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EAAHNIKM ΕΠΪΘΕΠΡΜΧΙΣ
ΠΕΡΙδίΚΟΝ ειΚδΗΟΓΡΛίΗΜεΝΟΝ

ΧΪ*ΝΔΡΟΜΚΙ  ΠΡΟΠΛΜΡηΤΕΚΙ

Διά τά ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ.............................................. Δραχ. 12.—
Διά τούς διδασκάλους ... » 8.—

Διά την ΑΜΕΡΙΚΗΝ .............................................. Δολλάρια 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ.............................................. χ/4 Λίρα ’Αγγλία;
Διά την ΚΥΠΡΟΝ............................................................................... 10 Σελίνια
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ ........................................................... Φ(?Χί’· 12 —

”Εκδο<ίις εκλεκτΠ γενικώς » 25 ή Δρ. 25

PREMIERE MAISON DEL’ ORIENT VENDANTLE MEILLEUR MARCHE

------------ -—-Si?T7'—------------------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ Σ :
^ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ^ΤΓΕΝΙΑΝ ^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.— ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική β.εύ*>,<,, {: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Ε ΠI θ Ε Q Ρ Η ΣI Ν— Α θ Η Ν Α Σ

ΙΙα,ν χειρόγραφον 8ημοσιευόμενον η μη 8εν επιστρεφεται.

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία μας Αναγγέλλεται.

VETEMENTS POUR HQMMES ET ENFANTS

ROBES, MANTEAUX ETC. POUR DAMES & FILLETS 
—

SONNETED, CHEAUSERIE.. PARFUMERIE, SANTERIE, MERCERIE, 
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MAROQUINERIE 

' CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYACE ETC- ETC-

Αί έγγραφα! όρχονται άπό Ιης έκάατου μηνάς.— Τό τεύχος δρ. 2.

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

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΆ
Άναμι’ήοεις μιας ημέρας (Λονδϊνον) ■ Ευγενίας Ζωγράφου.— Μαριάννα Γέροντα— Κμιιπονρογλον : Σκυριδ. Δέ 

Βιίζη.— Τα Γράμματα : ΔΙΚ. —’Ελεημοσύνη (Διήγημα) : Ιος ΙΙολ. Λασχάρεως.— Ή νέα μας Φιλολογία καί ή Ζωή : 
Λος Αννας ΣταματελΔτου.— Ίδζλάί (Δραμα) : Μίλα. ’Ιωσήφ·— Λασγραφικά: I. Π. Σταματουλη.— Τό οικονομικόν 
εργον τής 'Ενιαίας : Γ. Κυριάκου.—Ζήλεια (Ποίηοις) : Λ'. Λίαρσέλλον.— ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1911. Ή οάτνρα τοΐ> μη
νάς : Άμαράντου. — θεατρική ’Επι&εώρηαις : Κ. — Ώραϊαι Τέγναι. — Λογοτεχνία. — Ό θάνατος τής "Αρπας (ποίηοις) : 
Κ. Σφήκα.— Άπό την Ζωήν τιΛ μηνάς : νπο Ε. Ζ.—ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.

ΚΟΣΜΟΣ : τίί τροφοί.— Παντελής Άργέντης.— Ό Ηγούμενος Κόκαν.— Άι-όρ. Μι/αλακόπονλος.— '() Άγιος 
Κέρκυρας καί ΠαξΛν

ΕΙΚΟΝΕΣ ; νΕρα)ζ και ψυχαί, πίνας Ν. Γύζη. — Ίοπανίς χορεύτρια, πίναξ Σ. Λαακαρίδον.— Ή Τζοκόντα τοΰ 
Λεονάρδον Λα Βιντοι.—- Ροζαλία Νίκα. — "Ολγα Παπαδιαμαντοπονλον. — Κικη Γιαιτοπούλου.— .iro σπονδαί Λος Γιαννο- 
ηονλον.— Γ· Μαοκοραζ.

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ TH ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

*ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ·’·^-

EUGENIE ZOGRtPHOU
^•••χχχχχχχχχχχχχχχχ*

LaT^ REVUH

HEktLxENlQUH
II

4eme Αηπββ, fl ° 46—47.
ATHtNES, AOUT— SEPTEIBRE 1911.

-= REVUE MENSUHHHK ==.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΑ. ΔΙΑ ΚΥΤΙΑ2 ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ

ΕίςΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩ/UATA, ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ, EICK 
ΨΙΛΙΚΩΝ, δΛΑ ΤΑ EICH ΕΣΩΡΡΟΥ<ΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΝ Η ΜΗ, 

EICH ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, EICH ΤΑΞΕΙ^ΟΥ. ΚΤΛ. <ΤΛ.

IliUUST^BE

Prix IDu NumSro. 1 JTranc.

ΚΑΊ’ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΓΛ)



ΛΝΩΝΤΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ETdlFIfl ΜΕ ΚΕΦΛΛ4ΙΟΝ 1,500.000

ΙΔΡΓΘΗ διά νά προμηθεύη εις τό Πανελλήνιον τά εκλεκτότερα, τά νεώτερα και στερεότερα υφάσματα 
(Τσόχας και Κασμήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας).

Ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» είνε τό πρώτον καί τό μεγαλείτερον ’Εμπορικόν “Ιδρυμα τής 
Ελλάδος καί ’Ανατολής.

ΑΙ ΤΙΜΑ! τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ» εινε απολύτως ώρισμέναι καί πρωτοφανείς διά τό 'Ελ
ληνικόν Έμπόριον.

ΟΤΑΝ άποφασίσητε νά άγοράσητε ύφασμα άναλογισθήτε τό πραγματικόν συμφέρον σας καί έπισκεφθήτε 
τό Bon Marche τής Ελλάδος τά Μεγάλα καταστήματα τής «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ» 
έπί τής όδοΰ Αιόλου καί Χρυσοσπηλαιωτίσσης άριθ. 9 καί 11.

"UNION RECORD,,
Νεωτάτου συστήματος πολύγραφος, εχων μέγι

στα πλεονεκτήματα υπέρ παν άλλο είδος πολυ
γράφου. Καταλληλότατος διά δημόσια γραφεία, δι’ 
αρχιτέκτονας καί μηχανικούς, διά δημοσιογράφους 
κ.λ.π.

Ό πολυγράφος “UNION RECORD,, αναπαράγει 
εύχερώς καί καθαρότατα πλεϊστα αντίτυπα χειρο
γράφων, σχεδίων, χαρτών, παντός είδους γραφής διά 
χειρός ή διά γραφομηχανής. Πρός τούτοις έχει τό 
πλεονέκτημα νά έκτυπώνη καί χρώματα-

(Γην « Εμπορικήν Ενωσιν» ιορυσαν χαΐ διευθόνωσιν οί εΰφήμως γνωστοί έν τή ’Αγορά μας έμποροί Τσο
χών χαί Κασμηρίων χ. χ. ’Αλκιβιάδης Κονταράτος, Γαβριήλ ’τίνδρεόπουλος, Κωνσταντίνος Καχχαράς, Γεώρ
γιος Αιάμεσης, Θεμιστοκλής Κονταρατος χαί Κωνστ. Διάμεσης).

Ιω αιτοΰντι εκ τών επαιτών δείγματα άποϋτέλλονται άμε'όως*

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

FOURNISSEUR DE L’ARMEE D'OCCUPATION
MAISON FONDEE EN 1870

i GRANDE FABR1QUE, DISTILLERIE DE LIQUEURS
■' GRAND DEPOT DF VINS

Importation · Exportation

S. Π*  Π» 11.35
6.30

3.45 ρ.

»

μ.

Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον. ’Αθήνας.
Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπαρισσίαν, Κα- 
λάμας, Μεγαλόπολι , Τρίπολιν.
Διά Κυλ.λήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

’Αναχωρήσεις έκ Ιναλαιιών’Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Μεγα- 
λόπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.— π. υ.. Δ'.ά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, Μεγα- 
λόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας.

7.— >

8.30

Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλή
νην, Πύργον, ’Ολύμπια.
Τοπική διά Κόρινθον

12.40 υ.. Διά '-Κυπαρισσίαν, Πύργον, Όλύιχπ’α, Μ·- 
γαλόπολιν,· Τρίπολιν.

’Αόίξεις είς ’Αθήνας
11.30 Διά Κόρινθον Ναύπλιο^, Πάτρας. 2.4 5 υ.. IX. Ί’αχ·ΐα έκ 1 Ιατρών (όΐς ώς άνω). 

Έκ Πατρών, Τοιπόλεως, Ναυπλίου.1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν κα’ Τε- 4.45 >
ταρτη-. 6.15 Τοπική έκ Κοοίνθου.

7.10 π. μ.
’Λναχωρήόεις έκ Ιίατρών 

Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
7.05 » Έζ Όλυαπίων, Πύργου, Κυλλήνης, Πα- 

τοών, Καλαβούτων,
8.15 » Ταχεία οι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην καί Πα

ρασκευήν.
8.13 » Έκ Καλααών, Κυπαρισσίας, Μεγαλουπόλεως 

Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΗΙΕΝΟΝ ΔΡ. 50.000.000

ΖΙΠΟΘΕΜΛΤΙΚ/1 ΔΓ. 10.275.000
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ : Έν Πειραιεί, Πάτραις, Σύρω, Καλ.άμαις, 

Τριπόλει, Βόλο, καί Λαρίσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ί Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί Ι’εθύμνω,
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνστανι ινον.τόλει (’Υποκατάστημα 

έν Γαλατά μετά Πρακτορείόυ έν Σταμπούλ), Άμισώ, 
Τραπεζοϋντι, Κερασονντι, Μερσίνη, Σμύρνη, θεσσαλο 
vfkij, Σέρραις, Κιφάλλα, Ξάνθη, Ίωαννίνόίς καί Χίω.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ; Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Millan), Καΐρω (μετά παραρτήματος έν τή 
συνοικία Mouskv), Μανσούρα καί Ζαγαξικίω, ΜίτΤκάμ 
καί Τάντα.

ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street). ,
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΪΏ (Domhof, Monckeberg strasse iS). 
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου) καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ (Σουδάν). 
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ,
Σ. Φραγκιιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπότασης, ’Αντι

πρόεδρος. Ίω. Βαλαωρίτης, Κ. Βερούγχ, Έ. ’Εμ
πειρικός, Δ. Εϋγενίδης, Λ. Ζαρίφης, Δ. Ε. Ή
λιύπουλος, Ζ. Κ. Μάτσας, Έμμ. ΛΙπενάχης, Μαρ- 
χήσιος δέ Ρεβερσώ.

Γβνικός Διτνθνντί]ί
Ζαφείριος Κ. Μάτιίας

Διεύθυνσις Τηλεγραφική :
ΑΘΗΝΑΙ ΚΗΝ - ATHF.NOCEES

‘Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
έργασίαν, ήτοι’ Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεω
γράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ*  
έκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς’ έκδίδει έπιταγάς, πι
στωτικός έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πλη
ρωμών έν τε τώ έσωτερικω καί τώ έξωτερικφ’ ανοίγει 
τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις 
χρεωγράφων πρός φΰλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμά- 
των καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων 
διαφόρων διαστάσεων πρός δρους λίαν ευνοϊκούς 
διά τό κοινόν.

'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, ειςέπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού καί 
εις τραπεζογραμμάτια υπό δρους λίαν εΰνοϊκοιίς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
τής Τραπέζης έπί τών έν τω έξωτερικφ ανταποκρι
τών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληριόνονται καθ’ 
εξαμηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής 
πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

ΕΝ ΟΔΩ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 42
ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

PR1NTEMPS

u. Α α. ΛΙΟΥΤΞΟΠΟΥΛΩΝ
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ

φον καί πολύχρωμου έμπορικόν πλούτον τοΰ κατα
στήματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά 
τελειότερα αιίποόοοονχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά 
πλέον πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας 
καί τά τελευταίας μόδας νφάιίματα. Δέν θά βας 
προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ 
καταστήματος, άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς κατα- 
στηματάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών 
τρόπων.

ΕΡΓΑ THX Δ01 ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος · Φρ.

» Β' » »
» Γ' » . »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα, 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
3.00 Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπςιακτυν
2.00 Ο ΕΞΙΑΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν »
1.50 Η ΚΑΕΦΤΟΠΟΥΛΛ » ιστορικόν »
2.00 I Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα- 

μάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν’Αγγλικήν.
θ·θθ (Διδαχθέντα άπό τής Ελληνικής Σκηνής)

Σειματ της ’Ελληνικής ’Επιθεωμηιίεως τον A' Β' και Γ'έτονς πωλοννται εις τά 
Γραφεία μας πμός 18 φμ. έκάάτη.

Η ΜΟΝΗ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞ ΕΠΠΑΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΠΗΣ ΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
I --------------------------------- ί

. , , . "ΑΘΗΝΑΙ,, τόννων ’6,000.
Ατμόπλοια : —--------—-----------?-------- ---------------------- —

1 " ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ,, τόννων 12,ΟΟΟ

Ίά ώραϊα και μεγαλοπρεπή ταϋτα ατμόπλοια εινε νεότευκτα καί φημίζονται δια την άντοχην καί είοτα- 
θειαν κατά τά ταζείδιά των. “Έχονσι διπλας μηχανας και διπλούς έλικας. Είνε πολυτελέστατα, αναπαυτικωτατα 
με 150 θέσεις Α', 200 θέσεις Β', και 1500 θέσεις Γ. “Εχονσιν ηλεκτρικόν φωτισμόν, θερμαίνονται δε διά 
καλοριφέρ. Λειτουργεί εντός αύτών ο ασύρματος τηλέγραφος AlcH’COni, παρέχεται δε' πασα ανεσις εις τους 
επιβάτας, μέ τά εστιατόρια, αίθουσας κυριών, καπνιστήρια, ζυθοπωλείου, καφφενεϊον κτλ. κτλ. Δια την υγείαν 
τών ταζειδιωτών έχει ληφθή παν μέτρον, δέν λείπει δέ ούτε φαρμακεΐον πλήρες, ούτε νοσοκομεϊον.

Τακτική άναχώρησις έξ ΕΛΛΑΔΟΣ δι' ΑΜΕΡΙΚΗΝ κατά είκοσαήμερον 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ : έν Άθήναις άνωθεν Χρηματιστηρίου.
’ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Έν Παραιεϊ (5 Λεωφόρος Αίγέως), Πάτραις, Καλάιιαις, Γυθείω, Κωνσταντινουπόλει, Σμύρνη, Παλέρμω, 
καί Νέα Ύόρκη.

Άντι— οοόωπεΐαι είς άπαντα τά μέρη τής Ελλάδος καί ’Ανατολής.



ΑΡΤΟΠΟΙΚΤΙΚ^ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΑΛΑ ΕΙΣ ΚΟΝΙΝ - ΓΑΛΑ ΑΠΕΞΗΡΑΜΕΝΟΝ

Έάν θέλετε ν’ άποφεύγητε τάς επικινδύνους νοθείας τοΰ γάλακτος,
Έάν θέλετε νά εΐσθε ασφαλείς άπό κάθε επικίνδυνον μόλυσμα.
Έάν θέλετε νά εχητε πρόχειρον είς κάθε στιγμήν γάλα άνόθευτου και καθαρόν.
Έάν θέλετε νά εχητε εΐς τήν διάθεσιν σας γάλα μέ τό βούτυρόυ του καί χωρχς καμμίαν ξένην ουσίαν 

έντός αύτοΰ
Έάν θέλετε τά μεταχειρίζεσθε γάλα χωρίς νά εΐνε αραιωμένου άπό ακάθαρτα νερά καί νοθευμένον μέ 

κόλλες
Έάν θέλετε νά δίδετε εις τήν οΐκογένειάν σας γάλα χωρίς επικίνδυνα μικρόβια, χωρίς αλλοιώσεις καί 

μεταβολάς. ·»
Έάν θέλετε νά έχετε εΐς τά ταξείδίά σας, είς τάς έκδρομάς σας, εΐς τάς έξοχάς σας καί είς κάθε στιγμήν 

άυάγκης γάλα 'Αγ.νόν-ΘρεπτικόνΌΐκονομικόν ποομηΘενεόΟε Τό γάλα εις κόνιν τής Εταιρίας μας.
Διά τά γλυκΰσματά σας, τής κρέμες σας, τά τσουρέκια σας, τόν καφέ σας, τό τσάι σας, τήν σοκολάταν σας 

δέν υπάρχει τελειότερου γάλα. Δοκιμάζατε.
Έκαστον πακέτου 36 1)2 δραμίων διά μιαν όκαν γάλα λεπ. 50. Δι’ήμισείαν όκαν λ. 25
Τρόπος χοήΠεως : Διά νά παρασκευάσητε μίαν όκάν γάλακτος νωποΰ βράζετε 36ύ δράμια νερό. Άπό 

τό βραστό αύτό νερό λαμβάνετε τόσον δσον άρκεϊ διά νά διαλύσετε τήν κόνιν καί κάμετε μίαν ζύμην. Ά
μέσως κατόπιν προσθέτετε καί τό υπόλοιπον νερό άνακατεύοντες τό δλον καλώς. Έντός ολίγων λε
πτών έχετε μία^ όκάν γάλα πρώτης τάξεως. Είς τόν καφφέν σας, τήν σοκολάταν σας, κάμετε τό ’ίδιον. Γευ
στικότερου ι:αφφέ-γάλα δέυ έδοκιμάσατε άκόμη.

ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ Δ'. | ΕΝ ΑβΗΝΑΙΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1911 | ΤΕΤΧΟΣ 46-47.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

‘Εν Ρωσσίφ ('Οδησσός) ό κ. ’Αναστάσιος .Μάλτας. Rue Pousclikin, No 66. — Έν Λονδίνφ ή Δνίς Ολγα ΙΙα- 
πααάκη, (6ι Hereford Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστερ, ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. — Έν Αλέξανδρέ"} 
ό κ. Τριαντάφυλλος Τσιτσέλης.— Έν Ka.r-Zayat τής Αίγυπτου ό κ. Παναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυ
πτον ό κ. Ζήνων Στράτης, Πρόεδρος τον 'Ελληνικού Συλλόγου.— Έν Facous τής Αίγυπτου ό κ. Λέαρχος Παπάς. Εν 
Μανοούρα τής Αίγυπτου ό κ Περικλής Κωνσταντόπουλος.— Έν Sinibellawein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας, 
ιατρός.— Έν Τάντφ τής Αίγυπτον ό κ. Περικλής Παπαχριστοδούλου.— Έν Benha τής Αίγυπτον ό κ. Κωνσταν. Δάνι- 
σκας.— Έν Πόρτ—Σάϊτ ή Δνίς ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τον Παρθεναγωγείου.— Έν Άμμοχώστφ ή Δνίς Ελένη 
Χατζηπέτρου,ΆιενΛίττρια τοϋ Παρθεναγωγείου. -Έν Λευκωσία ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου 
Φανερωμένης.—Έν Λάρνακι ή Δνίς Έλενη Χατζηλοιζου.— Έν Λεμεσφ ό «.Ευγένιος Ζήνων, Δικηγόρος.— Έν Πάφφ ό κ. 
Σπυρίδων Μαυρομάτης, Δικηγόρος.—r Έν Καλαμαις ό κ. Ιωάννης Ιίαμπας. Εν Ιερουσαλήμ ο κ. Ματθίας Παυλίδης.

ς.π.α.π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΆ.ΞΕΙΖΜίΤ,ΚΓ

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων 
μέ βιβλιάριον 2500 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει μέ τάς τι
μάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ ’Αθηνών
Διά Κόρινθον Εΐσιτήρ. 

Βιβλιάρ.
9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85

» "Αργος Εΐσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

» Τρίπολιν Εΐσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9 —

» Μεγαλόπολιν Εΐσιτήρ. 29.20 22 .— 14.60
Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—

> Κυπαρισσίαν Εΐσιτήρ. 34,50 25.75 12.75
Βιβλιάρ. 27.80 23 20 13.90

> ’ Ακράταν Εΐσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55

> Πάτρας Εΐσιτήρ. 25.- 18.- 10.-
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35

» Πύργον Εΐσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 22 55 13.55

Έκ 11 ατμών
Διά Πύργον Εΐσιτήρ. 12.70 10.10 6.35

Βιβλιάρ 8.38 6.95 4.15
> Αεχαινά Εΐσιτήρ. 7.60 6.— 3.80

Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45
* Αιγιον Εΐσιτήρ. 5.10 4.— 2.55

Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70
> Κόρινθον Εΐσιτήρ. 16.50 13.10 8.25

Βιβλιάρ. 11.— 9.20 5.50
Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας Εΐσιτήρ. 13.70 12.25 7.35
Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85

» Νανπλιον Εΐσιτήρ. 9.50 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40

(Έκ ταΐ» Γραφίαυ)

Η ΔΙ0ΙΚΒ2ΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΒ2 ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
Δηλοποιεΐ

on, έκτος τών ήδη έν κυκλοφορία εκατονταδράχμων τραπε
ζιτικών γραμματίων, τίθησι κατ' αύτάς είς κυκλοφορίαν 
καί ετερα τραπεζιτικά γραμμάτια τών 100'έκατον δραχ
μών, νέου τύπον, πλάτους 87 χιλιοστών καί μήκους 178 
χιλιοστών τοϋ μέτρου, διακρινόμενα διά τών έξής κνριωτέ- 
ρων γνωρισμάτων.

ΙΙρόσοψις
βΗ πρόσοψις φέρει πρός τά άνω τοξοειδώς διά μελανών 

κεφαλαίων γραμμάτων τάς λέξεις ^Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος» κάτωθι δέ ανιών καί έν τφ μέσφ έν πλαισίφ 
πεποικιλμένφ διά δαντβλλοειδονς ποικίλματος τόν αριθμόν 
100 διά μεγάλων αραβικών στοιχείων. Ύπό τοΰτον έν με- 
λανφ πλαισίφ σχήματος ταινίας τάς*  λέξεις *δραχμαί εκα
τόν» διά κεφαλαίων λευκών γραμμάτων.

Κατωτέρω φέρονται αριστερά ή υπογραφή τοϋ ταμίον τής 
Τραπέζης, έν τφ μέσφ ή τοϋ Διοικητοϋ καί δεξιά ή τον 
Βασιλικού 1 Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μίν δύο πρώται διά 
σφραγιστήρος, ή δέ τελευταία ίδιογείρως.

’Αριστερά τον γραμματίου ενρηται έν πλαισίφ σχήματος 
κνκλοτεροϋς ή είκών τοϋ ί^ρντοϋ τής Τραπέζης Γ. Σταύρον, 
δεξιά δέ τό Βασιλικόν Στέμμα.

Ή πρόσοψις χρώματος ιώδους πλαισιοϋται ύπό δαντελ-' 
λοειδών ή μικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρασίνου.

’Οπίσθια δψις
Ή οπίσθια δφις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελλο- 

ειδοΰς ποικίλματος, φέρει έν τω μέσω εικόνα τοϋ σώζομε*  
νον αρχαίου άγάλματος τής Ειρήνης φερούσης τόν Πλοϋτον. 
ώς άναγινώσκεται καί έπί τοϋ βάθρου αύτοΰ διά κεφα
λαίων μελανών γραμμάτων.

Εκατέρωθεν τοΰ άγάλματος τής Ειρήνης φέρεται, έν θυ- 
ρεοΐς διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό άριθμός 1!,0, ΰπ’ αυτό 
δε οημειοΰται ή έκδοσις διά τών λέξεων τέκδοσις έννάτη..

Έν Άθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό Διοικητής

____________________________________ Β Α Λ Α Ω Ρ I Τ Η Σ

IN5TITUT COHPTABLE

Ελληνική Τέχνη

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΙ

Σπουδή Ν. Γύζη

Τελεία έκμάθησις παντός δτ: ενδιαφέρει πρακτικώς τάς 
τραπεζιτίκάς έργασίας, τό ,Έμπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.

Λογιστική έξάσκησις πρωτοφανής διά τήν Ελλάδα.
ΙΙλειοτερας πληροφορίας παρά τω Διευθυντή τον Institut 

Comptable κ. Ν. ΤΣΙΜΠΑ.
‘Οδός Κανάρη καί Μηλιώνη άριβ. 2Α·.
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^namnhseis mias HMEPAS
Είς τούς μελετώντας τά Αγγλικά ήθη, είς τούς πα- 

ρακολουθοϋντας τήν άγγλικήν ζωήν, γεννάται ή πε- 
ποίθησις δτι δ ’Άγγλος έχει έπηρεασθή είς τάς εκδη
λώσεις αύτών άπό τό άρχαϊον Ελληνικόν πνεύμα καί 
τήν άρχαίαν απλότητα τής Ελληνικής ζωής. “Ισως δέ 
ή επιρροή αύτή νά είνε ή κυριωτέρα άφορμή ένεκα τής 
οποίας Άγγλοι σοβαροί, ψυχροί, καί άπαΐίεϊς άνα- 
δεικνύονται οί θερμότεροι Φιλέλληνες.

Τοιούτος Φιλέλλην δύναται νά θεωρηθή είς τό Λον- 
δϊνον δ κ. Ντώς καί ή οικογένεια του.

-Ϋ-

"Ενα απόγευμα διηυθύνθημεν —κατόπιν προσκλή■ 
σεώς του—είς έπίσκεψιν του. Κατοικεί είς ένα άπό 
τά πλέον χαριτωμένα προάστεια τοΰ Λονδίνου. ΙΙροά- 
στεια τά όποια συγκοινωνούν σιδηροδρομικώς μέ τό 
Άστυ καί τά δποϊα άπέχουν ώρας δλοκλήρους άπό τό 
Λονδϊνον. ΙΙρίν ψθάσωμεν είς τόν σταθμόν ενθυμούμαι 
κάποιο έπειοόδιον, κάποιο θέαμα απροσδόκητοι’ τό 
όποιον έξετυλίχθη πρό τών οφθαλμών μας. ’Άγγλος κύ
ριος πολύ εύπρεπής, πολύ σοβαρός ήρχισε νά όμι- 
λή πρός τό πλήθος. Δέν έπροχώρησεν δμως πολύ, καί 
ήρχισαν νά τόν σφυρίζουν, νά τόν άπωθοΰν, νά τόν 
άποδοκιμάζουν, νά τόν καπελλώνουν, νά έπικολλούν 
έφημερίδας έπί τής ράχεως, χωρίς μέ δλα αύτά νά 
κατορθώσουν νά τόν οργίσουν ή νά τόν κάμουν νά χάση 
τήν σοβαρότητα του, ή τόν ρούν τών ιδεών του. 'Ο ’Άγ
γλος αύτός έφερε τά σήματα τών συντηρητικών καί ήτο 
υποψήφιος βουλευτής τοΰ διαμερίσματος έκείνου, οί 
άποδοκιμάζοντες δέ καί σφυρίζοντες αύτόν ήσαν έκ 
τοΰ άντιθέτου κόμματος. Άκόμη καί κυρίαι μέ πινα
κίδας έπί τοΰ στήθους καί τά σήματα τών φιλελευθέ
ρων αναμιγνύονται μετά τοΰ πλήθους καί τόν άπο- 
δοκιμάζουν σφοδρότερον, ένφ έκεΐνος άπτόητος ^α
κόλουθή νά δμιλή ωσάν νά έχη πρό αύτοΰ τό εύλαβέ- 
στερον τών άκροατηρίων.

