών δικηγόρων, οί όποιοι έκανόνισαν τάς λεμπομε- 
ρείας. ΈδημιουρΥήθησαν λόγοι, έγειναν μερικαί 
άηδεϊς διατυπώσεις καί τό δικαστήριον έκαμε τά 
λοιπά.

ΘΟΡΝ. — Έξεδόθη τό διαζύγιον ;
ΝΑΡΒ.—Έξεδόθη ή δικαστική άπόφασις, άλλά δέν 

συνεπληρώθη άκόμη ή προθεσμία τής άναιρέσεως.
ΘΟΝΡ.—Πότε συμπληροΰται ;
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ΝΑΡΒ.—Μετά δέκα ή μέρας, νομίζω- άλλ’ αύτό δέν 
έχει σημασίαν.

ΘΟΡΝ.—(πλησιάζει τόν Νάρβαν και θέτει την χεΐρα 
επι τοϋ ώμον τον). ΕΙπέ μου εΐλικρινώς, Στέφανε, 
αγαπάς άκόμη τήν γυναίκα σου ;

ΝΑΡΒ.—(ταρασοό μένος) Γιατί μέ ρωτάτε ;... Δέν 
ξεύρω....(κρύπτει τό πρόσωπόν εις τάς χεΐράς του).

ΘΟΡΝ.—Τήν άγαπάς, ταλαίπωρέ μου φίλε.
ΝΑΡΒ.—(έγειρόμενος άποτόμως) ’Έ ! λοιπόν, τήν 

άγαπώ, τήν λατρεύω δπως τήν ήμέρα ποΰ έγινε σύ
ζυγός μου. Θά έδιδα είκοσι χρόνια τής ζωής μου 
διά νά τήν έπανακτήσω.Ήτο τόσον εύμορφη, τόσο 
χαριτωμένη, μέ το παιδικό της ύφος, μέ τό γλυκό 
της χαμόγελο, μέ τά χρυσά μαλλιά της ... ή ευ
τυχία μου διήρκεσε τόσο λίγο !.........

ΘΟΡΝ.—Τήν συνήντησες διόλου έκτοτε ;
ΝΑΡΒ.—“Οχι, άπέφυγα.
ΘΟΡΝ.—Ξεύρεις ποΰ εινε τώρα;
ΝΑΡΒ.—Στάς ’Αθήνας μοΰ φαίνεται, δέν είμαι βέ

βαιος.
ΥΠΗΡ.—(έκ τήςθύρας δεξιά) ”Αν οί Κύριοι θέλουν 

νά περάσουν είς τό εστιατόριον.
ΘΟΡΝ. — Πολύ καλά, έρχόμεθα.
ΝΑΡΒ.—Τώρα δέν αισθάνομαι διόλου δρεξι.
ΘΟΡΝ.—Μπορείς πάντοτε νά πάρης κάτι. ’Έλα, πη- 

γαίνωμεν. (Εξέρχονται έκ δεξιών).

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
Μις ΧΟΠΚΙΝΣ «αΐ ΣΑΛΤΑΝΗΣ, είτα ΣΑΛΤΑΝΗΣ 

μόνος.
(Έκ τοΰ βά&ους εισέρχεται ή Μις Χόπκινς στηριξομένη είς τόν 

βραχίονα τοΰ Σαλτάνη).

ΣΑΛΤ.—Δέν φαντάζεσθε Μίς, πόσην εΰχαρίστησιν 
μέ προξενεί ή συντροφιά σας.

ΧΟΙΊΚ.—Κ’ έγκώ είμαι πολύ, πολύ εύκαριστημένη, 
διά τό μάθημα.

ΣΑΛΤ.—Βλέπετε τί προόδους έκάματε ; 'Ομολογή
σατε δτι είμαι καλός διδάσκαλος.

ΧΟΠΚ.—Όου ναί, σάς εκτιμώ πολύ.............έκω
διά σάς μεγάλην sympathy.

ΣΑΛΤ.—Συμπάθειαν δηλαδή, ευχαριστώ, (κατ’ιδίαν) 
’Άρχισα κ’ έγώ νά καταλαβαίνω τή γλωσσά της. 
(δυνατά) Καί δέν θέλετε νά μοΰ δώσετε κανέν δείγμα 
αύτής τής συμπάθειας ;

ΧΟΠΚ.—Δέΐγκμα ; . . . . "Οου ναί.... (μετάσκέ- 
ψιν) Θά σάς έγγκράψω.

ΣΑΛΤ.—(περιχαρής) Θά μέ γράψετε θέλετε νά πήτε.
ΧΟΠΚ,—Ναί, θά σάς γκράψω... διά είκοσι.
ΣΑΛΤ.—(μέ απορίαν) Θά μέ γράψετε γιά είκοσι ! 

Δέν έννοώ.
ΧΟΠΚ.—Περιμένετε έδώ...... (άφίνει τόν βραχίονα

τον καί απέρχεται έσπευσμένως έξ αριστερών).
ΣΑΛΤ.—Τί έκκεντρικός χαρακτήρ ! Τί έχει άρά γε

νά .μοΰ γράψη τόσο βιαστικά.Άς είνε, άς περιμέ
νουμε νά δούμε. (Πηγαίνει εις ιό κάτοπτρον καί 
κατοπτρίζεται μέ αέταρέοκειαν).

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
Κα ΜΟΛίΝέΡΗ, ΣΑΛΤΑΝΗΣ, ιΐια ’Υπηρέτης.

ΜΟΛ.—(εΐσερχομένη έκ τον βάθους, ένώ ό Σαλτά
νης κατοπτρίζεται). 'Ωραία άσχο?άα, κ. Σαλτάνη.

ΣΑΛΤ. — (σρεφόμενος ταχέως). Κάτι έπερίμενα.... 
ΜΟΛ. - Κάτι ή κάποιαν ;
ΣΑΛΤ.—(γελών). Τό ίδιο είνε" περιμένω κάτι άπό 

κάποιαν.
ΜΟΛ.—Βλέπω δέν χάνετε καιρόν.
ΥΠΗΡ.—(εισερχόμενος,παρουσιάζει ράκελλον εές τόν 

Σαλτάνητ). Αύτό σάς τό στέλλει ή Μίς Χόπκινς. 
(’Απέρχεται).

ΜΟΛ.—Ό, δ! αλληλογραφίαν! Άπό τώρα! Μά 
δέν μοΰ λέτε, σέ τί γλώσσα αλληλογραφείτε ;

ΣΑΛΤ.—Κ’ έγώ δέν ξεύρω, (έμπιστευτικώς) Είνε τό 
πρώτον γράμμα (ετοιμάζεται νά άνοιξη τόν φάκελ
λον). ’Επιτρέπετε ;

ΜΟΛ. — ’Ελεύθερα, ελεύθερα, (παρατηριί τά Περιο
δικά έπί τής τραπέζης).

(Ό Σαλτάνης άνοίγει τόν φάκελλον και εξάγει εν έπισκεπτήριον 
και δέσμην εντύπων).

ΣΑΛΤ.—(μέ έ'κπληξιν). Τί σημαίνει αύτό ; Τό έπι- 
σκεπτήριόν της καί....(παρατηρεί τά έντυπα). Μά 
τί διάβολο είνε αύτά Είνε καί ’Αγγλικά, (πλη
σιάζανε τήν Καν Μολινάρη). Δέν μέ βοηθήτε ολί
γον, Κα Μολινάρη.

ΜΟΛ.—Εύχαρίστως. (λαμβάνει τά έντυπα καί τά 
έξετάζει. Γελά). Αύτά, φίλε μου, είνε αριθμοί λα
χείου.

ΣΑΛΤ.—(κατάπληκτος) ’Αριθμοί λαχείου! ! . . .
ΜΟΛ.—( μεταφράζουσα τό κείμενον) «Λαχεΐον υπέρ 

ίδρύσεως ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής έν 
'Ελλάδι. Κλήρωσις τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1910. 
Τιμή έκάστου γραμματίου : 5 δολλάρια. (γελώσα 
έκ νέον) Αύτή είνε ή ερωτική σας αλληλογραφία ; 
Πρακτική γυναίκα αύτή ή Μίς.

ΣΑΛΤ.—(άρπάζων τά γραμμάτια καί μετρών αύτά 
πνρετωδώς) Δύο, πέντε, οκτώ, δώδεκα. . . είκοσι, 
σωστά είκοσι. Αύτό έννοοΰσε μέ τό (μιμείται τήν 
Μις Χόπκινς) «Θά σάς έγγκράψω διά είκοσι». 
Κ’ έγώ ποΰ ένόμιζα . . . Τώρα τί νά κάμω ;

ΜΟΛ.—Ώς εύγενής άνθρωπος θά τής μετρήσετε 100 
δολλάρια, δηλαδή κάτι περισσότερον άπό 500 
δραχμάς.

ΣΑΛΤ. Έγώ νά δώσω 500 δραχμές!
ΜΟΛ. —Διαφορετικά πρέπει νά τά έπιστρέψετε.
ΣΑΛΤ.—Αύτό θά κάμω, καί άμέσως. ( Τρέχει είς τήν 

τράπεζαν, θέτει τά γραμμάτια έντός φακέλλου καί 
ετοιμάζεται νά τόν κλείση).

πειρα αύτοκτονίας δπως αύτή χανδακώνει άμε- 
τακλήτως τόν έραστήν. Πώς πηγαίνει ή ίδική σας 

έπιχείρησις ;
ΦΕΡ.—(μέ ύφος περίλυπον) ’Αποτυχία, πλήρης άπο- 

τυχία έως τώρα.
ΜΟΛ.—Τότε πρέπει νά βάλωμεν είς ένέργειαν τά 

μεγάλα μέσα.
ΦΕΡ.—Βλέπετε κανένα τρόπον ;
ΜΟΛ.—Πάντοτε υπάρχει τρόπος. Έδώ δμως ’στο 

Λουτράκι δέν γίνεται τίποτε.
ΦΕΡ.—Τότε ποΰ ;
ΜΟΛ.—Στάς ’Αθήνας.
ΦΕΡ.—Πηγαίνωμε ’στάς ’Αθήνας.
ΜΟΛ.—Τί εύμορφα ποΰ τό λέτε ! Μ’ αύτή τή ζέστη !

Είνε πολύ δύσκολον αύτό ποΰ ζητείτε, φίλε μου.
ΦΕΡ. — (παρακλητικώς) ’Ακριβή μου Κα Μολινιίρη, 

ή ευγνωμοσύνη μου δέν θά έχη δρια.
ΜΟΛ.—Προτιμώ νά έχη καί νά τά γνωρίζω έκ τών 

προτέρων.
ΦΕΡ.—"Ο,τι θέλετε.
ΜΟΛ.—(σκεπτομένη). Εύτυχώς έχω τό διαμέρισμά 

μου είς τό Palace.
ΦΕΡ.—Βλέπετε δτι δέν είνε δύσκολον; Λοιπόν σύμ

φωνοι ;
ΜΟΛ.-—’Όχι δά άκόμη. Ελάτε δπωσδήποτε εΐς τό 

δωμάτιόν μου καί όμιλοΰμεν (’Εξέρχονται έξ αρι

στερών).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
ΘΟΡΝ, ΝΑΡΒΑΣ.

[Εισέρχονται έκ δεξιών).

ΘΟΡΝ. — Έγώ θά σ’ άφήσω- έχω νά γράψω μερι
κός έπιστολάς πριν κοιμηθώ. Σύ τί θά κάμης ;·

ΝΑΡΒ.—Θά καπνίσω ένα σι γάρο έξω. Δέν θά μπο
ρούσα νά κοιμηθώ αύτή τή στιγμή.

ΘΟΡΝ.—Καληνύκτα λοιπόν, καί μή θλίβεσαι υπερ
βολικά. (Διευθύνεται πρός τήν θύραν αριστερά. 
Στρεφόμενος).Μπορώ νά πάρα) τό αύτοκίνητον αύ
ριο τό πρωΐ ; Πρέπει νά ήμαι πολύ ένωρίς είς τάς 

’Αθήνας.
ΝΑΡΒ.—Πώς όχι; Έγώ θά έπιστρέψω μέ τό τραίνο. 

Ποΰ θά σάς ίδώ πάλιν.
ΘΟΡΝ.—Εΐς τό Palace Hotel δπου μένω προσω- 

ρινώς. Είμαι πάντοτε εΐς τήν διαθεσί σου.
ΝΑΡΒ. — Εύχαριστώ.
(Ό θόρν απέρχεται, <5 Νάρβας άνάπτει αιγάρον καί εξέρχεται 

βραδέως έκ τοϋ βά&ονς).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
Μίς ΧΟΠΚΙΝΣ, ΣΑΛΤΑΝΗΣ.

(Εισέρχεται έξ αριστερών ή Μις Χόπκινς έν περιβολή άτημεέήτω 
σνρονσα τόν Σαλτάνην έπίοης άτημέλητον).

ΧΟΠΚ.—(έξωργισμένη). Δέκα έννέα μόνον. 
ΣΑΛΤ.— (διαμαρτυρόμενος) Είκοσι, άγαπητή μου

('Έν τών γραμματίων έκφενγει καί πίπτει νπό τήν τράπεζαν, 

άπαρατήρητον).
ΜΟΛ.—Μά πώς έτσι, ξηρά ξηρά ; Τί θά σκεφθη 

γιά σάς ;
ΣΑΛΤ.—(ξέων τό ούς) ’Αλήθεια, χρειάζεται κάποια 

δικαιολογία, (σκέπτεται) Ά, ηύρα. (έξάγει έπισκε
πτήριον καί γράφει, άναγινώσκων συγχρόνως) «’Α
ξιότιμος Μίς, ήΈλληνική κυβέρνησις άπηγόρευσε 
διά νόμου τήν κυκλοφορίαν ξένων λαχείων. Συνε
πώς σάς έπιστρέφω μέ πολλήν μου λύπην τά είκοσι 
γραμμάτια τά όποια είχατε τήν καλωσύνην νά μοΰ 
στείλετε."Ολως ύμέτερος», καί ή υπογραφή.Δέν είνε 
καλά έτσι ; (κλείει τόν φάκελλον τόν επιγράφει καί 

σημαίνει).
ΜΟΛ.—Θαυμάσια ! Πιστεύω έως έδώ νά σταματήση 

ή άλληλογραφία σας.
ΣΑΛΤ.—(εΐς τόν υπηρέτην είσελθόντα) Αύτό νά τό 

δώσης άμέσως εΐς τήν Μίς Χόπκινς. f'O υπηρέτης 
άπέρχεταί με τόν φάκελλον). (Πρός την Καν Μολι- 
νάρη, υποκλινόμένος) Αυριον ϊσως αναχωρήσω διά 
τάς ’Αθήνας. Σάς προσφέρω τά σέβη μου.

ΜΟΛ.—Πώς θά φύγετε ! καί τά λουτρά σας ;
ΣΑΛΤ.—Θά τά διακόψω.
ΜΟΛ.—Έννοώ, έως δτου περάση ή έντύπωσις τής 

ψυχρολουσίας, (τφ τείνει τήν χεΐρα) Καλήν έντά- 
μωσιν λοιπόν, ■ φίλε μου, καί . . . άποφεύγετε άλ
λοτε τάς ’Αμερικανίδας, (ό Σαλτάνης Εξέρχεται έξ 

αριστερών).
(Ή Κα Μολινάρη πηγαίνει είς τόν κα&ρέπτην^ άφαιρεϊ τόν πί

λον της καί. διευθετεί την κόμην της. — 'Ακούεται πυροβολι

σμός είς άπόστασιν).
ΜΟΛ.—Μπά, ποιος διασκεδάζει μέ δπλα αύτήν τήν 

ώραν ! (εξακολουθεί νά διορθώνη τήν κόμωσίν της, 
ΰποτονθορίζουσα γνωστόν άσμα).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
Κα ΜΟΛΙΝΑΡΗ, ΦΕΡΙΝΗΣ.

ΦΕΡ.—(εισερχόμενος βιαστικός έκ τοΰ βάθους) Ά, 

έδώ είσθε;
ΜΟΛ.—(χωρίς νά στ ραφή) ’Έχετε τίποτε νέον ;
ΦΕΡ. — Ό Βάλδης έδοκίμασε νά τινάξη τά μυαλά του 

’στον άέρα.
ΜΟΛ.—(οτρεφομένη άποτόμως) 'Ο Βάλδης ! Αύτός 

έπυροβόλησε πρό ολίγου ;
ΦΕΡ.—Ναί, ό Τώνης δμως έμάντευσε τήν πρόθεσίν 

του καί τοΰέκράτησε τό χέρι έγκαίρως.
ΜΟΛ.—"Ωστε ούτε καν έπληγώθη ;
ΦΕΡ.—Ή σφαίρα πήγε χαμένη καί τό πράγμα υπο

θέτω θά κρατηθή μυστικόν.
ΜΟΛ.—Διόλου. Πρέπει νά τό μάθη ή Μαίρη. Ποΰ 

είνε; -■
ΦΕΡ.—Πατινάρει. Τίς ή άνάγκη δμως νά τό μάθη ;
ΜΟΛ.—Βλέπω δτι είσθε έντελώς πρωτόπειρος. Μία 

αύτοκτονία ένθουσιάζει μίαν γυναίκα- μία άπό-
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Μις Χόπκινς, είκοσι, τά έμέτρησα πριν τά βάλλω 
στον φάκελλον.

ΧΟΠΚ.—(έπιμίνουσα) Δέκα εννέα ! Θά πληριόσετε 
πέντε dollars.

Σ ΑΛΤ. —Νά τά πληρώσω,άλλά...(πηγαίι ει είς την τρά
πεζαν) Νά, έδώ τά έβαλα μέσα στον φάκελλον... εί
μαι βέβαιος.(παρατηρεί υπό την τράπεζαν και βλέπει 
τό πεαόν γραμμάτων) ’Ά, νά το! Καλά έλεγα έγώ !