'II εϊκών είνε τελείως 'Ελληνική. 'Υπενθυμίζει 
τόσον πολύ τόν Ρώσσην εις τήν πλατείαν τής 'Ομό
νοιας μέ τούς "Ελληνας άκροατάς του. Καί έν τούτοις 
υπάρχουν πολλοί, οί όποιοι φρονούν δτι δ άνθρωπος 
είνε διαφορετικός. Είς τάς έκδηλώσεις τής ζωής καί 
τών δρμών του θά είνε πάντα δ ’ίδιος είτε είνε Έλ- 
λην, είτε έγεννήθη καί έξησε είς τό Σέπερμπους τοΰ 
Λονδίνου.

'Υπό τήν έντύπωσιν τής Ελληνικής αύτής είκόνος 
έφθάσαμεν εις τό Chapelville δπου κατοικεί ή οικο

γένεια τοΰ κ. Ντώς. Έκεϊ έβασίλευεν ή ηρεμία τής έξο
χης καί ήτο ύπέροχον τό θέαμα τοΰ ρέοντος ήρέμα 
ποταμού. Άνθη καί φυτά στολίζουν τάς δχθας του. 
'Η φύσις ηρεμεί, τά δένδρα δέν σειόνται, τά νερά 
λικνίζουν απαλά ένα-δύο βαρκούλες, ένφ πέρα έκεϊ δ 
ήλιος αποστέλλει τάς τελευταίας του ακτίνας είς τό 
θαυμάσιον έκεΐνυ τοπεΐον. Είνε μία σπανία εϊκών, 
φύσεως άπαραμίλλου καί γλυκύτατης, εϊκών τήν δποίαν 
δμολογώ, δέν άνέμενα ποτέ νά ίδώ είς τό Λονδϊνον 
καί μάλιστα είς έποχήν χειμώνος.

Έν τούτοις αί έκπλήξεις τής ήμέρας έκείνης δέν 
έσταμάτησαν έως έδώ. Είς τόν οίκον τοϋ κ. Ντιυς 
μάς έπερίμεναν έτι πλείονες. 'Ο κ. Ντώς, ή σύζυγός 
του, καί αί δύο θυγατέρες του ώμίλουν άπταίστως 
τήν 'Ελληνικήν, άκόμη δέ καί μία φίλη τής νεωτέρας 
έκ τών δύο δεσποινίδων ώμίλει Ελληνιστί,διότι δπως 
ή οικογένεια τού κ. Ντώς, είχε ζήση καί έκείνη τρία 
έτη είς τήν Κέρκυραν.

Καί είνε ώραϊαι αί συζητήσεις τής αγγλικής αύτής 
οικογένειας αί όποΐαι διεξάγονται δλαι ελληνιστί καί 
είνε χαριτωμέναι αί έριδές των διά τό γλωσσικόν μας 
ζήτημα διότι ό πατήρ, ή μήτηρ καί ή μεγαλειτέρα 
θυγάτηρ δμιλοΰν τήν καθαρεύουσαν — δχι ή λέμβος, 
δ λέμβος—ένφ ή μικρότερα καί ή φίλη της ώς έπα- 
ναστάτιδες τής ιδέας δμιλοΰν τήν αγνήν δημοτικήν.

-γ--
'Ο κ. Ντώς ίερεύς, θεωρείται ένας από τούς πλέον 

μορφωμένους ’Άγγλους. 'Ηλικίας έβδομήκοντα έτών 
κατηνάλωσε δλην τήν μακράν ζωήν του είς τήν μελέτην 
τών αθανάτων προγόνων μας. Τήν παραμονήν τής 
έπισκέψεώς μας είχε συγκαλέσει είς τόν οίκόν του ει
κοσάδα άγγλων φίλων του εις τούς όποιους ανέπτυξε 
τό μεγαλεϊον τών έρειπίων τών ’Αθηνών καί μέ προ- 
βολάς φωτεινών εικόνων τούς έφανέρωσεν δλον τόν 
πλούτον τής Άκροπόλεως, δλον τό μεγαλεϊον τού 
Παρθενώνας. Τά ελληνικά αύτά θέματα τά πραγμα
τεύεται πρό τών άγγλων φίλων του πολύ συχνά δ κύ
ριος Ντώς. Καί δμιλεϊ δχι μόνον περί τής Αρχαίας 
άλλά καί τής Νεωτέρας 'Ελλάδος. Αγαπά τούς Έλ
ληνας μέ τήν στοργήν έκείνην ήτις σέ κάμνει νά συγ- 
χωρής καί αύτά τά έλαττώματά των. Καί αγαπά τήν 'Ελ
λάδα διά τήν γλώσσάν της—μελετά τά άρχαϊα κεί
μενα—τήν θρησκείαν της, τήν δόξαν της, τό πα
ρελθόν της. ΙΙολλάκις έδημοσιογράφησεν εις τάςΆγ- 
γλικάς Έφημερίδας υπέρ τών δικαιωμάτων τοΰ Έλ- 

ληνισμοΰ καί ή άπήχησις τών ωραίων ιδεών του εύ- 
ρον πολλάκις φιλοξενίαν καί εις τάς στήλας τών Ελ
ληνικών Εφημερίδων. Αίφνης έν μέσφ δλων αύτών 
τών συζητήσεων ή νεωτέρα δεσποινίς Ντώς έκάθησεν 
εις τό Κλειδοκύμβαλον. Καί ένφ δ πατήρ της κατεδί- 
καζε καί αύτά τά δημοτικά άσματα τά δποϊα έδημο · 
σίευσε τάς ήμέρας έκείνας τό Hellenic Herald 
τοΰ Λονδίνου, ώς κάτι τό οποίον δέν ήμποροΰν νά 
έννοήσουν οί Ελληνομαθείς Άγγλοι, ή κόρη του 
αρχίζει νά τραγούδι) καί ψάλλη μέ φωνήν γλυκυτά-

αίΑΠΡΕπείΣ εΑΛΗΝίαεε κατα τον ι®·.. αιώνα

Τ'.

ΜΛΡΙΑΝΝΛ ΓΕΡΟΝΤΑ - ΚΑΜΠΟΥΡθΓΠΟΥ

II πολύτιμος αντί/ τών Αθηνών αρχόντισσα, έγεν- 
νήθη τω 1819 έν 1Ιισιδεία τής Σάμου, οπού <5 πατήρ 
της ’Αγγελος Σωτηριανός Γέροντας έπί τινα χρόνον διέ- 
μεινεν. 'Ο πατήρ της είλκε τό γένος έκ τον άρχαιοτά- 
τον βυζαντιακοΰ οίκον τών Σωτηριανών, ον κλάδος 
έγκατεοτάθη έν Μυστρά, και κατόπιν έν Άθύ/ναις, 
Καστόρια και Ζαγορά. Κατά τήν έποχήν τον Άγώνός 
ήτο Δημογέρων ’Αθηνών και έδρασε πολύ.

Τώ 1851 ή Μαριάννα ύπανδρεύθη μετά τον Γρη
γορών Καμπούρογλον. Και τον συζύγου ή οικογέ
νεια δεν ήτο έκ τών κοινών. Συγκατελέγετο μεταξύ 
τών τοΰ Φαναριού τής Κωνσταντινουπόλεως. ΊΙτο 
πλούσια, άλλ’ή περιουσία έδημεύθη κατά τον άγώνα.'Ο 
πατήρ τοΰ Γρηγορών, τό όνομα Δημήτριος, ύπήρξεν 
έκ τών ένθερμοτέρων Φιλικών, κατηχηθείς τώ 1820 
έν Όδηοσω υπό τοΰ Κουμπάρη, αμα δε καί τοΰ Γέ
νους ευεργέτης, άτε ίδρύσας, πρός τοΐς αλλοις, μετά 
τοϋ πατρός του κα'ι έπ αδελφή γαμβροί’, "Ελληνικόν 
σχολεΐον ίδίαις δαπάναις. Ό πάππος τον, ’Ιωάννη; 
τό όνομα, ήτο πανίσχυρος Φαναριώτης και βαθύπλου
τος. Έχάθη κατά τάς γενομένας σφαγάς τό 1821 έν 
ΚωτσταΉινουπόλει. Τότε δ Δημήτριος κατώρθωσε τά 
μέν τέκνα κρυη ά νά άποοτείλλη είς Οδησσόν, αύτός 
δέ μετά πολλάς περιπλανήσεις νά μεταβή είς Βιέν
νην. "Ο Γρηγόριος έμεινεν έν Όδηοσω σπουδάζων. 
Κατήλθεν είς τήν "Ελλάδα έπί Καποδωτρίου καί τώ 
1830 έγκατεστάθη είς Ναύπλιον. Μετατεθείοης τής 
Πρωτενούσης είς Αθήνας, φυσικά, έν αύταΐς έγκατε
στάθη. Ό Γρηγόριος ήτο γλωσσομαθής και έγκυκλο- 
παιδικός. Βοηθόν ακούραστου είς τήν η ιλολογικήν ερ
γασίαν είχεν έπίσης τήν σύζυγόν του. Έδρασεν ώς 
λόγιος, δημοσιογράφος, γράφας πολλά και καλά. Είρ- 
γάοθη δέ πολύ πρός άνύφωοιν τής ελληνικής σκηνής, 

την τό Γέρω-Δήμο τό προσφιλές της τραγούδι καί 
αντηχούν τά πέριξ άπό τό πικρό παράπονο τοΰ γέρου 
άρματωλοΰ καί κλίνει τήν κεφαλήν καί αύτός δ πα ■ 
τήρ της συγκεκινημένος, δταν έκείνη ψάλλει.

«Ό Γέρω-Δήμος πέΒανε, ό Γέρω-Δήμος πάει.»

·£-
Μέσα είς τόν Αγγλικόν οίκον τοΰ κ. Ντώς είνε 

Έλληνικωτάτη ή ατμόσφαιρα καί πολλαπλαϊ αί εύ- 
χάριστοι έκπλήξεις. ’ ■

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

διό δικαίως κατέχει έπίζηλον θέσιν είς τήν "ιστορίαν 
τοϋ νεοελληνικού θεάτρου. Άπέθανε τώ> 18(15 Αφί- 
οας δύο τέκνα, τόν’ Ιωάννην άποθανόντα τώ 1808 και 
ibv πεφιλημένον ήμίν Δημητρών, τόν Έφορον τής 
Έθνικής βιβλιοθήκης και διαπρεπή λόγων καί ιστο
ριοδίφην, οστις μέ πολλά καλά καί ενδιαφέροντα έργα 
πλουτίζει τήν φιλολογίαν μας.

-I-
"II Μαριάννα τυχοΰσα πνευματικής μορφώσεως, 

υποβοηθουμένης υπό τής δεξιάς φύσεοες της, διέπρε- 
φεν. "Ο βίος τών τότε "Ελληνίδων, καί αύτής τής 
πρωτευούσης, καθ’ήν έποχήν άνετρέφετο ή Μαριάννα, 
ήτο κατά πολύ διάφορος τοΰ σημερινού. Όπως διάφο
ροι ήσαν και αί έν γένει κοινωνικοί συνθήκαι, αί όποΐαι 
άλλα είς τά άτομα έπέβαλλον καθήκοντα, διάφορος ήτο 
καί ό τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι περί τοΰ σκοπού καί προο
ρισμού τής γυναικός.

"II Έλληνίς διήγε τότε βίον γνήσιας Άνατολίτιδος. 
Είς τήν τότε δυστυχή Έλληνίδα έπεβάλλετο δουλική 
υποταγή καί είς τό έλάχιοτον νεύμα τοΰ πατρός, τοΰ 
αδελφού και τοϋ συζύγου. Είς τοιοΰτον περιβάλλον 
διί}λ$ε τά ανθηρά τής ζωής της έτη ή Μαριάννα.

Στοργή πρός τήν οικογένειαν, ζήλος είς τάς μελέ- 
τας, άφοοίωσις είς τήν πατρίδα, ήσαν τά τρία ιδεώδη 
αύτής. Γυνή υπέροχου πνευματικής ίκανότητος ουνο- 
δευομένης καί υπό αγαθότητας, εύγενείας, ήθους καί 
προσήνειας τρόπων, προσωπικότης έπιβάλλουσα, όπως 
ή ρωμαία Τανακύλα, δύναται καί διά τής άναπτύξεως 
καί διά τών γνώσεων της νά προσελκύοη σημαντικόν 
αριθμόν θαυμαστών.

1 Ιροικωθεϊοα συνάμα ύπό τής φύσεως διά παρατη
ρητικής καί αναλυτικής δυνάμεως καί ερευνητικού 
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πνεύματος, ίπεόόθη νεωτάτη είς την περισυλλογήν 
τών ‘Αθηναϊκών ηθών, εθίμων, παραδόσεων, προ
λήψεων, παροιμιών, αίνιγμάταιν, μύθων, δημοτικών 
ασμάτων. Τό λησμονηθεί’ γλωσσάριον εΐχεν αποθησαύ
ριση είς τόν νοϋν της. Τήν έζαφανισθεΐσαν ζωήν, γε- 
μάτην άπό ποίησιν, τήν εΐχεν είς τήν καρδίαν της. 
Κατά βάθος εγίνωσκε τόν τε ιδιωτικόν και κοινωνικόν 
βίον τών τότε Αθηναίων, τό έγίνωσκε με όλας τάς 
λεπτομέρειας, ώς οόδείς άλλος κάτοχος τον παρελθόν
τος, με όλα τά κακά καί καλά, με όλην τήν ποίησιν, ποΰ 
τότε ετρεφε, εθέρμαινε και παρηγόρει τάς τουρκοκρα
τούμενος Αθήνας. Συνεπώς ήτο ή μόνη ήτις ήδύναιο 
ν’ άναπαραστήση ζώσαν τήν φυσιογνωμίαν τών τότε 
Αθηναίων και ‘Αθηνών. Είς τάς συναθροίσεις tv τή 
αιθούση αύτής, μέγα μέρος και επίσημον διεδραμάτι- 
ζεν ή γραία Ροζοΰ, γυνή άπειρου μνήμης. 'Ενω ή 
καλή γραία διηγείτο, ή γραφίς τής Μαριάννας ετρεχε 
γοργά- γοργά έπί τον χάρτου. Οόδεμίαν περίσιασιν 
άφινε rd φύγη χωρίς νά αποθησαύριση ν,άτι λαογρα- 
φικόν. Ούτως, ήτο ζώσα ιστορία καί ταμεϊον παντοίων 
ιστορικών γνώσεων καί περισσής λαογραφικής ύλης. 
Ένεκα τής ενσυνειδήτου έρεύνης, οί περί τήν λαογρα
φίαν καταγινόμετοι, πολλάκις έν οεβασμω αναφέρουν 
τήν γνώμην της ώς αυθεντικήν.

Ύπήρξεν αρωγός πολύτιμος τού Αγαπητόν υίον της 
Δημητρών έν ταΐς περί τών ’Αθηνών καί ’Αθηναίων 
μελέταις του" διό, όρθώς ποιων, είς τήν λατρευτήν του 
μητέρα αφιέρωσε τήν γνωστήν ’Ιστορίαν τών ’Αθη
ναίων, τής οποίας ή δημοοίευσις ήρχισε τό 188!) και 
εληξε τό 1900.

Από έτών ήρχισεν ή Μαριάννα rd δημοοιεύη έδώ 
καί εκεί μέρη τής σπουδαίας εθνογραφικής καί λαο
γραφικής ύλης, λ. χ. είς τόν Βύρωνα, είς τόν Φοί
νικα Κων)πόλεως, είς τό Δελτίον τής ’Εθνολογι
κής καί Ιστορικής ’Εταιρείας τής ’Ελλάδος, είς τήν 
’Εβδομάδα, εις τό Magazin PittOFCSque κλπ.

Εις έκ τών παρ’ αύτής δημοοιευθέντων μύθων, δ 
Πολυφημισμένος Δράκος έχρησίμευοεν είς τήν περί 
Κυκλώπων διατριβήν τον Boltz, οστις καί γερμα- 
νιστί μετέφρασε καί τόν μύθον τής Βασιλίσσης τών 
Γοργόνων.

Ή Αθηναία αντί] Αρχόντισσα απίθανε τή 21 Φε
βρουάριον τον 1890 έτους. ’Ο θάνατός της εΐλικρ.νώς 
έλύπησε τόν κόσμον τών γραμμάτων, διότι ή λαογρα
φία έχανεν μίαν άφοοιωμένην λάτριδα καί ή ιστορία μίαν 
ενσυνείδητον έρευνήτριαν, ήτις διελεύκανε πολλά ιστο
ρικά καί τοπογραφιικά ζητήματα τών ’Αθηνών.

ΣΠΥΡ. ΔΕ—ΒΙΑΖΗΣ 

τάς αγγέλλεται ό θάνατος, θά σάς έρωτήση μή
πως είνε βουλευτής καί δή Βενιζελικός. Τό αύτό 
καί διά τήν τέχνην. Τολμήσατε νά αναφέρετε 
Αεμπέσην ή Σαββίδην ή Ράλλην. Μόνον ή έφη- 
μερίς — καί μάλιστα ή έξασέλιδος — τόν έν- 
διαφέρει καί αυτή διά τούς αρραβώνας, τάς κη
δείας, τά πολιτικά παρασκήνια καί διά τό «περι
πετειώδες» ανάγνωσμα.

Καί αύτοί μέν είνε οι αδιάφοροι. Υπάρχουν 
έν τούτοις καί οί ένδιαφερόμενοι. /ίλλ αύτοι 
είνε άρνητικώς αρωγοί τών συγγραφέων. Θέ
λουν νά διαβάζουν έργα τών λογιών μας, αλλα 
δανείζονται τόμους διηγημάτων καί ποιήσεων, 
τούς όποιους καί λησμονούν νά έπιστρέψουν δια 
νά τούς δώσουν είς τρίτον καί ούτω καθ' εξής.

Μέ τοιοΰτον καθεστώς, ποία αμιλλα πνεύμα
τος νά γεννηθή, ποιος πλούτος φιλολογικής και 
καλλιτεχνικής έργασίας νά παραχθή, καί πώς 
νά ζήσουν οι άνθρωποι τών γραμμάτων καί τών 
τεχνών, πώς νά μορφωθή κοινον αξιον τού Ατ
τικού ονόματος, τοΰ συμβολίζοντος εν τη παγ- 
κοσμίω ιστορία τό χάριεν, το εύφυές, το σοφον;

Στενάζουν τά υπόγεια τών βιβλιοπωλείων 
άπό τά άπώλητα βιβλία καί αποχρωματίζονται 
είς τάς προθήκας τών νέων βιβλίων τα έξώφυλ- 
λα. Ακμάζουν μόνον αί έργασίαι τού Χρηματι

στηρίου καί τών ανωνύμων εταιριών. Ό στόμα
χός ένώ έτέθη ύπό τοΰ Δημιουργού κάτωθεν τού 
έγκεφάλου, έν Έλλάδι ύπερυφώθη καί ό νους 
χρησιμεύει ώς βάθρον τών έντέρων !

Δέν θέλω νά είμαι απαισιόδοξος· ή απαισιο
δοξία είνε ό εύρώς τών κοινωνιών, ό πρόδρομος 
τοΰ έκφυλισμού. Αλλά τά πράγματα βοώσι. 
Οί συγγραφείς, έλλείφει αναγνωστικού έρωτος, 
δέν έργάζονταΓ ή άνωτέρα τάξις έπιδείκνύεται 
μέ τά Γαλλικά μυθιστορήματα- ή μεσαία δέν 
φροντίζει ούτε διά Γαλλικά, ούτε δι’ Ελληνικά 
βιβλία- ή κατωτέρα έντρυφά είς τής φυλλάδες. 
Καί όμως ! Ίίκουσα πολλάκις παρά πολλών τό 
παράπονον ότι δέν δημοσιεύονται φιλολογικά 
έργα. Καί δέν έννοούν ότι συγγραφείς καί άνα
γνώσται είνε άλληλένδετα καί δέν θέλουν νά 
έννοήσουν ότι όσω πισταί καί άν είνε αί κυρίαι 
είς τόν συρμόν, όσας υποκλίσεις καί αν ήξεύ- 
ρουν νά κάμνουν οι κύριοι, δέν θά είνε άληθώς 
πολιτισμένοι άν δέν ένδιαφέρωνται διά τά φιλο
λογικά καί καλλιτεχνικά έργα, έάν δέν υποστη
ρίζουν τούς άληθείς έργάτας τού πνεύματος. 
Πολιτισμός δέν είνε ή πλουτοκρατική έπίδειξις· 
είνε ή πνευματική μόρφωσις ή μετά καλαισθη
σίας συνδυαζομένη.

ΔΙ Κ-
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/Ιολλά πράγ ματα έν Ελλάδι ύφίστανται κρί- 
σιν. Τό έμπόριον, ή πολιτική, τά οικόπεδα- άλλ' 
εινε κάπως άπροσδιόνυσον νά διατρέχουν κρίσιν 
έ κείνα, τών όποιων χαρακτηριστικόν είνε ή... κρί- 
σις — τά Γράμματα. Και τείνουν νά χρεωκοπή- 
σουν,ώς έκ τής αδιαφορίας, ή οποία παγερά παν- 
ταχόθεν τά κυκλώνει. Τό περιβάλλον ! Ιδού τό 
θερμοκηπίου, το όποιον λείπει και άνευ τοΰ ο
ποίου τά δυστυχισμένα ανθύλλια τής λογοτε
χνίας θνήσκουν τόν άδικώτερον θάνατον.

Αί Άθήναι, αί όποϊαι συγκεντρώνουν τους 
παλμούς κάθε ζωής, κοινωνικής, πολιτειακής, 
οικονομολογικής, πνευματικής, επαγγελματι
κής, έχει τόσα πραγματα αξιοθέατα, τόσον ευ
φυείς κυρίας καί κομφους κυρίους, μίαν έκδή- 
λωσιν πολιτισμού, ώστε νά μορφώση ό έπισκέ- 
πτης τήν γνώμην οτι άκμαζει έν τώ άστει τώ 
ίοστεφεΐ ή φιλολογία, καί μάλιστα ή έλαφρώς 
υπό τινων έλαφρά κληθείσα. Εάν προσέξη τις 
εις τήν έπιφάνειαν, δέν είνε δυνατόν νά σχη μα
τίση διαφορετικήν γνώμην. Καί όμως μία βα
θύτερα έξέτασις, θ' απόδειξη μίαν θλιβεράν 
απάτην. Καί θά παραστώμεν προ τοΰ περιέρ
γου φαινομένου, οτι ένώ άναπτύξεως καί φιλο
καλίας καί φιλομαθείας δέν στερούνται οι "Ελ

ληνες, ένώ πτωχοί δέν είνε, ένώ συγγραφείς 
υπάρχουν κάθε άλλο ή ευκαταφρόνητοι, έν τού- 
τοις φιλολογίαν άκμάζουσαν δέν έχομεν. Οΐ 
μή γράφοντες δέν δίδουν προσοχήν είς τους 
γράφοντας· οί γράφοντες απογοητευμένοι ή 
πετοΰν τήν πέναν, ή τήν χρησιμοποιούν όπως - 
όπως διά τόν έπιούσιον.

Οι άναγνώσται ελληνικών βιβλίων, αναγό
μενων είς τόν κύκλον τής δημιουργικής λογοτε
χνίας, είνε ολίγοι καί τόσον ολίγοι, ώστε είνε 
γνωστοί. Οι άλλοι, ή πλειονότης, είς τά βι
βλιοπωλεία δέν πατούν είμή διά νά αγοράσουν 
κανέν άναγνωσματαριον του μπεμπέ των η χρω
μολιθογραφίαν παριστώσαν έν τερατώδει συμ
φυρμόν χρωμάτων κανένα ήρωα τής Μακεδονίας, 
στεφανούμενον ύπό μιας ευτραφούς γυναικός, 
ήτις έν μέν τή κεφαλή τού σχεδιαστού είνε ή 
Ελλάς, έν δέ τή πραγματικότητι Ανδριώτισσα 
παραμάνα. 'Αγνοεί ό σύγχρονος "Ελλην — ομι
λώ περί της πλειονότητας πάντοτε — αύτά τά 
ονόματα τών έκλεκτοτέρων ποιητών καί λογο
γράφων. Δέν θά διστάση καθόλου νά σάς εϊπη 
ότι ό Σολωμός... τρώγεται ωραία μέ λεμόνι.'Αν 
αναφέρετε το όνομα Μαρκοράς, τοΰ όποιου κατά 
μοιραίαν σύμπτωσιν ένώ σύρω τάς γραμμάς αν-

ΙΣΠΑΝΙΣ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ
Πίναξ Σοφίας Αασκαρίόου.



Η ΝΕΑ μας φιαοαογια και η ζδΗ
( ^ιήφημα)

— Νά βγω γ2ά rd μή βγω;
— Περίμενε ακόμη.
— Μά πεινώ...
— Πεινούμε... θά πεθάνωμε.
— Πήγαινε λοιπόν, άπήντησεν άσθενής τις 

φωνή, μήν άργήσης δμως.
Μόλις ήκουσε τάς λέξεις ταύτας έν μικρόν 

ρακένδυτον παιδίον έως επτά έτών άφήκε τήν 
σκοτεινήν γωνίαν τοΰ δωματίου δπου έκάθητο 
καί διηυθύνθη πρδς τήν θύραν. — Ντρέπομαι, 
είπε, καί έσταμάτησε πριν άνοιξη.