ΧΟΠΚ. — Καλά έλεγκα έγκώ.
ΣΑΛΤ.—(περιχαρής) Δέν πιστεύω νά θυμώσατε μαζή 

μου Μίς.
ΧΟΠΚ. — Brule ! (Στρέφει τά νώτα καί εξέρχεται). 
ΣΑΛΤ. — Μ’ έβρισε, βάζω στοίχημα πώς μ’ έβρισε!

(Εξέρχεται μέ κωμικήν απελπισίαν).

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

Μ ΛΙΓΗ, ΝΟΡΑ.
ΜΑΙΡ.—(εισέρχεται έκ τον βάθους μετά τής Νόρας, 

τήν οποίαν όδηγεϊ εις τον καναπέν) ’Έλα, κάθησ’ 
έδώ, μικροΰλά μου, και πές μου δ,τι έχεις νά μοΰ 
πϊ)ς·

ΝΟΡ.·—(λαμβάνει θέσιν παρά τήν Μαίρην) Ξεΰρεις 
δτι δέν είμαι και τόσο μικρούλα ; Είμαι ένα χρόνο 
μεγαλείτερή σου.

ΜΑΙΡ.—Τά χρόνια δέν σημαίνουν, Νόρα μου. Κΰτ- 
ταξ’ έκεϊ στον καθρέπτη πόσο δροσερό εινε τό πρό
σωπό σου και πόσο κουρασμένη φαινομ’ έγά> ;

ΝΟΡ.—(μέ τρυφερότητα) Μαίρη μου, μοΰ δίδεις τήν 
άδεια νά σέ μαλώσω λίγο .

ΜΑΙΡ.—(μειδιώσα) ’Άν αυτό σοΰ κάμη εΰχαρίστησιν.
ΝΟΡ.—Εΰχαρίστησι ; κάθε άλλο. ’Εγώ θά ήθελα 

νά στέκεσαι τόσω υψηλά ώστε κανείς νά μή τολμά 
νά σχολιάζη δ,τι κάμεις.

ΜΑΙΡ.—"Ωστε τώρα δέν στέκομαι δπου πρέπει.
ΝΟΡ. —Δέν ξεύρω, Μαίρη’ έκεΐνο ποΰ ξεύρω εΐνε 

δτι δέν σέ σέβονται αρκετά.
ΜΑΙΡ. — Ποιους έννοεΐς;
ΝΟΡ.—’Εκείνους ποΰ συναναστρέφεσαι καί συνα

ναστρέφομαι, αυτούς οί όποιοι έπιδεικνύουν φι
λίαν καί έπειτα σέ κακολογούν.

ΜΑΙΡ.—Πρέπει νά λάβης ύπ’ ό'ψιν σου, Νόρα, δτι 
σήμερον ή θέσις μου εΐνε εξαιρετική. Δέν εΐνε πα
ράδοξον δτι υπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι μέ κρί
νουν έπιπολαίως.

ΝΟΡ.—’Ίσα ίσα, επειδή ή θέσις σου εΐνε έξαιρετικώς 
λεπτή, δέν πρέπει νά δίδης λαβήν εΐς επικρίσεις.

ΜΑΙΡ.—Τότε πρέπει νά ζώ άπομεμονωμένη. 
ΝΟΡ.—Πρέπει νά κρατής τήν θέσιν σου.
ΜΑΙΡ.—(παρατηρούσα τήν Νόραν) "Αν αύτό ποΰ 

είπες μοΰ τό έλεγε άλλος, θά έθυμωνα, Νόρα.
ΝΟΡ.—(λαμβάνουσα τάς χεϊράς της) Μαζΰ μου δέ 

θά θυμώσης, Μαίρη μου, διότι ξεΰρεις πόσο 
σ’ αγαπώ. Σοΰ ομιλώ σάν αδελφή.—Δέν σοΰ είπα

ποτέ τήν γνώμην μου διά τήν ύπόθεσιν τοΰ διαζυ
γίου σου’ θέλεις νά σοΰ τήν πώ τιόρα ;

ΜΙΑΡ.—Λέγε.
ΝΟΡ.—Δέν έπρεπε ν’ άφήσης τόν Στέφανον. 
ΜΑΙΡ.—(σκυίίρωπάζουσα)Ήτο ζηλότυπος,εγωιστής. 
ΝΟΡ.—Ήτο συζυγές σου και σ’άγαποΰσε.
ΜΑΙΡ.(νευρική) Είχε τήν άπαίτησιν νά μή σχετίζω- 

μαι έκείνους ποΰ μ’ έπροξένουν εύχαρίοτησιν.
ΝΟΡ.—Είχε τήν φρόνησιν νά μή θέλη νά συνανα

στρέφεσαι ανθρώπους οΐ όποιοι σέ εξέθεταν.
ΜΑΙΡ.—(έν έξάγει) "Ωστε έπρεπε νά υποταχθώ εΐς 

τάς θελήσεις του, νά γίνω δούλη του.
ΝΟΡ. - Μέ δλίγην συγκατάβασιν μπορούσες νά είσαι 

κυρία του’ ό Στέφανος είχε χρυσή καρδιά.
ΜΑΙΡ.—(τελείως εκνευρισμένη) Ά, Νόρα, γιατί μέ 

βασανίζεις έτσι; "Αν έπταισα, γιατί εσύ, ή φίλη 
μου, βάζεις τό μαχαίρι στήν πληγή μου, και μοΰ 
θυμίζεις έκεΐνο ποΰ έχασα γιά πάντα ! . . . (κλαίει).

ΝΟΡ. — (τήν περιπτύσσέται μέ τρυφερότητα) Μαίρη, 
άδελφοΰλα μου, συγχώρησέ με, δέν ήθελα νά σέ 
πληγώσω.

ΜΑΙΡ.—(άπομάσσουσα τους όφάαλιιοές) Δέν πειρά
ζει, αύτά τά δάκρυα μ’ έκαμαν καλό. Εΐνε τόσος 
καιρός ποΰ μ’έπνιγαν, άπό τήν αηδία ποΰ μέ προ
ξενούν τά ψεύδη καί αΐ προσποιήσεις ποΰ βλέπω 
γύρω μου. Έσύ μέ μίλησες μέ τήν καρδιά σου, μέ 
είπες τήν αλήθεια,... δπως μέ τήν είπε κ’έκεΐνος...

ΝΟΡ.—Ποιος, δ Στέφανος ;
ΜΑΙΡ.—’Όχι ό Θόρν.
ΝΟΡ. — (έν ταραχή) Ό Θόρν ! ... Ό Κύριος Θόρν 

σοΰ είπε ποτέ αύτά ποΰ σοΰ είπα έγώ πρό ολί
γου ! . . .

ΜΑΙΡ.—Ναί, μοΰ είπε τά ίδια πράγματα, μέ λόγια 
έπίσης ειλικρινή’ άλλά δέν τόν ήκουσα.

ΝΟΡ.— (μέ αυξουσαν ταραχήν) "Ωστε είχατε τοιού- 
. του είδους έξηγήσεις μέ τόν κ. Θόρν ! ... (μέ φω
νήν τρέμούσαν) Πότε, Μαίρη ;

ΜΑΙΡ.—(μέ έκπληξιν) Τί έχεις Νόρα ; Γιατί τό ό

νομα τοΰ κ. Θόρν σ’ έτάραξε τόσον ;
ΝΟΡ.—(προσπαϋοϊσα νά κρύφη τήν ταραχήν της) 

Δέν μ’ έτάραξε.... κάνεις λάθος....
ΜΑΙΡ.—(τήν παρατηρεί μέ προσοχήν) Νόρα, κάτι 

μοΰ κρύπτεις.
ΝΟΡ.—(έρυΰριώσα) ’Όχι Μαίρη.... (στρέφει ευπρό

σωπον) .
ΜΑΙΡ.—Τότε γιατί στρέφεις τό πρόσωπό σου ; Γιατί 

αύτό τό έρύθημα ; Μήπως....
ΝΟΡ.—(μέ ορμήν) Όχι, μήν τό πιστεύεις........
ΜΑΙΡ. —(μέ κατάπληξιν) Τόν άγαπάς!!.... ("Ή Νόρα 

κρύπτει τήν κεφαλήν είς τό στήϋος τής Μαίρης και 
μένει σιωπηλή) Πτωχό παιδί! Τό γνωρίζει έκεϊνος;

ΝΟΡ.—(άνεγείρουσα τήν κεφαλτ/ν) Όχι, πώς θέλεις 
νά τό γνωρίζη.

ΜΑΙΡ.—Καί τί έλπίζεις άπ’ αύτόν τόν έρωτα;
ΝΟΡ. — Τίποτε. Τόν άγαπώ έπειδή δέν μπορώ νά 

κάμω διαφορετικά.
ΜΑΙΡ.—Πώς δμως σύ, τόσο φρόνιμη, έσκέφθης 

ν’άγαπήσης έναν άνθρωπον ό όποιος, αν όχι άλλο, 
εΐνε άσύμφωνος μέ τήν ηλικία σου ;

ΝΟΡ.—Όταν τό έννόησα ήτο πλέον άργά. Δέν 
ξεύρω άπό πότε χρονολογείται αύτό τό αίσθημα ; 
’Ίσως άπό τήν στιγμή ποΰ τόν έγνώρισα, ϊσως άπό 
τήν ήμέρα ποΰ έφυγε καί δέν τόν είδα πιά, εΐνε 
σχεδόν ένας χρόνος.

ΜΑΙΡ.—Καί τώρα ύποφέρεις. ,
ΝΟΡ.—Δέν ύποφέρω διότι δέν τόν βλέπω, άλλά 

διότι έχω τήν ιδέα πώς άφησε τάς ’Αθήνας δυστυ 
χισμένος, καί ξεΰρεις, Μαίρη, αύτός ό άνθρωπος 
έχει ύποφέρει τόσα άπό τόν γάμον του, ώστε δέν 
άξίζει νά δυστυχήση καί πάλιν.

ΜΑΙΡ.—Πώς συμπεραίνεις δτι εΐνε δυστυχής ;
ΝΟΡ.—Τόν είδα τήν παραμονή τής άναχωρήσεώς 

του. Μοΰ είπε : «Δεσποινίς Δαμιρά, άφίνω τήν 
Ελλάδα γιά πολλούς μήνας’ δέν άφίνω δμως κα
νένα φίλο πίσω μου, έκτός άπό σάς ϊσως». Αύτά 
τά λόγια μοΰ φάνηκε δτι έκρυπταν κάποια βαθειά 
λύπη. ’Εγώ ή άνόητη δέν τοΰ άπήντησα τίποτε, 
τοΰ έσφιγξα μόνο τό χέρι καί πήγα κ’ έκλαψα στήν 
κάμαρά μου.

ΜΑΙΡ.—(έγείρεται και βαδίζει σκεπτική' σταμα
τούσα έπειτα πρό τής Νόρας) Δέν πρέπει νά κάμης

ΠΡΤΚΞΠΣ ΤΡΙΤΗ

Διαμέρισμα είς τό «Palace Hotel® — Έπίπλωσις φιλόκαλος. 
Dormeuse είς τό δεξιόν μέρος της σκηνής και παραπλεύρως τρά
πεζα, επι τής οποίας, μεταξύ άλλων αντικειμένων, άνεμιστήρ και 
μικρόν κάτοπτρον ιιέ λαβήν. Άνάκλιντρον και κα&ίσματα.— ‘Εκ
κρεμές είς τόν τοίχον.—Θύρα πρός διάδρομον είς τό βάύλος. Δε
ξιά, &ύρα ανοικτή, συγκοινωνούσα μέ κοιτώνα. ‘Απέναντι, έτέρα 
ΰύρα πρός δο)μάτιον. αφανής ύπό παραπέτασμα. ‘Επί. του προ
σκηνίου, δεξιά, παρά&υρον.— Κώδων ήλεκτρικόςπαρά τήν -{λύ
ραν τοϋ βά&ους.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Κ“ ΜΟΑΙΝΑΡΗ, ΦΕΡΙΝΗΣ

Ή Κα Μολινάρη, μέ έλαφράν θερινήν περιβολήν, είνε νωχελ.ώς 
έξηπλωμένη έπί τής dormeuse καί καπνίζει. — *0  Φερίνης 
κά&ηται απέναντι της, καπνίζων έπίσης).

ΦΕΡ.—Εΐσθε άπολύτως βεβαία δτι θά έλθη ;
ΜΟΑ.—Όταν άναλαμβάνω κάτι, φίλτατεΣπΰρο, τό 

φέρω εΐς πέρας, (παρατηρούσα τό έκκρεμές) Θά 
ήνε έδώ άσφαλέστατα μετά έν τέταρτον.

ΦΕΡ. — Καί σκοπεύει νά μείνη μερικάς ήμέρας εΐς 
τάς ’Αθήνας ;

ΜΟΑ.—Τρεις, πέντε, έξαρτάται άπό τήν ταχύτητα τής 
ραπτρίας της, ή οποία θά έτοιμάση τό φόρεμα τοΰ
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ύποθέσεις αΐ όποΐαι πιθανώτατα εΐνε έσφαλμέναι. 
Ό κ. Θόρν θά έπανέλθη βεβαίως έντός ολίγου, καί, 
τί ξεΰρεις, ϊσως έκείνην τήν ήμέρα άποκτήσης τήν 
εύτυχία ποΰ αξίζεις, άγαπημένη μου μικρούλα. 
(κύπτει καί τήν άσπάζεται είς τό μέτωπον) Τώρα, 
πήγαινε νά κοιμηθής, καί γνώριζε ένα πράγμα: δτι 
έγώ σοΰ είμαι εύγνώμων γιά δσα μοΰ είπες.

ΝΟΡ.—(έγειρομένη) ’Αλήθεια, δέν είσαι θυμωμένη 
μαζΰ μου ; Καλή μου Μαίρη. (Τήν άσπάζεται καί 
απέρχεται έξ άριστερών).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

ΜΑΙΡΗ μύτη, ιιτα ΝΑΡΒΑΣ.

ΜΑΙΡ.—(μένει σκεπτική έπί τινας στιγμάς, έπειτα 
άνεγείρουσα τήν κεφαλήν, μέ πικρίαν) Κατέστρεψα 
τήν εύτυχία μου, καί μαζΰ μου έδυστύχησαν κι’ 
άλλοι........ Τώρα, εΐνε πλέον άργά ......

( Έκ τον βάθους εισέρχεται ό Νάρβας' >; Μαίρη στρέφεται και 
τά βλέμματά των συναντώνται).

τους
τήν χεϊρα) Στέφ....

(Αί τελευταϊαι σύλλαβοί εκπνέουν είς τά χείλη των, αί χείρές των 
πίπτουν καί μένουν άφωνοι).

(Ό Νάρβας συνέρχεται πρώτος, υποκλίνεται άιερχόμενος πρό ιηί 
Μαίρης καί εξέρχεται έξ άριστερών. Ή Μαίρη τόν παρακο

λουθεί διά τοΰ βλέμματος έως οτου έξαφανισϋη, έπειτα πίπτει 
επί καθίσματος καί κρύπτει τό πρόσωπόν μεταξύ τών χειρών.)

Τέλος τής Β'. πράξεως.

/3ραχίονας)Μαίρ..ΝΑΡΒ.— (προτάσσανε
ΜΑΙΡ.— (εκτεινουσα

ταξειδιοΰ. Ή πρόθεσίς της εΐνε νά πάρη τό Μβδ- 
sagei’ies τής Κυριακής.

ΦΕΡ. —'Ωρισμένως λοιπόν θά ταξειδεύση.
ΜΟΑ.—Πώς φαίνεται δτι δέν έχεις πεποίθησιν στον 

εαυτόν σου. ’Εγώ στή θέσι σου θά έλεγα «θά τα- 
ξειδεύσωμεν».

ΦΕΡ.—Δέν τολμώ νάτό πιστεύσω.
ΜΟΑ.—"Αν δέν τό κατορθώσης θά ήσαι ό πλέον 

άδέξιος έρωτόληπτος μεταξύ τών δίποδων. Σοΰ έρ
χονται δλα τόσον εύνοϊκά, έχεις τό εύτύχημα νά έν- 
διαφέρωμαι διά τήν έπιτυχίαν σου, δ άντίζηλός σου 
γελοιοποιείται μέ μίαν άπόπειραν αύτοκτονίας, κι’ 
αύτός δ σύζυγος υποβοηθά τούς σκοπούς σου, καί 
άμφιβάλλεις άκόμη ;

ΦΕΡ.—Πώς σάς φαίνεται αύτή ή άπροσδόκητος έμ- 
φάνισις τοΰ συζύγου;

ΜΟΑ.—’Επικουρία έξ ούρανοΰ, ή μάλλον άπό τόν 
. αδην. ’Εκείνη ή συνάντησις εΐς τό Λουτράκι έκαμε 

τήν Μαίρη άνω κάτω καί τής έδωκε τήν ιδέαν τοΰ 
ταξειδιοΰ. Φαντάσου δτι έμεινε δυο μέρες κλεισμένη 
’στό δωμάτιον της, σχεδόν άρρωστη.
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ΦΕΡ,—Δέν αμφιβάλλω δτι τήν έπεριποιήθηίε σαν 
καλή φίλη.

ΜΟΛ.—Άφοΰ παρεδέχθην νά θυσιάσω και τά λου
τρά μου άκόμη διά νά τήν συνοδεύσω έδώ. ’Ακρι
βώς είπεϊν, προηγήθην μερικάς ώρας, άλλ’ αυτό 
ήτο άπαραίτητον διά νά προετοιμάσω μερικά πράγ
ματα. ’Αλήθεια, έλαβες τό τηλεγράφημά μου ;

ΦΕΡ.—(γελών). Δηλαδή έλαβα ένα τηλεγράφημα μέ 
υπογραφήν «ΜΑΙΡΗ».

ΜΟΛ.—Ή μην άφηρημένη φαίνεται, (ρίπτει βλέμμα 
επι τοϋ εκκρεμούς). [Τρεις και τέταρτον μπορεί νά 
φθάση άπό στιγμής είς στιγμήν. Νέε μου, πέρασε 
’στόν κρυψώνά σου, καί, αν μάς μένη καιρός, συ. 
νεχίζομεν έξ άποστάσεως.

ΦΕΡ.—(έγειρόμενος). ’Ελπίζω νά μή μέ καταδικά
σετε νά μείνω πολλήν ώρα έκεΐ μέσα.

ΜΟΛ.—Δέ θά περάσης άσχημα, μή σέ μέλει’ φρόν
τισε μόνον νά βλέπης μ’ ένα μάτι.

ΦΕΡ.—Σείς τί ώρα θά βγήτε ;
ΜΟΛ.—Θά μέ τηλεφωνήσουν ’στάς τρεις καί μισή' 

θά φύγω άμέσως.
ΦΕΡ.·—Δέν θά λησμονήσετε νά κλειδώσετε άπ’ έξω. 
ΜΟΛ.—Μείνε ήσυχος. ’Ιδού πάρε σύ τό άλλο κλειδί, 

(τφ δίδει κλείδα την οποίαν εκείνος θέτει είς τό 
θυλάκιόν τον) Τιόρα πήγαινε.

('Ο Φερίνης απέρχεται).
ΦΕΡ.—(έκ τον κοιτώνος). Κάμνει φοβερά ζέστη.
ΜΟΛ.—Δέν πειράζει, πρέπει νά συνειθίσης είς τήν 

υψηλήν θερμοκρασίαν. Πρόσεξε δμως, ούτε θόρυ
βον ούτε βίαν αύτά δέν ωφελούν τίποτε. Πρέπει 
νά τήν πείσης δτι τό συμφέρον της άπαιτεΐ νά έν- 
δώση. Μ’ έννόησες;

ΦΕΡ.—Τελείως.

(‘Ακούονται βήματα είς τόν διάδρομον)
ΜΟΛ.—Προσοχή, άκούω βήματα. (Κρονεται ή θύρα 

τον βάθους). ’Εμπρός !
Εισέρχεται ή Μαίρη κρατούσα μικρόν σάκκον κα'ι άλιξήλιον. 

Φαίνεται καταβεβλημένη).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΎΤΕΡΑ
ΜΑΙΡΗ, Κα ΜΟΛΙΝ ΑΡΗ είτα υπηρέτης.

ΜΑΙΡ.—(πίπτουσα μάλλον ή καθημένη έπί Ανακλίν
τρου). Ουφ! αύτή ή ζέστη μ’έξήντλησε.

ΜΟΛ,—(ητις έχει έγερθή). Στάσου νά κάμω άέρα. 
(Θέτει τόν ανεμιστήρα είς κίνησιν).

ΜΑΙΡ.—Ά! Τι εύχάριστο ρεύμα, (άποθέτει πλη
σίον της τόν σάκκον καί τό άλεξήλιον).

ΜΟΛ.—(πλησιάζουσα, μέ ενδιαφέρον). Πώς είσαι 
σήμερα ; Καλά έλπίζω.

ΜΑΙΡ.—Μ’ έκούρασε ολίγο τό τραίνο, άλλ’ αύτό δέν 
εινε τίποτε.

ΜΟΛ.—(λαμβάνουσα θέσιν έπί τής dormeuse). Ξεύ- 

ρεις δτι δλα έδώ εινε είς τήν διάθεσίν σου. Άλ. 
θέλης ν’ άναπαυθης...

ΜΑΙΡ.— Εύχαριστώ, θά βγάλω τό καπέλλο μου. 
(άφαιρεΐ τάς καρφίδας).

ΜΟΛ. — ’Εγώ σέ συμβουλεύω κάτι καλλίτερου. Πέ
ρασε έκεΐ μέσα (δεικνύει τόν κοιτώνα), πέταξε αύτό 
τό σκονισμένο φόρεμα καί βάλε ένα άπό τά pei
gnoirs μου.

ΜΑΙΡ.—Πολύ καλή συμβουλή, (διευθύνεται πρός 
τόν κοιτώνα).

ΜΟΛ.—Έπειτα ξαπλώνεσαι σ’ αύτήν έδώ τή dor- 
ineuse καί άναπαύεσαι έως τήν ώρα τού περι
πάτου. (Κρονεται ή θύρα τον βάθους, ένφ ή Μαί
ρη έξαφανίζεται). Ποιος εινε ; ’Εμπρός !

ΥΠΗΡ.— (ήμιανοίγονν τήν θύραν). Σάς ζητούν εϊςτό 
τηλέφωνον.

ΜΟΛ.—Καλά, έρχομαι, (ίϊρός τήν Μαίρην). Μέ 
καλούν εις τό τηλέφωνον. (’Εξέρχεται).

(Κατά τήν απουσίαν τής κυρίας Μολινάρη ή Μαίρη επανέρχε
ται, λαμβάνει τόν σάκκον καί τό άλεξήλιον της καί επιστρέφει 
είς τόν κοιτώνα).

ΜΟΛ .—(έπανερχομένη, μέ προσποιητήν δυσθυμίαν), 
Αύτό εινε άνυπόφορον, δοκιμή τέτοια ώρα.

ΜΑΙΡ. — (έκ τον κοιτώνος). Τί τρέχει, κυρία Μολι- 
νάρη ;

ΜΟΛ. — Ή Mme Cleinence έχει τήν άπαίτησιν νά 
πάγω νά δοκιμάσω αύτή τή στιγμή. Δέν είνε 
βάσανο μ’ αύτή τή ζέστη ;

ΜΑΙΡ.·—Τί θά κάμετε ;
ΜΟΛ.—Τί νά κάμω ; Θά πάγω. Πρέπει τό φόρεμά 

μου νά είνε έτοιμον αύριο διά τό Φάληρου. Έστει
λα νά φέρουν μιά κλειστή άμαξα.

ΜΑΙΡ.—(έξερχομένη τον κοιτώνος φέρουσα pei
gnoir/ Τότε έγώ θά προσπαθήσω νά κοιμηθώ 
ολίγον. Αύτό θά μού κάμη καλό. (Διευθύνεται πρός 
τήν dormeuse).

ΜΟΛ.—(μεταβαίνονσα είς τόν κοιτώνα). Νά πάρω τό 
καπέλλο μου.

ΜΑΙΡ.—(ένφ λαμβάνει ανετον θέσιν έπί τής dor- 
meuse). Ξευρετε, κυρία Μολινάρη, είπα νά 
στείλουνέδώ τά πράγματά μου. Θά έλθη κ’ ή Ρόζα.

ΜΟΛ.—(έπανερχομένη, ένφ θέτει τόν πίλον της). Έ
καμες πολύ καλά. Διά δωμάτων, αν θέλης, παίρ
νεις έκεΐνο έκεΐ (δεικνύει τήν απέναντι θύραν), είνε 
διαθέσιμον. ’Αποτελεί μέρος αύτού τού διαμερί
σματος, άλλά έχει χωριστήν είσοδον έπί τού δια
δρόμου. Έγώ τό άφησα δταν πήγα στο Λουτρά>α.

ΜΑΙΡ. Πολύ ώραΐα, έτσι θά ήμεθα δλο τόν καιρό 
μαζύ.

ΜΟΛ.—(άπερχομένη). Au revoir, άγαπητή μου, 
δέ θ’ άργήσω.

ΜΑΙΡ.—Au revoir!

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΜΑΙΡΗ μόνη, ειτα ΦΕΡΙΝΗΣ

ΜΑΙΡ.—(μένει έν ρεμβασμφ έπίτινας στιγμάς). Πε
ρίεργον ! Έγώ πού δέν έσκεπτόμην ποτέ θέλω τώ
ρα νά σκέπτωμαι διαρκώς. Τί; Πράγματα περα
σμένα καί άνεπανόρθωτα... Καί αύταί αί σκέψεις 
μέ’κρατούν άγρυπνη τήν νύκτα, καί τό πρωί σηκό- 
νομαι έξηντλημένη, σκοτωμένη!... (μέ κάποιον 
τρόμον). Αύτό δμως θά.... (λαμβάνει ταχέως τό 
κάτοπρον έκ τής τραπέζης καί παρατηρεί τό πρόσω- 
πόν της μέ έπιμονήν) Τί ωχρά ποΰ είμαι ! Σχεδόν 
άσχημη....

ΦΕΡ.—(είσελθών άθορύβως έν τφ μεταξύ). Είσθε 
πάντοτε ωραία καί άξια λατρείας, (γονυπετεΐ πρό 
αύτής).

ΜΑΙΡ.—(τινάσσεται βιαίως). Σείς έδώ, κύριε! Τί 
θέλετε ;

ΦΕΡ.—Σάς.
ΜΑΙΡ.—(μέ οργήν) Είσθε αύθάδης. Σηκωθήτε άμέ

σως καί (τφ δεικνύει τήν θύραν έπιτακτικώς) έξέλ- 
θετε.

ΦΕΡ.—(έγειρόμενος) Σηκόνομαι, άφοΰ τό θέλετε, 
άλλά θά μείνω.

ΜΑΙΡ.—Θά μείνετε δταν έγώ σάς διατάσσω νά φύ
γετε !

ΦΕΡ.— (απαθώς) Θά μείνω, καί ιδού.... κάθημαι. 
(λαμβάνει κάθισμα).

ΜΑΙΡ.—(έγειρομένη) Τι σημαίνει αύτό, κύριε ;
ΦΕΡ. —’Απλούστατα δτι δέν έχω διάθεσίν νά φύγω, (/ιέ 

είρωνίαν) Άλλως τε είμαι έδώ κατ’ έπιθυμίαν σας.
ΜΑΙΡ.—Είσθε τρελλός.
ΦΕΡ.—Δέν πιστεύω. ’Ιδού, (έξάγει τηλεγράφημα έκ 

τοϋ θυλακίου του).
«ΑΥΡΙΟΝ—PALACE 3.30 μ. μ.—ΜΑΙΡΗ». 
Είνε χθεσινόν άπό τό Λουτράκι.

ΜΑΙΡ.—Αύτό είνε αισχρόν. Έγώ ποτέ δέν έστειλα 
αύτό τό τηλεγράφημα.

ΦΕΡ,—Έγώ δμως τό έλαβα, ήλθα, καί ιδού δτι σάς 
ευρίσκω μόνην. ι

ΜΑΙΡ.—(άνακτήσασα τήν ψυχραιμίαν της) Αρκεί, 
κύριε, σάς διατάσσω καί πάλιν νά φύγετε- άν δέν 
υπακούσετε άμέσως, θά καλέσω. (διευθύνεται 
πρός τόν ηλεκτρικόν κώδωνα).

ΦΕΡ.—(χωρίς νά κινηθή). Συμπίπτει νά έχη κοπή 
τό σύρμα.

ΜΑΙΡ.—(άφοΰ έδοκίμασεν άνευ αποτελέσματος). Ά 
έτσι; Τότε θά φύγω έγώ. (προσπαθεί ν’ άνοιξη 
τήν θύραν τοϋ διαδρόμου).

ΦΕΡ.—Είνε μέ φαίνεται κλαδωμένη.
ΜΑΙΡ.—Άλλ’ αύτό είνε παγίς.
ΦΕΡ.—"Ενα μικρόν τέχνασμα απλώς.
ΜΑΙΡ.—(τρέχουσα πρός τό παράθυρον). Τίποτεδμως 

δέν μπορεί νά μέ έμποδίση νά φωνάξω.

ΦΕΡ.— (πάντοτε απαθής). Τό συμφέρον σας. 
ΜΑΙΡ.—Πώς τό συμφέρον μου ;
ΦΕΡ.—Σκεφθήτε ολίγον καί θά έννοήσετε. Άν φω

νάξετε, θά γί.νη σκάνδαλον, θά έλθουν έδώ τρίτοι, 
κανείς δμως δέν θά δόση πίστιν εις δσα θά πήτε 
σείς,δταν ΐδή τήν περιβολήν σας καί αύτό τό τηλε
γράφημα. Τό μόνον πού θά κερδίσετε είνε δτι θά γί
νετε άνάγνωσμα εις τάς έφημερίδας.

ΜΑΙΡ!—(μένει ολίγον Αναποφάσιστος, έπεντα μέ άγα- 
νάκτησιν). Είσθε κακοήθης.

ΦΕΡ.—’(Ατάραχος) "Οπως άγαπάτε.
ΜΑΙΡ.—Καί είνε έξ ίσου κακοήθης έκείνη ή οποία 

ύποβοηθεΐ τά σχέδιά σας, καί μέ προσείλκυσεν έδώ.
ΦΕΡ.—Είσθε άλήθεια ά'δικος διά τήν τόσον υποχρεω

τικήν αύτήν φίλην- έγώ θά τής είμαι εύγνώμων 
έφ’ δρου ζωής.

ΜΑΙΡ.—(έπιτακτικώς). Άς τελειώνη αύτή ή άηδής 
κωμφδία. Τί σκοπεύετε νά κάμετε;

ΦΕΡ.—(μεταβάλλων ύφος). Νά θέσω τόν έρωτά μου 
πρό τών ποδών σας καί νά σάς παρακαλέσω νά 
.τόν δεχθήτε.

ΜΑΙΡ.—Αύτό δέν θά γίνη ποτέ.
ΦΕΡ.—(έγε.ρόμενος). Μήν πιστεύετε δτι θέλω νά 

έκβιάσω τήν θέλησίν σας- μή λαμβάνετε ύπ’ δψιν 
τήν θέσιν σας αύτήν τήν στιγμήν. Θά γίνω δούλος 
σας άν τό άπαιτεΐτε, άρκεΐ νά μού δώσετε μίαν ελ
πίδα, έν έλάχιστον δείγμα συμπάθειας. Όμολογώ, 
δτι αύτό τό όποιον έκαμα δέν είνε έντιμον, άλλά ή 
περιφρόνησίς σας, οι σαρκασμοί σας μ’ έφεραν είς 
άπελπισίαν. Σάς ζητώ συγνώμην τώρα, (πλησιά- 
ζων, μέ ορμήν) Μαίρη, σάς λατρεύω, σάς θέλω, 
σάς ποθώ .... Πρό ολίγου, έκεΐ μέσα, ήμην «όρα- 
τος θαυμαστής τού κάλλους σας. Τό σώμά σας, μέ 
τάς προκλητικός του γραμμάς, μ’ έμέθυσε. Αύτό 
τό σώμα, τό πλασμένο γιά τήν ηδονήν, δέν είνε 
δυνατόν νά τό καταδικάσετε σείς είς άδράνειαν. 
(θέλει νά λάβη τήν χεϊρά της).

ΜΑΙΡ.—Μή μέ έγγίζετε, σάς τό άπαγορεύω.
ΦΕΡ.—(έν έξάψει) Μαίρη, πίστευσε στόν έρωτά μου, 

δός μου δ,τι σοΰ ζητώ.... (προσπαθεί νά τήν 
έναγκαλιοθή).

ΜΑΙΡ.—(τόν Απωθεί βιαίως) Τόν έρωτά σας τόν 
περιφρονώ.

ΦΕΡ.—(Απειλητικός) Προσέξατε....
ΜΑΙΡ.—Δέν σάς φοβούμαι.
ΦΕΡ.—Θά μεταχειρισθώ βίαν....
ΜΑΙΡ.—Δέν θά τολμήσετε.
ΦΕΡ.—Θά τολμ.... (κάμνει εν βήμα πρός τά έμπρός 

άλλά κρατείται άπό τόν Θόρν όστις εχει είσέλθη διά 
τής άριοτερας θύρας).
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ΘΟΡΝ.—(πρός τόν Φερίνην) 'Υποθέτω δέν σας συμ
φέρει δ θόρυβος. Άποσυρθήτε λοιπόν άμέσως.

ΦΕΡ.—Κύριε......  θά μ’εξηγήσετε....
ΘΟΡΝ.—Δέν θά σάς εξηγήσω τίποτε. Σάς είπα νά 

φύγετε- εμπρός ! (τόν λαμβάνει έκ τοϋ βραχίονας 
και τόν αναγκάζει νά βαι',ίοη μέχρι τής θίρας).

ΦΕΡ.—Έστω, άλλά θά συναντηθώμεν άργότέρον. 
ΘΟΡΝ.—Δέν πιστεύω νά κάμετε αύτήν τήν άνοησίαν.

"Οπως δήποτε, πηγαίνετε τώρα. (Ό Φερίνης εξά
γει τήν κλείδα έκ τοΰ θυλακίου του, άνοίγει καί 
φεύγει).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΘΟΡΝ, ΜΑΙΡΗ

( Ό Θορν κλείει την θύραν, κατόπιν διευθύνεται βραδέως πρός 
τό δωμάτιον αριστερά χωρίς νά στραφη πρός τό μέρος τής 
Μαίρης, ήτις δέν έχει κινηθή. Καθ*  ήν στιγμήν εγείρει τό πα
ραπέτασμα, έτοιμος νά άποσυρθή, ή Μαίρη προχωρεί έν βήι α).

ΜΑΙΡ.—Κύριε Θόρν...
ΘΟΡΝ. — (κρατώ)· τό παραπέτασμα) Κυρία...
ΜΑΙΡ.—(προχωρεί άκόμη έν βήμα) Μείνατε. (Ό 

Θόρν φαίνεται διστάζων). Μείνατε σάς παρακαλώ.
ΘΟΡΝ.—(άφίτων τό παραπέτασμα rd πέση) Τί επι

θυμείτε ;
ΜΑΙΡ.—(τφ τείνιι τήν χιίρα) Σάς ευχαριστώ. Άλλά, 

δέν άρκεΐ αύτό, θέλω νά μή χωρισθώμεν πάλιν ως 
εχθροί.