—■“Αντε και πεινούμε, άπήντησαν έκ τοΰ 
βάθους δύο φωναί παιδιών.

— Μήν άργήσης, ύπέλαβε καί πάλιν ή φωνή 
τής μητρός.

Τδ παιδίον έστάθη πρδς στιγμήν έπειτα ήνοι 
ξε τήν θύραν καί έξήλθεν. Ή νύξ ήτο σκοτεινή 
καί ψυχρά. Είς τούς δρόμους ψυχή δέν έφαί- 
νετο, έρημία καί ησυχία. Κάποτε ήκούετο ό 
κρότος τής ράβδου τοϋ νυκτοφύλακος άσθενής 
καί άπομεμακρυσμένος, κατόπιν δέ πάλιν έπη- 
κολούθει σιγή τρομακτική παρατεταμένη.

Τδ παιδίον έφοβεΐτο. Εύρίσκετο μόνον, κατά- 
μονον εις τούς δρόμους καί τοΰτο διά πρώτην 
φοράν. Ήτο ή πρώτη φορά κατά τήν όποίαν 
θά έζήτει έλεημοσύνην, έπερίμενε δέ τήν νύκτα 
διά rd έξέλθη. Έχρειάζετο <5 πέπλος τής νυκτδς 
διά rd καλύψη τοΰ μικρού παιδιού τδ πρώτον 
έρύθημα. Ήτο πελιδνόν, οί πόδες του καί αί 
χεΐρές του έτρεμον έκ τοΰ ψύχους, έτρεχε δέ, έ
τρεχε διαρκώς διά νά θερμανθή καί διά νά 
συνάντηση κανένα, άλλά ψυχή. Οί δρόμοι ήσαν 
έρημοι, αί οίκίαι σκοτεινοί. Τί νά κάμη; Νά έπι- 
στρέψη; Είς τδ σπήτί της, εις τδ υγρόν της υπό
γειον έπερίμεναν τρία στόμστα, ή μήτηρ άσθε
νής, ετοιμοθάνατος καί δύο μικροί άδελφοί. 
“Ετρεχεν έπί ήμίσειαν ώραν έξω είς τδ ψύχος, 
χωρίς rd ίδή κανένα, είχε δέ τελείως άποθαρ- 
ρυνθή δτε ή φοβερά πείνα ή οποία τδ έκυρίευσε 
τοΰ ένέπνευσε μίαν μεγάλην άπόφασιν. Οί 
πλούσιοι εΐνε καλοί έσκέφθη καί πονετικοί, τί 
εΐνε γι ’ αυτούς μιά γωνιά ψωμί, ένώ γιά μας 
εΐνε ή ζωή. Έπλησίασε θύραν τινα, ύψώθη εις

τούς πόδας του και έκρουσε τδν κώδωνα. Τδ παι
δίον έκράτηοε τήν άναπνοήν του διά νά άκούση. 
"Ο κώδων άντήχησεν έντδς τής οικίας, μετ * ολί
γον δέ ήκούσθησαν βήματα.

— Ποιος εΐνε; Ήρώτησε μιά χονδρή φωνή 
άνωθεν.

Τδ παιδίον δέν έτόλμησε rd άπαντήση. Ή 
θύρα ήνοιξεν, έπαρουσιάσθη δέ υπηρέτης.

— “Εσύ σαι ποΰ κτυπας τής πόρτες τέτοια 
ώρα; Ήρώτησεν άποτόμως.

— Πεινώ, έψιθύρισε τδ παιδίον.
— Καλή δρεξι! άπήντησεν <5 υπηρέτης κλείων 

τήν θύραν παταγωδώς.
Πάει καί ή τελευταία έλπίς, πάει καί ή τελευ

ταία παρηγοριά. Τδ παιδίον εύρέθη πάλιν είς 
τούς δρόμους, θά ήτο πλέον πολύ άργά. “Έπρεπε 
νά έπιστρέψη. Έσκούπισε μέ τδ φόρεμά του δύο 
δάκρυα και ήρχισε νά τρέχη πρδς τδ σπήτι του. 
“Έτρεχεν, έτρεχεν, έτρεχε μόνον, γυμνό εις τδ ψύ
χος, είς τδ σκότος, πεινασμένο, έν ω άλλα παι
δία έκοιμώντο είς τά λευκά κρεββατάκια των είς 
θερμά καί ωραία δωμάτια.

— “Αργεί ή ’Ελένη, εΐπεν ή άσθενής.
— Καί πεινούμε! άπήντησαν τά δύο παιδία.
Ή μήτηρ έθλιψεν αύιά είς τάς άγκάλας της 

Τώρα θά έλθη, είπε, μέ ψωμί ωραίο, μαλακό.
Ή θύρα έτριξεν.
— Νά την ! έφώναξαν τά παιδία, δρμώντα 

πρδς αύτήν.
Ή θύρα ήνοιξεν καί είσήλθεν ή 'Ελένη.
— Τδ ψωμί ! έφώναξαν rd παιδιά.
— Δόξα σοι <5 Θεός ! εΐπεν ή μήτηρ.
Ή 'Ελένη έδειξε τάς κενάς της χεΐρας. 

Μ’ έδιωξαν άπδ παντού, έψιθύρισε καί έπεσε 
κατά γής.

— Σ ’ έδιωξαν ! έφώναξαν τά παιδιά. “Αλή
θεια; Τίποτε; Μά τίποτε; Πεινώ... πεινούμε. . .

Ή μήτηρ άνηγέρθη κατά τδ ήμισυ καί έσυρε 
τήν 'Ελένην πρδς έαυτήν. Τά δύο άλλα παιδιά 
έζάρωσαν πλησίον της.

— Σ ’ έδιωξαν ! έπανέλαβε, σ ’ έδιωξαν; “Άς 
πεθάνωμε λοιπόν !

Π· ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ

Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος δπως εΐνε συνδεδε· 
μένος μέ τήν ζωήν, έτσι συνδέεται και μέ τήν τέχνην, 
ή δποία τοΰ φανερώνει δτι ή δέν υπηρέτησε καθό
λου εις αύτήν ή άν υπηρέτησε δέν κατενόησεν δμως, 
δέν ένεβάθυνε.

Είς εκείνους,είςτοΰς οποίους εΐνεάγνωστος ή τέχνη, 
προ πάντων εΐνε ή φιλολογία άγνωστος, τό σπου- 
δαιότερον ίσως, εξάπαντος δμως τό μεγαλΰτερον, τό 
ωρα ότερον μέρος τής ζωής*  ή ζωή εις αυτούς φα
νερώνεται μόνον μέ χονδρός, άπλάς γραμμός' είς αυ
τούς εΐνε άγνωστη δλη της ή αρμονία καί δυσαρμο
νία, ή ποικιλία καί μονοτονία, ό πλούτος καί ή φτώ
χεια, τό ύψος καί ή κατάπτωσις. ΙΙροσέτι δέ ό άν
θρωπος, ύ δποϊος ζή μόνον μέ τήν ίδικήν του ζωήν, 
τήν Ατομικήν, τοΰ «έγώ» του, δέν μπορεί νά πή πώς 
ζή, δέν μπορεί δέ καί νά πή πώς ξεύρει καί τόν 
εαυτόν του.

Δι’ αύτό παντού καί πάνιοτε ο θαυμασμός πρός 
εκείνους, οί οποίοι άπέδωκαν καί Αποδίδουν σύμ
φωνα μέ τήν ιδιοφυίαν τους—μέ τά χρώματα, τόν 
λόγον κλπ.—τήν φύσιν, τόν άνθρωπον καί οί όποιοι 
έγιναν τέλειοι, μεγάλοι εις τό έργον τους — περιορι- 
ρίζομαι έδώ μόνον είς τήν φιλολογίαν—διότι είτε 
άφοΰάνέλυσαν τήν δική τους ψυχή—είλικρινώς μάςτήν 
έφανέρωσαν, είτε Αφοΰ ένεβάθυναν είς τήν ψυχήν τών 
γύρω Ανθρώπων — Αληθινά, καλλιτεχνικά μάς τήν 
έπαρουσίασαν. Συγχρόνως δμως μέ τόν θαυμασμόν 
γενναται καί δ πόθος τοΰ Ανθρώπου τοϋ νά γνωςίση 
κατάβαθα τά έργα τών μεγάλων δημιουργών αποτέ
λεσμα τοΰ πόθου τούτου ή μελέτη τών έργων, ή 
προσπάθεια πρός κατανόησιν αύτών- αποτέλεσμα δέ 
τής προσπαθείος ταύτης, τής κατανοήσεως τών έρ
γων, είνε τό λαμπρόν δημιούργημα τοΰ XIX αίώνος, 
τοΰ χαρακτηριστικού διά τήν απεριόριστον ελευθερίαν 
τοΰ πνεύματος, τήν άκατανίκητον τάσιν πρός τήν 
γνώσιν,— ή «ποίησις τής σκέψεως» —ή κριτική.

Άλλ’ άν υπήρξαν άνθρωποι οί όποιοι έθυσίασαν 
δλας των τάς δυνάμεις, τήν ζωήν των ολόκληρον διά 
τήν μελέτην καί κατανόησιν τών έργων τον τόπου 
των ή καί ξένων λαών, διότι ή φιλολογία κατά τόν 
έξοχον δρισμόν τοΰ Brunetiere εΐνε «ή ουνείδησις 

τοΰ λαοΰ», επομένως ή μελέτη ξένης φιλολογίας εΐν 
ή μελέτη αύτής ταύτης τής ψυχής τοΰ ξένου λαοΰ, υπήρ
ξαν δμως καί άλλοι, οί όποιοι προσεπάθησαν τοΰτο 
μόνον — τό νά διαδώσουν τήν Ανάγνωσιν έργων άξιων 
διαδόσεως, πρό παντός τοΰ ίδικοϋ των ’Έθνους. 
Λέγω «τοΰτο μόνον» έν συγκρίσει πρός τήν εργασίαν 
τών κριτικών, χωρίς νά εννοώ δτι τό έργον τής δια
δόσεως τής άναγνώσεως εΐνε εύ'κολον, τούναντίον 
μάλιστα εΐνε δυσκολώτατον, Αλλά καί σπουδαιότατον.

-)S(-

Μέ τήν διάδοσιν καί τό ρίζωμα τής ιδέας τής ισό
τητας, έκ τής όποιας προέρχεται ή γενική δημοτική 
έκπαίδευσις, ή μόρφωσις δλων τών τάξεων καί πέραν 
τοΰ δημοτικού σχολείου διά διαφόρων σχολών, λαϊ
κών πανεπιστημίων, ηΰξανεν ειςτά πολιτισμένα έθνη 
καί ή ϊδρυσις βιβλιοθηκών ύπό τοΰ κράτους, τών 
πόλεων, ατόμων, ή έκτύπωσις σπουδαίων, ωφελίμων, 
τερπνών έργων είς εύθηνοτάτας έκδόσεις — ή τιμή 
πολλάκις φθάνει είς τό άπίστευτον σημεϊον πέντε, 
δέκα λεπτών — πρό παντός ή οδηγία δσω τό δυνατόν 
περισσότερον πρός τούς θησαυρούς αύτούς διά τών 
οποίων ό άνθρωπος συνομιλεί μέ μεγάλους σοφούς, 
μεγάλους καλλιτέχνας.

'II οδηγία δέ αύτή αρχίζει Από τήν μικράν ήλι— 
κίαν, άπ’ αύτό τό σχολεϊον. Έκεϊ τό παιδί Αρχίζει νά 
αγαπά τά βιβλία του, τά όποια τοΰ κάμνουν σαφέ
στερα δσα εινε γύρω του καί κατόπιν βαθμηδόν τό 
οδηγούν πειό μακρυά Από τήν μικράν του ζωήν, 
δεικνύοντα άλλους κόσμους ωραίους έκτος τής γύρω 
ζωής. Είς τοιοΰτον δέ σημεϊον φθάνει ή αγάπη του 
πρός τό βιβλίον, ώστε αμέσως προμηθεύεται άπό τάς 
σχολικάς ή καί άλλας βιβλιοθήκας βιβλία, τά όποια 
διαβάζον αίσίίάνεται εύχαρίστησιν- έκεϊ ό μαθη
τής δέν φοβείται νά έχη είς τήν σάκκα του περισσό
τερα βιβλία παρ’δ,τι τό σχολεϊονίΑπαιτεϊ. Είς τά μέρη 
δπου τό σχολεϊον δέν εμπνέει άποστροφήν καί δπου 
υπάρχουν μαθηταί, οί όποιοι αισθάνονται άνάγκην 
Από τήν μικρόν των ηλικίαν νά συνομιλούν μέ Αγνώ
στους, πού δέν ζοΰν πειά ή πού εΐνε μακρυά τους, 
βλέπει κανείς κάθε μέρα παιδάκια νά τρέχουν είς τάς
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βιβλιοθήκας' είς τάς οποίας υπάρχουν τμήματα διά 
τήν παιδικήν λεγομένην φιλολογίαν καί εκεί νά ζη
τούν μόνα των τούς καταλόγους καί νά διαλέγουν 
συντρόφους διά τάς έλευθέρας ώρας.

‘Η οδηγία δμως εξακολουθεί καί εΐς τά γυμνάσια, 
καί τά Πανεπιστήμια καί έξω τών σχολείων διά διαλέ 
ξεων, κριτικών πρό παντός συγγραμμάτων. "Οσφ δέ 
προχωρεί ή ηλικία καί ό πνευματικός όρίζων γίνεται 
ευρύτερος διά τών γνώσεων καί τής πείρας, τόσφ καί 
οί σύντροφοι γίνονται σπουδαιότεροι, βαθύτεροι-Διατί 
λοιπόν τόσον πολύ νά συνδέωνται μέ τό σχολεϊον, 
μέ τήν διδασκαλίαν έν γένει οί μεγάλοι συγγραφείς 
ώς ό Σαίκσπηρ, Μπάϊρον, Ούγκώ, Γκαίτε, Σίλλερ, 
"Αίνε, Πούσκιν, Λέρμοντωφ, Τουργένεβ, Τολστόϊ; 
‘Η αιτία τούτου είνε δτι είς τά πολιτισμένα ’Έθνη 
κατενοήθη καί έξετιμήθη δσον πρέπει ή σημασία τής 
τέχνης, πρό παντός τής φιλολογίας, έν σχέσει 
πρός τόν έξευγενισμόν τοΰ νοΰ καί τών αισθη
μάτων καί τής προετοιμασίας αύτών διά τήν 

πραγματικήν ζωήν.
Κατορθώνεται δέ τό πρώτον διότι τά μεγάλα έργα 

κοντά στάς συγκινήσεις, τά βάσανα, τήν οργήν, τήν 
άγανάκτησιν, τούς δελεασμούς, τάς λύπας κλπ. πού 
περιέχουν, δίδουν πειό πολύ τήν ειρήνην, τήν γαλή
νην, τήν ήρεμον παρατήρησιν τό δέ δεύτερον, διότι 
άπό ενωρίς συνειθίζουν τήν σκέψιν είς τήν ατέλειαν, 
τήν δυστυχίαν τών άνθρώπων, διδάσκουν τό τραγι
κόν έν τή ζωή, τό πρόστυχον έν τή φύσει τοΰ ανθρώ
που, τήν άνάμιξιν τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ είς τήν 
φύσιν καί είς τήν άνθρωπότητα’ προσέτι δέ άπομα- 
κρύνουν τήν ψυχήν άπό τάς εγωιστικός μόνον σκέ
ψεις καί τήν μεταφέρουν είς άλλας σφαίρας υψηλό- 
τέρων καί εύρυτέρων συμφερόντων, αναγκάζουν τούς 
άναγνώστας νά σκέπτωνται καί νά αίσθάνωνται διά 
τούς άλλους, νά χαίρωνται καί νά λυπούνται μαζύ μέ 
τούς άλλους.

Κατ' αύτόν τόν τρόπον διδάσκεται ή άγάπη πρός 
τήν έργασίαν, τήν πρόοδον, τήν έρευναν καί συγχρό 
νως δίδεται τό άντίδοτον είςτά δηλητήρια τής ζωής — 
τής έποχής μας τόν ύπέρμετρον ατομισμόν καί έγωϊ- 
σμόν — ή συμπάθεια, ή φιλανθρωπία, τό άνθρώπι·· 
νον ιδεώδες. "Ολαι δέ αύται αί ψυχικαί διαθέσεις μό 
ναι των δέν δίδονται’ πρέπει νά τάς άναδείξη άλλος, 
νά τάς μεγαλώση’ ή ζωή μονάχη, γεμάτη άπό τυχαία 
γεγονότα, αντιφάσεις, δυστυχίας, κακάς επιδράσεις 
δέν θά τάς δώση’ ή άπομάκρυνσϊς άπό τήν ζωήν, άπό 
τάς ζωντανάς έντυπώσεις πολύ όλιγώτερον άκόμα 
ήμπορεϊ νά τάς άναδείξη. Θά τάς άναπτύξη ή ζωή ή 

εξυψωμένη είς «άριστοτέχνημα», ή έξηυγενισμένη και 
φωτισμένη μέ τήν δύναμιν τής δημιουργικότητας — 
ή ζωή ή φανερωμένη έν τή τέχνη.

'Η ζωή λοιπόν αύτή — έξηυγενισμένη καί φωτι
σμένη μέ τήν δύναμιν τής δημιουργικότητος παρου
σιάζεται είςτά σχολειά μας ;—Βέβαια ό'χι. Διότι δέν 
είνε δυνατόν νά διαβεβαιή κανείς δτι οί άρχαίοι συγ
γραφείς διδασκόμενοι δπως διδάσκωνται — νεκρά — 
άπό άπόψεως γραμματικής μόνον καί συντακτικού- - 
ήμποροΰν νά έπιδράσουν έπί τοΰ νοΰ καί τών αισθη
μάτων άπό άπόψεως τοΰ έξευγενισμοΰ των, πολύ δέ 
όλιγώτερον προετοιμάζουν τόν άνθρωπον διά τήν 
πραγματικότητα . . .

4
Έδώ δμως πρέπει νά κάμω μικράν παρένθεσιν διά 

νά εϊπω ολίγα περί τής προετοιμασίας τής νεολαίας 
διά τήν ζωήν.

'Η έπικρατοΰσα παρ’ ήμϊν γνώμη περί άνατροφής 
καί άναπτύξεως είνε νά απομακρύνεται ή νεολαία 
δσω τό δυνατόν περισσότερον άπό τήν πραγματικό
τητα διά νά μή μολύνεται, νά μή χάνη τά ιδανικά καί 
δπως έκφράζωνται άφελώς πολλοί διότι θά προφθάση 
νά δοκιμάση τήν ζωήν καί άπό τήν κακήν της μορφήν 
ώστε είνε περιττόν άπό τήν νεαράν ηλικίαν νά τήν 
γνωρίζη καί νά άπογοητεύεται κλπ. κλπ.

Άπατώνται δσοι έχουν αύτάς τάς πεποιθήσεις, διότι 
ή νεολαία ώς ζώσα είς τόν πραγματικόν κόσμον, διά 
τήν άγνοιαν άκριβως αύτήν, όπόταν προχωρήση είς τήν 
ζωήν δπου πρέπει νά δράση, νά έκτελέση τόν προορι
σμόν της λαμβάνει διαφόρους δρόμους απατηλούς, οί 
όποιοι τήν φέρνουν είς τήν άπογοήτευσιν ή τόν εγωι
σμόν, τήν έπιπόλαιον άντίληψιν δλων καί έπομένως έπι- 
πόλαιον έκτέλεσιν τών άνατιθεμένων είς αύτήν καθη
κόντων, τήν έκτίμησιν τής ζωής μόνον έκ τών εξωτε
ρικών φαινομένων, τήν άγνοιαν εύγενοΰς σκοπού διά 
τόν όποϊον δλαι αί δυσκολίαι είνε ύποφερταί, δλαι αί 
απογοητεύσεις περαστικοί. 'Η ζωή άπό μικράς ήλικίας 
παρουσιάζεται μόνον ρόδινη, εύκολη, συνεχώς ώραία 
καί δι’ αύτό είς τά πρώτα άγκυλώματα παθαίνομεν 
«χρεωκοπίαν». Αύτό δέ τό ζήτημα περί άπωλείας ιδα
νικών κλπ., άπό νεαράς ήλικίας συνδέεται πολύ καί μέ 
τόζήτηματόλεγόμενον «Έλλ. οικογένεια»’ καί ή έλλ. 
οικογένεια εΐνε άπομακρυσμένη άπό την πραγματικό
τητα καί ζή είς έναν κύκλον έντελώς αντίθετον τής ζωής 
καί δι’ αύτό τήν «χρεωκοπίαν» της βλέπομεν συχνά- 
πυκνά γραμμένην μέ κόκκινα γράμματα.

ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΤ 
("Enetai to τέλος)

ΤΟ ΚΛΑΠΕΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
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ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Μικρά αιίλουσα πολυτ^λως. επιπλωμένη. Καναπές, καθίσματα, 
κ.λ.π. 'Εκατέρω&εν ΰνρτμ προς δωμάτια. ΕΙς το βάίλυς μεγάλη 
ανοικτή (λύρα συγκοινωνούσα με αί&ονοας ψυχαγωγημένος. Γιο- 
λάνδαι άνύλεων εις τά πολύφωτα καί εις τό π {αίσιον τής (λύρας 
του βάίλονς. Εις το ύψος τής ιδίας (λύρας και εις το κέντρον 
κρέμαται κλάδος ιξοί·. (MISTLETOE).

ΣΚΗΝΗ ΠΡΏΤΗ
Α'« ΖΑΛΙΚΗ, ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΡΤΙΝΗΣ 

(Εισέρχονται καί οί τρεις έξ αριστερό»·. Ή Κα Ζαλίκη στηρί
ζεται εις τόν βραχίονα τον Μαρτίνι/. 'Ο Παύλος καί σ Μαρ- 
τίνης φέρονν ένόνμα έσπερίόος).

Μ APT.— ('Οδηγών τήν Καν Ζαλίκη εις τόν κανα- 
πέν). Θέλετε νά καθήσετε έδώ, κυρία Ζαλίκη ; Μοΰ 
φαίνεται δτι θά είσθε αναπαυτικά. ( Ιιορϋίόνει 
τά προσκέι/ αλα).

ΖΑΛ.—(Καθημένη). Ευχαριστώ πολύ, κ. Μαριίνη. 
ΜΑΡΤ.—Πάλιν^κύριε Μαρτίνη; Σάς βεβαιώ δτι 

αυτό μέ δυσάρεστά.
1ΙΑΥΛ. — ΊI μητέρα ξεσυνείθισε νά σέ λέγη Ιάκωβο. 

Είνε τόσος καιρός ποΰ δέν σέ είδε.
ΖΑΑ.—Ή αλήθεια είνε δτι δέν πηγαίνει πλέον ή 

γλώσσα. Σάς βρίσκω τόσο διαφορετικά από άλλοτε.
ΜΑΡΤ.—(Μειδιών). Εις τό χειρότερον;
ΖΑΛ.—Δέν ξεύρω, σάς προτιμούσα όταν ήσθο ά- 

πλουστερος.
ΠΑΥΛ.—Μϊ| λησμονείτε, μητέρα, δτι ό ’Ιάκωβος 

έμεινε δυο χρόνια στο Παρίσι καί άπέκτησεν ολί
γον την Γαλλικήν έπιτήδευσιν.

ΜΑΡΤ.—Σάς υπόσχομαι, κ. Ζαλίκη, νά φροντίσω 
νά τήν χάσω. ’Εδώ είμαι ό παιδικός φίλος τού 
Παύλου, και αυτόν τόν τίτλον θά ήθελα νά μοΰ 
τόν άνεγνωρίζατε πρώτη σείς.

ΖΑΛ —Έγώ δέν έχω άντίρρησιν, αν τό αξίζετε. 
Πρέπει νά σάς δοκιμάσω.

ΠΑΥΛ.—Δέν έχετε δίκαιον, μητέρα. Τήν φιλίαν 
τοΰ ’Ιακώβου τήν έχω δοκιμάσει άλλοτε καί τήν 
εκτιμώ υπερβολικά.

ΜΑΡΤ.—(Τελών). Εις τήν μητέρα σου δμως φαί
νεται δτι έπαυσα νά εμπνέω εμπιστοσύνην.

ΖΑΛ.—Όχι, μή τό παίρνετε έτσι. Θέλω μόνον νά

Συνέχεια εις τό προηγούμενου.

β»

πω, ότι μια νεανική φιλία δέν διατηρείται πάντοτε 
εις τούς ανδρας.

ΙΙΑ\ Λ.—Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν συμφέροντα 
ή άλλοι λόγοι. Μέ τόν Ιάκωβον’ έΰτυχώς δέν έχο
με νά μοιράσιομε τίποτε.

(Έξ αριστερό»' εισέρχεται ή Ίόςλάλ. Φέρει έοιΚ) τα έξοιμοι ).
ΖΑΑ.—’Ιδού ή γυναΐκά σου- άς μάς δώση τήν γνώ

μην της.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ZJZJ.4.I καί οί arm, έπειτα υπηρέτης

ΙΔΖΛ.—(Προχώρονοα). Σέ τί πράγμα ζητείται ή 
γνώμη μού ;

ΜΑΡΤ.—-'Π κ. Ζαλίκη δέν πιστεύει δτι μπορεί νά 
διαρκέση μεταξύ άνδρών μία νεανικέ] φιλία.

ΙΔΖΛ.—(Λαμβάνω οα κάθισμα). 'Π μητέρα έχει πε- 
ρισσοτέραν πείραν καί θά έχΐ| β.·βαίως δίκαιον.
Αλλως τε πραγματική φιλία δέν πιστεύιυ κ’ έγώ 

νά ύπάρχη.
ΠΑΥΛ.—Ξεύρεις δτ. μ’ αύτό καταδικάζεις τόν ’Ιά

κωβον κ’ εμέ ;
ΙΔΖΛ.—Δέν υπέθετα δτι έπρόκειτο γιά σάς.
ΜΑΡΤ.—'Ώστε τώρα αναιρείτε δ,τι είπαιε.
ΙΔΖΛ.—(Μειδιώσα). "Εχω τό ελάττωμα νά μήν α

ναιρώ ποτέ ό,τι λέγω. (Εισέρχεται δ υπηρέτης κο- 
μίζων καφέ). Δέν θέλετε νά καπνίσετε, κ. Μαρτίνη;

ΠΑΥΛ.—(Τελών, Ινώ προσφέρει οι γάρον εις ιόν 
Μαρτίνη?). "Ας άλλάξωμε θέ/.α, διότι καί ή μη
τέρα καί ή Ίδζλάλ φαίνονται προκατειλημμένοι 
εναντίον σου, 'Ιάκωβε. (’Έχουν πάρη όλοι καίγε 
καί ό υπηρέτης αποχωρεί).