ΘΟΡΝ.—Έχθρός σας δέν ήμην ποτέ, Κυρία.
ΜΑΙΡ. — ’Επιθυμώ δμως νά ήμεθα φίλοι, (τφ δε.- 

κννει κάθισμα, έιφ κάϋηται ή ίδια έπί τοϋ ανακλίν
τρου). ’ Εχετε τήν καλωσύνην νά καθίσετε. (Ό 
Θόρν λαμβάνη τό κάθισμα έν σιγή). Πότε έπεστρέ- 
ψατε ;

ΘΟΡΝ.—Πρό τεσσάρων ημερών.
ΜΑΙΡ.—Καί πώς εύρέθητε έκεϊ ; (δεικνύει τό δωμά

τιον).
ΘΟΡΝ.—Όλως τυχαίως. Μένω προσωρινώς είς αύτό 

τό ξενοδοχείον.
ΜΑΙΡ.—Γνωρίζετε τίνος εΐνε αύτό τό διαμέρισμα ;
ΘΟΡΝ.—Τό έμαθα πρό ολίγου, ενώ είργαζόμην 

δπίσω άπό εκείνην τήν θύραν.
ΜΑΙΡ.—"Ωστε ήσθο έκεϊ πρό πολλοΰ.
ΘΟΡΝ.—’Ολίγα λεπτά πριν έξέλθη ή κυρία Μολι- 

νάρη.
ΜΑΙΡ.—Καί τά ήκούσατε δλα ;
ΘΟΡΝ.—"Ολα, χωρίς νά θέλω.
ΜΑΙΡ.—Διατί δέν έπενέβητε ένωρίτερον ;
ΘΟΡΝ,—(μέ μικράν στενοχώριαν) Δέν ήτο έπιτε- 

τραμμένον νά παραβιάσω μίαν θύραν, έφόσον δέν 
ήτο άπολύτως άναγκαϊον.

ΜΑΙΡ.—(τόν παρατηρεί μετά προσοχής) 'Ομολογή
σατε δτι δέν εΐνε μόνον αύτό.

ΘΟΡΝ.—Άλλά....
ΜΑΙΡ.—"Ισως ήθελήσατε νά δοκιμάσητε τήν άντο- 

χήν μου.
ΘΟΡΝ.—(χαμηλοφώνως) Έχετε δίκαιον.
ΜΑΙΡ.—Καί τί ιδέαν έσχη ματίσατε;
ΘΟΡΝ.—(μέ ζωηρότητα /Ότι έως σήμερον σάς έκρινα 

κακώς.
ΜΑΙΡ.—"Ωστε μέ ένομίζατε..δχι αύστηρών ηθών- 

(κίνημα τοΰ Θόρν) μή διαμαρτύρεσθε. Τί λόγους 
είχατε νά τό πιστεύετε ;

ΘΟΡΝ.—(μέ δυσφορίαν) Ό Στέφανος μοΰ είπε τήν 
άφορμήν τοΰ χωρισμού σας.

ΜΑΙΡ.—Καί έσυμπεράνατε δτι μία γυναίκα, ή οποία 
άφίνει τόν σύζυγόν της διά νά έχη τό δικαίωμα νά 
έρωτοτροπή μέ ξένους, δέν εΐνε δυνατόν νά μείνη 
τι μία.

ΘΟΡΝ.—Δέν είπα αύτό.
ΜΑΙΡ.—Άλλά τό έσκέφθητε. (μέ σοβαρότητα) Λοι

πόν, άκούσατέ με, κ. Θόρν ; Δέν σάς αδικώ- οΐος 
δήποτε είς τήν θέσιν σας θά έσκέπτετο τό ίδιον, 
άλλά θέλω νά γνωρίζετε κάτι άλλο : Έάν, κατά 
τούς δέκα μήνας τοΰ χωρισμού μου, δέν.... έπεσα, 
δέν τό οφείλω μόνον ε’ς τόν εαυτόν μου.

ΘΟΡΝ.·—-Τί έννοεϊτε ;
ΜΑΙΡ. — (βραδέως) Τό οφείλω ίσως έξ ολοκλήρου 

είς τήν άνάμνησιν τών συμβουλών ένός φίλου, είς 
τήν ίσχυράν έπιθυμίαν νά κερδίσω τήν έκτίμησιν 
ένός άνθρώπου ό όποιος άλλοτε είπε δτι μέ 
περιφρονεϊ.

ΘΟΡΝ.—Κυρία....
ΜΑΙΡ.—Μέ έννοήσατε. Βλέπετε δτι είμαι ειλικρινής 

μαζύ σας. Τώρα θά άπαιτήσω ϊσην ειλικρίνειαν έκ 
μέρους σας.

ΘΟΡΝ.—’Έχετε τόν λόγον μου.
ΜΑΙΡ.—(μετιι βραχεϊαν σιγήν). Διατί έγκαταλείψατε 

τήν Ελλάδα πρό ένρς έτους.
ΦΟΡΝ.—(άποστρέφων τό πρόσωπον). Έπείγουσαι 

υποθέσεις ....
ΜΑΙΡ.—Άξιώ ν’ άκούσω τήν άλήθειαν.
ΘΟΡΝ. — (έν ταραχή). Άλλά ....
ΜΑΙΡ.—Κύριε Θόρν, έφύγατε δυστυχής, (κίνημα 

στενοχώριας τοϋ Θόρν) άπηλπισμένος, μέ ένα έρω
τα ό όποιος τότε ήτο ένοχος.

ΘΟΡΝ —Σάς παρακαλώ, ας άφήσωμεν αύτό τό θέμα. 
ΜΑΙΡ.—Τί βλάπτει; Σάςόμιλώ γιά μιά παλαιά ιστο

ρία. Πέρασαν έκτοτε δώδεκα μήνες. Εκείνος ό 
έρως δέν υπάρχει βέβαια πλέον (τόν παρατηρεί ατε
νώς). Δέν τό σκέπτεσθε πιά έκέϊνο τό παιδί.

ΘΟΡΝ.—Παύσατε ...
ΜΑΙΡ.—’Όχι, θέλω νά μ’ άπαντήσετε- ύπεσχέθητε 

νά εΐσθε ειλικρινής.—Δέν εΐν’ άλήθεια δτι ή έπι- 
θυμία έκείνη ήτο παροδική, δτι δέν μένουν πλέον 
ίχνη έκείνης τής άγάπης ;

ΜΑΙΡ.—(μέ μεγάλην συγκίνησιν). Μ’ άγαπά άκόμη 
ό Στέφανος ! Εΐσθε βέβαιος ;

ΘΟΡΝ.—(μέ ύφος ζοφερόν) Είμαι βέβαιος, κ’ εν
τούτοις τό έλησμόνησα, έγώ, ό μόνος άνθρωπος 
εις τόν όποιον ένεπιστεύθη τόν πόνον του. Ά, 
έπαυσα νά ήμαι τίμιος άνθρωπος.

ΜΑΙΡ.—(βραδέως) ’Όχι φίλε μου, δέν έπαύσατε νά 
ήσθε τίμιος. Ακριβώς επειδή κρατείτε πολύ τψη- 
λά τό αίσθημα αύτό τής τιμής, δέν θά θελήσετε 
νά κάμετε έκεϊνο τό όποιον έγώ θά συγκατένευα 
νά κάμω πρός χάριν σας, άν είχατε τοιαύτην άπαί- 
τησιν.

ΘΟΡΝ.—(τήν παρατηρείμέ θαυμασμόν) Μαίρη, έχε
τε, μεγάλη καρδιά.

ΜΑΙΡ.—Άν έχω σήμερον καρδιά, τό χρεωστώ είς 
τήν φιλίαν σας, καί τό χρεωστώ άκόμη καί είς 
τήν άγάπην μιάς χαριτωμένης μικρούλας, ή όποια 
σάς εΐνε όλοψύχως άφοσιωμένη.

ΘΟΡΝ.—(μέ έκπληξιν) Τί έννοεϊτε ;
ΜΑΙΡ.—(μειδιώσα) "Οτι είχατε άδικον νά νομίζετε 

δτι είς τήν Ελλάδα δέν άφήκατε φίλους. (θέτει 
τήν χείρα έπί τοϋ ώμου του μέ αγαθότητα). Τήν 
ημέραν ποΰ θά κατορθώσετε νά μέ θεωρήτε μ ό
νον ως φίλην,—καί θά τό κατορθώσετε διότι έχετε 
θέλησιν—, ένθυμηθήτε δτι ή ψυχή μιάς αγνής κό
ρης σάς εΐνε άφιερωμένη πρό πολλοΰ καί, αν θε
λήσετε νά συμμερισθήτε τήν ΰπαρξίν της, θά εύρετε 
έκεϊ τήν πραγματικήν εύτυχίαν.

ΘΟΡΝ.—Έγώ νά συμμερισθώ τήν ΰπαρξιν μιάς 
άλλης γυναικός !

ΜΑΙΡ.—Ναί, τής Νόρας, ή όποια σάς άγαπά μέ 
δλην τήν δύναμιν τής παρθενικής της νεότητος 
καί ή οποία άξίζει νά εύτυχήση μέ σύζυγον δπως 
σείς. Ύποσχεθήτέ με δτι δέν θά λησμονήσετε δ,τι 
σάς λέγω.

ΘΟΡΝ.—Τί ζητείτε άπό μέ, κυρία; Νά προσπα
θήσω νά σάς λησμονήσω, έστω- άλλά νά γίνω σύ
ζυγος άλλης ένόσφ σείς εΐσθε... «

ΜΑΙΡ.—Έγώ άπό αύριον θά άνήκω πάλιν είς τόν 
σύζυγόν μου : αύτό εΐνε τό καθήκον μου.

ΘΟΡΝ.—(μέ θλίψιν j Έχετε δίκαιον, έγώ έλησμόνουν 
τό ίδικόν μου. Χαίρετε, κυρία.

ΜΑΙΡ.—(τείνουσα τήν χείρα) Καλήν έντάμωσιν, 
φίλε μου.

('Ο Θόρν διευθύνεται βραδέως πρός τήν αριστερόν θύραν’ πριν 
δμως άνεγείρη τό παραπέτασμα, στρέφεται καί ρίπτει μακράν 
βλέμμα είς τήν Μαίρην, ή όποια τόν παρα-ηρεΐ μελαγχολική).

ΜΑΙΡ.—(μέ γλυκύτητα). Κύριε Θόρν, φεύγετε οφει
λέτης μου. Δόστε μου δπίσω τό φίλημά μου- δέν 
θά τό έχετε κλέψει σήμερον άπό κανένα, καί 
θά ήνε ή σφραγίς τής φιλίας μας.

(' Ο θόρν επανέρχεται άποτόμως, λαμβάνει την κεφαλήν τής Μαί- 
ρης μεταξύ των χειρών τον. θέτει παρατεταμένον φίλημα έπί

• . τών χειλέων της, καί φεύγει).

ΑΥΛΑΙΑ

Άθήναι, 1 Μα'ίου - 13 Ιουλίου 1909.

ΘΟΡΝ.—(μέ φωνήν τρέμουσαν). Μήν έπιμένετε, σάς 
ικετεύω ....

ΜΑΙΡ.—’Οφείλω νά έπιμείνω, έχω λόγους.
ΘΟΡΝ. — (μέ έκφρασιν πότου) ’Ώ, κυρία ! Δέν βλέ

πετε λοιπόν δτι μέ βασανίζετε, δτι κάθε λέξις σας 
εΐνε μία πληγή- καί δέν έννοεϊτε δτι άν δέν θέλω 
νά άπαντήσω, εΐνε διότι δέν τολμώ νά σάς δια- 
ψεύσω.

ΜΑΙΡ.—Πώς! Εΐνε δυνατόν ! Μέ σκέπτεσθε άκόμη ! 
ΘΟΡΝ.—(μέ πάθος). Άν σάς σκέπτωμαι! Νομίζετε 

λοιπόν δτι έπαυσα ποτέ νά σάς σκέπτωμαι, δτι δώ- 
δεκα μήνες ήσαν άρκετοί διά νά εξαλείψουν ένα 
αίσθημα βαθύ, άπέραντον, δπως εκείνο ποΰ τά δε
καοκτώ σας χρόνια ένέπνευσαν στήν άπογοητευμένη 
μου ζωή. Είδατε μόνη σας τί, άγώνας κατέβαλα 
διά νά καταπνίξω αύτόν τόν έρωτα, άλλά δέν τό 
κατώρθωσα- καί δταν έπείσθην δτι ητο άδύνατον 
νά εξακολουθήσω νά σάς βλέπω, χωρίς νά ύποκύ- 
ψω, παρασύρων καί σάς, έκαμα έκκλησιν εις τά 
αίσθήματά σας καί σάς παρεκάλεσα νά μέ βοηθή
σετε νά μείνω έντιμος άνθρωπος.

ΜΑΙΡ.—(σιγκεκινημένη) Ναί, άλλά δέν ήθέλησα 
ποτέ νά σάς εννοήσω.

ΘΟΡΝ.—Ήθελήσατε νά έχετε μίαν νίκην τελείαν 
καί, χωρίς νά σκεφθήτε τό τραύμα ποΰ άνοίγατε 
’στήν καρδιά μου, μέ ύπεβάλατε εις τό μαρτύριον 
τοΰ Ταντάλου.

ΜΑΙΡ.—Ήμην τρελλή....
ΘΟΡΝ.—Ήσθο φιλάρεσκος, καί μεταξύ τών θυμά

των σας μοΰ έδόκατε τήν προτίμηση·.
ΜΑΙΡ.—Θά ήθελα νά πεισθήτε δτι δέν είμαι σήμε

ρον ή ιδία γυναίκα.
ΘΟΡΝ.—Τό βλέπω. Ή άνεξάρτητος ζωή τήν όποίαν 

έδημιουργήσατε δέν εΐνε δυνατόν νά σάς έπρομή- 
θευσε πολλάς άπολαύσεις, καί εΐνε εύτύχημα δτι ή 
άνάμνησις ένός φίλου σάς έπροστάτευσε κατά τών 
κινδύνων αύτης τής άνεξαρτησίας. Άλλ’ έγώ, καθ’ 
δλον αύτό τό διάστημα, διετήρησα μίαν άλλην 
άνάμνησιν : τήν άνάμνησιν τής ηδονής ποΰ 
μ’ έδωκαν γιά μιά στιγμή γά χείλη σας καί τής δί
ψας ποΰ έγέννησε μέσα μου ή έπαφή έκείνη τοΰ 
σώματός σας. Ά ! εκείνο τό φίλημα, τό όποιον 
είχα τήν ύπεράνθρωπον δύναμιν νά άποκρούσω, 
μ’έβασάνισε δώδεκα μήνας καί μέ βασανίζει άκόμη ! 
(Μέ δρμήν) Έκτοτε, Μαίρη, σάς ήγάπησα τρελλά, 
σάς έπεθύμησα άπελπισμένα, καί τώρα, ποΰ σάς 
έπαναβλέπω, αισθάνομαι - δτι δέν εΐσθε πλέον γιά 
μένα τό παιδί τών δεκαοκτώ ετών- εΐσθε ή γυναίκα 
ποΰ γοητεύει, ποΰ ζαλίζει, ποΰ μεθά- εΐσθε ή γυ
ναίκα ή όποια έχει τήν δύναμιν νά κάμη έναν άν
θρωπον εύτυχή ή δυστυχή έφ’ δρου ζωής.

ΜΑΙΡ.— (εγείρεται και τόν πλησιάζει) Κύριε Θόρν, 
αν ήμην Ικανή νά σάς δώσω μίαν ευτυχίαν διαρκή, 
θά σάς τήν έδιδα άμέσως- άλλά δέν τό πιστεύω. 
(μέ πικρίαν) Είμαι ήδη υπεύθυνος τής δυστυχίας 
ένός άλλου άνθρώπου ό όποιος εΐνε φίλος σας.

ΘΟΡΝ.—(άνατινάσσεται). Τοΰ Στεφάνου ... Ναί, κι’ 
αύτός σάς άγαπά άκόμη.
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gucoNEC. απο την Αίγυπτον

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΚΑ ΓΡΟΝ

ΑΠΟ τας ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ της ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Μετά την ’Αλεξάνδρειαν και τδ Κάϊρον δεν 
υπάρχουν ίσως εντυπώσεις διά rd γράψη τις διά 
τάς άλλας μικροτέρας πόλεις τής Αίγυπτου τ3ς 
οποίας επονομάζουν οί "Ελληνες, Χωριά. ‘Η 
Μανσούρα,τό Ζαγαζίκ,τδ Κάφρ—Ζαγίάτ,ή Μπέ- 
νχα, τό Φαγοϋς, ή Τάντα, δλα αυτά δεν \παρου· 
σιάζουν παρά τήν μονότονον ζωήν τοϋ ’Αραβος 
Αιγυπτίου,είς τήν οποίαν μονοτονίαν κατ’ ανάγ
κην υποβάλλεται και δ "Έλλην έμπορος ή κε
φαλαιούχος.

'Ϋ*
Είς δλας δμως αύτάς rd? μικρός πόλεις — ή 

Μανσούρα, ή Τάντα, και τό Ζαγαζικ εινε πόλεις 
και καλώς ρυμοτομημέναι και με ευπροσώπους 
οικοδομάς—υπάρχουν άκμάζουσαι "Ελληνικοί 
κοινότητες. Είς τήν Τάνταν γίνεται ή μεγάλη 
ετήσια πανήγυρις τών ’Αράβων έκ τών όποίων 
συγκεντροϋνται περί τό εκατόμμΰριον έξ αύτών. 
"Η πανήγυρις εινε θρησκευτική. Κατασκηνώ
νουν είς άπεράντους έκτάσεις και έφ ’ δσον διαρ- 
κεΐ ή πανήγυρις καί δ θρησκευτικός φανατισμός 
των παρέχεται ή μεγαλειτέρα ευκαιρία διά τήν 

μελέτην τοΰ βίου, τών ηθών και τών εθίμων 
τών ημιάγριων αύτών τέκνων τής ερήμου.