ΖΑΑ. — Έγώ είπα δτι θέλω μόνον νά τόν δοκιμάσω. 
ΙΔΖΛ.—Κ’ έγώ νομίζω δτι πρέπει νά ακολουθήσω 

τό παράδειγμα τής μητέρας.
ΠΑΥΛ.—(Άνάπτων σιγάρον). 'Ετοιμάσου λοιπόν, 

φίλε μου, νά αντιμετώπισης τάς ένέδρας. (Δεικνν- 
ων τόν κλάδον τον ίξον). Παραδείγματος χάριν, 
ίδοϋ εκεί μία στημένη προκαταβολικώς.

ΜΑΡΤ.—(Τελών). ”Α, δέν τήν είχα ίόή. Πρέπει >ά 
λάβω τά μέτρα μου. (Προς την Ίδζλάλ). 'Ώστε 
υπάρχει καί εις τάς ’Αθήνας αύτό τό έθιμον ;

ΙΔΖΛ. — Εΐνε μία συνήθεια ή οποία μοΰ έμεινε από 
τό ’Αγγλικό σχολείο, καί τήν οποίαν μ’ αρέσει νά 
εφαρμόζω αυτήν τήν ημέρα.

ΠΑΥΛ.—Εις τό σπίτι μου, φίλτατε, εφαρμόζονται 
υλα τά ήθη καί δλα τά έθιμα. 'Π Ίδζλάλ ακολου
θεί κατά βούλησιν, συνήθειας οθωμανικός συμφω- 
νως μέ τήν καταγωγήν της, έθιμα Αγγλικά ως 
έκ τής ανατροφής της, ή δόγματα Δυτικά κατά 
τήν θρησκείαν της.

ΖΑΛ.—Δέν πρέπει δμως νά περιφρονωνται τα έθιμα 
τοΰ τόπου οποί’ ζήτε.

ΙΔΖΑ.—Μήπως υπάρχουν έδώ καθαρώς τοπικά έ- 
θιμα ; 'Η ’Αθηναϊκή κοινωνία κάμνει πάντοτε 
δ,τι τήν ευχαριστεί, καί τό νά εορτάζεται η παρα
μονή τών Χριστουγέννων κατά τό ’Αγγλικόν σύ
στημα, δπως θά τήν έορτάσωμεν απόψε, δεν πι
στεύω νά είνε δυσάρεστον εις κανένα.

ΜΑΡΤ.—(Δεικνύων τό Mistletoe)· Απ εναντίας, 
πολλοί θά ένθουσιασθοΰν άπ’ εκεί κάτω.

ΙΔΖΑ.—Καί δπου αλλού υπάρχουν δμοιαι παγίδες. 
Σάς προειδοποιώ δτι αυτή δέν είνε ή μόνη. (Προς 
τόν Μαρτίνην ιδιαιτέρως). Πιστεύω να ενθουσια- 
σθήτε καί σείς δπως οί άλλοι.

(Ό ΙΙαΰλος έχει πλησιάσει τήν μητέρα τον καί ουνιιμιλονν με
ταξύ των).

ΜΑΡΤ.—(Πληοιάζων τήν Ίδζλάλ). Δυστυχώς μέ 
τήν απειλήν τής δοκιμασίας με εθεσατε εις απαγο- 
ρευσιν.

ΙΔΖΛ.—Τί. σημαίνει, έχετε πλήρη ελευθερίαν νά δο
κιμάσετε τό πείραμα μέ δλας τάς προσκεκλημέ- 
νας μου.

ΜΑΡΤ.—Δέν ξεύρω αν θά κάμω χρήσιν αυτής της 
ελευθερίας. Συνήθως έπιδιώκει τις ωρισμένον 
σκοπόν.

ΙΔΖΛ.—"Π αποφεύγει ώρισμένα πρόσωπα.
ΜΑΡΤ.—Εις αυτήν τήν περίστασιν ώρισμένα πρό

σωπα είνε δλαι αί προσκεκλημένοι σας.
ΙΔΖΛ.—Καί ώρισμένος σκοπός έγο>, αλήθεια ;
ΜΑΡΤ.—Πώς μ’ αρέσει αύτή σας ή τολμηρά γλώσσα.

Τί επικίνδυνος δμως ποΰ έήσθε.
ΙΔΖΛ.—Φαντασθήτε όταν θά σάς βάλω υπό δοκι μα

σίαν. (Τελΰ).
ΜΑΡΤ.·—"Λ, τότε έγώ θά είμαι αυστηρός σαν ασκη

τής.
ΙΔΖΛ.—Θά τό δοΰμε.
ΖΑΑ. —-(ΊΙτις παρακολουθεί διά τοΰ βλέμματος την 

αυνο μιλιάν τής Ίδζλάλ καί τον Μαρτίνη). Τί ώρα 
θά φθάσουν οί προσκεκλημένοι σου, Ίδζλάλ ;

ΙΔΖΛ.—Μά δέν πιστεύω ν’ αργήσουν.
ΠΑΥΛ.—-"Αν θέλης πέρασε στο σαλόνι, μέ τόν Ιά

κωβον. Έγώ θά μείνω ολίγο μέ τή μητέρα.
ΖΑΛ.—Όχι,.όχι, παιδί μου, πήγαινε καί σύ.
ΠΑΥΛ.—-Δέν πειράζει, μητέρα. "Οσοι πρόκειται νά 
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έλθουν είνε πολύ σχετικοί, ή Ίδζλάλ αρκεί επί 
τοΰ παρόντος.

ΜΑΡΤ.—'Ώστε, κ. Ζαλίκη, δέν εννοείτε κατ’ ούδένα 
τρόπον νά λάβετε μέρος εις τήν εορτήν ;

ΖΑΛ.—Νομίζω δτι είμαι εντελώς περιττή. Εις τήν 
ηλικίαν μου πρέπει νά ξεύρη κανείς νά άποχωρή.

ΙΑΖΛ.’—(Εγειρόμενη). ’Άν θέλετε, πτ|γαίνωμε., κ. 
Μαρτίνη. Καλή νύκτα μητέρα, άν χρειασθήτε τί
ποτε μέ φωνάζετε.

Μ APT. — ( Άοπαζόμενος τί/ν χεΐρα τής κ. Ζαλίκη).
Σάς εύχομαι καλή νύκτα, Κα Ζαλίκη.

ΖΑΛ.—Καλή νύκτα σας.
(Ή ‘Ι&ζλαλ καί ό Μαρτίνης άπερχονται έκ τοΰ βάθους. Ή κ 

Ζαλίκη μένει οκεπτικί/).

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 
Κα ΖΑΛΙΚΗ, ΠΑΥΛΟΣ

ΠΑΥΛ·:—(Παρατηρεί τήν μητέρα τον, έπειτα κάθη- 
ται πληοίον της επί τον καναπέ). Τί σκέπτεσθε, μη
τέρα.

ΖΑΛ.—"Οτι καλά θά έκαμα νά συντόμευα τήν δια
μονήν μου εδώ.

ΠΑΥΛ.-—Γιατί 1 ΙΙώς σάς ήλθε αυτί] ή σκέψις ;
ΖΑΛ.—Μιά γρηά γυναίκα είνε πάντοτε εμπόδιο σέ 

δυο νέους συζύγους.
ΠΛΥΛ. —Μέ λυπείτε, μητέρα. Ξεύρετε δτι έγώ επι

θυμώ νά μείνετε πάντοτε μαζή μας.
ΖΑΛ. —Δέ μοΰ φαίνεται νά τό έπιθυμή αύ,ό καί ή 

γυναΐκά σου.
ΠΑΥΛ.—Ή Ίδζλάλ δέν μπορεί νά έχη διαφορετική 

γνώμη από τή δική μου εις αυτό τό ζήτημα.
ΖΑΛ.—Φαντάζομαι δτι δέν μέ συμπαθεί πολύ.
ΠΑΥΑ.—’Έχειε λάθος, μητέρα. ΊΙ Ίδζλάλ δέν 

είνείσως πολύ διαχυτική, διότι δέν είνε τοΰ χαρα
κτήρας της. ’Αλλά σάς σέβεται καί σάς αγαπά.

ΖΑΛ.—’Έπειτα αί γνώμαι τών ηλικιωμένων δέν συμ ■ 
φωνοΰν πάντοτε, μέ τών νέων.

ΠΑΥΛ.—Δέν βλέπω σέ τί δέν συμφιονοΰμε μαζή 
σας. "Αν σάς δυσαρεστή τίποτε πρέπιΐ να μάς 
τό λέτε.

ΖΛΛ.—Καλλίτερα νά μή λέγωνται μερικά πράγματα.
ΠΛΥΛ.—Τί πράγματα εννοείτε ;
ΖΛΛ.—’Άιρησέ τα, παιδί μου, δέν είνε αυτής τής 

ώρας.
ΠΑΥΛ.—Όχι, μητέρα, θέλω νά μάθω.
7ΛΚ.— (Μετά μικράν οιγήν). ’Εμείς αί παλαιές γυ

ναίκες έμάθαμε νά αγαπούμε τό σπίτι μι.ς, διότι 
αύτό δίδει τήν πραγματική ευτυχία.

ΠΑΥΛ.—Καί βρίσκετε πώς ή Ίδζλάλ κ’ έγώ δέν 
τ’ αγαπούμε αρκετά ;

ΖΑΛ.—’Εσύ, παιδί μου, τ’ αγαπάς, τό ξεύρω.
ΠΑΥΛ.—’Αλλά κ’ ή Ίδζλάλ τ’ αγαπά.
ΖΑΛ. — 'Η γυναΐκά σου, Παύλε, αγαπά τά σκυ- 
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λιάτης, τάάνθη τη,·, τά πουλιά της- άλλά τδσπήτι, 
δπως πρέπει νά τ’ αγαπά μιά νοικοκυρά...δέ μοΰ 
φαίνεται.

ΙΙΛΥΛ.—Τήν κρίνετε πολΰ αυστηρά. Αυτές εινε μι
κρές αδυναμίες ποΰ πρέπει νά παραβλέπη ένας 
σύζυγος.

ΖΑΛ.—'Η μικρές αδυναμίες φέρουν τά μεγάλα ελατ
τώματα, κ’ έτσι παραμελεϊται τδ σπήτι κι’ δ σύζυ- 
γος μαζή μ’ αυτό.

ΠΑΥΛ.-—- (Εγειρόμενος μέ δλίγην νευρικότητα). 
Γιατί έξογκιόνετε τά πράγματα, μητέρα ; Πώς 
μπορείτε νά δμιλήτε γιά ελαττώματα δταν πρόκει
ται γιά τήν Ίδζλάλ ;

ΖΑΛ.—"Ολες ή γυναίκες έχουν έλαττοόματα, μέ τή 
διαφορά δτι ά'λλες ξεύρουν νά τά κρύπτουν καί άλ
λες δχι.

ΠΑΥΛ.—(Προοπαϋών νά φανή ήρεμος). Άς άφή- 
σωμε αύτή τήν ομιλία, μητέρα. Θέλετε νά μείνετε 
άκόμη έδώ, ή προτιμάτε νά πάτε ε’ς τδ δωμάτιόν 
σας ;

(Εις το βάθος εμφανίζεται ό Κώοτας φέρων περί βολήν έοπε~ 
ρίδος).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΩΣΤΑΣ καί οί άτω, είτα ΚΩΣΤΑΣ καί κ. ΖΑΛΙΚΗ

ΚΩΣΤ.—(Προχωρών πρός την κ. Ζαλίκη). ΊΙ Κα 
Ίδζλάλ μοΰ είπε δτι εΐσθε έδώ καί ήλθα νά σάς 
χαιρετήσω καί νά σάς κρατήσω συντροφιά.

ΖΑΛ.—Μοΰ κάμετε μεγάλη εύχαρίστησι, κ. Κώστα. 
Αέν πρέπει δμως νά χάσετε τήν ωραία συνανα
στροφή τοΰ σαλονιοΰ. (Τόν εξετάζει με τάς διόπ
τρας της). ’Απόψε εΐσθε άλλος άνθρωπος, έγίνατε 
καί σεϊς κομψευόμενος.

ΠΑΥΛ.—’Αλήθεια. Κώστα, είσαι θαυμάσιος.
ΚΩΣΤ. — (Γελών με αυταρέσκειαν). Έγώ θά προτι

μούσα νά είμαι μέσ’ στό σακάκι μου, άλλά τδ θέ
λει ή περίστασις, άφοΰ είχατε τήν ευγένεια νά μέ 
προσκαλέσετε.

ΖΑΛ.—Καθήστε, κ. Κώστα.
ΚΩΣΤ.—(Λαμβάνων κάθισμα). Ευχαριστώ.
ΠΑΥΛ.—Τώρα ποΰ δέν εΐσθε μόνη, έγώ σάς άφί- 

νω, μητέρα. Καλέ] νύκτα.
ΖΑΛ.—Καλή νύκτα παιδί μου. Σκύψε νά σέ φιλήσω. 

( Τόν άσπάζεται είς τό μέτωπον και ό Παύλος άπέρ - 
χεται).

ΚΩΣΤ. — Ό κ. Παύλος φαίνεται νά εινε δ χαϊδεμέ
νος σας υιός.

ΖΑΛ.—Ναί, τδν άγαπώ πολύ. Μπορώ νά πώ δτι 
εινε τό καλλίτερο μου παιδί, μολονότι έκαμε κι’ 
αύτδς τρέλλες. Ό πατέρας του κ’ έγώ τδν χαϊδέ
ψαμε δταν ήσθένησε μιά φορά καί έκινδύνευσε. 
(Άναοτενάζονσα) Ήτο πάντοτε ένα παιδί εύαίσ- 
θητο καί τρυφερό. "Οταν κάτι τοΰ προξενούσε λύ
πη ή πόνο, ήρχετο σ’ έμενα καί μού έλεγε κρυφά : 

«Μητέρα πονώ», κ’ έγώ τδν έπαιρνα στά γόνατά 
μου καί τδν παρηγορούσα. (Άπομάσσει δάκρυ). 
Τδ καϋμένο τό παιδί μου ! .... Τιόρα έγινε άνδρας 
καί δέν έχει πια άνάγκη άπδ μητρικά χάδια...

ΚΩΣΤ.— ’Αλλά σάς λατρεύει πάντοτε.
ΖΑΛ.—(Με πικρίαν). Τιόρα έχει τή γυναίκα του. 

Είνε τδ πάν γι’ αύτόν.
ΚΩΣΤ.—Αέν φαντάζεσθε, Κα Ζαλίκη, πόσον εύχα- 

ριστούμαι πού δ κ. Παύλος έχει σήμερον δλας του 
τάς άνέσεις καί δέν σκοτώνεται στήν έργασία δπως 
πρίν.

ΖΑΛ.— Ό Παύλος μου προώδευσε γρήγορα στάς 
’Αθήνας καί έκέρδισε τήν έκτίμησι τού κόσμου. 
Έπρεπεν δμως νά εινε ποιδ προβλεπτικός καί νά 
μήν έξοδεύη τά χρήματά του άλύπητα.

ΚΩΣΤ. — Είμαι βέβαιος δτι τδ κάμνει μάλλον γιά 
νά εύχαριστήση τήν Κ«ν Ίδζλάλ.

ΖΑΛ. — Άπ’αύτήν δέν πήρε τίποτε καί δέν είνε υπο
χρεωμένος νά κόμη δλας της τάς ιδιοτροπίας. ’Έτσι 
χαλούν αί γυναίκες καί συνειθίζουν νά θεωρούν τδν 
άνδρα ως μηχανήν μόνον πού φέρει χρήματα. Λέτε 
γύρω σας δλα αύτά τά άνθη, στής πόρτες, στά πο
λύφωτα.... ξεύρετε τί έστοίχισαν ;

ΚΩΣΤ.—Τά άνθη είνε ή άδυναμία τής Κας Ίδζλάλ. 
ΖΑΛ.— (’Ολίγον εξημμένη). Καί τί δέν εινε άδυ

ναμία τής, σάς παρακαλώ ; Τά f κυλιά ποΰ έχει καί 
μπαινοβγαίνουν μές στής καμάρες, τά πουλιά, αί 
έκδρομαί μ’ ένα σωρό κόσμο πού δέν είνε τής 
προκοπής; ... Δέ βαρυέστε, κ. Κιόστα, ή γυ
ναίκα αύτή έσυνείθησε άπό μικρή νά εινε άνεξάρ- 
τητος καί νά κάμη δ,τι θέλει, καί τιόρα πού ηύρε 
πάλιν άφθονα χρήματα ξανάγινε δ,τι ήτο.

ΚΩΣΤ.—Άς είνε,αύτά δλα διορθόνονται,Κα Ζαλίκη.
ΖΑΛ. — Διορθόνονται δταν ύπάρχη άγάπη, άλλά δέν 

πιστεύω ή νύφη μου νά είνε ικανήν’ άγαπήση, τδν 
άνδρα της τούλάχιστον.

(’Ο Κώοτας εύρίσκεται εις αμηχανίαν τί ν' άπαντήση. ‘Εκ τΛν 
αί&ονσω>· ακούονται ήχοι μουσικής).

ΚΩΣΤ.—Ήρχισαν φαίνεται νά χορεύουν.
ΖΑΑ. — ’Άς διασκεδάζουν, άρχει νά μή στοιχίση αύτδ 

τήν εύτυχία τοΰ παιδιού μου. ( Δοκι μάζονσα νά ση 
κωϋή). Καιρός μου είνε νά πηγαίνω.

ΚΩΣΤ.—(Σπεύδων νά την βοηϋήοη). Θέλετε νά σάς 
συνοδεύσω έως τδ δωμάτιόν σας ; (Τή δίδει τόν 
βραχίονα).

ΖΑΛ. — Άν έχετε αύτή τήν καλωσύνη, διότι τά πόδια 
μου δέν πολυβαστούν. (Προχωρούν βραδέως πρός 
τά δεξιά). Δέ μοΰ φαίνεται πώς θά μπορέσω νά 
κοιμηθώ άκόμη, άλλά δέν πειράζει, κάθημαι είς τδ 
δωμάτιό μου.

ΚΩΣΤ.—Έγώ ϋά έμενα ευχαρίστως μαζή σας.
ΖΑΛ.—Όχι, δχι, πρέπει νά διασκεδάσετε καί σεϊς.

Μόνον άργότερα λέτε, σάς παρακαλώ, καί μού φέ

ρουν ολίγα γλυκά. Αυτί] είνε ή δική μου ή άδυ
ναμία,

ΚΩΣΤ. —Θά σάς τά φέρω έγώ δ ίδιος.
('Εξέρχονται εκ δεξιών, ενώ .έκ τοΰ βάθους φαίνεται προχω- 

οοΰοα ή Νουριέ είς τδν βραχίονα τοΰ Ίζζέτ. — ‘Η μουσική 
εξακολουθεί ακόμη ολίγον, έπειτα παύει).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΝΟΥΡΙΕ, ΙΖΖΕΤ

ΝΟΥΡ.— (Κα&9 ηι> στιγμήν εύρίοκονται υπο τό 
Mistletoe). Φιλήστέ με λοιπόν.

ΙΖΖ.—(Δοκιμάζει ·>ά την άσπαο&ή, άλλ’ έκείνη έχει 
ήδη έκφύγει). Μά δέ θέλετε. . .

ΝΟΥΡ.—’Έπρεπε νά τδ κάιιειε εγκαίρως.
ΙΖΖ.—Εινε ή τρίτη φορά ποΰ προσπαθώ νά τδ κα

τορθώσω χωρίς άποτέλεσμα.
ΝΟΥΡ.—Αύτδ σημαίνει δτι εΐσθε άδέξιος.
ΙΖΖ.—Ή δτι προκαζεϊτε, χωρίς νά εΐσθε διατεθει

μένη καί νά ένδιόσετε.
ΝΟΥΡ.— ’Άν ?']θέλα νά ένδιόσω, φίλτατε κύριε, δέν 

θά είχα άνάγκην νά εινε παραμονή τών Χριστου
γέννων. (Κάϋηταί νωχελώς έπι τοΰ καναπέ). Δέ 
μοϋ λέτε, κατωρθιόσατε νά φιλήσετε καμμιάν 
άλλην ;

ΙΖΖ.— Ναί, τήν οικοδέσποιναν.
ΝΟΥΡ.— Καί δένέφοβήθητε μήπως θυμοίση δ Μαρ- 

τίνης ;
ΙΖΖ.— Θέλετε νά πήτε ώ Ζαλίκης.
ΝΟΥΡ.— Θέλω νά πώ ό Μαρτίνης, Ποΰ ζήτε κύριε 

διπλωμάτα ;
ΙΖΖ.— "Ωστε υποθέτετε δτι.,.
ΝΟΥΡ.—Σεϊς δέν υποθέτετε τίποτε; Ίζζέτ-μπεη, δέν 

θά έχετε μεγιίλας επιτυχίας εις τδ στάδιόν σας.
ΙΖΖ.— Φρονείτε;
ΝΟΥΡ.— Σάς χρειάζεται βοηθός.
ΙΕΖ.— (Μειδιών.) Γένους θηλυκού ίσως.
ΝΟΥΡ.— Μρλιστα, καί μέ περισσοτέραν διορατικό

τητα άπδ σάς.
ΙΖΖ. — (Την παρατηρεί) Ή διορατικότης μου, βλέπε

τε, περιορίζεται μόνον είςέ’ν σημεϊον.
ΝΟΥΡ.— Έγώ βλέπω μόνον ·δτι είνε περιωρισμένη, 

χωρίς νά διακρίνω τδ σημεϊον.
ΙΖΖ.—Άν μέ τόσο πνεύμα είχατε καί λίγη καρδιά...
ΝΟΥΡ.— Τι θά έκάματε ;
ΙΖΖ.—Θά τά έπαιρνα καί τά δύο.
ΝΟΥΡ.— (Μέ εύφνα μορφασμόν). Δέν δέχεοθε τδ 

ένα μετρητά καί τδ ά'λλο μέ προθεσμίαν ;
ΙΖΖ.—Καί αν δέν πληριόσετε έντός τής προθεσμίας ;
ΝΟΥΡ. — Σάς δίδω τδ δικαίωμα νά διαλύσετε τδ 

συμβόλαιον.
ΙΖΖ.— (Μετά οκέφιν, πλησιάζουν). Έστω, θάάπαι- 

τήσω δμως αρραβώνα,
ΝΟΥΡ.— (Μέ πονηρόν μειδίαμα). Θά σάς τήν δώσω 

τήν ημέραν τών άρραβώνων.

ΙΖΖ. — Τότε προτιμώ νά πληρώσω καί τήν αρρα
βώνα. ( Άφαιρεΐ δακτύλιον έκ τής χειρύς τον και 
τής τόν προσφέρει).

ΝΟΥΡ.—(Φορούσα τόν δακτύλιον άφοΰ τόν έξύμαοε). 
Τδ προτιμώ κ’ έγώ.

ΙΖΖ. — (4εικνύα>ν τό Mistletoe)· Πηγαίνωμεν άπ’ 
έκεϊ κάτω ;

ΝΟΥΡ.—Δέν εΐν’ άνάγκη. Είμαι διατεθειμένη νά 
ένδιόσω κ’ έδώ.

(*Ο  Ίζζέτ κύπτει καί την άοπάζεται Είς τδ βάθος φαίνεται 
η Ίδζλάλ).

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΙΑΖΛΑΑ καί οί ανω

ΙΔΖΛ.—(Προχωρούσα). Ίζζέτ-μπεη, σάς ζητούν αί 
κυρίαι. Άλλά βλέπω εΐσθε άπησχολημένος.

ΙΖΖ.—Καί εις ύπόθεσιν άκρως σοβαράν.
ΙΔΖΛ.—Άν πρέπει νά κρίνοι άφ’ δ,τι είδα...
ΝΟΥΡ.—Είδες άλλά δέν ήκουσες.
ΙΔΖΛ.—(Γελώσα). Σέ παρακαλώ νά συμπλήρωσής, 

άν τό νομίζης άπαραίτητον.
ΝΟΥΡ.—(Δεικννονσα τόν Ίζζέτ). Άφίνωτήν φρον

τίδα εις τδν μνηστήρα μου. (Βλέμμα έκπλήξεως 
τής Ίδζλάλ).

ΙΖΖ. — ('Υποκλινόμενος). ’Έχω αύτδ τδ εύτύχημα 
πρδ ολίγης ιόρας.

ΝΟΥΡ.—’Ολίγων λεπτών διά τήν άκρίβειαν.
ΙΔΖΛ.—(Τω τείνει τήν χειρα). Σάς συγχαίρω μέ 

δλη μου τήν καρδιά, Ίζζέτ-μπεη. Παίρνετε σύζυ
γον πολύ πνευματώδη.

ΝΟΥΡ.—Καί μέ πολλά άλλα προτερήματα, έκτός 
τής καρδιάς, τήν οποίαν έμείναιιε σύμφωνοι, νά 
προμηθευθώ άργότερα.

ΙΔΖΛ·— (Δεικννονσα τάς απούσας). Έν τώ μεταξύ 
γνωρίζω μερικάς πολύ τρυφερός ποΰ περιμένουν 
έκεϊ μέ παλμούς άνυπομονησίας.

ΙΖΖ.—Φοβούμαι δτι δέν μοΰ είνε πλέον έπιτετραμ- 
μένον νά τάς ικανοποιήσω.

ΝΟΥΡ.—Μπορείτε πάντοτε ν’ άκοΰσετε τάς άξιώσεις 
των καί... μοΰ τάς διαβιβάζετε. Εμπρός, πηγαί
νετε γρήγορα, δέν πρέπει νά κάμετε τάς κυρίας νά 
περιμένουν.

ΙΖΖ.—Σεϊς δέν έρχεσθε ;
ΝΟΥΡ.—Όχι, θά μείνω ολίγον μέ τήν φίλην μου. 

Έχω νά τής ζητήσω μερικάς σύμβουλός. (Ό Ίζ

ζέτ απέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
ΙΑΖΛΑΑ ΝΟΥΡΙΕ

ΙΔΖΛ.— (Κα&ημένη.) Αλήθεια, θέλεις νά μοΰ ζη- 
τήσης συμβόυλάς;

ΝΟΥΡ. — Άπ’ έναντίας, θέλω νά σοΰ δώσω.
ΙΔΖΛ.— Δέν έζήτησα.
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ΝΘΥΡ.— Δέν βλάπτει, θ’ άρνηθής τάχανά δεχθής ; 
ΙΔΖΛ.— Έξαρτάται.... Ξεύρεις οτι δέν επηρεάζομαι 

άπδ τήν γνιόμην τών άλλων.
ΝΘΥΡ.— "Ακούσε, Ίδζλάλ, κάμνεις σφάλματα. 
I\ΖΛ.— Λ!
ΝΟΥΡ.— Δέν εννοώ σφάλματα υπό τήν συνήθη ση

μασίαν. ’Εννοώ δτι ή τακτικέ) ποΰ ακολουθείς εινε 
εσφαλμένη.

ΙΔΖΛ.— Δέν εξηγείσαι σέ παρακαλώ καλλίτερα;
ΝΟΥΡ. — Μάλιστα. Εκτίθεσαι φοβερά μέ τδν Μαρ- 

τίνην, χωρίς νά τδν αγαπάς, υποθέτω, καί κινδυ
νεύεις νά χάσης τήν υπεροχήν σου.

ΙΔΖΛ.— Εις αυτί) δέν απαντώ.
ΝΟΥΡ.— Κινδυνεύεις δμως καί κάτι άλλο' νά χάσης 

τήν εμπιστοσύνην τοΰ άνδρός σου.
ΙΛΖΛ.— (Εΐρωνικώς) Έτυχε νομίζω ν’ άκούσης τδν 

Παύλον να δμιλή γιά μένα.
ΝΟΥΡ.— Πρδ ολίγου άκόμη. Ξεύρω δτι σέ θέτει 

υψηλότερα άπδ δλας τάς γυναίκας.
ΙΔΖΛ. — Αύτδ σημαίνει εμπιστοσύνην ά π ό λυτό ν, 

δέν ειν’ αλήθεια;
ΝΟΥΡ.— Συμφωνώ.’Αλλά χρειάζεται νομίζεις πολύ 

γιά νά καταστροφή ή απόλυτος εμπιστοσύνη ενός 
άνδρός ;

ΙΔΖΛ.—Χρειάζεται μία ανοησία τής γυναικδς, κ’ 
έγώ δέν σκοπεύω νά τήν κάμω.

ΝΟΥΡ. — 'Υπερτιμάς τάς δυνάμεις σου, φιλτάτη μου, 
εις αύτήν τήν’περί στάσιν, καί λησμονείς δτι, μ’ 
δλην τήν ικανότητά σου, μ’ δλην σου τήν θέλη- 
σιν, είσαι πάντοτε γυναίκα, δηλαδή δούλη τών αισ
θήσεων. Παραδέχομαι δτι δέν αγαπάς οΰτε τδν 
Μαρτίνην, οΰτε κανένα άλλον’ παραδέχομαι έπί
σης δτι δέν σκέπτεσαι διόλου, γυναίκα έγγαμος δ - 
πως είσαι, νά παραδοθής είς οιον δήποτε, διότι 
υπολογίζεις κάλλιστα τάς συνεπείας μιάς τέτοιας 
τρίλλας άν έγένετο γνωστή. Άλλά θά παραδεχθης 
καί σύ δτι, διά γυναίκας δπως σύ κ’ έγώ, μέ ιδιο
συγκρασίαν υλιστικήν, υπάρχουν στιγμαί, δπου 
τά ένστικτα τοΰ σώματος επικρατούν δλων τών τε
λειοποιήσεων τάς δποίας δ Ευρωπαϊσμός έπέφερεν 
είς τήν Ανατολικήν μας φύσιν, καί τότε ή ΰλη 
υπερτερεί τοΰ πνεύματος καί τά νεύρα τής λογικής.

ΙΔΖΛ.—(Σκεπτική). Καί νομίζεις δτι δ Μαρτίνης 
είνε ικανός νά προξενήση αυτήν τήν ανεμοζάλην ;

ΝΟΥΡ.—Ναί, διότι τά συμπτώματα αυτής τής ανε
μοζάλης τά διακρίνω δσάκις σέ βλέπω μ’ αυτόν 
τδν άνθρωπον.

ΙΔΖΛ.—(Βραδέως). Ό Μαρτίνης δένείνενέον πρό- 
σωπον γιά μένα.

ΝΟΥΡ.—Τδ ξεύρω, ή μάλλον τδ έμάντευσα άπδ με
ρικά σου λόγια άλλοτε. Έ, λοιπόν, δταν δύο πρό- 
σωπα έγνωρίσθησαν ύπδ τάς συνθήκας υπό τάς δ
ποίας έγνωρίσθητε σΰ καί δ Μαρτίνης, είνε αδύ

νατον, άν αργότερα έπέλθη νέα προσέγγισις, νά 
μή μειονεκτήση ή γυναίκα. (Χαμηλόνουοα την φω
νήν). ’Εκείνο τδ δποίον κατευνάζει καί ι|»υχραίνεί 
πολλάκις τδν άνδρα κρατεί συνήθως τήν γυναίκα 
εις παθητικήν διέγερσιν. . .

ΙΔΖΛ.—(Έγειρομένη, ολίγον άποτόμως). Αρκεί, 
δέν θέλω ν’ ακούσιο περισσότερα. . .’Έχειςένα τρό
πον νά καθορίζης τά πράγματα. . . Είνε δμως πε
ρίεργον δτι βλέπεις ψυχρότητα εις τούς τρόπους τοΰ 
Μαρτίνη. (Γέλα νευρικώς).

ΝΟΥΡ.—Οί τρόποι τοΰ Μαρτίνη, άγαπητή μου, 
είνε οί τρόποι άνθριόπου, δ όποιος ερωτεύεται εκ 
περιτροπής δλας τάς γυναίκας. Αυτήν τήν επιστή
μην φαίνεται νά τήν έμαθε τελείως είς το Παρίσι.

ΙΔΖΛ.— (Εΐρωνικώς). ’Έτσι νομίζεις; . . (Εις τδ 
βάθος ακούεται ίΐόρυβος και φαίνεται ό Κώστας 
κρατών μικρόν διάκον μέ γλυκά. Τδν παρακολουΟ ε~ι 
ή κ. Βαρούνα).

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΚΩΣΤΑΣ, Κα ΒΑΡΟΥΝΑ καί οί άεω, έπειτα ΠΑΥΛΟΣ

ΚΩΣΤ.—(Προσπαΐ)ών rd απαλλαγή άπό τήν κ. Βα- 
ρούνα, ή οποία τδν σύρει άπό τό ένδυμα). Τό φρά
κο μου !... γιά τδ Θεό, θά μού σχίσετε τδ φράκο 
μου ! Τί θέλετε έπί τέλους ;...

ΒΛΡ.—Θά μού πήπε ποΰ πηγαίνετε μ’ αυτά τά γλυ
κό. Έζητήσατε νά χορεύσετε μαζή μου, καί τώρα 
ποΰ θ’ άρχίση δ χορός φεύγετε καί πηγαίνέτί νά 
γλυκάνετε κάποιαν άλλην.

ΚΩΣΤ.—Μά, Κα Βαρούνα·, αυτά τά γλυκά τά ΰπεσχέ- 
θην...

ΒΛΡ.·—(Μέ έξαιμιν). Έκάματε πολύ άσχημα νά ΰπο- 
σχεθήτε.., Δέ θά σάς άφήσω νά προχωρήσετε 
οΰτε βήμα. (Παρατηρούσα τό Mistletoe, ύπό τδ 
όποιον εί'ρίσκοντσι έκείνην την στιγμήν.)”Ν ! (Τδν 
φιλεϊ).

ΚΩΣΤ.—(Κατακόκκινος). Καλέ δέν έντρέπεστε, κυ
ρία..., στήν ηλικία σας ! . .”. (Άττιλαμβατόμετος 
την παρουσίαν τής Ίδζλάλ καί τής Νονριέ, αί ό
ποιοι γελούν). Δέν βλέπετε δτι δέν εϊμεθα μόνοι ;...

ΒΛΡ.—(Προχωρούσα, μέ Αξιοπρέπειαν). Αυτό, κύ
ριε, γίνεται καί είς τήν Αγγλίαν.

ΙΔΖΛ.—Αυτού τοΰ είδους τά φιλήματα δέν έχουν 
σημασίαν, κ. Κιόστα. Είνε ένα Αγγλικόν έθιμον 
ποΰ εφαρμόζεται εις δλας τάς ήλικίας.

ΝΘΥΡ. — Καί είς τό όποιον κανείς ευγενής κύριος δέν 
άνθίσταται.

ΒΛΡ.—(Ξηρώς, πρδς τόν Κώσταν). Αυτό άςι σάς 
χρησιμεύση ώς μάθημα.

ΚΩΣΤ.— (Πλησιάζων στενοχωρημένος). Μέ συγχω
ράτε, Κα Βαρούνα... δέν τδ έγνώριζα αυτό τδ έ
θιμον. Δέν ήθελα νά σάς προσβάλω..ι.

ΒΑΡ.—( Ήπιώτερον). ’Εντούτοις τδ έκάματε, καί

έμπρός είς τάς κυρίας... (Με φιλαρέοκειαν). Είσθε 

πολύ σκληρός.
(Ό Κοκέτας φαίνεται είς μεγάλην αμηχανίαν, κρατών πάντοτε 

τδν δίσκον.—Εισέρχεται ό ΙΙαΰλος έκ τον βάδους).

ΚΩΣΤ.—Τώρα,... τί θέλετε νά κάμω ;
ΠΑΥΛ.—Τί σοΰ συμβαίνει, φίλε Κώστα ; Σέ βλέπω 

πολύ στενοχωρημένου.
ΝΟΥΡ. — ( Ένφ ή Ίδζλάλ φαίνεται εξηγούσα τά τρέ

χοντα είς τδν Παύλον). Τώρα νά περιμένετε νά εύ- 
ρεθή ή κυρία άπ’ εκεί κάτω καί νά τής έπιστρέ- 
ψετε τό φίλημα. Αυτό θά είνε ή πρέπουσα ίκανο- 

ποίησις.
ΚΩΣΤ.— (’Έντρομος) Έγώ.... νά' φιλήσω τήν κυ

ρίαν ! ....
ΠΛΥΑ.— (Γελών) Γιατί δ'χι, άν δέχεται.
ΒΛΡ.— (Χαριεντιζομένη). Καλέ αύτά τά πράγματα 

δέν γίνονται κατά παραγγελίαν. Πρέπει νά έλθουν, 

τυχαίως.
ΙΔΖΛ. — Άν θέλετε εμείς κλείομε τά μάτια.
ΝΟΥΡ.— Άπ’ εναντίας, ή ίκανοποίησις πρέπει νά 

γείνη δημοσία. (Σύρει τήν κ. Βαρούνα, άκκιζομέ- 
νην, προς τήν 9ύραν τού βάϋους.) ’Εμπρός λά
βετε θέσιν. Καί σείς κ. Κώστα, περάστε πολύ 

πλησίον, σάν νά ητο τυχαίως.
(Μετά πολλονς άκκιομονς η κ. Βαροίνα τοποθετείσαι νπό τό 

MlSILETOK. *0  Κώοτας λοξοδρομεί, έπί τέλους πληοιά 
ζει κρατών με τδ ένα χέρι τδν δίσκον, ένφ με τδ άλλο οφογ- 
γίζει επανειλημμένους τδ στόμα του με μανδνλι.— Τδ φίλημα 
δίδεται ύπδ τήν γενικήν ΐλαρότητα).

ΚΩΣΤ.—(Μέ αναστεναγμόν άνακονη ίσεως). Οΰφ ! 
ΠΑΥΛ. — Άλλά δέ μοΰ λές, Κιόστα, γιατί κρατείς 

αύτά τά γλυκά ;
ΚΩΣΤ.--Μοΰ τά παρήγγειλε ή κ. μητέρα σας.

' (’Ακούονται ήχοι μουσικής) TWO STET'S).— Ή κ. Βαρούνα 
αρπάζει τόν βραχίονα τοϋ Κο’εοτα. Έκ τοΰ βάθους προσέρ
χονται ό Μαρτίνης καί ό Ίζζέτ).

καί θά μοΰ πήτε πώς έκανονίσατε τούς λογαρια
σμούς σας μέ τάς κυρίας ποΰ σάς ζητούσαν.

1ΖΖ.—(Γελών, ένεβ άπομακρύνωνται πρδς τδ βά- 
•9ος). Έσκέφθην ν’ άφήσω καί μερικούς εκκρεμείς. 

(’Απέρχονται).
ΒΛΡ.—(Φ,λαρέοκως πρδς τδν Κώσταν). Τώρα είσθε 

δικός μου. (Μέ τρυφερότητα). Αλήθεια δτι είσθε 

ταμίας καί άγαμος ;
ΚΩΣΤ.—’Έχω αύτάς τάς ιδιότητας.
ΒΛΡ.—(Άναστενάζουοα). Κ’ έγώ είμαι χήρα. . .

(’Απέρχονται έπίσης).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
ΙΑΖΛΑΛ, ΜΑΡΤΙΝΗΣ, έπειτα ΙΙΛΥΛΟΣ

ΜΑΡΤ.—Τί υποχρεωτικοί ποΰ είνε οί ξένοι σας ;

ΙΔΖΛ. —Είς τί;
ΜΑΡΤ.—Μάς δίδουν τήν ευκαιρίαν νά συνομιλήσω- 

μεν έλευθέρως.
ΙΝΔΝ.-—(Τδν παρατηρεί). Κάποτε είπατε δτι είνε 

αδύνατον ημείς οί δύο νά δμιλήσωμεν έλευθέρως.

ΜΑΡΤ. — Τό είπα αύτό ;
ΙΔΖΑ. —Μάλιστα, δταν σάς είδα τήν πρώτη φορά είς 

τάς Αθήνας. Εϊν’ αλήθεια δτι τότε ήρχεσθο άπό 
τιήν Κωνοταντινούπολιν, ένώ τώρα έπιστρέφετε 
άπό τδ Παρίσι, δπου είχατε τήν πρόθεσιν νά πε
ράσετε ολίγους μήνας καί μείνατε δύο έτη.

ΜΑΡΤ.—Απαράλλακτα δπως σήμερον’ ήλθα είς 
τάς Αθήνας μέ σκοπόν νά περάσω όλίγας ημέρας 

καί μένω τώρα δύο μήνας.
ΙΔΖΛ.—Εντούτοις ό άνθρωπος τής Κωνσταντινου

πόλεως δέν ομοιάζει πολύ μέ τόν σημερινόν άν

θρωπον. (Κάίέηται). ·
ΜΑΡΤ. — Κολακεύομαι πολύ άννομίζετε δτι έκέρδισα 

έκτοτε.
ΙΔΖΛ.—Δέν είπα δτι έκερδίσατε.
ΜΑΡΤ.—(Μειδιών). Τότε θά συνέβη τό εναντίον, 
ΙΔΖΛ.—’Ίσως. "Οπως δήποτε δέν είσθε πλέον δ ίδιος 

άνθρωπος.
ΜΑΡΤ.—(Καΐλήμενος έπίσης). Αύιό τό «πλέον*  μέ 

κάμει νά υποθέτω δτι μέ κρίνετε έπί μιάς ώρι- 
σμένης περιπτώσεως, ή δποία πιθανότατα σάς 

άιμορά.
ΙΔΖΛ.—Δέν άσχολοΰμαι ποτέ είς δ,τι αφορά τούς 

άλλους.
ΜΑΡΤ.—"Ωστε ευρίσκετε δτι ήλλαξα άπέναντί σας ;

ΙΔΖΛ.—... Μάλιστα.
ΜΑΡΤ.—Δέν νομίζετε δ'τι αύτό είνε φυσική συνέ

πεια τής ίδικής σας μεταβολής ;
ΙΔΖΑ’—Πώς ξεύρετε δτι μετεβλήθην ;
ΜΑΡΤ.—Κρίνω έξ δσων βλέπω. Τότε ήσθο έλευθέρα 

καί ανεξάρτητος. Τώρα δέν είσθε.
ΙΔΖΛ.—Δέν είμαι διά τούς πολλούς, διά τήν κοινω

νίαν τών Αθηνών’ άλλά πράγματι είμαι, διότι

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ, 1ΖΖΕΤ καί οί άνω.

MAP. — (Πρδς τδν Κώσταν). Πιστεύω νά μή λησμο
νήσατε δτι θά χορέψωμε μαζή αύτδ τό Two steps.

(Ό Μαρτίνης καί ό'Ιζζέτ έχουν πλησιάσει τήν ‘Ιδζλάλ καί τήν 
Νονριέ καί συνομιλούν).

ΚΩΣΤ.—"Ενα λεπτό, άν επιτρέπετε, νά δώσω αύτά 
τά γλυκά εις τήν κ. Ζαλίκη. Τά περιμένει.

ΒΑΡ.—Όχι, δ'χι, είνε υπεκφυγή. ( Προσκυλλαται πε
ρισσότεροι· εις τδν βραχίονα τον).

ΠΑΥΛ.—Δόσε μοΰ τα, Κιόστα. Τά δίδω έγώ στή 
μητέρα. (Λαμβάνει τδν δίσκον καί απέρχεται εκ τής 

ίΐνρας δεξιή).
1ΖΖ.—(Πρδς τήν Νονριέ). ΙΙηγαίνωμε νά χορέ

ψωμε
ΝΟΥΡ.—(Λαμβάνουσα τδν βραχίονα του). Μάλιστα,
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έγώ δέν αναγνωρίζω κοινωνικός συμβάσεις.
ΜΑΡΤ.—(Μέ έκπληξιν). Δέν αναγνωρίζετε δτι ανή

κετε είς τόν σύζυγόν σας ;
ΙΔΖΛ.—(Ύπεροπτικώς). Δέν είμαι πράγμα διά νά 

ανήκω είς οίον δήποτε. Έάν ό γάμος τόν όποιον 
έκαμα έπαυσε νά μέ ίκανοποιή, ηθικώς ή . . . άλ
λως, είμαι κυρία νά κάμω χρήσιν τοΰ ατόμου μου 
δπως θέλω.

ΜΑΡΤ.—Ό σύζυγός σας δμως δέν εϊνε ξένος δι’ 
εμέ. Είνε φίλος μου.

ΙΔΖΛ. — (Νευρική). Μήπως δέν ήσθο ΦΙΛΟΣ ΜΟΎ 
άκόμη περισσότερον ; Τί σημαίνει μία φιλία με
ταξύ άνδρών απέναντι ένός πραγματικού δεσμού ;

ΜΑΡΤ.—(Μειδιών). Θέλετε νά μέ δοκιμάσετε. Μού 
τό προείπατε άλλως τε.

ΙΔΖΛ.—(’Εγειρόμενη). "II στερέϊσθε άντιλήψεως, ή 
δέν θέλετε νά εννοήσετε. (Μέ αϋξουοαν νευρικό
τητα). Δικαιούμαι δμως νά σάς έρωτήσω διατί εύ- 
ρίσκεσθε άκόμη είς τάς ’Αθήνας καί διατί έπιμένετε 
νά έρχεσθε έδώ σχεδόν κάθε μέρα.

ΜΑΡΤ.—(Πάντοτε μειδιών). Διότι προφανώς καί αί 
Άθήναι μού είνε ευχάριστοι καί ή συναναστροφή 
σας ιδιαιτέρως τερπνή.

ΙΔΖΛ.—( Έξαπτομένη όλονέν). Έμάθατε νά απαν
τάτε μέ τορνευτός φράσεις, άλλ’ εις δ,τι λέτε δέν 
υπάρχει ούτε ίχνος ειλικρίνειας. (Ίσταμένη άποτό- 
μως άπέναντί τον). Ξεΰρετε, κ. Μαρτίνη, δτι δταν 
ένας άνδρας δέν κατορθώση νά έννοήση μιά γυ
ναίκα, κινδυνεύει νά τήν κάμη έχθράν του :

ΜΑΡΤ.—(’Εγείρεται καί τήν πλησιάζει. Μέ έλαφράν 
ειρωνείαν). Κ’ έγώ διατρέχω αύτόν τόν κίνδυνον, 
δέν είν’ άλήθεια ;

ΙΔΖΛ.—(Τελείως εξημμένη). Μ’ εκνευρίζετε. . .
('Ακούονται ήχοι Valse παίζόμενου βραδύτατα).
ΜΑΡΤ. — (Προτείνων τους βραχίονας). Θέλετενά μάς 

συμφιλίωση αύτή ή Vai.se :
(Η *Ιδζλάλ φαίνεται μεταπίπτονσα α\φνηδίως είς χαύνωσιν. Μέ 

απαλότητα παραδίδεται είς τοί·ς βραχίονας τον Μαρτίνι) · καί, 
νπό τους ήχους τής μουσικής, στρέφονται έν περιπτύξει, άπο- 
χωρουντες πρός τό βάθος. Kafl·' ήν στιγμήν ευρίσκόνται νπό 
τό MISTLETOE τά χείλη των ενώνονται είς μακράν φί
λημα. Συγχρόνως, δεξιά, αναφαίνεται ό Παϋλοζ. Βλέπει και 
μένει εμβρόντητος).

ΙΔΖΛ.—(Προσφέρουσα τά χείλη). ’Ακόμη., .άκόμη...
(Τά χείλη τιον ένόνονται εκ νέον καί έπανειλημμένως. —Είς τό 

πρόσωπον τον Παύλου ζωγραφίζεται φρικτή οδύνη).

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ
(Γραφεΐον. — θνρα εξόδου είς τό βάθος, θύραι συγκοινωνίας 

δεξιή καί αριστερή.—Δεξιά τής σκηνής γραφεΐον μέ όλα τά 
χρειώδη.

ΙΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΠΑΥΛΟΣ μόνος, έπειτα ΧΡΗΣΤΙΝΑ

(*Ο  Παύλος κάθηται σοβαρός πρό τον γραφείου.)

ΙΙΑΥΑ. — Παρατηρεί τήν ά'ιραν καί σημαίνει ηλε

κτρικόν κώδωνα έπί τοϋ γραφείου.—Εισέρχεται ή 
Χρηστίνα). Σέ ολίγο θά έλθη ό κ. Βάρδης. Νά τόν 
φέρης έδώ άμέσως.

ΧΡΗΣΤ.—Μάλιστα, κύριε.
ΠΑΥΛ.—Ποΰ είνε ή μητέρα ;
ΧΡΗΣΤ.—Έπήγε στήν εκκλησία άπό τό πρωΐ.
ΠΑΥΛ.—Καί ή . . . κυρία;
ΧΡΗΣΤ. — Είνε είς τό δωμάτιόν της. (“Ακούεται ή

χος κώδωνος).
ΠΑΥΛ.-Καλά, πήγαινε ν’ άνοιξης, θά είνε ύ κ. 

Βάρδης.

( Η Χρηστίνα εξέρχεται καί σχεδόν άμέοω; εισάγει τόν κ Βάρ- 
δην. Ό Παϋλο; έχει μείνει σκεπτικό;).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΑΥΛΟΣ, ΒΑΡΔΗΣ

ΠΑΥΛ.—(’Εγειρόμενος). Καλή μέρα, κ. Βάρδη. 
Καθήστε.

('Ανταλλάσσουν χειραψίαν καί ό Βάρδη; κάθηται παρά τό γρα- 
γεΐυν. Ό Παύλος λαμβάνει τήν προτέραν του θέσιν).

ΒΑΡΔ. — Είχα χθες τήν έπίσκεψιν τής συζύγου σας. 
ΠΑΥΛ.—Μάλιστα.
ΒΑΡΔ. — ’Επιμένει είς τό διαζύγιον.
ΠΑΥΛ.—(Aft φωνήν έλαμρώς ήλλοιωμένην). Ά...

Τής είχατε δώσει, νομίζω, οκτώ ήμέρας διά νά 
σκεφθή.

ΒΑΡΔ.—Ναί, κατά τήν επιθυμίαν σας.
ΠΑΥΛ.—'Υπέγραψε έκεϊνο τό έγγραφον :
ΒΑΡΔ.—Όχι, άλλ’ έδήλωσε δτι θά τό ύπογράψη, 

άφού ύμιλήση μαζή σας.
ΠΑΥΛ.— Καί παραδέχεται δλους τους δρους:
ΒΑΡΔ.—Μέ μίαν άντίρρησιν : Άντί μηνιαίαο έπι- 

χορηγήσεως κατά τήν διάρκειαν τού διαζυγίου προ
τιμά άνάλογον ποσόν έφ’ άπαξ.

ΠΑΥΛ. — Αύτό δέν είνε δυνατόν. Συναινεϊ νά δη- 
μιουργηθούν λόγοι δπως ύπεδείξατε ;

ΒΑΡΔ.—Μάλιστα, έννοεϊ δτε είγε άπαραίτητον.Άλ· 
λωςτετό νά άποχωρήση τής συζυγικής στέγης,απλώς 
πρός δημιουργίαν τοιούτων λόγων, είνε μέσον 
άρκετά σύνηθες καί δέν προσάπτει κατηγορίαν είς 
τήν γυναίκα.

ΠΑΥΛ. —Ναί, τόξεύρω. Πρό παντός θέλω ν’άπο- 
φύγω τό σκάνδαλον καί τά περιττά σχόλια. Όπω? 
σάςέξήγησα, αιτία τής διαστάσεώς μας είνε ριζική 
ασυμφωνία χαρακτήρων, καί τό διαζύγιον είνε βε
βαίως ή μόνη λογική λύσις.

ΒΑΡΔ. — Εις τό μεταξύ σας έγγραφον σείς φαίνεσθε 
δτι συναινέϊτε μόνον.

ΠΑΥΛ.—Φυσικά, άφού ή πρωτοβουλία δέν ανήκει 
είς έμέ. 'Άλλως τε ήτο άνάγκη νά διατυπωθή τό 
πράγμα κατ’ αύτόν τόν τρόπον διά νά μ,ή δικαιού
ται κανείς νά σκεφθή εις βάρος της . . . δ,τι δέν 
πρέπει. (’Επακολουθεί σιγή).