•%·

Είς τό Ζαγαζικ υπάρχει μία έκ τών άκμαιο- 
τέρων "Ελληνικών παροικιών. "Ως έπί τό πλεϊ- 
στον οί "Έλληνες τοΰ Ζαγαζικ δρμώνται έκ Βό
λου. Και δ πρόεδρος τής κοινότητας είνε και αύ- 
τός Βολιώτης. Έν γένει δέ χάρις είς τό προοδευ
τικόν και τό έκλεκτόν τών αισθημάτων δύο-τριών 
μελών τής "Ελληνικής παροικίας, είς τήν μι
κρόν κοινωνίαν τοΰ Ζαγαζικ υπάρχουν Σύλ
λογοι, δίδονται συναυλίαι, έπακολουθοΰν εσπε
ρίδες, καί παρέχεται έν γένει κάποια κίνησις και 
πνευματική ζωή απαραίτητος διά νά ποικίλλη 
τήν μονοτονίαν τοϋ βίου.

-%■

Είς τό Καφρ-Ζαγιάτ, ή Ελληνική κοινότης 
εινε ίσως ή μικροτέρα δλων τών άλλων είς πληθυ
σμόν. Διακρίνεται δμως διά τά φιλόξενα αίσθή- 
ματά της, καί διά τόν ώραϊον βίον τόν όποιον 
έδημιούργησαν μεταξύ των. Διακεκριμένοι οί- 
κογένειαι δλαι, συνδέονται διά μιας φιλίας έξ
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έμπνέη καί τήν ηρεμίαν τής ίδικής των ζωής. Θά 
μείνη άλησμόνητος είς τήν μνήμην μου, ένας 
παρόχθιος περίπατος μίαν δειλήν είς αύτό τό μι
κρό Φαγοϋς. ΎΗσαν δλα άπλά, ήρεμα, ήσυχα. 
Καί τό ποταμάκι—μία έκβολή τοϋ Νείλου ή 
όποια περιβρέχει τό χωριό, δπως άλλως δλας 
τάς άλλας πόλεις ας άνέφερον—ήτο καθαρό καί 
έρρεεν ήρέμα, καί ή φύσις ηρεμούσε, καί οί κό
ρακες έπέτων ήσυχοι, καί μέ ησυχίαν προσηύ- 
χετο είς τόν ‘Αλλάχ ό Αιγύπτιος άραψ γονυπε
τής έν τώ μέσω τοϋ άγροϋ του, καί μέ ηρεμίαν 
έσείοντο οί κλάδοι τών Φοινικιών, αί όποΐαι κομ
ψοί καί θαλεροί διεγράφοντο ολίγον πέραν τοϋ 
ποταμού.......

Τοιαύτη φύσις, καί τοιούτον περιβάλλον δέν 
ήτο δυνατόν παρά νά έμπνέουν τήν ήρεμίαν τής 
ζωής.

’Επίσης εύρον τό αύτό πνεύμα τής ακμής καί 
τής δρμής πρός τήν έπιτυχίαν καί τήν ατομικήν 
δρασιν είς τούς "Έλληνας τούς κατοικούντας εις 
τό Μινετελγκάμ, καί ε’ις τό ΒίΙόβίεχωρία κείμενα 
πλησίον τοϋ Ζαγαζικ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τό άνώτατον πιστωτικόν ήμών ίδρυμα, ή «’Εθνι
κή Τράπεζα τής Ελλάδος» τό άπολαΰον. παγκοσμίου 
φήμης έστερήθη τόν μήνα αύτόν τών φώτων, τής 

πείρας, τής έργατικό-
Η ΑΠΟΧΩΡΗΙΙΣ ΤΟΥ*·  ΣΤΡΕΊ'Τ τητος, τής φωτεινής 

διάνοιας και δράσεως 
τοΰ Διοικητοΰ του κ. Στεφάνου Στρέϊτ. Ό κ. Στρέϊτ 
διά λόγους ύγιείας υποχρεωθείς νά άπέχη τών έργα- 
σιών τής Τραπέζης υπέβαλε τήν άπό τιΰ άξιώ- 
ματός του παραίτησιν, Ισχε δέ τήν άγαθήν έμπνευσιν 
νά ύποδείξη τοϊς άρμοδίοις τόν άριστον, δπως. άνα- 
λάβη τά μεγάλα καί υψηλά καθήκοντα, άτινα ούτος 
μετά σπανίας δντως δεξιότητας, διά τήν πρόοδον καί 
άνύψωσιν τοΰ έθνικοΰ τούτου ίδρύματος, διεχειρίσθη. 
Καί δ υποδειχθείς είνε δ νΰν Υποδιοικητής τής Ε
θνικής Τραπέζης κ. Βαλαωρίτης, δστις καί λόγφ άρ- 
χαιότητος καί λόγφ τής ιδιοφυίας του, τής μορφώ- 
σεώς του, καί τών συμπαθειών ών απολαύει είς τούς 
Τραπεζιτικούς καί οικονομολογικούς έν γένει κύκλους 
είνε άναμφισβιτητον δτι θέλει τύχει τής δμοψήφου 
έκλογής τών μετόχων.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΤ ΦΘΙΣΙΑΤΡΕΙΟΤ
Μία θαυμασία έορτή έδόθη περί τά τέλη τοΰ μηνάς είς τά 

Β. ©έατρον ύπό τοΰ εύεργετικωτάτου ίδρύματος τό όποιον τά 
φιλανθρωπικά αισθήματα τής κ. Σχλιέμαν άνύψωσεν είς 
περιωπήν καί αποτελεσματικήν ύπέρ τής κοινωνίας δρά- 
σιν. Τά έργον τής διακεκριμένης κυρίας έκτιμώμενον 
ύπό τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας έτυχεν άμερίστου καί ένθερμου 
ύποστηρίί,εως. Κατά τήν έορτήν αύτήν παρέστησαν ή Βασιλική 
οικογένεια μετά τής ακολουθίας της καί πλήθος έκλεκτοΰ 
κόσμου καταλαβόντος έν συρροή άσυνήθει όλόκληρον τό Β. 
θέατρον. Καί οί παραστάντες μέ ένθουσιασμόν έχειροκρότη- 
σαν τάς εϋγυνείς κυρίας αϊτινες διά τής συμμετοχής των 
είς τάς πλαστικός εικόνας έδημιούργησαν έορτήν άλησμό- 
νητον, έορτήν ήτις έν ψ έί,ησφάλιί,ε τήν άνακούφισιν τής 
οδύνης καί τοΰ πόνου παρείχε στιγμάς αρρήτου καλλιτεχνι
κής άπολαύσεως καί συνετέλει είς τήν άνύψωσιν τοΰ καλλι
τεχνικού αισθήματος. Ή «Πομπή τών Παναθηναίων» καί ή 
«Πηγή» θά παραμένωσιν άλησμόνητοι είς τούς παραστάντας.

εκείνων ίσως τάς όποιας πολύ σπανίως είμπορέϊ 
τις νά συναντήση εις τάς μεγάλος πόλεις. Εύγε- 
νεϊς μεταξύ των, φιλόφρονες πρός τούς ξένους, 
εύθυμοι, και λεπτοί, καί άφαγοι, κυρίαι και κύ
ριοι, ζοϋν ένα βίον δστις τούς αποζημιώνει έξ 
δλοκλήρου και διά τήν μονοτονίαν τής πόλεώς 
των και διά τό Αιγυπτιακόν περιβάλλον. Τόσον 
δέ άγαποΰν τήν μικρόν των πόλιν ώστε αί οίκο- 
γένειαιαί δποϊαι ταξειδεύουν τό καλοκαίρι, έκτός 
τής Αίγυπτου, δέν βλέπουν τήν ώραν πότε νά 
έπιστρέψουν εις τό Καφρ-Ζαγιάτ διά rd έπανα- 
λάβουν τήν ώραίαν και εύθυμον ζωήν των,ζωήν 
περί τής όποιας δμιλοϋν μέ έν.θουοιασμόν καί 
δλαι αί άλλαι "Ελληνικοί κοινότητες.

Είς τήν Μανσούραν—χωρίς νά είνε ή κοινότης 
μικρά—δέν έγτώρισα παρά πολύ όλίγας έκλεκτάς 
οικογένειας. Έκεϊ συνέπεσε νά εύρεθώμεν ά- 
πόκρεω. ΙΙαρ’ έλπίδα δέ συνηντήσαμεν έκεϊ 
τέτοιο ψύχος δσον σπανίως τό αίσθανόμεθα είς 
τάς ’Αθήνας. Τοΰτο ίσως θά μας έκαμε νά άνα- 
χωρήσωμεν άπό τήν Μανσούραν δχι μέ πολύ κα
λάς έντυπώσεις. Εύτυχώς ή συνάντησις παλαιού 
οικογενειακού φίλου καί ή θερμότης τής φιλίας 
τής σεβαστής μητρός του, /ζας άπήλειψε τάς 
πρώτος έντυπώσεις, καί φεύγοντες άπό τήν 
Μανσούραν άπεκομίζαμεν καί δι ’αύτήν τάς αύτάς 
εύχαρίστους άναμνήσεις δσας καί διά τάς άλλας 
πόλεις τής Αίγύπτου.

Είς τήν Βένχα έσχομεν τό εύτύχημα rd πα- 
ραστώμεν είς τήν κατάθεσιν τοϋ θεμελίου λίθου 
τής ‘Εκκλησίας τής "Ελληνικής Κοινότητας. "Ο 
έκλεκτός ΙΙρόεδρος αύτής βοηθούμενος καί άπό 
τά άλλα μέλη φέρει είς πέρας ένα έργον τό όποιον 
πρό χρόνων ονειροπολεί ή μικρά "Ελληνική 
Κοινότης τής Βένχας. "Η άτέγερσις ενός Ναού 
δέν είνε βεβαίως εϋκολον έργον. Άλλ ’ οί "Έλ
ληνες τής Αίγύπτου έχουν συχνός έκρήξεις έν- 
θουσιασμοϋ καί πατριωτισμού καί είς τάς εύγε- 
νεΐς αύτάς έκρήξεις οφείλονται τά Σχολεία, καί αί 
Έκκλησίαι δσαι υπάρχουν είς τάς "Ελληνικός 
ΙΙαροικίας καί έπί τών οποίων ή "Ελληνική οι
κογένεια ώς έπί βάσεων ισχυρών, θεμελιώνει τήν 
πρόοδόν της καί τήν πρές τά πάτρια έμμο- 
νήν της.

-ή-
Καί τό Φαγοϋς χάρις είς τόν τέως Πρόεδρον, 

άνήγειρε καί αύτό πρό μηνών τινων τήν έκκλη- 
σίαν του. ’Εκκλησίαν λευκήν, κομψήν, άπέριττον, 
τήν όποιαν μέ δικαίαν υπερηφάνειαν έπιδεικνύουν 
είς τούς ξένους.

"Η μικρά κοινότης τοϋ Φαγοϋς ευρίσκεται 
είς μεγάλην άκμήν. Πολλαί πλούσιαι οίκογένειαι 
άναφέρονται. "Ο βίος έν τούτους τών οικογενειών 
αύτών ευρίσκεται κάπως έν περιορισμφ. “Ισως 
τό μικρό χωριό των, τό τόσον ήρεμον νά τούς
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ΑΝΘΗ I. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ UTOPIAN ΤΟΪ ΟΙΝΟΪ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
Κ A I

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΤΟΎ*  ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ* 1)
ύπό F. VOM ΒϋΗΟ

Παρά τό πλευρον τον κ. I. Γεννάδιον ΐοταται γυνή άιτα- 
ξία τον λόγφ γένους, μορφώσεως, αίοθημάτων.

Ηύτυχήσαμεν νά την γτωρίσωμεν καί μάς έδόδη ευκαιρία 
νά έκτιμήσωμεν τάς υπέροχους άρετάς της. Κατακτά με μίαν 
πραότητα καί απλότητα ή όποια εξαγγέλλει μεγαλοφώνως την 
ευγενή καταγωγή» της καί τήν αληθή μόρφωσιν καί άνατρο- 
φήν της.

Σύζυγος άφωσιωμένη, βοηθεϊ σοβαρώς έν ταΐς άσχολίαις τον 
τόν σύντροφον τής ζωής της, καθιοτώσα γλνκεΐαν τήν δύσχολον 
καί βαρεΐαν εργασίαν τών μεγάλων καθηκόντων καί ευθυνών 
αϊτινες άπορρέονσιν έκ τής υψηλής αυτού θέσεως.

Άγγλίς τήν καταγωγήν, τής διακεκριμένης οικογένειας τών 
Laing, ήτις αριθμεί μεταξύ τών μελών τής γνωστότατους 

συγγραφείς, εινε έλληνικωτάτη τά αισθήματα, άληίλής 'Ελλη*  
νίς τήν καρδίαν καί τήν ψύχήν ή οποία ώς πρώτον σοβαρόν 
δείγμα τής στοργής καί τού σεβασμού της πρός τήν 'Ελλάδα, 
έξ έμαθε καί δμιλεΐ τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Μέ ιδιαιτέραν ευ*  
χαρίστησιν δημοσιεύομεν τήν εικόνα τής ευγενούς δεσποίνης 
τής κ. ΑΝΘΗΣ 1. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ.

Μία φυσιογνωμία τού έξω 'Ελληνισμού ή οποία αείποτε 
έσκόρπισε τήν δύναμιν τού πνεύματός της, τήν διαύγειαν τής 
διανοίας της και τήν γενναιότητα τής ψυχής της υπέρ τών έθνι- 
κών τής πατρίδας μας δικαίων. Μία προσωπικότης έπιβλη- 
θεΐσα μεταξύ τών ομογενών τής 'Αγγλίας καί τού πνευματικού 
κόσμου τής αγγλικής κοινωνίας διά τών υπέροχων πνευματικών 
χαρισμάτων της καί τής βαθείας γνώσεως τών αγγλικών τρό
πων τού ένεργεϊν καί φέρεσθαι.

*Εν πνεύμα άκμαΐον, βαθύ, έρευνητικόν, δυνάμενον νά δια*  
βλέπη έκεϊ οπού διά πάντα άλλον έπικρατεΐ σκότος καί νά είσ- 
δύη είς βαΟυτέραν αντίληψιν προσώπων,πραγμάτων,περιστάσεων

Εΐς νούς οξύς, γοργός, ακοίμητος, ύπερέχων, δυνάμενος νά 
σκεφθή τι βαθέως και δημιουργήση τι υγιές.

Μία κοινωνική δΰναμις διαλάμπουσα διά τών γνώσεων της, 
διά τής πολυμαθείας της.

Είς σοφός διερχόμενος έν μελέτη τάς στιγμάς τής άναπαύ- 
σεώς του έν μέσω τή; άπεράντου βιβλιοθήκης του.

Είς ομιλητής αβρός εύχαρις, έχων τό θέλγον σκώμμα καί 
τήν λεπτήν ειρωνείαν ώς δπλον πρόσθετον τού λόγου του.

Είς αριστοκράτης τής ανατροφής καί τού γένους. Εις "Ελ- 
λην έμπλεως άπό μεγάλας οικογενειακός παραδόσεις οίκων πε
ριφανών τής 'Ελληνικής ιστορίας

Μία διπλωματική Ιδιοφυία, σπανία μεταξύ τών συναδέλφων 
τού, δυναμένη νά τιμήση, εξυπηρέτηση καί ώφεληση πάν 
έθνος, τό όποιον θά υπηρέτη.

Τοιούτος είς γενικός γραμμάς είνε ό ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΑ
ΔΙΟΣ καί τοιούτος ήρμοζε νά είνε ό πρεσβευτής τής 'Ελλάδος — 
ΕΕΟε καί κάθε άλλος πρεσβευτής τ^ς πατρίδας μας—είς 
τήν πρωτεύουσαν τής' Αγγλίας. 'Η πατρίς δικαίως δύναται ν' άνα- 
μένη παρ*  αυτού έργα άντάξια τής φήμης του καί τών μεγά
λων αρετών του.

τούτου έπί χρόνους μακρούς, κατόπιν πολλών αιώνων 
έγκαταλείψεως τής καλλιέργειας. ’Αλλά ποιαν τύχην έ- 
λαβεν δ’Ισλαμισμός;Κατόπιν καταπληκτικώνέπιτυχιών 
δ φανατισμός του έψυχράνθη, ή κινητήριος δύναμίς 
του κατεστράφη,δ προσηλυτισμός του έσβυσε καί δ λαός 
δστις τόν ήσπάσθη κατήντησεν έν σαπρόν μίγμα, χω
ρίς έθνικόν μέλλον" δ ίδιος (δ ’Ισλαμισμός) άποθνή- 
σκει μέ τούς σημερινούς δπαδούς του.

«'Όποιος ίλέλει έτι άποδείξεις.
— Πώς καταστρέφεται ταχέως έν έθνος.
■— Τό δποϊον δέν ελκύει ένθουσιασμόν . άπό τόν 

οίνον.
— Άλλά μόνον τήν σπάθην έχει σύμμαχον.
— Άς κυττάξη τάς χώρας τοΰ Τάγγου.
— Άς ϊδη τά έθνη παρά τό Βυζάντιον.
— Άς άκούση πώς μέ λυπηρότερον πάντοτε ήχον 

άγγέλλεται ή καταστροφή του.» θρηνεί δ Mirza 
Sehaffy, εΐς τήν άνατολικήν ποίησιν τοΰ Goethe.(*)

'Η άμπελος δμως έξηκολούθησεν νά θάλη καί ύπε- 
ρενίκησε τούς έχθρούςτης, ή δέ γερμανική πυγμή,δδη- 
γουμένη άπό οΐνοφιλεϊς άνδρας, κατετρόπωσε εΐς φο
βερούς άγώνας τούς Μωαμεθανούς καί έφύλαξε τάς 
χριστιανικάς μας χώρας καί μαζί των τήν έγχώριον 
άμπελοφυτείαν, άπό παντελή καταστροφήν.

01 φαρμακευτικοί μας οίνοι, διά τήν κατασκευήν 
τών δποίων άπαιτεϊται ιδιαιτέρως ή έλλειψις οξέων 
έπρομηθεύοντο άπό τήν Ανατολήν, έως τά τέλη τοΰ 
15ου αΐώνος.