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΠΑ Κ.ίΟΣ, έπειτα ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΙΙΑΥΑ.—(Σημαίνει, ορθός πρό τον γραφείου.— ’Εμ
φανίζεται ή Χρηστίνα). 'Η Κυρία είνε άκόμη έδώ;

ΧΡΗΣΤ. —Μάλιστα.
ΠΑΥΛ.—Παρακάλεσέ την νά έλθη.
(Ή Χρηστίνα απέρχεται.— *0  Παύλος φέρει τήν χζεϊρα είς τό 

μετώπου καί φαίνεται προσπαθώ? νά καταοτείλη σφοδρόν 
συγκίνηση·. Μετ*  ολίγον ανακτά τήν ψυχραιμίαν του, ένφ α
κούεται ελαφρός κτύπος είς τήν θύοαν δεξιά).

ΠΑΥΛ.—(Στηρίζει τήν χεϊρα έπί τοΰ γραφείου.— 
Μέ φωνήν σταθερόν). Έμπρός. (Εισέρχεται ή 

Ίδζλάλ).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΔΖΛΑΛ, ΠΑΥΛΟΣ

ΙΔΖΛ.—(Φαίνεται έντελώς κυρία έαντής. Προχωρεί 
βραδέως πρός τό γραφεΐον καί ατενίζει τον Παύ
λον. Μέ φωνήν καθαρόν). Ήθέλησα νά έχω μίαν 
έξήγησιν μαζή σας πριν υπογράψω τό έγγραφον 
τό όποιον μοΰ επιβάλλετε διά τοΰ δικηγόρου σας.

ΠΑΥΛ.—(Τήν άτενίζει έπίσης. Ήρέμως). Καθήστε.
(’Εκείνη κάθηται είς μικράν άπόστασιν. ’Εκείνος 
λαμβάνει τ'ην θέσιν του πρό τοϋ γραφείου). Έχετε 
άδικον νά νομίζετε δτι σάς έπιβάλλω δ,τι δήποτε 
δι’ οϊου δήποτε. Τό έγγραφον τό όποιον σάς ύπέ- 
βαλεν ό κ. Βάρδης έφρόνουν δτι άνταποκρίνεται 
προς τάς απαιτήσεις σας.

ΙΔΖΛ. — Καί τάς ίδικάς σας, υποθέτω.
ΙΙΑΥΑ.—. . . "Ισως, άλλά πρωτίστως έλήφθη ύπ’ 

δψιν τό συμφέρον σας.
ΙΔΖΛ.—Είνε περίεργον νά φροντίζετε άκόμη διά τό ■ 

συμφέρον μου.
ΙΙΑΥΑ.—Άν δέν τό πιστεύετε μέ γνωρίζετε κακώς. 

(Μέ πικρίαν). Ό,τι δήποτε καί αν μάς χωρίζη 
σήμερον, μάς συνέδεσε άλλοτε ή φτιόχεια καί ή 
δυστυχία, καί αυτοί είνε δεσμοί οί οποίοι δημιουρ- 
γοΰν ύποχρεώσεις. Ό κόσμος μάς έγνώρισε δυνα
τούς καί μάς έθαύμασεν" είνε περιττόν νά γελάση 
σήμερον εις βάρος μας. (Λεικνύων τό έγγραφον). 
Μ’ αύτό τό έγγραφοι· θά μπορέσετε νά πείσετε 
τούς άλλους δτι σείς έπεζητήσατε τόν χωρισμόν, 
κ’ έγυ> σάς ύπόσχομαι νά σιωπήσω.

ΙΔΖΛ. — Έν τούτοις εις αύτό τό έγγραφον έθέσατε 
ένα δρον ταπεινωτικόν.

ΠΑΥΛ. — Δέν τό πι στεύω.
ΙΔΖΛ.—Μοΰ παρέχετε έπνχορήγησιν καί τήν έξαρ- 

τάτε άπό κάτι.
ΠΑΔΆ.—Σάς παρέχω έπιχορήγησιν, τήν όποιαν μού 

έπιβάλλει μόνον ή συνείδησίς μου νά σάς δώσω 
έφ’ δσον είσθε σύζυγός μου, καί τήν έξαρτώ άπό 
τό άμεμπτον τής διαγωγής σας.

ΙΔΖΛ.—Μέ τί δικαίωμα, άφού πρόκειται νά χωρι- 
σθώμεν.

ΒΑΡΔ. (Άτενίζων τό»· Παύλον).—Θέλετε νά σάς πώ 
έγώ τί σκέπτομαι, ώςφίλος, όχι ώς δικηγόρος ;

1ΙΑΥΑ. — Λέγετε.
ΒΑΡΑ.—■ Ότι καί σείς κ’ έκείνη λυπεϊσθε υπερβο

λικά δ’ δ,τι συμβαίνει.
ΠΑΥΛ. (Μέ έλαφρόν σπασμόν).—Πάντοτε προξενεί 

. . . αϊσθησιν μία απότομος μεταβολή.
ΒΑΡΔ.— "Αν δμως αύτή ή μετοβολή πρόκειται νά 

σάς κάμη καί τούς δύο νά υποφέρετε, διατί δέν 
προσπαθείτε νά έξεύρητε μέσον συμβιβασμού ;

ΠΑΥΛ.—(Μετά μικρόν δισταγμόν). Μοΰ όμιλεΐτε 
ώς φίλος καί θά σάς άπαντήσω μέ ϊσην ειλικρί
νειαν. Άν δέν ένέδωκα άμέσως είς τήν αϊτησιν 
τής συζύγου μου, καί ήθέλησα νά τής δοθή καιρός 
πρός σκέ.ψιν, είνε διότι είχα σοβαρούς ενδοιασμούς 
αν πρέπει νά άφήσω αύτήν τήν γυναίκα εις τήν 
τύχην της. ’Έχω τοιαύτας ήθικάς υποχρεώσεις 
άπέναντί της, καί άφ’ ετέρου θεωρώ τόν εαυτόν 
μου τόσοι υπόχρεων νά μι) τήν στερήσω υλικής 
ύποστηρίξεως, — άφού ό γάμος μας τήν άπεξένωσε 
τής οικογένειας της—ώστε αμφιβάλλω άν θά είχα 
ποτέ τό θάρρος νά τήν έγκαταλείψω, έστω καί άν 
ύφίσταντο σοβαρότεροι λόγοι. Άλλά ή θέλησίς 
της έξεδηλώθη πλέον καθαρά καί έσκεμμένως καί 
είμαι υποχρεωμένος νά συναινέσω.

ΒΑΡΔ.—Ξεΰρετε δτι ή σύζυγός σας είνε πάρα πολύ 
υπερήφανος ώστε νά ό,αολογήση τήν πλάνην της, 
καί αν άκόμη είνε σήμερον ιιεταμελημένη.

ΠΑΥΛ.—Φρονείτε δτι είνε ;
ΒΑΡΔ.—Είνε ή πεποίθησίς μου. Επιμένει μάλλον 

άπό πείσμα" ίσως, έπειδή γνωρίζει τά αισθήματα 
σας, νομίζει δτι δέν θά δεχθήτε.

ΠΑΥΛ. — (Σκεπτικός). Θά ήτο παιγνίδι πολύ επι
κίνδυνον καί δέν θέλω νά τής άποδόισω υστερο
βουλίαν.

ΒΑΡΔ.—Θά τήν ίδήτε ;
ΠΑΥΛ.—Ναί, τό έζήτησε καί δέν μπορώ νά άρνηθώ.

ΒΑΡΔ.— ( Άποθέτων έγγραφόν έπί τοϋ γραφείου).
Σάς άφίνω τό έγγραφον. Εύχομαι νά μήν υπο
γραφή . ( “Εγείρεται).

ΙΙΑΥΑ.—(’Εγειρόμενος έπίσης). 'Η πιθανότης είνε 
δτι θά υπογραφή, καί έν τοιαύτη περιπτιόσει πρέ
πει νά γίνη άμέσως γνωστόν εις τούς γονείς της. 
Θέλετε νά άναλάβετε αυτήν τήν ιρροντίδα ύπό τήν 
ιδιότητά σας ;

ΒΑΡΔ.—-Βεβαίως, άλλά πριν γράψω θά περιμένω 
ειδήσεις σας.

ΠΑΥΛ.—(Τόν συνοδεύει μέχρι τής θύρας). Θά σάς 
ϊδω πάλιν έντός τής ήμέρας. (Ό ϋάρδης απέρχε
ται. Ό Πανλος έπιστρέφει βραδέως είς τό γρα
φτών).

3
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ΠΑΥΛ. Λησμονείτε δτι, μέχρις δτου έκδοθή δικα
στική άπόφασις, φέρετε τό όνομά μου και είμαι 
ηθικώς υπεύθυνος διάτας πράξεις σας ;

ΙΔΖΛ. (Mi περιφρόνηαιν). — Αυτοί είνε τόποι, καί 
εις τούς τόπους έγό> δέν αποδίδω καμμίαν σημασίαν.

ΠΑΥΛ.(Έ>’τώ·ως). ’Αποδίδω δμως’έγώ και μεγάλην, 
και εις αυτήν τήν περίστασιν άξιώ νά συμμορφω- 
θήτε και σείς. (Mi καλωούνην) Δέν έχω τήν πρό- 
θεσιν νά σάς ταπεινώσω, διότι ξεύρετε δτι δέν ήθέ- 
λησα νά σάς εκθέσω, δτι ένδομύχως προσεπάθησα 
νά μειώσω τό σφάλμα^σας καί έδίστασα πολύ νά 
δεχθώ τό διαζύγιον,'τό όποιον έπροτιμήσατε σείς 
άπό τό είδος τής ζωής ποΰ σάς έπρότεινα.

ΙΔΖΛ. — Δέν μοΰ έπροτείνατε ζωήν, άλλά κάτι άνά- 
λογον μέ εξορίαν.

ΠΑΥΛ.—Σάς έπρότεινα νά ζήσωμεν μόνοι εις ένα 
μέρος δπου θά είχατε δλα δσα σάς αρέσουν, εκτός 
τής κοσμικής κινήσεως, καί ήτο ευτύχημα δτι μπο
ρούσα νά συνδυάσω αύτό τό σχέδιον μέ τήν εργα
σίαν μου. Φυσικά, αγάπη δέν ήτο δυνατόν νά ύφί- 
σταται μεταξύ μας, άφοΰ κατεστρέψατε τήν πεποί- 
θησιν τήν οποίαν είχα σέ σάς. ’Αλλά θά μπορού
σαμε νά κρύψωμε τήν άτυχία μας, καί μέ ολίγη 
θέλησι, θά κατορθώναμε νά ζήσωμε μιά ζωή υπο
φερτή.

ΙΔΖΛ.—'Υποφερτή γιά σάς.

ΠΑΥΛ.—Γιά μένα πολύ δλιγώτερον παρά γιά σάς, 
διότι δ,τι έχασα εγώ δέν συγκρίνεται μ’ εκείνο ποΰ 
θά έστερεϊσθο σείς. (Mi πόνον). Έσυλλογίσθητε 
ποτέ, Ίδζλάλ, τί μεγάλο κακό μοΰ έκάματε τή 
στιγμή ποΰ άφαιρούσατε άπό τή ζωή μοι» τό μόνο 
πράγμα ποΰ τήν έδημιούργησε: τήν εμπιστοσύ
νην στή σύντροφό μου ; ΚΓ έσκέφθητε άρά γε 
τί θ’ άπέμενε άπ’ αυτί) τί] ζωή τήν ι'όρα ποΰ έβά- 
λατε εμπρός στά μάτια μου τό ψεύδος καί τήν 
άπογοήτευσιν; Διότι ήτο ψεύδος ή αγάπη σας, 
ήτο ψεύδος ή άφοσίωσίς σας, καί ψεύτικο δλο σας 
τό έργον. . .

ΙΔΖΛ.—Τό έργον δέν ήτο μόνον ϊδικό μου. Τό έξετε- 
λέσαμεν έκ συμφώνου καί έκερδίσατε άπ’ αυτό.

ΠΑΥΛ.—Δέν τό άρνοΰμαι. Έκέρδισα σθένος και 
θέλησιν, τά όποια δέν είχα, άλλ’ έπρεπε τάχα τή 
στιγμή ποΰ τά άπέκτησα, καί μαζή μ’ αύτά τήν 
εύτυχία, νά μοΰ άποδείξετε δτι δσα κατορθιόνετε 
νά έμπνέετε είς τούς ά'λλους δέν είσθε ικανή νά τά 
διατηρήσετε διά τόν εαυτόν σας ;

ΙΔΖΛ.—(Με υπεροψίαν). 'Η θέλησις και τό σθένος 
δέν μοΰ έλειψαν ποτέ.

ΠΑΥΛ. — ’Ονομάζετε σθένος καί θέλησιν τό νά παρα
σύρετε τούς άλλους εις τήν απάτην καί νά ενδίδετε 
πρώτη ; . .

ΙΔΖΛ.—(Είρωνικώς). ’Ίσως. . .
ΠλΥΛ.—(Mi δρμήν). Ίδζλάλ ! . .

ΙΔΖΛ.— (Άπαϋώς). Μήν ταράττεσθε. Σκεφθήτε 
μάλλον ύπό ποιας συνθηκας ήνώθημεν. Δέν μέ 
έξελάβατε, υποθέτω, ποτέ ώς γυναίκα ή όποια θά 
ετίθετο ύπό κηδεμονίαν χωρίς ίδικήν της θέλησιν. 
Ό γάμος μας ήτο άπλώς ένας συνεταιρισμός, καί 
μ' έγνωρίζατε άρκετά ιόστε νά μή φαντασθήτε δτι 
σάς έδιδα περισσότερα δικαιιόματα παρ’, δσα έκρά- 
τουν διά τόν εαυτόν μου.

ΠΑΥΛ.—Τί έννοείτε ;
ΙΔΖΛ.—’Εννοώ δτι, ώς συνεταίροι, ήνιόσαμεν τάς 

σκέψεις μας, τά σχέδιά μας, άλλά. . . τίποτε περισ
σότερον.

ΠΑΥΛ.—Δέν ήμεθα σύζυγοι ;
ΙΔΖΛ.—’Ήμεθα σύζυγοι, έπειδή δέν ήτο δυνατόν 

νά γίνη άλλως, άλλά μήπως μέ κατεκτήσατε ποτέ 
πραγματικώς, καί δέν είνε άρκετά φυσικόν δ,τι 
δέν κατεκτήσατε σείς νά κατακτήση ένας άλλος ;

ΠΑΥΛ.— (’Αναπτύσσεται και την παρατηρεί με 
κατάπληξιν)■ Πώς τολμάτε νά όμιλήτε κατ' αύτόν 
τόν τρόπον ! . .Είσθε λοιπόν χειρότερα παρ’ δ,τι 
ένόμιζα ;..

ΙΔΖΛ.—(Περιφρονητικώς). Δέν ξεύρω άν είμαι χει- 
ροτέρα κατά τήν άντίληψίν σας, άλλά ξεύρω δτι 
είμαι καί θέλω νά μείνω ανεξάρτητος. Δέν έσυ- 
νήθισα νά ύποκύπτω καί κανείς έως τώρα δέν μ’ 
έξουσίασε.

ΠΑΥΛ.—(Βραδέως παρατηρών αδτην κατά πρό- 
σοίπον). Πλατάσθε. Σάς εξουσιάζουν τά έλαττιό- 
ματά σας καί ύποκύπτετε είς ένστικτα. Λύτήν 
τήν στιγμήν μοΰ έδώκατε νά εννοήσω κατά βάθος 
τόν χαρακτήρά σας. Δέν είσθε ύπερήφανος δπως 
σάς ένόμιζα’ έχετε μόνον ύπεροψίαν. Δέν έχετε 
αισθήματα’ έχετε αισθήσεις. Ή θέλησίς σας είνε 
πείσμα καί ή φιλοδοξία σας εγωισμός καί ιδιο
τέλεια.

ΙΔΖΛ.—(Με οργήν). Δέν σάς δίδω τό δικαίωμα νά 
μέ κρίνετε...

ΠΛΥΛ.—(Ψνχρώς). Τό δικαίωμα αύτό τό έχω καί 
λυπούμαι δτι δέν έσκέφθην νά κάμω χρήσιν έως 
τιάρα, τυφλωμένος άπό τήν μεγάλην μου εμπιστο
σύνην. (‘Εγειρόμενος, εντόνως). Άλλά είνε καιρός 
νά μάθετε, σείς ή οποία όμιλεϊτε μέ τόσην ευχέ
ρειαν δι« τά δικαιώματα καί τήν άνεξαρτησίαν σας, 
δτι δέν είσθε άκόμη έλευθέρα νά κάμετε δ,τι θέ
λετε. Άρνεϊσθε νά δεχθήτε έλεγχον είς τάς πρά
ξεις σας, άλλά προσέξατε. . . (Δεικνιωυ τό έγγρα
φον). Άν, άφοΰ ύπογράψετε, δέν τηρήσετε τόν 
δρον τόν όποιον πρό ολίγου ήθελήσατε ν’ αμ
φισβητήσετε, δέν θά ύποστήτε μόνον τήν συνέ
πειαν τήν όποιαν προβλέπει τό έγγραφον, άλλά 
καί τό σφάλμα σας θά γίνη γνωστόν είς τήν 
κοινωνίαν.

ΙΔΖΛ.—(‘Εγειρόμενη, προκλητικώς). Ητι ομιλήσετε 
σείς;

ΠΑΥΛ.—Θά ομιλήσω έγώ.
( Ή ‘Ιδζλάλ πλφσιάζβι άποτά/ιως εις το γραφβίω· καί αρπάζει 

κάλαμον. Φαίνεται διατελοΰσα υπό τό κράτος παραφοράς).

ΙΛΖΛ.—(Με φωνήν τρέμονοαν εκ τής δργής). Διά 
νά σάς αποδείξω δτι δέν φοβούμαι, ύπογράφω καί 
δέν θά τηρήσω τόν δρον. . . (’Υπογράφει με ορ
μήν, ρίπτει, τόν κάλαμον και απομακρύνεται ολίγα 
βήματα).

ΠΛΥΛ.—(Τονίζων εκάστην λέξιν). Άπ’ αύτής τής 
στιγμής είσθε έλευθέρα νά έγκατασταθήτε δπου. 
θέλετε.

( Ή Ίόζλαλ Λικι·ώ’·>’τται πρός τήν ih'-yiw. Αίφνης φαίνεται νά 
νφίσταται σφοδρόν κλονισμόν καί στηρίζεται διά νά μη πέση).

ΙΔΖΛ.—(Με φωνήν διακεκομμένη··). ’Όχι ... δέ 
θέλω. . .

ΠΑΥΛ.—(’Ακίνητος πρό τοΰ γραφείου, με φωνήν 
βραδεία··). Ψεύδος καί ή δύναμίς σας !

ΙΔΖΛ.—(Στρέφει τό βλέμμα πρός τόν Παύλον). Μ’ 
ένίκησες. . . Θέλω νά μείνω.

Δημώδη δίστιχα άσματα

( Τρίκκαλα

Τά άοματα ταϋτα, ή αϊωνία τής λαϊκής ψυχής λα
τρεία πρός τόν υιόν τής Κύπριδος, ό λαός γνωρίζει 
υπό τό Τουρκικόν όνομα τ’Αμανέδες τ. διότι ό τραγου
δάν ταϋτα—πάντοτε εις—προτάσσει έκαστον την λε
ς ιν τ’Αμά··', προσ&έτως δε καί υπό τό φραγκόφω- 
νο>· Πατινάδες. *Α.δονται  γενικιΰς είς νυκτερινούς 
κώμους παρά καλλιφώνου κωμαοτοΰ, καί τήν πρωίαν 
τής επομένης γόμων όταν, κατ’ έίλιμον, πάνε τή νύ
φη 'στή βρύσι, άλλά τότε παίζονται, ώς λέγει ό λαός, 
ιίπό τά βιολιά μόνον. Τά αύτά άσματα άπαγγέλοονται 
απλώς ή ώς λέγει ό λαός λέγονται τλόγια» κατά τήν 
24ην ’Ιουνίου, δτε Αέσποιναι καί δεσποινίδες ρίχνουν 
τά ριζικάρια ή τόν κλείδωνα.

Χάρε ποΰ παίρνεις της ψυ/αΐς, πάρε καί τη *δική  μοι·, 
Νά πάιμοννε οί πάναι μον, κΐ * οί αναστεναγμοί μοε.

“Αγάπα με “σάν σ*  αγαπώ, &ελε με “σάν σε ^ελιο, 
Γίατί ι^ε νάρίί*  ένας καιρός νά ί^ες καί νά μη ι^ελω.

Φνλάξον μη σοΰ διάσοννε σερμπέτι μαγεμένο, 
Καί μ*  άρνηΟης πονλλάκι μου, κΐ * υστέρα τί &ά γένι·).

Γιερνάς καί δί μας ‘/αιρετας, γαρά “στη περιφάνεια, 
Σάν νά κρατείς “στά γέρία σου βασιλικά φερμάνια.

ΠΑΥΛ.—(Πάντοτε άκί νήτος). ’Όχι.

ΙΔΖΛ.—Να ζήσωμε δπου θέλεις καί δπως θέλης...

ΠΑΥΛ.—’Όχι.
ΙΔΖΛ.—(Με φωνήν μόλις άκονομένην). Παύλε, . . . 

λυπήσου με. . .
ΠΑΥΛ—(Φαίνεται άτάραχος άλλ’ ή χειρ τον οτηρι- 

ζομένη σπασμωδικ&ς έπί τον γραφείου τρέμει). 
’Όχι.

(Ή κ. Ζαλίκη εχει εΐοέλθει έξ άωστιρίω· καί παρακο).οι·&εϊ 
τήν οκηνήν σιωπηλή).

(Ή ‘Ιδζλάλ εξέρχεται οι-ι'τετριμιιένη).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΥΛΟΣ, κ. ΖΑΛΙΚΗ

ΠΑΥΛ.—(Πίπτει βλέμμα άπηλπιομένον γύρω και 
βλέπει τήν μητέρα του. Ή συγκίνησις τόν πνίγει 
ορμητική καί, οτηρίζων τήν κεφαλήν επί τον ώμον 
τής κ. Ζαλίκη). Μητέρα, πονώ. . . .

A Υ Λ A I Α

Κορινθίας)

/Ιεν είσαι συ ποΰ /ιοΰλεγες άν δέ σέ “δώ πεθαίνω, 
Καί τόιρα περπατεΐς καί λες δέ σ*  είδα, δέ σέ ξέρα).

Τραγούδησε τραγουδιστή ν“ άκοίσω τη λαλιά σου, 
Νά πεταγτώ “σάν πέρδικα νάρ&ιο “στην αγκαλιά σου.

Πάρε μαχαίρι δίκοπο καί χτυπά “στη καρδιά μου, 
Μά πρόσεξε μην χτυπη&ης, γ!ατ“ είσαι “κεΐ κυρά μου.

Σ“τη ίλάλασσά “σπείρα καφέ καί “στά βουνά πιπέρι 
Καί μέσ“ σ“τον άμμο ζάχαρι γϊά νά γίνουμε ταίρι.

Χαρητε νείοί, χαρήτε νείαΐς, χαρητε παλληκάρια, 
“Εγό) τοΰ χάρου έβαλα σίδερα “στά ποδάρΙα.

"Ως και τά παοα&ΰρία σου άμαχη μοΰ κρατούνε, 
"Αμα μέ βλέπουν καί περνώ, χωρίς αέρα κλείουνε.

“Άν ήσουν άνίέριοπος έσΰ κΐ“ έπόιαγες γϊά μένα, 
Άρνηίίσουν τη μαννοΰλα σου κΐ * ερχόσουνα μέ “μένα.

Σώπα παραπονιάρικο, κι “ ό χρόνος δέν έχά&η, 
Καί μέ τά βότανα της γης γίατρεΰουνται τά πά&η.

Πάρτε γιατροί τά γιατρικά καί σύρτε “στη δουλειά σας, 
Τον πόνο πόχο) στη καρδιά, δέ γράφουν τά χαρτίά σας.

“Η μάννα ο*  όταν ο“ έκαμε άγ)·έλοΐ κατ at βήκαν. 
Καί ο“ άφησαν την ώμορφίά καί πάλι άνεβήκαν.

I. Π· ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΙ
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TO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ THE ENWAE*
Ή άποτυχούσα άπόπειρα ύπονομεύσεως τοΰ νέου 

σταφιδικού καθεστώτος, διά τής καταστρατηγήσεως 
τών περί ένεχύρων διατάξεων τής συμβάσεως, ήδύνατο 
έν τούτοις καί εις τό μέλλον νά έπαναληφθή, θέτουσα 
έκάστοτε έν άμφιβόλφ τήν τύχην τής σταφιδοπαρα- 
γωγής καί τήν ύπαρξιν τής προνομιούχου. Έδει λοι
πόν νά ληφθώσι μέτρα άμύνης ριζικά, διασαφηνιζο- 
μένων καλλίτερον τών περί ένεχύρων διατάξεων καί 
τοΰ σκοπού αύτών. 'Η 'Εταιρία έδήλωσε κατηγορη- 
ματικώς είς τήν Κυβέρνησιν δτι τήν τοιαύτην τροπο- 
ποίησιν τής άρχικής συμβάσεως έθεώρει ώς δρον sin 
qua non τής ύπάρξεως και λειτουργίας της. Ό στα
φιδικός κόσμος ήλθεν εΐς έπικουρίαν τής Εταιρίας, 
καί ή Κυβέρνησις κατιδοΰσα τήν άνάγκην καί τήν 
ώφελιμότητα τών προτάσεων, καί συμμορφουμένη 
πρός τήν κοινήν γνώμην, έφερεν ύπό τήν ψήφον τής 
Βουλής τήν άπό 6 ’Ιουνίου 1906 σύμβασιν, κυρωθεΓ- 
σαν διά τοΰ ΓΡΜ' νόμου τής 9 ’Ιουλίου 1906. Διά 
τής συμβάσεως ταύτης έτίθετο φραγμός είς τήν κα
ταστρατήγησα τών περί ένεχύρων διατάξεων τής 
προηγουμένης, όριζομένης τής έπί τών ένεχύρων 
προκαταβολής είς-τά '/(0 τής άξίας άντί τοΰ τέως 4/-, 
καί έπιβαλλομένης τής άναλήψεως τών ένεχύρων, 
έπί άποδόσει τοΰ δανείου, τή 1 Μαρτίου—1 ’Απρι
λίου, είς έποχήν δηλαδή καθ’ ήν δ άναλαμβανόμενος 
καρπός δύναται νά εύρη άγοραστάς έν τή σταφιδική 
άγορα. Αί διατάξεις αύται είναι μάλλον προληπτικά! 
καταστρατηγήσεων καί άτόπων, ήρκεσε δέ μόνο 1 ή 
άναγραφή των έν τώ νόμφ, δπως προλάβη τοιαύτας. 
Ή 'Εταιρία ού μόνον κατάχρησίν τινα αύτών δέν 
έκαμε μέχρι τοΰδε, ώς τινες άντιλέγοντες έφοβοΰντο, 
άλλ’ ούδ’ απλήν καν χρήσιν ούδέ άπαξ, έξακολου- 
θοΰσα νά παρέσχη δάνεια έπι προκαταβολή άνωτέρα 
τής συμβατικής καί μέχρις 9/]0 τής άςίζς, καί νά 
κρατή τά ένέχυρα είς τάς άποθήκας κατά τήν έπιθυ- 
μίαν τών ένεχυριαστών, παρατείνουσα τήν εΐσπραξιν 
τών δανείων, ένόσω δέν κατεδηλώθη έκτοτε έκτροπος 
προσπάθεια άποκλεισμοΰ αύτών έκ τής άγοράς.

ΙΙάντα τ’ άνωτέρω άφορώσι προσπάθειας τής Προ
νομιούχου ύπέρ τής παραγωγής, συνυπονοούσας δα- 
πάνας μόνον καί ζημίας. Διά νά ζήση δμως καί δρα 
έπωφελώς ή Εταιρία, άνταποκριθή δέ έν τινι μέτριο 
καί πρός τάς δικαίας άξιώσεις τοΰ κεφαλαίου, έδει νά 
έπιμεληθή καί τής πραγματοποιήσεως τών δικαιωμά
των αύτής, καί τής είσπράξεως τών δφειλομένων, καί 
πρό πάντων τής διαθέσεως τής έν ταΐς άποθήκαις αύ
τής βιομηχανικής σταφίδας. — Καί ή μέν εΐσπραξις 
τών έπί ένεχύρω δανείων έπραγματοποιήθη, ώς εΐδο- 
μεν, βαθμιαίως δέ διά τής προόδου τών σταφιδικών 
έργασιών, έπραγματοποιεΓτο καί ή εΐσπραξις τοΰ έπτα-

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.

δράχμου άσφαλίστρου. Δυσκολωτέρα δμως άπέβαινεν 
ή εΐσπραξι. τών ύπό τής Σταφιδικής δφειλομένων.Έκ 
τών 12,540,000 δρ. αϊτινες έφέροντο είς χρέωσιν τής 
Σταφιδικής λήγοντας τοΰ πρώτου έτους 1904 5, είσ- 
επράχθησαν μόνον .3,784,000, άπέμενον δέ εις χρέω- 
σιν αύτής 8,756,000, ών ή εΐσπραξις προφανώς άπή- 
τει μακρόν διάστημα χρόνου, άφοΰ κατά τήν σύμβα- 
σιν τά πρός τήν σταφιδικήν χρέη τών παραγωγών, 
άνερχόμενα περίπου εΐς τό ποσόν τοΰτο, ήσαν πληρω
τέα εΐς 6 δόσεις, ήσαν δ’ άλλως καί κατά τό πλεϊστον 
έπισφαλή. Καί έκ τών είσπραχθέντων δέ 3,873,000 
δρ. πλέον τοΰ ήμίσεως, ήτοι δρ. 2.150,000, άντε- 
προσώπευον ούχί χρήμα ρευστόν, άλλ’ άξίαν δυ,ακί
νητον καί φθαρτήν καί δυσπραγματοποίητον, πολλά 
δηλαδή έκατομμύρια λιτρών σταφίδος. Τό κυριώτερρν 
λοιπόν μέσον πρδς ύλικήν ταμειακήν ένίσχυσιν τής 
'Εταιρίας, άπαραίτητον διά τάς μελλούσας άνάγκας 
τής σταφιδοπαραγωγής, ήτο ή δσον τό δυνατόν τα
χεία καί έπωφελής διάθεσις τών είς τάς άποθήκας με
γίστων άποθεμάτων βιομηχανικής σταφίδας. Πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον, ή έπίτευξις τοΰ όποιου ούδόλως 
ήτο εύχερής, κατηυθύνθησαν σύντονοι αί προσπά
θεια! τής έταιρίας,

Έν σχέσει πρός τόν όγκον τών άποθεμάτων, στα- 
θερώς αύξανομένων λόγω εισφοράς καί έγγειου φό 
ρου κατά 90 έκ. έν. λ. έτησίως, ή κατανάλωσις ήτο 
έλαχίστη. Κατά τήν έναρξιν τής λειτουργίας τής 
Προνομιούχου ύπήρχον εΐς τάς άποθήκας τής Σταφι
δικής, 97 έκ. έν. λίτρ., έτερα δέ 70 ήσαν διατεθει
μένα είς τήν βιομηχανίαν, προσετέθησαν δέ είς αύτά 
έτερα 102 έντός τοΰ έτους 1904-5. Έν δλω ύπήρχε 
διαθέσιμον τό τεράστιον ποσόν τών 270 περίπου έκ.. 
έν. λιτρών. Έκ τούτων ή βιομηχανία τής παραγω
γής οινοπνεύματος έσωτερικής καταναλώσεως ήδύ
νατο ν’ άπορροφήση μετά βίας περί τά 15 έκ. λ. έτη
σίως, ποσόν έλάχιστον άπέναντι τών άποθεμάτων καί 
τής έτησίας προσαυξήσεως αύτών. Ή Προνομιούχος, 
ένθαρρύνουσα τούς βιαμηχάνους, συνήνωσεν αύτούς 
εΐς συνεταιρικήν έργασίαν, καί έξησφάλισεν ούτω διά 
συμβάσεως μετά τής Οίνοπνευματικής Έταιρίας Φι- 
νόπουλος καί Σια τοΰ Πειραιώς τήν διάθεσιν τοΰ πο
σοΰ τούτου τών 15 έκ. λ. έτησίως εΐς τήν τιμήν τών 
60—80 δρ., έν ή περιπτώσει δέν ήθελε διατεθή διά 
δημοπρασίας, ώς ή σύμβασις ορίζει. Οί ύπολειπόμε- 
νοι μεγάλοι όγκοι σταφίδας μόνον έν τώ έξωτερικφ 
θά ήδύναντο νά διατεθώσι, μετατρεπόμενοι προηγου
μένως είς βιομηχανικά προϊόντα, οίνους, μιστέλια, σι
ρόπια, κτλ. ών ή έν τφ έσωτερικώ κατανάλωσις άπη- 
γορεύετο ύπό τής συμβάσεως χάριν τών οινοπα
ραγωγών.

’Αλλ’ ή ύπάρχουσα έν τώ τόπω μεγάλη οΐνοπό'-ή- 
τική βιομηχανία, έξηντλημένη οΐκονομικώς και φυ
τοζωούσα, δέν είχε ούτε τήν δύναμιν ούτε τήν ορ- 
γάνωσιν, δπως άνταποκριθή πρός τήν μεγάλην αύ 
τήν άποστολήν. Ήναγκάσθη λοιπόν ή Προνομιού
χος, παρέχουσα εΐς τά ήδη ύπάρχοντα έργοστάσια 
έργασίαν, νά έργασθγή βιομηχανικώς δι’ ίδιον λογα
ριασμόν, βολιδοσκοπούσα τό έδαφος τής βιομηχανι
κής έργασίας, καί διά πειραμάτων έν μεγαλφ έπε- 
δίωξε τήν χρήσιμοποίησιν τής σταφίδος και τών προϊ
όντων αύτής καί είς άλλας χρήσεις. Απεβλεψεν ιδίως 
εΐς τήν άντικατάστασιν τοΰ έκ τοΰ έξωτερικοΰ εΐσαγο- 
μένου ύπό διαμετακόμισιν εΐς μεγάλα ποσά πρός άνά- 
μιξιν μετά τών οίνων εύθηνοΰ οινοπνεύματος, οιά τοι
ούτου παραγομένου έκ σταφίδος, καί εΐς τήν αύτήν 
τιμήν παρεχομένου, ποιότητος δέ κατά πολύ άνωτέ- 
ρας. Έπίσης έθηκε τάς βάσεις τοΰ δι’ οινοπνεύματος 
έκ σταφίδος φωτισμού, έπεζήτησε τήν εισαγωγήν τής 
σταφίδος εΐς τόν άρτον τών λαϊκών τάξεων, καί τήν 
φορβήν τών κτηνών, ιδία χοίρων καί άγελάδων, καί 
πρός άλλας ποικίλας είργάσθη διευθύνσεις. Διά τάς 
έρευνας καί τά πειράματα ταΰτα κατηνάλωσεν ή Προ
νομιούχος περί τά 17 έκ. λιτρ. σταφίδος καί περί τό 
ήμισυ έκ. δρ. Ήχθη δέ έκ τούτων ή Εταιρία εΐς τό 
συμπέρασμα ότι μόνον διά τής δημιουργίας ενιαίου 
μεγάλου καί ισχυρού βιομηχανικού δργανισμοΰ, ήδύ
ναντο νά διατεθώσι τά ογκώδη άποθέματα τής στα 
φίδος, παρεχομένης εΐς πολύ μικράν τιμήν διά μα
κράν σειράν έτών.

Αί μελέται αύται ήγαγον εΐς τήν ΐδρυσιν τής έλ- 
ληΐ’,κής "Εταιρίας τών Οίνων κα'ι Οίνοςτττνμάτωι·, 

ήτις δημιούργημα τής Προνομιούχου, τή συνδρομή 
τής Τραπέζης ’Αθηνών άποτελεϊ τό έτερον τών σκε
λών, έφ’ ών στηρίζεται αύτη καί προβαίνει εΐς έπι- 
τέλεσιν τοΰ προορισμού της. Ή Εταιρία τών Οίνων 
καί Οινοπνευμάτων ίδρύθη τή 6 Μαΐου 1906, τού 
καταστατικού αύτής έγκριθέντος διά τοΰ Β. Διατάγ
ματος τής 16 ίδιου μηνός καί έτους, μέ κεφάλαιον 
6,000,000 δρ. Έκ τούτων 3 έκ. κατετέθησαν ύπό 
τής Προνομιούχου ύπό μορφήν σταφίδος (100 έκ. έν. 
λ·Χ30 δρ. τό χιλιόλιτρον), περί τά 2 l/i άντεπρο- 
σώπευον τήν άξίαν τών έργοστασίων προϊόντων καί 
ύλικών τών συγχωνευθεισών βιομηχανικών Εταιριών 
Έπ. Χαρίλαος καί Σια καί Έταιρίας Οινοποιίας καί 
Γεωργικής Βιομηχανίας, μέσφ τής Τραπέζης ’Αθη
νών, εΐς ήν κυρίως άνήκον αί έγκαταστάσεις τής δευ- 
τέρας Έταιρίας, τό δέ ύπόλοιπον κατετέθη ύπό τής 
Τραπέζης Αθηνών καί άλλων κεφαλαιούχων. Είς 
τήν νέαν Εταιρίαν έξησφαλίσθη ή συνεργασία ειδι
κών καί μεγάλης πείρας άνδρών καί ή ύλική ύποστή- 
ριξίς τής Τραπέζης ’Αθηνών καί τής Προνομιούχου, 
έπωλήθη δέ εΐς αύτήν ολόκληρον τό ύπάρχον Υπόλοι
πον άπόθεμα σταφίδος, καί πάν άλλο έν τφ μέλλοντι 

καθ’ ολον τό διάστημα τής συμβατικής ζωής τής 
Προνομιούχου μέλλον νά προκύψη, εΐς τήν εύθηνήν 
τιμήν τών φρ. 31,50 κατά μέσον δρον κατά χιλιό- 
λιτρ. Πλήν τούτων εΐς τήν νέαν Εταιρίαν παρεσχέθη 
σοβαρώτάτη ένθάρρυνσις έκ μέρους τής Προνομιού
χου, διά γενναιοτάτης άμοιβής (prime), έπιτρεπού- 
σης τήν σύν τφ χρόνο» όσημέραι μεγαλειτέραν προ
μήθειαν χλωρας σταφίδος πρός έξευγένισιν τών οίνο- 
λογικών προϊόντων της, έπί τή βάσει εύφυοΰς οίκο - 
νομικού συνδυασμού, άπαλλάσσοντος τήν Προνομιοΰ- 
χον τοΰ προσθέτου βάρους. ’Απέναντι τών παροχών 
τούτων πρό; τήν Εταιρίαν Οίνων, άποτελοΰσαν μάλ
λον ειδικόν κλάδον τής Προνομιούχου, έξησφάλισεν 
αύτη έν τή διοικήσει τής Έταιρίας καί έν τή συμμε
τοχή εΐς τά κέρδη ύπό τόν τύπον Kegie cointe- 
ressee, ειδικά προνόμια έπιτρέποντα τήν έπαύξη- 
σιν τής τιμής τής διατιθεμένης σταφίδος, δσάκις μετά 
τήν άφαίρεσιν τόκου τού κεφαλαίου 6 °/0, έξόδων, 
άμοιβών κλπ. προκύπτουσι περιπλέον κέρδη. Έτέθη- 
σαν ούτως άσφαλέσταται αί βάσεις τοΰ βιομηχανικού 
οικοδομήματος, δπερ έν τή συνεχεία τού χρόνου 
προώριστο τοσαύτας νά έπιτελέση προόδους.

Ούτω μέγα, δυσχερές καί περίτεχνον έγενετο τό 
έργον τής Προνομιούχου κατά τό πρώτον έτος τής 
ζωής αύτής, έξασφαλίζον τήν κανονικήν αύτής λει
τουργίαν έν τφ μέλλοντι.

Γ. ΚΥΡΙΑΚΟ!(Συνί/ιια)

F.ioa στόν ύπνο μου πώο άπ τά οένα 

Γυρνοΰσα νύχτα πάλι στό χωριό;

ΚΓ ί νοϋτ μου πέτάγί κοντά σέ σίνα 

Μονάχη άγάπη ιισυ, Μσργώ.

"Οταν έδιάόαινα τό κοιιιητήρι, 

"ΑέαΦνα αίσθάνΟηκα ψόάο τρανό.

Ό γκιώνη; έσκουζε·—ώ ξυπνητήρι 

Τών πεθαμένων παντοτεινό.

"II πάψε, ή ξύπνα με... τρέμει ή καρδιά μου 

Νοιώθω τό χτύπο τη; πολύ γοργό,

Γιατ’ είδα κάποιονε γονατισμένο
Πάνω στόν τά|ο σου, Μαργώ !

Ν. ΜΑΡΣΕΛΛΟΙ

------------- ----------------------------------------------
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'Απίστευτοι ειδήσεις.— Μετακομίσεις, Άβέριοφ. χολέρα.— 
Τά δευτερόλεπτα τής Βουλής. —Πώς γράφεται τό «δυσ
τυχώς. ’ Αλση, οβελίσκοι. πίδακες. Βατραχονήσι, Στυμ- 
φαλία. — Τά δράματα τής Πολιτικής.·—Φθινοπωρινόν 
λογοπαίγνιον. -—Ό θίασος τοΰ κ. Βενιζέλου. —Τά νέα 
έργα.·—Ή ιστορία ένός Μεγαλόσταυρου. —-Ό Ίταλο- 
τουρκτκός πόλεμος καί οί αχινοί τών Μεθάνων. — Τά 
κατορθώματα τής Αρμάδας.— Τευλευταία ώρα. — De
lirium tremens.— Ή γνώμη τοΰ κ. Σιμιτσοποΰλου. —- 
"Ενα καλαμποΰρι τοΰ Κλεάνθη.

Αρχίζω τήν σατυρικήν μου σελίδα μέ πολλάς απ’, 
στεύτους ειδήσεις.

Διαβεβαιώ έν πρώτοις τούς άναγνώστας μου δτι δέν 
μετεκομίσθην· δεδομένου δτι αί 150,000 έκ τών 
180,000 κατοίκων χορεύουν τήν 1 Σεπτεμβρίου καν
τρίλιες, τδ άγγελμα καταντά άπίστευτον. Άλλη εΐ- 
δησις. Ό «Άβέρωφ» αισίως και ασφαλώς προσωρμί- 
σθη είς Φάληρον, χωρίς νά σκοντάψη πουθενά. Άλλη 
διαβεβαίωσις εις τήν δποίαν παρακαλώ νά πιστεύσετε. 
Ή χαριτόβρυτος χολέρα,ή οποία πανταχόθεν έπί δύο 
μήνας μάς περιετριγύριζε άπειλήσασα εισβολήν εις 
τά σύνορα, δέν μάς έθιξε, θέλετε και τετάρτην; ‘Η 
Βουλή θά συ-έλθη έκ τής... λιποθυμίας της κατά 
τούς μήνας τοΰ καύσωνος, τήν 3 ’Οκτωβρίου, ώραν 
10’, 2", 3'”. Άλλά δέν είνε μόνον αύτά. Μή πι- 
στεύσητε δτι αί τιμητικά! παραστάσεις έληξαν έφ’δσον 
υπάρχουν έπανωφόριακαί ιατροί, δτι ή Τζοκόντα θά 
εύρεθή έφ’ δσον δέν όμιλεί, δτι δ κ. Μπενάκης θά 
παραιτηθώ, έφ’ δσον καί αύτος δέν όμιλεί καί δέν 
άπαντεί, δτι ό κ. Γρ.Ξενόπουλος ύπερέβη τήν νεανι
κήν ήλικίαν έφ’ δσον γράφει δπως γράφει, δτι δ κ. 
Έλευθερόπουλος δέν είνε δυστυχής άνθρωπος άφ’δτου 
δ κ. Γαλανός άνεκάλυψεν δτι τδ δυστυχώς τδ γράφει 
όιστυχώς, ώς έάν ήτο ποιητής καί γράφει δίστιχα, 
ένώ είνε φιλόσοφος μόνον. Έπίσης μή πιστεύσητε δτι 
δέν θά κάμουν τρεις τούλάχιστον απεργίας έντδς τοΰ 
μηνδς οί τροχιοδρομικοί, δτι δέν θά προφυλακισθοΰν 
καί οί ολίγοι έναπομείναντες—έάν άπέμειναν—αξιω
ματικοί τοΰ οικονομικού κλάδου, οΐτινες έκλάδευσαν 
περιτέχνως τά ταμεία, ή δτι δ κ. Άρνιώτης δέν θά 
δργώση διά τοΰ άεροπλάνου του τήν ξηράν ή τούλά
χιστον δέν θά κάμη βουτιές εις τήν Φαληρικήν θά
λασσαν, ή δτι τά έξωραίστικά σχέδια τοΰ κ. Όφμαν 
δέν θά στολίσουν τά ράφια τής Δημαρχίας. Άλλά δέν 
είνε μόνον δ κ. Όφμαν δστις θά μεταβάλη τάς Αθή
νας είς μικρόν Παρίσι, εις μικράν Βιέννην, εις μικράς 
Βρυξέλλας. Είνε καί ό Έρτσμπεργ, δστις θά φέρη εις 
’Αθήνας τδν Νιαγάραν τής Στυμφαλίας. Χάρις εις 

τούς δύο αύτούς έπί τοΰ... χάρτου άνακαινιοτάς, αί 
Άθήναι θά άλλάξουν δψιν.

Έν πρώτοις, θά γίνη δ περιφερικός δρόμος τής 
Άκροπόλεως. Πρδς τοΰτο μάλιστα ήρχισαν νά ύψώ- 
νωνται ύπδ τήν σκιάν κυριολεκτικώς τής Άκροπό- 
κεως οίκοδομαί. .. Αί ύπόνομοι θά λάμπουν ώς παρ 
κέτα, δενδροστοιχίαι θά διασχίσουν τήν πόλιν καθ’δλας 
τάς διευθύνσεις άπδ Βατραχονησίου μέχρι Τουρκο- 
βουν.ου, όβελισκοι θά άνεγερθοΰν, πίδακες θά έξακον- 
τίζουν τδ ΰδωρ είς ύψος μεγαλείτερον καί τοΰ κ. Νέη, 
δ φωτισμός δέν θά ύποφέρη πλέον άπο πονόματον, 
θά γίνουν πάρκα, ύπόγειος σιδηρόδρομος, νέοι υπό
γειοι Παράδεισοι, έναέριον θέατρον, θά δασωθούν οί 
πέριξ λόφοι καί τά πέριξ όρη, θά έξωραιοθοΰν οί άρ- 
χαιολογικοί τόποι ίδρυομένων παραπλεύρως των κομ
ψών άποχωρητηρίων, ή λάσπη θά μείνη ώς μία άνά- 
μνησις τής σημερινής βαρβάρου έποχής καί μόνον ή 
σκόνη θά περιίπταται πάντοτε στά μάτια μας, μέχρι 
τών νέων δημοτικών έκλογών. Άγαλλιασθε λοιπόν, ώ 
άνδρες Αθηναίοι, άνεσις, εύζωία, κέντρα άναψυχής 
καί κέντρα πρδς τά δποία θά λακτίζετε ... Όλα αύτά 
τά σχέδια άναγράφονται εις τάς έφημερίδας. Παρα
καλείται δ άναγνώστης νά προσέξη είς τήν ήμερομη- 
νίαν, διά νά μή νομίση δτι πρόκειται περί τής 
1 ’Απριλίου.

Τά θερινά θέατρα μετ’ δλίγον κλείουν, διά νά ανοί
ξουν τά φθινοπωρινά θέατρα τής πολιτικής. Άν εις τδ 
κλείσιμον τών πρώτων έπιδρά ή άστασία τοΰ Καιρού, 
διάτδ άνοιγμα τών δευτέρων συντείνουν οί «Καιροί» 
τοΰ Λονδίνου. 'Ως γνωστόν, ή άρθρογραφία των είνε 
τδ θερμόμετρον τής πολιτικής.

Τδ θέατρον τοΰ πολέμου ήνοιξε μέ τήν μονόπρα 
κτον τραγωδίαν ή «Τριπολίτις». Τδ έργον δέν έχει 
ούτε δρασιν, ούτε πλοκήν έχει άπ’ έναντίας πολλήν 
σκηνικήν οικονομίαν, άφοΰ άποβάσεις δέν έγιναν. 
Έπί τής πολιτικής σκηνής υπάρχουν καί κυρίαι, 
βωβά—άπίστευτον άφοΰ είνε κυρίαι—πρόσωπα : 'Η 
κ. Γερμανία, ή κ. Αγγλία, ή κ. Αύστρία καί ή κ. 
Ρωσσία. Πρό τής Τριπολίτιδος, έγιναν πρόβες δι’έν 
άλλο έργον, τιτλοφορούμενον «'Η Γαλλογερμανική 
ρήξις» άλλ’ άπέτυχαν άνευ... ρίξεως κανονιού, πλήν 
ένδς άκουσθέντος είς τδ θέατρον τοΰ Συντάγματος. 
(Τδ καλαμπούρι είνε τής έποχής καί αύτό, δηλ. 
φθινοπωρινόν.)

Άλλά καί ή ίδική μας Νέα σκηνή δέν είνε άγο
νος, μέ τούς νέους άνδρας. Παραστάσεις έγένοντο διά 
τδ Κρητικόν ζήτημα ύπδ τών κριτικών τών έφημε
ρίδων. Αί παραστάσεις αύταί έγένοντο «κατά γενι
κήν άναζήτησιν*.

Έπίσης κατηρτίσθη καί τδ δραματολόγιον.
θίασος Ε. Βενιζέλου.
« Άνόρϋωαις». Φαντασμαγορική ιλαροτραγωδία 

εις πράξεις κυβερνητικάς απειραρίθμους. Λαμβάνει 
μέρος δλος δ θίασος τής Κυβερνήσεως. θέοις τοΰ 
έργου αί θέσεις τών ύπαλλήλων, αι ύποθεσεις τοΰ 
Κράτους καί αί έπιθέσεις τοΰ κ. Κουλουμβάκη. Η 
πρώτη πράξις εις θέρισον ή δευτέρα είς Λουτρακιον, 
ή τρίτη είς Βουλιαγμένην. θά χορευθή καί ή πεντο
ζάλη τών παλαιών κομμάτων.

«7α μπατζάκια». Κωμωδία, ύπδ Λ. Κορόμηλά. 
Πρωτόβγαλτος ό συγγραφεύς τοΰ...Προϋπολογισμού. 
Έργον άμοιρον δέσεως, άλλά μέ λύσίν, είς... πράξεις 
δύο καί έννενήκοντα έντδς τοΰ Κεντρικού 1 άμείου. 
Είς τά έπαρχιακΐ πλήρης καθαριότης. 'Η πρώτη 
πράξις είς τήν Ούασιγκτώνα, ή δευτέρα έν Άθήναις 
ή τρίτη είς Δανίαν, ένεκα τών. . δανείων.

«'// εϋΐ'ϊκή δωρεά» φάρσα ύπό Ε. Μπενάκη. Η 
πρώτη πράξις είς Χαλάνδρι, έν τφ δνοστασίω. Η 
β’ είς τά Μέγαρα τά δποία έχει, ή γ’ είς τήν Αλε
ξάνδρειαν έν βαμβακεμπορείφ. Ό πρωταγωνιστής 
—τδ ύπομονητικδν τετράποδον—θραύει τδν ένα πόοα 
είς τήν β’ πράξιν καί γίνεταιτρίπους, έφ’ ού τοποθε
τείται ή Πυθία, ή κοινώς λεγομένη Εθνική οικονο
μία.

«*//  χολέρα» τραγική ειρωνεία, ύπδ Ε. Ρέπουλη. 
Λαμβάνει μέρος κάθε μέρος άκάθαρτον. 'Η α' πράξις 
εις τδ λοιμοκαθαρτήριον, ή β' είς τάς ’Αθήνας, ή γ' 
είς Κρανίδιον.

«Ό Μιστριώτης», κομεντί ύπδ Α. Άλεξανδρή, 
τέως μαλλιαρού. Είνε γραμμένον κομψότατα, μέ δλην 
τήν Καρδίτσα τοΰ συγγραφέως. Γλώσσα άνάμικτος.