'Υπό τών Ελλήνων αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου, 
ήκμαζεν ή καλλιέργεια τής άμπέλου ύπό τήν άμεσον 
έποπτείαν τών μοναστηρίων, δπου ή περιποίησίς της 
έφθασεν εΐς υψιστον βαθμόν, μεγάλαι δέ προμήθειαι 
Μονεμβασίας έστέλλοντο τότε ε’ς τήν Δύσιν, δπου 
εύρον χρήσιν εΐς τούς εύγενείς οίκους καί τά δημαρ
χικά ξενοδοχεία, ώς καί εΐς τά νοσοκομεία τοΰ κρά
τους.— Εΐς τήν αύτοκρατορικήν ’Επαρχίαν καί εΐς 
τούς Ιπποτικούς πύργους, εΐς τά άνάκτορα τών Δο- 
γών τής Βενετίας καί Γενούης, άπό τούς ψάλτας καί 
δδοιπόρους τοΰ μεσαιώνος, έψάλλετο καί έξεθειάζετο 
μέ τούς γλυκυτέρους φθόγγους δ οίνος τής Χίου, τής 
Κύπρου, έκ τής «χρυσής Ανατολής», πρό πάντων 
δμως δ της Μονεμβασίας.

01 μοναχοί τοΰ μεσαιώνος, οϊτινες· διέδωσαν τήν 
άμπελον άνά τήν Γερμανίαν, ώς γχωστόν ένοΰντες 
μέ τήν θρησκευτικήν των ιδιότητα καί άλλους κλάδους 
έπιστήμης, μάλιστα τήν ιατρικήν, — διηύθυνον

Ό οίνος μδίς άνυψόνει, 
M&c καθιστά κυρίαρχον.

(Goethe)

Καθ’ δλας τάς έποχάς δ οίνος έπαιξε μεγάλον ρόλον 
ως πάροχος αναψυχής και δυνάμεως, χαράς καί παρη
γοριάς.

Πολλοί τόν έπήνεσαν και τόν έ'ψαλον, άλλοι τόν 
έχθρεύοντο, και τ’ όνομά του συνδέεται μέ τάς τύχας 
τών λαών, άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τής 
σημερινής εποχής.

Ότε άρχίζουσιν αί πρώται ιστορικοί ειδήσεις, ά- 
κούομεν ήδη διά τόν οίνον και τήν άπόλαυσίν του. 
Μεταξύ τών αρχαίων θεών αντιπρόσωπον έχει τόν 
Βάκχον, τόν υιόν τοΰ Διός και τής Σεμέλης και 
ως τοιούτος έλατρεύετο ιδιαιτέρως. Αί έορταί τών ελ
ληνικών Διονυσίων ας έμιμήθησαν οί Ρωμαίοι εΐς τά 
Βακχανάλιά των, δεικνύουν τήν μεγάλην σπουδαιό- 
τητα ήν δίδουν οί αρχαίοι εΐς τήν καλλιέργειαν τής 
αμπέλου και τοΰ οίνου. Εΐς δλους τούς λαούς δέ, άπό 
τών Φοινίκων καί Καρχηδονίων—οϊτινες ήδη τά 550 
π. χ. έφεραν ιαματικούς οίνους εΐς τό έμπόριον— 
μέχρι τών Αιγυπτίων και Περσών, άπό τήν Όσυριν 
μέχρι τών βασιλέων τής Βαβυλώνος, άνευρίσκομεν 
τήν λατρείαν τοΰ οίνου εΐς ΰψιστον βαθμόν. "Αν καί 
δέν γνωρίζωμεν άκριβώς τόν τόπον τής γεννήσεως τοΰ 
Βάκχου (Διονύσου), αν πρέπη νά τόν άναζητήσωμεν 
εΐς τάς ’Ινδίας, ή παρά τόν Ευφράτην ή Τίγριν άδιά- 
φορον, μέ τήν καταγωγήν τοΰ άνθρωπίνου γένους 
συνδέεται στενώς και ή τοΰ οίνου.

Ό “Ομηρος καί δ Ηρόδοτος εκθειάζουν τόν τήν 
«καρδίαν εύφραίνοντα» οίνον, και.έξαίρουν τάς ιδιό
τητάς του, ή δέ 'Ιερά γραφή άναφέρει τήν ευλογίαν 
τής άμπέλου εΐς τήν Παλαιστίνην, δ δέ Σωτήρ τοΰ 
κόσμου έδωκεν εΐς τόν οίνον τήν προσήκουσαν θέσιν 
έν τφ 'Ιερώ Δείπνω πρός άνάμνησίν του. 'Υπήρξαν 
δμως κατά τούς επομένους αιώνας ισχυροί καί ένδο
ξοι εχθροί καί άντίπαλοι τής άμπέλου καί τοΰ οίνου. 
Ό Μωάμεθ έξερρίζωσεν δλοτελώς τήν άμπελον καί 
άπέστειλεν εναντίον αύτής τούς πιστούς του, ϊνα τήν 
καταπολεμήσωσιν ώς έκ τούτου δέ πολλαί εύφοροι εΐς 
οίνον χώραι τής’Ανατολής έστερήθησαν τοΰ προϊόντος

(II Ευχαρίστως δημοσιεύομεν τήν ύπό τοϋ F. vom 
Blihl, έν τφ φαρμακευτικό) περιοδικό) Suddeutsehe Ά- 
potheker Zeitung δημοσιευομένην πραγματείαν,ήτις έκτος 
τοΰ ένδιαφέροντος, δπερ παρουσιάζει, δσον αφορά τήν 
ιστορίαν τών φαρμακευτικών οίνων έν γένει άλλά καί δει
κνύει καί τήν κατανάλωσιν τών Ελληνικών οι) ων έν Γερ- 
μανίφ χρησιμοποιούμενων πρός θεραπευτικόν σκοπόν, 
καί ή εισαγωγή τών οποίων οφείλεται είς τόν έν Wurz
burg πρόξενον τής 'Ελλάδος κ. F. C. Oft.

(*)  "Ολοι οί στίχοι είς τό άρθον τοϋτο μεταφράζονται 
ά.τλώς, χωρ ίς μέτρον.
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1179μετά μεγίστης επιτυχίας τό έμπόριον τοΰ οίνου 
εις τήν Γερμανίαν. Πρό πάντων «οί Cyster- 
sienser» διέθετον μεγάλας άποθι^κας οίνου παρά 
τό U11I1 και συνετήρουν μέ αΰτάς τά μοναστήρια τής 
Βαυαρίας και Σουαβίας, ως μάς πληροφορεί παλαιόν 
έγγραφον τοΰ 1292.

Γνωστός δέ μοναχικός στίχος δηλοϊ ό'τι «ερυθρόν 
οίνον» ωνόμαζον τότε πάντας τους μεσημβρινούς 
οίνους, οϊτινες έθεωροΰντο πάντοτε ως περιέχοντες ια
ματικήν ιδιότητα.

Μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 1453, 
ή Γερμανία ήναγκάσθη νά προμηθευθη άλλαχόθεν 
τούς οίνους της. Οί λιμένες τής μεσογείου ήρημώθη- 
σαν, ή φυτεία τής αμπέλου κατεστράφη ως έπί τό 
πλεϊστον έν τή ανατολή ύπό τών Τούρκων. Τότε ή 
Πορτογαλλία, ή Μαδέϊρα, αί Κανάριοι νήσοι, ώς 
καί ή νότιος Γαλλία και Ουγγαρία έπρομήθευον τόν 
γλυκύν οίνον διά τήν φαρμακευτικήν. Καλοί οίνοι 
έγίνοντο τόσον ακριβείς, ώστε ητο αδύνατον είς τούς 
άπορωτέρους ν’ άγοράσωσιν έστω και μίαν φιάλην οί
νου ουγγρικού, Πόρτου ή Μαδέϊρα.—Τότε ήρχισαν 
αί διάφοροι νοθεύσεις, ώς μανθάνομεν καί άπό έν 
παλαιόν μεσαιωνικόν έγγραφον, καί δλοι έκεϊνοι οί 
οίνοι έχαιρον κακής φήμης. Πρός τό τέλος τοΰ 18ου 
καί κατ’ άρχάς τοΰ 19ου αίώνος τό καθεστώς ήλλαξεν 
έν ’Ανατολή. ‘Ο ένδοξοςκατακτητής τών Χριστιανών 
είχε καταστή πλέον ό « ασθενής άνήρ, » τά δέ μή 
μωαμεθ. θρησκείας έθνη άπέστησαν, καί έν πρώτη 
γραμμή οί 'Έλληνες, οϊτινες μετά τήν άπόκτησιν τής 
έλευθερίας των έπανήρχισαν τήν καλλιέργειαν τής 
άμπέλου, ζητοΰντες ούτω νά έπανακτήσωσι τήν πα- 
λαιάν των θέσιν έν τω σπουδαίοι τούτω κλάδο,) τής 
άγρονομίας. Ή μεγάλως άνεπτυγμένη καλλιέργεια 
τών (άμπέλων) τοΰ Ρήνου έχρησίμευσε πολλάκις ώς 
παράδειγμα άξιον μιμήσεως διά τήν 'Ελλάδα, δπου 
τό κλίμα πρό παντός έν ταϊς νήσοις είνε τοσοΰτον 
κατάλληλον διά τήν παραγωγήν τοΰ οίνου.—'Ύστε
ρον άπό πολλάς άποπείρας κατωρθώθή τέλος περί τά 
70 τοΰ περασμένου αίώνος νά έπαναληφθώσιν αί 
παλαιαί εμπορικά! σχέσεις μέτήν ’Ανατολήν, ώς πρός 
τό έμπόριον τοΰ οίνου. Υπάρχει δμως καί τήν σή
μερον ή άμιλλα τής παραγωγής, ήτις δέν σκέπτεται 
τήν ευτυχίαν τής άνθρωπότητος, άλλά μάλλον τό 
προσωπικόν υλικόν συμφέρον. Ούτω συγχρόνως μέ 
τήν είσχώρησιν τών οίνων τής 'Ελλάδος εις τήν πα- 
λαιάν χώραν τής εισαγωγής (τής Γερμανίας) έν τή 
Δύσει εΐσήλθον καί άλλοι «νεωτερισμοί», οί όποιοι 
άπό τήν ένδοξον φήμην τής Μονεμβασίας έλαβον 
τ’ όνομα, άλλ’ αύτό μόνον.

Μόλις λοιπόν ήκούσθη,δτι ολίγοι τινές οίκοι είσή- 
γαγον άληθινούς εύγενεϊς οίνους έξ 'Ελλάδος (εις 
Γερμανίαν), εύθύς διεχύθη χείμαρρος ημιτελών, κακών 
άπομιμήσεων, μέ δλας τάς δυνατάς ονομασίας, μέ 
άρχαιοπρεπή πτερά στολισμένος άνά τήν Γερμανίαν, 
ϊνα έπενθυμίση έκεΐ είς έτι χειρότερον βαθμόν τάς 
νοθεύσεις τής παλαιάς έποχής. Καί έκ τών καλών 
είσέτι οίκων εισαγωγής, πολλοί έπαυσαν τό έμπόριον 
των, άλλοι δέ έρτράφησαν πρός ετέρους κλάδους. Τό 
καλόν δμως, αν καί βραδέως, πολλάκις ευρίσκει 
τόν ορθόν δρόμον" ούτως γνωρίζομεν — μεταξύ 
τών μεγαλειτέρων καί άποκλειστικώς ελληνικούς οί
νους είσαγόντων καταστημάτων—έν πρώτη γραμμή, 
έν, τοΰ οποίου οί γνήσιοι «εύγενεϊς» έλληνι-

κοί οίνοι θεωρούνται παρ’ ήμϊν ώς έκεϊνοι οϊτινες 
έπαναφέρουν τήν παλαιάν φήμην τών άνατολικών οί
νων εις τήν παλαιάν των θέσιν καί μάς έδωσαν τά 
καλλίτερα συστατικά διά τούς φαρμακευτικούς οίνους : 
Είνε, δ άπό 35 περίπου έτών εργαζόμενος οίκος 
Friedr. Carl Ott τοΰ Wurzburg. "Ο,τι λείπει 
είς τούς πορτογαλλικούς, ισπανικούς καί ούγγρικούς 
οίνους διά τήν κατασκευήν τών ιαματικών οίνων, τό 
άναπληροΰν εις ύπέρτατον βαθμόν οί ελληνικοί οίνοι 
του Ott καί υπερβαίνουν τούς μέχρι τοΰδε είς χρήσιν 
δυναμωτικούς εις φωσφατίνην, ορθήν άναλογίαν οι
νοπνεύματος, εύχάριστον γεΰσιν καί εύθυνότητα, έκ- 
πληρόνουν έντελώς τάς άπαιτήσεις, ας θέτει ή έπίση- 
μος φαρμακοποιία (έν Γερμανία) εις τούς ιαματικούς 
οίνους" είνε ή έκπλήρωσις εκείνου, τό όποιον έζητήθη 
έπί πολύ ματαίως εις τήν θεραπευτικήν.

’Άν καί δέν γίνεται χρήσις πλέον σήμερον τής οί- 
νοθεραπείας, δπως κατά τόν 18ον αιώνα ύπό τοΰ 
περιφήμου καθηγητοΰ ΐατροΰ Hoffmann, μ’ δλα 
ταΰτα καί νΰν σπουδαίοι σύγχρονοι ιατροί ώς ό Nus- 
baum έκ Μονάχου κ. ά. γνωμοδοτοΰν δτι οί ούτω 
κατεσκευασμένοι οίνοι είνε κατάλληλον μέσον πρός 
έξέγερσιν τών δυνάμεων τοΰ σώματός τε καί πνεύμα
τος, ώς μέγα βοηθητικόν διά τήν πέψιν καί ώφέλι- 
μοι διά τήν άποβολήν (έκκρισιν) άχρήστων ουσιών 
διά τοΰ δέρματος, τών νεφρών καί τοΰ πεπτικού σω- 
λήνος, τοιουτοτρόπως δέ θά καταλάβωσι τήν πρωτί- 
στην θέσιν μεταξύ τών ιαματικών καί φαρμακευτικών 
οίνων.—’Άς περατώσωμεν τήν μικράν έκθεσιν μέ 
τούς στίχους τοΰ Schiller :

— Πιέ το δλον, τό κύπελλον τής λήθης, 
— Καί λησμονεί τόν μεγάλον πόνον !
— Τί λαμπρόν είνε τοΰ Βάκχου τό δώρον, 
— Βάλσαμον διά τήν ραγισμένη καρδιά !

A. X. Δ.

Προκειμένου δ κ. Σπυρ. Δε-Βιάζης νά συνέχιση τήν 
περισπούδαστον καί λίαν ένδιαφέρουσαν μελέ

την του «Περί τών Διαπρεπών Έλληνίδων κατά τόν 
ΙΘ Αιώνα» παρακαλοΰνται αί 

ΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ο’ικογένααι αί συνδεόμενοι μετά 
τών διαπρεπών καί εύπαιδεύτων 

γυναικών Μπέτσου, Σούτσου, Σαμαρτζίδου, Άλ- 
ταμούρα, Παπαρρηγοπούλου, Οικονόμου έξ 

Οικονόμου, αϊτινες διεκρίθησαν διά τήν πνευματικήν 
των άνάπτυξιν καθώς καί αί οίκογένειαι αί συγγενεύ- 
ουσαι μέ τάς διαπρεψάσας γυναίκας τοΰ άγώνος, ήτοι 
μέ τήν Μαυρογένους, τήν Μάνου, τήν Μπουμπου- 
λίναν, τήν Ραλλοΰ Μουρούζη, τήν Μαυρομιχάλη, τήν 
Βάσου καί λοιπάς ά'λλας γυναίκας διακριθεϊσας έπί 
παιδεία ή πατριωτισμό) νά εύαρεστηθώσι ν’ άποστεί- 
λωσιν είτε εις τά γραφεία τής 'Ελληνικής Έπιθεω- 
ρήσεως είτε είς τόν έν Ζακύνθω κ. Δε-Βιάζην πάν δτι 
δύναται νά συντελέση δπως έξαρθη τό έργον των καί 
γ'νωσθή έπαξίωςή δράσίς των καί ή άξια των.

Εύχαρίστως θά δημοσιευθώσι καί αί εικόνες των 
άν σταλώσιν αύται κατ’ ευθείαν είς τό γραφέϊόν μας,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

ΤΟ ΨΕΜΠΑ ΤΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ

Πάνω στό έρημο βουνό
Πάνω στό έρημο βουνό, μιαν άτσιγγάνα, 
αντάμωσα μιά μαύρην άτσιγγάνα 
πάνω στό έρημο βουνό.

Μοϋ ρίξε τά χαρτίά, 
μοΰ ρίξε τά χαρτίά τά στοιχειωμένα 
Καί μοΰ πε : «καρτερά στά ξένα» 
χαί μοΰ πε : »λαχταρά, στά ξένα 
κείνη πού σ’ αγαπά.»

—Περνούσαν στό βουνό, άσπρη άρμονία, 
κάτασπρο σύννεφο, τ’ άρνάκία’ 
καί τραγουδούσανε σάν λιτανία 
τά όλόχρυσά τους κουδουνάκια ...—

Μοΰ ρίξε τά χαρτίά, 
μού ρίξε τά χαρτίά τά στοιχειωμένα
Καί μού πε : «άρρώστησε στά ξένα» 
καί μού πε «χάθηκε στά ξένα 
κείνη πού σ’ αγαπά ...»

Πάνω στό έρημο βουνό
βουβή καί μόν.,, έμεινε ή μαύρη άτσιγγάνα. 
Καί τών χαρτιών τό ψέμα συμπληρώνει, 
μία βαρειοστέναχτη καμπάνα....

ΤΕΛΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ

Ή συναυλία τοΰ κ. Μανώλη Καλομοίρη ύπήρξε 
μουσικόν γεγονός.

Ή «Ρωμαίϊκη σονίτα» διηρημένη είς πέντε μέρη 
είνε ένα μεγάλο συμφωνικό ποίημα τοΰ όποιου ή έμ- 
πνευσις ξεκινά άποκλειστικώς άπό έλληνικά έπεισόδια 
ή θέματα. Τό «Παραμύθι της γρηάς» μ’ ένα συμφω 
νικον πλούτον πρωτάκουστον, τό «Παιγνίδι», ό «Έ- 
ρωτόκριτος» καί δ «Χορός» μέ τάς μουσικάς φράσεις 
τάς χρωματισμένας τόσον ζωηρώς συνεκλόνισαν βαθύ
τατα τδ έκλεκτόν άκροατήριον τό δποϊον συνέρρευσε 
ν’ άκούση τόν Έλληνα συνθέτην, άλλά τό τελευταϊον 
μέρος της συμφωνίας τό «Παλάτι» έπροξένησε κατά- 
πληξιν.

Είνε γνωστόν δτι ή μουσική μαζύ μέ τήν άρχιτε- 
κτονικήν άποτελοΰν τήν έκφραστικήν (expressive) 
μορφήν της τέχνης σύμφωνα μέ τήν κλασσικήν διά- 
κρισιν τήν δποίαν έπέβαλεν ή αισθητική τοΰ Ταίν.

Άλλά πολλοί μεγάλοι συνθέται έζήτησαν νά δώ
σουν είς τήν μουσικήν μία ποιό έντατική, ποιό ύλική 
μορφή, ή δποία φθάνει μέχρι τοΰ βαθμοΰ ώστε καί αυτή 
ή μουσική νά γίνη ικανή νά μιμηθή τήν φύσιν.

Καί δ κ. Καλομοίρης μάς έδωσεν ισχυρόν δεί
γμα της μιμητικής (imitative) μουσικής. Αί συγ- 
χορδίαι τών βιολιών μέ τή ρυθμική παρεμβολή τών 
βαρυτέρων ήχων έδιδον τέλεια τήν άκουστικήν εικό
να τοΰ ρόχθου τών κόμεσα είς τά δποϊα δ τεχνίτης 
τοΰ τραγουδιού έσώρευε τους βράχους καί δταν τά θρι
αμβευτικά φινάλε μέ τήν έπανάληψιν τοΰ θεμελιώ
δους μοτίβου άπό τά χάλκινα έξέσπασαν καί έπεφοί- 
τησαν ωσάν λαίλαπες είς τήν άρμονισμένην ψυχήν 
τών άκροατών τό μυθικό παλάτι άνέδυσε σάν φαν
ταστική άτλαντίς μέσα άπό τήν θάλασσαν τών ήχων 
είς τήν δποίαν έκυλίοντο διαδοχικώς οί άπαλώτεροι 
τόνοι τών βιολιών καί οί βαρβαρικοί διοννοιασμοί τών 

χάλκινων, αί μυστικαί κραυγαί τής άγαλλιάσεως 
τοΰ δημιουργοΰ τεχνίτη.

Ή είσοδος τών δούλων μέ τά δώρα τοΰ ρήγα άπό 
τόν «Μαυριανό» μελόδραμα τοΰ συνθέτου τοΰ δποίου 
ή ύπόθεσις έχει έξαχθή άπό τό γνωστό δμώνυμο δη
μοτικό τραγούδι έξετυλίχθη μέ μίαν νωχέλειαν έκτά- 
κτως υποβλητικήν καί ή εισαγωγή είς τήν «Στέλλα 
Βιολάντη» έδωσε ένα τέλειον μουσικό χαρακτηρισμό 
τής λυρικής άγωνίας τής φυλακισμένης κόρης ποΰ 
διετήρει άκόμη θαλπερή τήν άνάμνησιν τοΰ «άνα- 
ξίου άγαπητικοΰ».

Ό «’Αργαλειός» τοΰ Έφταλιώτη,ή «Έληά» τοΰ 
Παλαμά καί ή «Στυλιανή» τοΰ Πάλλη είνε άπό τάς 
ίσχυράς έμπνεύσεις είς τάς δποίας δ κ. Καλομοίρης 
κατώρθωσε νά συλλάβη τήν σεραφική ψυχή τοΰ έλ- 
ληνικοΰ λαοΰ ποΰ μύρεται μές στό ποιμενικό σου- 
ράβλι. Άλλά «ή Γρηά Ζωή» τοΰ Παλαμά, ένα τρα- 
γοΰδι ποΰ κλείνει δλη τήν άνίατη νοσταλγία, δλον 
τόν παθητικό ρεμβασμό, δλο τό κλάμμα καί δλο τό 
μάραμμα τής άνθρωπίνης καρδίας συντροφευμένο μέ 
μίαν σοφωτάτην ένορχήστρωσιν έστάλαξε σάν μία μα
γική σπουδή, σάν μία βασκανία καί σάν ένα φίλτρο.

Ό κ. Καλομοίρης άπέδειξεν δτι είνε maitre con
tra pontiste ύπέροχος.—Ή έμπνευσίς του καθαρή 
καί διαυγής συνθετίζουσα τό γνήσιον έλληνικό μέ το 
ξενικό μέλος βοηθουμένη άπό μίαν έντελεστάτην 
γνώσιν τή; δρχήστρας θά τόν δδηγήση άσφαλώς είς 
τάς μεγάλας συνθέσεις.

Τήν μουσικήν περίοδον έγκαινίασεν ή πρώτη συν
αυλία τής δρχήστρας τοΰ ’Ωδείου είς τήν δποίαν έ- 
παίχθη ή μεγάλη συμφωνία Sgambari τοΰ μεγα- 
λειτέρου νεοϊταλοΰ συνθέτου συμφωνιών καί τό Sie- 
qfrid-Idyll τοΰ Wagner. Καί ήτο μία άπό τάς 
έκλεκτοτέρας καλλιτεχνικάς άπολαύσεις αί δποϊαι δια
κόπτουν τήν μονοτονίαν καί τήν μετριότητα τών 
κοινών θεατρικών παραστάσεων. 'Η τελευταία συν
αυλία τοΰ ’Ωδείου άφιερώθη άποκλειστικώς είς έργα 
τοΰ Beethoven. Ό κόσμος δ δποΐος κατέχλυσε τό 
Δημοτικόν έχειροκρότησε έπανειλημμένως τήν άρι- 
στοτεχνικήν έκτέλεσιν τών καθηγητών καί τής δρχή- 
στρας.

Γ. Σ"

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Μέ ιδιαιτέραν χαράν άναγγέλλομεν τούς αρραβώνας τής 
ήμετέρας έν Λάρνακι αντιπροσώπου Δοί Ελένης Χατζηλοΐζου 
κόρης πεπροικισμένης μέ άφθονα τά δώρα τής ευφυΐας, τής 
καλλονής, τοϋ πατριωτισμού καί τής αρετής μετά τοΰ άρί- 
στου έμπορου τής πόλειυς κ. Ιωσήφ Ποΰρτζη. ’Αποστέλλει ή 
Έλλην. Έπιθεώρησις είς τήν καλήν φίλην της τάς πλέον 
ειλικρινείς καί θερμάς εύχάς ύπέρ τής ευτυχίας της.
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Έξέπνευοε και ό τελευταίος μην τοΰ έτους 1910, τό 
όποιον ύπήρξεν αξιοσημείωτοι’ κατά τοΰτο κυρίως, 
δτι έπραγματώθη κατ’αύτό ή ιδέα τής Διπλής ’Ανα
θεωρητικής Βουλής, ήτις υπήρξε διέξοδος τής δημι- 
ουργηθείσης επαναστατικής καταστάσεως έν τή χώρα. 
Ό μήν Δεκέμβριος παραδίδει είς τόν διάδοχόν του 
τήν ΰπαρξιν ’Αναθεωρητικής Βουλής, άπό τής οποίας 
απορρέει τώρα και έφ’ ής στηρίζεται μία κυβέρνησις 
ισχυρά, εκπροσωπούσα πράγματι τό δόγμα τής 
λαϊκής κυριαρχίας, ή άνορθωτική Κυβέρνησις τοΰ Ε
λευθερίου Βενιζέλου.

Κατά τόν μήνα τοΰτον ή Άνορθωτική Κυβέρνησις 
εξακολούθησε τό έργον τής μελέτης καί άνασυντά- 
ξεως. ’Υπήρξε κατ’εξοχήν μήν προπαρασκευαστικής 
εργασίας, ήτις λαμβά,νουσα τήν μορφήν τοΰ πράγματος 
καί τοΰ νόμου θέλει άσφαλώς καί κατά τό δυνατόν 
ανακαίνιση τους διαφόρους κλάδους τής Δημοσίας 
υπηρεσίας, οΰς πρότερον ελυμαίνετο ή κατάχρησις 
καί ή άναργία. *Η  αίστηρά απονομή τής δικαιοσύνης, 
ή άνασύνταξις καί άποκατάστασις τής πειθαρχίας τοΰ 
στρατού, ή βελτίωοις τής δημοσίας ασφαλείας και τής 
δημοσίας ΰγιείας, καί ή πλουτοπαραγωγική ένίσχυοις 
καί εκμετάλλευσις τής χώρας, είναι θέματα τής προ
παρασκευαστικής ταύτης εργασίας ής ή δροσερά πνοή 
ήρξατο ήδη νά ψαύη τό πρόσωπόν τοΰ ελληνικού λαοΰ.

-Ϋ-
Έκ παραλλήλου δμως παρετηρήθη κατά τό διαρ- 

ρεΰσαν διάστημα τοΰ μηνός τούτου καί τις επιτήδεια 
πολεμική κατά τών αρχών καί τής πορείας τής κυβερ
νήσεως ταύτης. Είναι ή κραυγή τής δργής τών ήττημέ- 
νων, τών βλαβέντων, τών δυσηρεστημένων, ή όποια 
λαμβάνουσα μορφήν έπιτετηδευμένου έλέγχου έκσπα 
είς έπίκρισιν κυβερνητικής άνεπαρκείας. ’Υπολογίζουν 
έπί τών άδυναμιών καί τοΰ αψικόρου τοΰ Έλλην. Λαοΰ 
δν ουτω διεπαιδαγώγησαν μέχρι τοΰδε. Καί ζητούν 
νά τόν παρασύρωσιν είς έλάττωσιν εμπιστοσύνης 
πρός τήν νέαν Κυβέρνησιν, ήτις χθες έτι άπέρρευσεν 
εκ τής ψήφου τοΰ Λαοΰ καί ήτις μόλις ήρχισε νά άνα- 
λαμβάνα τάς ήνίας τοΰ Κράτους.

-φ·
Άντιθέτως ό εύρωπαϊκός τύπος και τά ’Ανακτο

βούλια τής Εύρώπης περιβάλλουοι μέ πλήρη εμπι
στοσύνην τήν Κυβέρνησιν Βενιζέλου, τάς προσπάθειας 
καί τό πρόγγραμμά της. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι 
τήν στιγμήν ταύτην απαοα ή Ευρώπη τυγχάνει οΰσα 
Βενιζελική. Τοΰτο αποτελεί τό πολυτιμότερου κεφά- 
λαιον τής ελληνικής πολιτικής. Ή χώρα ήμών έχει 
μεγίστην ανάγκην τών συμπαθειών τής Εύρώπης καί 
τής εμπιστοσύνης, ήν Αΰτη δύναται νά στήριξη είς τό 
έν Έλλάδι εξελισσόμενοι’ νέον καθεστώς. "Οσον καί 
αν φανταζώιιεθα τό έναντίον, ημείς οί μικροί Λαοί 
διατελοΰμεν ΰπό τήν κηδεμονίαν τ·ής Εύρώπης, καί τά 
έξωτερικά ήμών ζητήματα δέν δύνανται νά εύοδοθώ-

Τύποις ·Αυγής ‘Α&η·

σιν έφόσον δέν παρακολουθοΰνται καί ΰπό τής πρός 
ήμας έμπιστοσύνης τών ισχυρών τής γής. Ή έμπι- 
στοσύνη αΰτη ΰφίσταται κατά τό δυνατόν σήμερον. 
’Αντί έξασθενήσεως ας ζητήσωμεν τήν έκμετάλλευ- 
σίν της.

Τοΰτο θά κατορθωθή δταν στηρίξωμεν ώς οϊόν τε 
πλειότερον τό νέον καθεστώς. Χρειάζεται πολιτική πει
θαρχία, υποταγή καί σεβασμός πρός τάς καθεστηκυίας 
Άρχάς, έμπιστοσύνη πρός τό νέον καθεστώς. Χρειά
ζεται νά άναμένωμεν νά κρίνωμεν έκ τών άποτελε- 
σμάτων καί ούχί έκ τών προτέρων διά προκαταλή ■ 
ψεως, δπως έππευχθή τό κοινώς ποθούμενον, ή 
πραγματική Άνόρθωσις.

-Ϋ'
Ή Κυβέρνησις Βενιζέλου έκπροσωπεΐ σήμερον τήν 

κατ’ έξοχήν ιδέαν τής Άνορθώσεως. Αύτή διετύπωσε 
καί έπέβαλε έν αληθινόν πρόγγραμμα Άνορθώ
σεως. Ήρχισεν ή Έπανάστασις άνοργάνωτος. Εΰρε 
διέξοδον εις τήν ’Αναθεωρητικήν Βουλήν, άνευ πάλιν 
ώρισμένου προγράμματος. Άλλ’ έκ τής Αναθεωρη
τικής Βουλής άπέρρευσεν ή Κυβέρνησις Βενιζέλου, καί 
έκ τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου άπέρρευσεν έν άρτιον 
πρόγραμμα Άνορθώσεως, μέ αρχήν, μέ τέλος, μέ 
σκοπόν, μέ θετικότητα και μέ πατριωτισμόν.

Ένισχύσωμεν λοιπόν τήν νέαν κατάστασιν καί άνα
μένωμεν μετ’ έμπιστοσύνης τά άποτελέσματα. Ούτως 
έργάζονται καί πολιτεύονται οί προοδεύοντες εύρωπαϊ- 
κοί λαοί.

Εν. Ζ.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

— Πανηγυρικός Λόγος εκφωνηθείς ύπό τού εύπαιδεύ- 
του κληρικού κ. Ίεξ. Βελλανιδιώτου Αρχιμανδρίτου τής έν 
Τεργέστη εκκλησίας τής έκεϊ Ελληνικής τών ’Ορθοδόξων 
Κοινότητος,έπί τή έπετείω έορτή της, έξεδόθη είς κομψόν το- 
μίδιον, Ό Λόγος ούτος εινε ύμνος αληθής πρός τήν έλλη- 
νικήν ιδέαν.

— Νέον Πνεΰρα· Έξεδόθη τό τεύχος τυύ Δεκεμβρίου μέ 
ΰλην ποικίλην καί ένδιαφέρουσαν. Περιεχόμενα : Εκατόν- 
ταετηρίς Βερολινείου Πανεπιστημίου. — Πινελιές.—Τό Άρχ. 
Μουσεϊον Κ)πόλεως, Άθηνάς Γαϊτανοπούλου. — Γράμματα 
άπό τάς Αθήνας κτλ. κτλ.

— "Αρπα. Νέον περιοδικόν ήρξατο έκδιδόμενον έν Αρ
γεί ύπό τόν ανωτέρω τίτλο.ν Είνε δεκαπενθήμερον. Εύχό- 
μεθα εύδοκίμησιν*  θεωρούμεν δέ αρκετήν πρόοδον τών’Επαρ- 
χιών μας τήν συντήρησιν τοιούτων οργάνων.

— ΤΙ Αγωγή. Αί εύπαίδευτοι δεσποινίδες τής Σμύρνης 
Δ. καί II. Λασκάρεως—έξ ών ή δεσπ. Πολύμνια πολύτιμος 
καί τακτική συνεργάτις τής Έλλ. Έπιθεωρήσεως — μετέφρα- 
σεν έκ τού ’Αγγλικού τό πολύκροτον σύγγραμμα τού Έρ. 
Σπένσερ ή «’Αγωγή.» Ή αύτή άνθηρότης καί άπαλότης ύφους, 
ή αύτή εύστροφία τής έκφράσεως ήτις χαρακτηρίζει πάν έρ
γον τού καλάμου τών δεσποινίδων Λασκάρεως άφθονεί καί 
είς τήν μετάφρασιν ταύτην ήτις καθίσταται οΰτω πολύτιμον 
έφόδιον διά πάντα φιλομαθή.

Αποστο λοπούλου

LA GRANDE FABRIOUE I

S. STEIN 
PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILLEUR MARCHE 

---- ——-------- ----------

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTSROBES, M ANTE AUX ETC. POUR DAMES & FILLETS
BONNETERIE, CKEMISERIE, PARFUMERIE, GANTERIE, MERCERIE, 

UNSERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE
CHAUSSURES, ARTICLES DE voyACE ETC- ETC-

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, SALONIQUE, CON- 
• STANTINOPLE (CALATA ET STAMPOUL)· 
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ΜΕΓΑ ΕΡΓΟ2ΤΑ1ΙΟΝ
Σ. ΣΤΕΙΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ EN TH ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ 
» ·<

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΑΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ
EIQM ΠΛΕΚΤΙΚΜΣ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EICH 

ΨΙΛΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ EICH ΕΣΩΡΡΟΥ^ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ ,
ΕΐαΚ CEPMATINA, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICM TASEIUOy. ΚΤΛ. ΚΤΛ.

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

\ _■------------ ·ι— — - —.



ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ
■KBAIABWIKOS ΙΔΡΥΜΑ

—ΠΞΖΧΤ -2\.ΟΞΞΕΠ^Τ.2^-22ΣΖ! ^-·
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΟΔΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (ΜΕΓΑΡΟΝ I ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΑΟΥ)

s.n.g.n.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΠΟΡΕ;! Π'ΧΤΙΜΑ.ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑ9ΗΜΑΤΩΝ
Κ. ΠΑΝΑΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εινε γνωύτή άπό έπταετίας τον Δοαγατάείον έν Πειοαιεΐ ή εργασία έν τή έγκυ- 
κλίω παιδεύσει, έν ταϊς ξε'ναις· γλώσσαις και έν τή πρακτικωτε'ρα διδασκαλία. Τήν 
εργασίαν ταύτην νοών νά μεταδώσει ό πρώην γυμνασιάρχης· Διευθυντής· αύτού κ. 
Ίάκ. X. Δραγάτσης· είς ευρΰτερον κύκλον έρχεται είς τάς ’Αθήνας άπό Σεπτεμβρίου 
μέ τήν πανοπλίαν τής ΰγιοϋς έν πάσι παιδεΰάεως, ύπό τήν σημαίαν τής προπαρα- 
σκευής πρώτον καί κυριώτατα χρηστών ανθρώπων, χρηστών πολιτών.

Προσωρινόν γραφεϊόν μέχρι τής 1ης Σεπτεμβρίου :
ΕΝ ΟΔΩι ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΩΘΕΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ -ΆΒΕΡΩΦ,,

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
προκΰπτοΰσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων 
μέ βιβλιάριου 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι-

Διευθυντοΰ τής Άνωτέρας Πρακτικής Εμπορι
κής Σχολής Πειραιώς καί τής ειδικής Μονο

ταξίου Λογιστικής Σχολής.

ΕΦθΑΧΑΝ

οί αναπαυτικότατοι κορσέδες a la Parisienne, οί κα- 
θιστώντες τά σώματα άγαλματώδη, συμφώνως μέ τάς 
σημεοινάς απαίτησης τής Μόδας, εις τοΰ κ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΈρίΛ,οϋ <3i>

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔηλοποιεΤ
on, έκτο τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ' αύτάς είς κυκλοφορίαν 
καί δ τέρα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100 εκατόν δραχ
μών, νέου τύπου, πλάτους 87 χιλιοστών και μήκους 178 
χιλιοστών τοϋ μέτρου, διακρινόμενα διά τών εξής κυριωτέ- 
ρων γνωρισμάτων.

Πρόσοψις
Ή πρόσ'ψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις α’Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος» κάτωθι δέ ανιών καί έν τφ μέσω έν πλαισίω 
πεποικιλμένφ διά δαντελλοειδούς ποικίλματος τόν αριθμόν 
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τούτον έν με- 
λανφ πλαισίφ σχήαατος ταινίας τάς λέξεις *δραχμαί  εκα
τόν» διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερή ή υπογραφή τοϋ ταμίου τής 
Τραπέζης, έν τφ μέσω ή τοϋ Διοικηιού καί δεξιά ή τοϋ 
Βασιλικού 'Επιτρόπου., τεθειμένοι αί μέν δύο πρώται διά 
σφραγιστήρος, ή δέ τελευταία ίδιοχείρως.

’Αριστερά τοϋ γραμματίου εϋρηται έν πλαισίω σχήματος 
κυκλοτερούς ή είκών τού ίδρντού τής Τραπέζης Γ. Σταύρου, 
δεξιή, δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.

Ή πρόαοφις χρώματος ιώδους πλαισιούται ναό δαντελ- 
λοειδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

’Οπίσθια δψις
Ή οπίσθια δψις^ πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλο- 

ειδοϋς ποικίλματος, φέρει έν τώ μέσφ εικόνα τού σωζομέ· 
νου αρχαίου αγάλματος τής Είρηνης φερούσης τόν Πλούτον, 
ώς άναγινώσκεται καί έπί τοϋ βάθρου αυτού διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

‘Εκατέρωθεν τοϋ αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται έν θυ- 
ρεοϊς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 1' 0, ύπ' αύτό 
δέ σημειούται ή εκδοσις διά τών λέξεων *εκδοσις  έννάτη», 

Έν ’AOiJvai; τη 15 Δεχεα.€ρ*ου  {910.
Ό Υποδιοικητής

A. I. Β ΑΛ ΑΩΡ I Τ Η Σ

μάς τών άπλών εισιτηρίων.

Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον Εισιτήρ.

Βιβλιάρ.

■ Άργος Εισιτήρ.
Βιβλιάρ.

» Τρίπολιν Εισιτήρ.
Βιβλιάρ.

» Μ.γαλόπολιν Εισιτήρ.
Βιβλιάρ.

» Κυπαρισοίαν Εισιτήρ. 
Βιβλιάρ.

» Άκράταν Εισιτήρ.
Βιβλιάρ.

> Πάτρα; Εισιτήρ. 
Βιβλιάρ.

» Πύργον Εισιτήρ.
Βιβλιάρ.

Έκ Πατρών

Διά Πύργον Εισιτήρ. 
Βιβλιάρ

» Λτχαινά ΕΙσιτήρ- 
Βιβλιάρ.

» Αϊγιον Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

• Κόρινθον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας Είσιτήρ- 

Βιβλιάρ.

» Ναύπλιον Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ.
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9.65 8.05 4.85

9.50
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Γ ραφίον)

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΑΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΓΑΤΡΟΣ

3-ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ-3

Ιον) Α' Βαθμίς «’Εγκυκλοπαίδειας ’Εμ
πορικής Μορφώσεως» Δρ. 10. Διά 
τούς συνδρομητάς «’Εμπορίου».Δρ.

2ον) Β' Βαθμίς «’Εγκυκλοπαίδειας ’Εμ
πορικής Μορφώσεως» καί τό «Έμ
πόριον» Γ'.Έτους (Συνδρομή έτησία 
1910-1911)............................... ·. »

3ον) «Τό Έμπόριον» Β' “Ετους................. »
4ον) «Τό Έμπόριον» Α' Έτους................. »

Έαωτ. Έΐωτ 
8 Φρ. 8

7 · 8
7 » 8
7 » 8

Δρ. 29 Φρ. 32

Εις τούς Άγαράζοντας δλην τήν σειράν χορηγεί
ται έ'κπτωσις 10 °/0-

"Αμα τή λήψει τοΰ αντιτίμου πέμπονται έπί συ- 
στάσει ελεύθερα ταχυδρομικών εξόδων.

Δωρεάν στέλλονιαι κανονισμοί καί προγράμματα 
άμφοτέρων τών Σχολών, ώς καί Άγγελίαι, πίνακες 
περιεχομένων «’Εγκυκλοπαίδειας» καί Εμπορίου» 
κλπ. 'Οδός Νοταρά 68, έν Πειραιεϊ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΑΙ (Σοφόκλειον)

60
Οί καλλίτεροι Αίληναϊοι ιατροί μεταξύ τών οποίων οί κ. κ. Μαγγινας, Βάφας, Ζαιμης, Αουρος, 
Καλλικοΰνης, Ιίαλλιοντζής, Μαλανδρίνος, ΙΙαπαβασιλείου, Βλαβιανός, Γκίζης, 
Τονφεξής, Κυταριόλος, Μπίστης, Πούμπουρας, Σωτηριάδης, Τσάκωνας, 
Φαραντατος, Καπρουλάς, Ρόκκος, Κανε'λλης, Σκάσης, Άραβαντινός, ’Αντωνίου, 
Κεφαλόπουλος, Νικολοΰδης, Άσιμής, Δεδούσης, Σακόρραφος, Ααμπίκης, Καΐρης, 
ΙΙρωτοπουλος κλπ. Συνιστονν δι" επιστολών των

ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΑΡΙΖΗΣ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΣΑΓΕΖΙ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ( ΣΤΟΑ αρςακειου 17—21)

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τους δδόντας σας, άλλά προλαμ
βάνετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων, 
τών ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών βρόγ
χων, τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικοΰ συστήμα
τος, πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπι- 
στήμονα δδοντοϊατρόν κ*.  ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί 
τρεις σκευασίαι ’Ελιξίρια, Όδοντόκονις κάί 
Αδαμαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.

Διά τοΰ Έλιξηρίου παύει ή οδονταλγία 
καί-ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί 

άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ Ιδίφ ΛντΙ 2 δρ. τδ φιαλίδιον.

3 — Κοραή — 3

AVIATION
Un jenne homme Frangais, ayant lon

gue pratique dans la constructions et les 

essais d’aeroplanes de tous systemes ; 

coniine niecanicien, metteur au p6int, et 

pilote.
Demande, soit emploi dans la mecani- 

que en Grece, ou coinmanditaires pour la 

construction de divers aeroplanes de son 

invention,—Pour renseignements Ecrire : 
Foulon Heury Aviateeu 24 Rue Ferdinand 

Fabre a Paris.
(pranee)



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΑΡΧ. 50,000,000 - ΑΠΟΟΕΜΑΤΙΚΟΝ ΑΡΧ. 10,275,0 0 0

ΗΔΡΑ ΗΝ Τ'. Θ Η Ν A 1 Σ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ I Έν lie ιράιεΐ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τριπόλει, Ιίάλω χαί Λαρίσαη.
ΕΝ ΚΡΗΤΗιΙ Έν ΧανΙοις, Ήραχλείω χαί ΡεΟύμνω.
ΕΝ ΤΟΎΡΚΙΑι I Έν Κωνσταντινουπόλει ("Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), έν Άμισω, 

Τραπεζοϋντι, Κερασοΰντι, Σμύρνή, Νεραίνν,, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη, "Ιωαν- 
νίνοις χαί Χίω.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι Έν ’Αλεξάνδρεια, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Midaii), Καίρω, (Μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικίρ Mousky), Ζαγάζιχίω χαί Μανσούρα.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι (Ν» 22 F encliurcli Street) έν Αεμεσώ (Κύπρου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1910
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαθέιίιιια :
Έν τώ Ταμείο» καί παρ’έγχωρίοις Τραπέζαις...............................................Δρ. 14,460,142.05
11αρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτοφυλακίω ’ 20,521,691.80

Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων.......................................................................................
ΊΙγγυηιιένοι λογαριαθιιοί :

Έπί ένεχύρφ χρεωγράφων................................................................. . Δρ. 59,740,065.78
Δι’ έμπορικών καί άλλων εγγυήσεων....................................................................... > 58,304,578.40
Έπί υποθήκη ακινήτων................................................................. . . » 10,574,475.10

Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί................................................... .............................
Όμολογίαι Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων 'Εταιριών. 
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια................................................................. . . . .
Συμμέτοχα! εΐς έπιχειρήσεις................................................................. . . . .
Κτήματα Τραπέζης................................................................................ . . . .
"Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων. . . . .

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Εταιρικόν................................................................................  Δρ
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικύν...................................................  »
Άποθεματικύν Πρόνοιας.........................................................................  »
Καταθέσεις....................................................................................................................... Δρ. 96,107,303.54
Ταμιευτήριον.................................................................................................................... 13,611.718.76 »
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί...........................................................................................................................
"Υποκαταστήματα................................................................................................................................................................
Εξωτερικοί λογαριασμοί................................................................................................................................................ »
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα..................................................................................................................»

'Ο Γεν. Διευθυντής , Δρ.
Ο Διευϋ. τοϋ Λογιστηοου

31,982,033 85 
31,956.289(22

128,619,119;28

30,651,695'18 
14,617.557(43
9,070,880130
3,391,827 20
4,812,382'89

980,670(48
256,082,455,83

50,000,0001 —
5,275,000 — 

• 5,000,0001—

109,809,022(30
32,4 36,683'16
5,612,299(45

39,107,042(70
8,842,408(22

256,082.455,83

‘Π Τράπεζα ‘Αθηνών έκτελεϊ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμ- 
πορευμάτων. ’Ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς ήγγυημένους 
τικής καί εμπορικής έπιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτου;
καιωμάτων. ’Ενοικιάζει χρωματοκιβώτια εί<
πληρώνουσα τόκον ΐ 3 0/ο

3 'it %
4 %
5 °-0

Διά τάς εις τό Γαιιιεντήριόν της, 
σκοπών, πληρώνει τόκον 4 θ(ο·

καί έν γένει άναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζι- 
; όρους. Δέχεται χρεόγραφα πρός φύλαξιν άντί ελάχιστων δι- 

ιύιωτας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων εΐς χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια 
εΐς —·"■--- '
διά

πρώτην ζήτησιν 
καταθέσεις έξ μηνών

β 
8 
Μ

λειτουργούν καθ' έκάθτιιν, καταθέσει.ΠΛΟΪΤΟΕ |
ΔΕΝΔΡΩΝ Ι5ΆΙ ΦΥΤΩΝ η)

ΗιΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ PJ

χάριν αγαθοεργών

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑΣ

Η ΕΝ ΛΘΗΝΑΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ειδοποιοί μεν τό Σον κοινόν της πρωτευούσης καί 

τών επαρχιών, on είς τά εν Σεπολίοις Δενδροκομεία 
καί φυτοκομεία μας εύρίσκονται πρός πώλησιν καί 
είς τιμάς άσυναγωνίστους άπαντα τά εκλεκτά είδη τών 
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί ύγειά. * Ομοίως 
άπαντα τά είδη τών Φοινικοειδών καί 'Εσπεριδοειδών, 
φυτών.

Άναλαμβάνομεν τόν καταρτισμόν Κήπων καί Δεν- 
δροστοιχιών.

ΑΔΕΛΦΟΙ KrtNTOFOI

Κ

3

Εϊδικαί σχολαί άνωτέρων ^εχνικών σπουδών.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΗΧΑ- 

ΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Φοίτησις διετής. Γίνονται δεκταίκαί μαθήτριαι 

Έγγραφοί άπό τής 20 Αύγουστου. Μαθήματα άπό 
τής 15 Σεπτεμβρίου Γραφεία ’Ακαδημίας 

καί Δελτίου έπί τής πλατείας Κάνιγγος 
έν Άθήναις,τά δίδακτρα ήλατ- 

τώθησαν εΐς τό '/3 σχεδόν, πρός ένίσχυσιν 
τών τεχνικών σπουδών.

«
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ώ^ΑΝΑΤΟΑΗ^ί
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 

ΠΑΑ1ΈΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διά χάρον ρικρότβρον τφ<11 Ανάλογοι 
Α*’ «ίκονογρα^η|*ένας δ»αψηρΛ<Ι«»ς St’ βξ τβύχη η neptdd0vepa 

afrepat όνμφωνίαι.

ΤΙΜΟΛΟΠΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

'Ολόκληρος 
Ήμίσεια 
Τέταρτον 
Όγδοον

σελίς εις έν τεδχος Δρ«χ

σελίδος

60
35
20
12

U1-

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΪΤΣΤΑΣΙΑ
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Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά tdff τελευταίως σημειω- 
θείσας καταπληκτικός προόδους των μία άφορμή πρδς τοΰτο είνε καί τδ μέγα αύτδ 
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθα
ριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφθονία καί ποικιλία δλων των Μών τής 
Ζαχαροηλαστιχής καί τής Γαλαχτοχομ.έ«ς. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμη- 
σεν εΐς τδ ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ" οίκον άγνοϋ καί νωπού Ά,γβλα- 
δίνου Γάλχχτος J ί Τά Γδαούρτεα του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ rd 
είδη τής ΊΓαλαχτοχομ,έας παρέχονται άφθονα, ευθηνά, καί μδ ύλικά εκλεκτά 
καί επιμελημένα. Τά δε είδη τής Ζ«χχροπλαιβτ&χί)ς γαργαλτστιχώταπα, γεν- 
στιχώτατα, άπολαυστικωτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τδ κεν- 
τρον δλου τοϋ έκλεκτοΰ κόσμου. Λίχαέως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί 
πού φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη 8(xacoxepOV δλοι 
οί συχνάζοντες είς τά δέν θεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πά-
ρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένου γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς άίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48
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ΠΡΟΗϋΜΙΟΥΧΟΣ ΚΤ&ΙΡΙΑ
ΠΡΟΣ HPOSTRZIRN ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20.000.000

Διηρημένον εις 80.000 μετοχάς φράγκα χρυσά 250 έκάάτην

Εδρα εν Τ^θμναις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαφείριος Κ. Μάτάας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών).
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ■ ’Ιωάννης Εύταξΐας Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιά δης, Διον. Χτεφάνου*  Δ. Γεωργιάόης, Δ. Ήλιόπονλος. Ν. Μιθυρ-

3Λς, Ε. Bowron, Ε. D’Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Webrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαφτίριος Κ. Μάτοας, Στέφανος Φραγκιάόη;, Δη μέτριος Ήλιόπουί,ος, Γενικός Γραμματεύς 
Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Γ. Κυριάκός.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία : Είς Πάτρας, Αϊγιον, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζά
κυνθον, Λευκάδα, Μεσσήνην, Μελιγαλά, Πύλον, Κορώνην Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλινί- 
τσαν, Κριεκοΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον και Γύθειον.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Προτασία έν γένει τής παραγωγής καί τής ’Εμπορίας τής Σταφίδας-
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου αποταμιευμένου είς τάς άποθήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αύτοΰ 

καί έπί τόκφ ούχί άνφτέρω τών 6 ο)ο έτησίως.
’Αγορά προσφερομένου αύτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλησιν τοΰ κατω- 

τάτου όρίου τιμής. Αιαφήμισις τοϋ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής κατανα- 
λώσεώς του κ. τ. λ.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟϊ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΑΟΘΕΝΤ Α I t ΑΝΕΚΔΟΤΑ®
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος Φρ. 3.00 ί Η ΜΟΝΑΧΗ δράμα βυζαντινόν τρίπρακτον

> Β' > 2.00 Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν »
» Γ' » > 1.50 1 Η ΚΑΕΦΤΟΠΟΤΛΑ » ‘ιστορικόν >

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ > 2.00 I Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ‘Ιστορικόν μυθιστόρημα, 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων. 5.00 I
δραμάτιον μονόπρακτον,μεταφρασθέν είς τήν Άγγλικ.

Σειραΐ τής Ελληνικής ΈπιΟεωρήάεως τοί? A' Β' καί Γ'ίτονς πωλοϋνται εις τά 
Γραφεϊά μας πρός 18 φρ. έκάάτη.
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