«Μιά τρύπα ατό νερό», δπερέττα υπδ Ν. Δημη- 
τρακοπούλου. Ή κάθαρσις έπέρχεται διά τής.,.έκκα- 
θαρίσεως τοΰ κ. Στράτου.

«Βουλή». θίασος άνδρεικέλλων, ύπδ τήν διεύθυν- 
σιν τού κ. Τσιριμώκου. Ζητείται άντιπολίτευσις.

-ή(-
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Ό κ. Ζαίμης ήτο Αρμοστής τής Κρήτης. Όταν 
μετέβη έκεϊ έδειξεν άκραν σύνεσιν, μή δμιλών ποτέ 
καί μή συνεννοούμενος μέ κανένα. Κατόπιν έδρασε 
πατριωτικώτατα άναχωρήσας έκ Χανιών, έπί τριε
τίαν δέ ήσχολήθη μετά πολλής αύταπαρνήσεως είς 
άλιείαν οροφών έν Αίγίνη, ροφών συνάμα καθαρόν 
άέρα. Ή Κυβέρνησις έκτιμώσα τάς έξοχους έν τή 
έξοχή τής Αίγίνης άσχολίας του μέ τούς προσφιλείς 
του συνομιλητάς, τούς ίχθείς, άπένειμεν αύτφ τον 
Μεγαλόσταυρον. Κρίμα ποΰ δέν ήμποροΰμεν νά τοΰ 
εύχηθώμεν καί εις άνώτερα !

4-
Ό Ίταλοτουρκικδς πόλεμος (;) ήρχισε μέ ένα 
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θρίαμβον τής Τουρκίας ώς Ναυτικής δυνάμεως. Είς 
τδν πρώτον κανονιοβολισμόν τών ’Ιταλών, ή περίφη
μος Αρμάδα τάκαμε, διά νά δείξη τών προορισμόν 
της, θάλασσα, άναδειχθείσα μονάς πρώτης τάξεως ή 
μάλλον άταξίας. Διότι τδ έν πολεμικόν εύρέθη είς 
Πρέβεζαν, τδ άλλο κατέφυγεν εις Βόνιτσαν, τδ άλλο 
προσήραξεν εις Λευκάδα. Αύτή ή άτακτος φυγή λέ
γεται τακτική είς τδ Τουρκικόν ναυτικόν. Τήν έπο- 
μένην έν Ιταλικόν καταδρομικόν συνήντησε τρία 
τουρκικά θωρηκτά. ’Αμέσως τό έν έκάθησε φρονιμώ- 
τατα εις τήν...άμμον, τό άλλο έξώκειλε καί τδ άλλο 
έξηφανίσθη δλοταχώς. Νεώτεραι ειδήσεις βεβαιοΰν, 
δτι τδ τελευταίον αύτδ πλοίον έθεάθη είς Μέθανα, 
άσχολούμενον εις κατοπτεύσεις.,.άχινών.

Ήδη ετοιμάζεται νά άποκλείση ή Μαύρη μοίρα 
τοΰ Τουρκικού στόλου, τήν όποίαν ή αύτή άναμένει 
μοίρα μέ τάς δύο πρώτας. Τήν μοίραν αύτήν άποτε- 
λούν τά θωρηκτά «Τεταρταίος«Άψογος στάσις» 
καί τά τορπιλλικά «Χανούμ άμάν, άμάν» καί «De
lirium tremens».

Τελευταία ιόρα. Συνελήφθη έν πλοίον όνόματι 
«Καλή τύχη» ύπό ’Ιταλικού καταδρομικού. Πολύ 
ώραία τύχη !

Ή ’Ιταλία διά τής κηρύξεως τοΰ πολέμου κατέ- 
φερεν ισχυρόν ράπισμα κατά τής Τουρκίας. Άπό- 
δειξις δτι τδ πρώτον Τουρκικόν πλοίον δπερ κατε- 
στράφη ήτο τδ .«Δέρνε».

Αί περί τών άφορμών τής Ίταλοτουρκικής συρ- 
ράξεως κρίσεις τών Εύρωπαϊκών έφημερίδων διχά
ζονται. Έναγωνίως ήδη άναμένεται ύπδ τών Εύρω- 
παίκών άνακτοβουλίων ή γνώμη τού κ. Σιμιτσο· 
πούλου.

4?
Κάθε ημέραν άναγγέλλεται οτι βυθίζονται 2-3 

Τουρκικά πολεμικά. Πρός καθησύχασαν τής κοινής 
γνώμης βεβαιοΰμεν δτι τά περισσότερα βυθίζονται είς 
τήν... μελάνην, ή όποια ύπάρχει είς τά γραφεία τών 
’Αθηναϊκών Έφημερίδων, γνωστού δντος δτι δ Τουρ
κικός στόλος άποτελεϊται άπό 2 */ 2 θωρηκτά δεμένα 
είς τόν Ναύσταθμον, έν έξαφανισθέν, 2 άντιτορπιλλικά 
καί μίαν τορπιλλοθέτιδα, κοσμούσαν τδ άρχαιολογι- 
κδν μουσείον τής Κωνσταντινουπόλεως.

4*
Πολεμικαι ειδήσεις

ΚΙπολις. Οί ’Ιταλοί είσέδυσαν είς Μούστο. (Αύ
τήν τήν έποχήν μόνον είς μούστο ήμποροΰσαν νά 
εΐσδύσουν διά νά δικαιολογηθώ ή μέθη τής’’Ιταλικής 
έπιτυχίας).

Θεσσαλονίκη. 70,000 ρεδίφηδες έκλήθησαν ύπδ τά
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όπλα. (Αάθο; τυπογραφικόν. Έρίφηδες είνε οί κλη 
θέντες, οί οποίοι υπό τά δπλα θά εύρεθσΰν είς τήν 
πρώτην μάχην).

Κ./πόλις. Είς Τούρκος υπουργός εΐπεν δτι ή Τουρ
κία άπόλεμος άφίεται είς τό πεπρωμένον (Γράφε: 
ΙΙεπωρωμένον).

Βιέννη. Είς σοβαρωτάτην δήλωσιν προέβη ή Βουλ
γαρία. Δέν θά κινηθή καθόλου. (Έχρειάζετο είς τούς 
τόσους βαμβαρδισμού; κα'ι μία άστειότης).

Κ[πολις. Ό Χακή έλιθοβολήθη. Έγκατεστάθη 
ήδη είς θεραπειά. (Βεβαίως πρός θεραπείαν τών 
τραυμάτων).

Κΐπολις. Ό Χακή δικαιολογείται δτι δέν ήτο κα
τάλληλος διά τάς πολεμικά; περιστάσεις, ώς μή υπη
ρέτησα; είς τόν στρατόν. (Ψεύδεται· πώς δέν υπηρέ
τησε είς τόν στρατόν, άφοΰ ήτο Χακή).

4'
Άκουσθέν.

Ο Κλεάνθης είς τό «θάππειον» περίπατε!. Κά
ποιος τοΰ λέγει:

— ξέρεις, οί ’Ιταλοί ήρχισαν νά καταλαμβάνουν 
τήν Τριπολίτιδα.

— Καί έ·ρώ δέν καταλαμβάνω γιατί οί ’Ιτα
λοί τήν Τρίπολιν τήν λένε Τριπολίτιδα.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

©ERTPIKH ΕΠΙΦΕΠΡΗΕΙΕ
Εις δλων σχεδόν τήν μνήμην καί Ιδίως τών ήλι- 

κιωμενων, έχουν έντυπωθή αί χαριτωμέναι αταξία: 
τών μαθητικών χρόνων. Όσοι διδάσκαλοι είχον τό 
ατύχημα νά είνε έπιεικείς,ύφίσταντο τά πάνδεινα άπό 
τούς μικροσκοπικούς διαβόλους, άμφοτέρων τών φύ
λων. Τοιαύτα,- κωμικά; έκ τοΰ φυσικοΰ σκηνά; συν- 
εκεντρωσεν είς τό «Παρ&εναγωγεΐόν» του δ κ. Δελη- 
κατερίνης. Έρως γηραιοΰ καθηγητοΰ πρός γεροντο
κόρην διδασκάλισσαν, καθηγηταί κωφοί καί μύωπες, 
ερω; ένο; δανδή πρό; μίαν μαθήτριαν, τρομερά παι
διά θαυματουργοΰντα κατά τήν ώραν τή; παραδό- 
σεω;, είνε τό υλικόν, έξ ού ήντλησε σκηνά; δ ευφυή; 
κωμωδιογράφο; κα: τά; όποία; παρουσίασε μέ κάποιαν 
δόσιν υπερβολή;, ύπό τήν δποίαν έν τούτο:; πάντοτε 
ύπελάνθανεν ή πραγματικότης. Είνε άληθέ; δτ: τό 
σημερινόν έκπαιδευτικόν σύστημα δέν είνε πρόσφορου 
είς τόσον χονδροειδή πραξικοπήματα. Άλλ’ δ συγ
γραφεύς μή λαμβάνων ύπ’ δψει χρονικά δρια παρου
σιάζει γενικώς τά; κωμικότητάς,αί δποϊα: έχαρακτή 
ρισαν έπί πολύ τόν σχολικόν κόσμον.

Ή κωμφδία, ή μάλλον ήθογραφία, διότι κωμωδία 
δέν είνε, είνε έξυπνα γραμμένη, μέ άστειου; τύπου; 
σχολαστικών.

Οί ήθοποιοί έπαιξαν δλοι πολύ καλά. Ή κ. Φύρστ, 

κατά πρώτιστον λόγον, ώ; διδαοκάλισσα, μά; έδωζε 
μίαν ζωντανήν άναπαράστασιν γεροντοκόρη;. Καί 
μόνον ή έμφάνισίς τη; ήρκει διά νά μή άποτύχη τό 
έργον. Ίδίω; εί; τήν έρωτικήν δυωδίαν μετά τού 
διδασκάλου, δν ύπεδύθη δ καλλιτέχνη; τή; σατύρας 
κ. Λεπενιώτης, προεκάλεσεν άκρατήτους γέλωτα;.

·%■

Ή «Περουζέ», τό δίπρακτου μελόδραμα τοΰ κ. 
Η. Σακελλαρίδου είνε ένα; άντικατοπτρισμός γνω
στών συνθέσεων, έυαρμουισθεί; μέ τήν διακρίυουσαυ 
τόν νεαρόν μουσικόν δεξιότητα είς τό νά έκλέγη, συ
νηθισμένο; άπό τά «Ιίαυαθήυαια», καί συυαρμολογή 
διαφόρους μελωδίας.Άλλ’ ή ύπό τοιαύτην ζωηράν έπί· 
δρασιν, ιδίως τή; Ιταλική; μουσικής, γραφείσα αΙΙε 
ρουζέ» ήρεσε πολύ, διότι είνε μουσική έλαφρά, γλυ 
κεία, εύκολουόητος.

Διά τό λιμπρέττο, δέν θά άξιώση βέβαια δάφυα; δ 
κ. Τσοκόπουλος. Είνε λιτότατου, μέ σκηνά; αί όποία: 
μόνον διά νά δικαιολογηθώ το άσμα έγράφησαν.

Έκ τών ήθοποιών ή κ. Ρεβέκκα, χάριν τή; όποιας 
καί συνετέθη το έργον, έτραγούδησεν έξαιρετικώς 
ώραϊα. Ή έντονο; άλλά καί συμπαθητική φωνή τη; 
ειχεν ώραίου; κυματισμού; καί πολύν λυρισμόν καί 
έκφρασιν ζωηράν. Είνε ή μεγαλειτέρα τη; έως τώρα 
έπιτυχία. Επίσης πολύ καλά έτραγούδησε καί δ κ. 
Βλαχόπουλο;. Έκ τών άσμάτων ήρεσαν ιδιαιτέρως 
τό τραγούδι τοΰ Τρουβαδούρου τό ψαλέυ ύπό τή; 
Περουζέ, ή Βαρκαρόλα ύπό τή; ιδία; εί; τήν β’· 
πράξιν (άρκετά γνωστή μελωδία) ώ; καί ή δυωδία 
αύτής μέ τον βασιλέα τών Άτσιγγάυωυ. Ό χορό; 
άρμουικώτατος.

4”
Μέχρι ποιου σημείου δύναται νά φθάση ή άληθινή 

άγάπη, και πότε άγαποΰμε καί πώ; πρέπει νά άγα- 
ποΰμε, ιδού ή βάσι; τοΰ «"Or«r αγαπούμε», δράμα
τος τοΰ κ. Βοντιερίδου. Ό συγγραφεύς ήθέλησε νά 
δοκιμάση τάς συγκινήσεις τή; σκηνή; μέ ένα ριψο
κίνδυνου μειονέκτημα : Ύπόθεσιν κοινοτάτην. Άγάπη 
άλλά καί κοινωνική άνισότης, παρέμβασις τοΰ πατρός, 
έγκατάλειψι; τή; κόρης, σχέδιον έκδικήσεω; ύπό τοΰ 
άδελφοΰ, παλινωδία τοΰ έραστοΰ, ζηλοτυπία καί δ 
άπαραίτητο; φόνος. Τό άληθέ; είνε δτι ύπάρχουν ση
μεία τινά άπροόπτου δράσεως, πολύ δεξιώ; μειοΰντα 
τήν έντύπωσιν τή; κοινοτυπίας, άλλά έν τή προσπά
θεια του δ συγγραφεύς δπω; άποφύγη τετριμμένα; 
σκηνάς, φθάνε: μέχρι; αδικίας, διότι διά νά πιστό- 
ποιηθή ή άγάπη τοΰ έραστοΰ, τοΰ μή χειραφετημένου 
άλλως τε άπό τά; κοινωνικά; προλήψεις ’ καί τήν 
πατρικήν έξουσίαν, πίπτει θύμα ένα; άθώο;.

Ό διάλογο; στερείται συνεκτικότητο; καί εί; τινα 
μέρη χαλαροΰτα: ή δράσι; καί έξασθενεϊ τό έργον 
διά τή; έκζητήσεω; δικαιολογικών σκηνών, ούδέ τό 

τέλο; έχει συνοχήν πρό; τήν δλην έξέλιξιν τή; ύπο- 
θέσεως.

Οί χαρακτήρες έπιτυχεϊς. Ό τή; κόρη; είνε μέ 
περισσοτέραν έπιμέλειαν διαγεγραμμένος. Ό τή; μη- 
τρό; ύποχωρούσης—δπω; συνήθως συμβαίνει—είς τό 
αίσθημα καί είς αύτό άκόμη τό ολίσθημα τή; κόρη;, 
δ τοΰ» άδελφοΰ, άτίθασσο; καί φιλέκδικο;, άποτελών 
μίαν άντίθεσιν ζωηράν πρός τού; άλλους χαρακτήρας. 
Άλλά καί οί τρείς αύτοί χαρακτήρες δέν είνε μέχρι 
τέλους δμοιόμορφοι καί άκαμπτοι, διότι ή μέν κόρη 
είς τήν κρισιμον στιγμήν,τή; έπαναστροφής τοΰ έρα
στοΰ, τόν άποδιώκει σκαιώς, δ άδελφό; άντί νά εκδι
κηθώ έκπατρίζεται, ή δέ μητέρα κυμαίνεται εί; μίαν 
σύγχυσιν άντιλήψεως.

Ό ήρω; τοΰ δράματος—δ έραστή;— σχεδόν άκα
ταλόγιστος και άχαρακτήριστος. Ζηλότυπο; μέχρι; 
έγκλήματος, άγαπών καί μή άγαπών, πότε παρασυ- 
ρόμενο; άπό τόν πατέρα του, άντιτιθέμενον εί; τόν 
μετά τή; πτωχή; άλλ’ 
άπατηθείση; ύπό τοΰ 
υίοΰ του κόρης γάμον 
του καί πότε έλκυό- 
μενο; ύπ’ αυτής.

'Η δ. Κοτοπούλη 
έπαιξε μέ ένδιαφέρον 
πρό; τό έργον,δ δέ κ. 
Αούη; εί; το στοι- 
χεϊον του, άποδώσας 
ένα κουτσαβακίζοντα 
παλληκαράν, περιο- 
ριζόμενον ε’ς λόγου; 
καί θυμούς. Ροζαλία

Πρωταγωνίστρια της Νέας Σκηνής-
Μετά τον κ. Βου- 

τιερίδην, άλλο; πρωτόβγαλτος, ό κ. Συναδινός, άρχι- 
συντάκτη; τή; «Άκροπόλεως». Ό,τι έκαμεν δ κ. 
Σακελλαρίδης εις τήν «Περουζέ», έκαμεν δ κ. Συ 
ναδινός εί; τή; τΜπλόρ ες» : Επιτυχή συναρμολό
γησή σκηνών, αί δποϊαι άναπολοΰν άλλα έργα, 
χωρίς νά έχουν άντιγραφή. Έν τώ σύνολο» ή 
«Μπλόφες» έσημείωσαν έπιτυχίαν, διότι προκαλοΰν 
τόν γέλωτα σχεδόν άδιάκοπα — καί αύτός είνε δ κύ 
ριος σκοπό; μιά; φάρσα; — έχουν γοργότητα, χαρι
τωμένους τύπους, εύτράπελον διάλογον, ύπήρξε δέ 
εύτυχής δ συγγραφεύς διότι οί ήθοποιοί έπαιξαν δλοι 
άνεξαιρέτω; μέ δρεξιν καί εύθυμίαν.

'11 ύπόθεσις: "Ενα; συνταγματάρχη; επιρρεπή; 
προ; τά; γυναίκα; άνευ διακρίσεως καί μέχρις άδια- 
κρισίας, άπιστία τής συζύγου, ένεκα τή; τοιαύτη; δια
γωγή; τοΰ συζύγου, μέ τόν πρώτον τυχόντα, δστι; 
είνε δ . . . ύπηρέτη; τοΰ συνταγματάρχου. Ξεπόρτισμα 
τοΰ ένό; συζύγου, ξεπόρτισμα τοΰ ετέρου ήμίσεω;, 
τυχαία συνάντησί; των καί συγγνώμη έκ μέρου; 

τοΰ συνταγματάρχου χριστιανικωτάτη.
Είς τά πρόσωπα αύτά, παρεμβάλλεται πολύ έπι- 

τυχώς ένα; πολυπράγμων οικογενειακό; φίλο;, άνα- 
μιγνυόμενο; πάντοτε χωρίς νά τοΰ ζητήται ή γνώμη.

Έκ τών ηθοποιών ιδιαιτέρως έπαιξαν καλά ό Κούρ- 
τελης καί δ Χρυσομάλλης.

4’
Μέ πολλήν δρμήν προ; έπιτυχίαν, άλλά μή ύπο- 

λογίσασα καλώ;—πρωτόβγαλτο; άρ. 3—ή κ. Φούλα
Δεριλύ. Μία έντελώς άπροσδόκητο; έμφάνισίς’ άγνω
στος ώ; συγγραφεύς, έπρόβαλε μέ μίαν πεποίθησιν 
τήν δποίαν δέν θά είχε καί έάν είχε γηράση γράφουσα 
θεατρικά έργα. Τά γεροντοπαλλήκαρα —r καί αι 
Άθήναι δέν έχουν δλίγα—δέν είχαν έω; τώρα σατυ- 
ριοθή. Καί εύφυώς έσκέφθη ή κ. Δεριλύ νά τά δια- 
κωμωδήση’ άλλά άλλαι μέν βουλαί Δεριλύ, άλλα οε 
τέχνη κελεύει. Τό έργον δέν έγράφη έπί τώ σκοπώ, 
ώ; έλέχθη, έκδικήσεω; κατά τών κοινωνικών αύτών 

κηφήνων, διότι ή κ. 
Αεριλΰ δέν είνε γε
ροντοκόρη· άπ’ έναν- 
τίας έγνώρισε κατ’ έ- 
πανάληψιν τά βάσανα 
τοΰ γάμου καί διά 
τοϋτο ήτο αναρμόδια 

. νά γελωτοποιήση άν- 
θρώπους, οί όποιοι θέ
λουν τά άγαθά τοΰ 
βίου νά γεύωνται, χω
ρίς τά δεσμά τοΰ γά
μου.

Οί « Μπαμπάδες ίή; 
Αφροδίτης» είνε δύο 

έρασταί — ηλίθιοι ώς
έπί τό πλείστον — μιά; έλευθέρα; γυναικό;, ή ό
ποια τού; έμπαίζει, διά νά καταβροχθίζω τά χρή
ματά των. Ό τίτλο; όφείλεται εί; μίαν παρεξή- 
γησιν κατά τήν στιγμήν τή; συστάσεω; δύο φίλων 
τή; Αφροδίτη;—τό δνομα τή; φιλελευθέρου γυναι- 
κό;—ήτι; διά νά άποφύγη τόν ένα έξ αύτών έδικαιολο- 
γήθη δτι άνέμενε τον «μπαμπάν» τη; έκ τινο; ταξει- 
δίου. Έν τούτοι;, καί άνευτή; δικαιολογία; ταύτη;, 
δ χαρακτηρισμό; ώ; Μπαμπάδων τή; θεάς Αφροδί
της τών παρηλίκων άγάμων έρωτολήπτων θά ήτο κα
λός. Ή φάρσα άτεχνη, καί μόνον σκηναί τινες φθάνουν 
τά σύνορα τή; εύφυϊας. 'Η ύπόθεσις αναγόμενη εί; 
σκανδαλώδη ήθη, δέν ήτο κατάλληλο; διά τήν άβράν, 
ώ; ύποτίθεται, γραφίδα μιά; κυρίας καί μάλιστα συμ
παθούς καί νέας. Είνε σχεδόν βέβαιον δτι ή φαντα
σία είργάσθη διά τήν άναπαράστασιν ίδίω; τοΰ δω
ματίου τή; Αφροδίτης, έν τφ δποίφ λέγονται καί 
γίνονται πράγματα, ήκιστα έποικοδομητικά. Ό σκο
πό; έν τούτοι; τή; συγγραφέως έπέτυχε, διότι γελώ-·
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τοποιεϊ τούς άνδρας έκείνους, οί όποιοι καίτοι σκον- 
τάπτουν εις τά όδοφράγματα τών έτών, προσκολλών- 
ται ώς σκύλακες, εις τον τυχόντα ακάθαρτον ποδό
γυρον.

Οί «Μπαμπάδες» έ νωρίς, παρά τάς αισιόδοξους 
προβλέψεις τής συγγραφέως, έκοιμήθησαν. Ό ύπνος 
διά τούς γέροντας και τά γεροντοπαλλήκαρα είνε 
άπαραίτητος. Ούτω έκριναν τοόλάχιστον οί θεαταί.

-Ϋ-
Ό κ. θωμάς Οικονόμου, δ άλησμόνητος σκηνο

θέτης τοΰ Βασιλικού θεάτρου, ό κατά τδ περισυνόν 
φθινόπωρον καταπλήξαςτούς ολίγους, άλλ’ έκλεκτούς 
άκροατάς τους εις τήν διερμήνευσιν δυσκολωτάτων 
ρόλων Ιψενικών καί Γερμανικών έργων, ένεφανίσθη 
αίφνης καί πάλιν, ύποδυθείς τον Μεφιστοφελήν.

Ό Φάουστ έδόθη άπό τον θίασον τής Κυβέλης, μέ 
δλας τάς άτελείας ένδς θερινού θεάτρου. Σκηνογρα
φία! πενιχραί, φωτισμός έλαττωματικός, ακουστική 
αξιοθρήνητος, άκροατήριον μικτόν ύπό έποψιν μορ- 
φώσεως. Έν τούτοις ή εκφραστική φυσιογνωμία τοΰ 
Οικονόμου, ή ποιητική έμφάνισις τής Κυβέλη:, ώς 
Μαργαρίτας καί ή σοβαρά ύπόκρισις τού 1’οζάν, ώς 
Βαλεντίνου, συνεκράτησαν τήν παράστασιν. Τό κοι
νόν έδειξε πολύ ενδιαφέρον και έξετίμησε τάς εύγε- 
νείς προσπάθειας τών ήθοποιών. ’Ιδίως ό κ. Οικονό
μου, μολονότι παρουσίασε· ένα Μεφιστοφελή περίερ
γον καί άσυνείθιστον, έκρίθη εύμενέστατα.

'Ο κ. Λαδόπουλος, κοινωνιολόγος δραματικός συγ
γραφείς, είνε γνωστός από τήν «Χαμένην εύτυχίαν», 
άπό τήν «Ήχώ τής λίμνης» όπου μία λίμνη τοποθε
τείται, εις τό πείσμα τής Γεωγραφίας, έπί τής κορυ
φής τής Πάρνηθος, καί άπότόν «Βούρκον».

'Η «Ρίτα», τετάρτη αύτή απόπειρα, ήδποία καί αυτή 
δέν κατόρθωσε νά στερεώση τήν φήμην τοΰ συγγρα
φέως. Ύπόθεσις άτυχης, σκηναΐ άτυχεϊς, διάλογος 
άτυχης, τέλος άτυχές.

Ή Ρίτα είνε κόρη —μόλις έμφανιζομένη εις τήν 
τελευταίαν πράξιν— μιας κυρίας ή όποια έγκαταλεί- 
πει τόν άνδρα της, διότι δέν τόν άγαπά, άλλ’ ούτε 
τόν ήγάπησε — θύμα καί αύτή τοΰ έξ υπολογισμού 
γάμου—καί ακολουθεί ένα έραστήν. Μετά δεκαετίαν 
βλέπομεν τούς φυγάδας εις Λωζάννην άλλ’ ό έρα- 
στής είνε φθισικός. Μετά δεκαετίαν γεννάται ή έπι- 
θυμία είς τήν μητέρα νά ίδή τήν κόρην της, ή όποια 
είχε μείνει μέ τόν πατέρα της· τόν πόθον της αύτόν 
γεννά ή έμφάνισις μιας φίλης της, ή οποία έπιχειρεί 
ταξείδιον άπ’ ’Αθηνών είς Λωζάννην διά νά άνακοι- 
νώση είς τήν φυγάδα μητέρα δτι ή κόρη της... έμε- 
γάλωσε καί είνε εύμορφη- φεύγει ή φίλη αύτή μέ 
ήλεκτρικήν ταχύτητα διά τάς ’Αθήνας καί ζητεί νά 
τήν μιμηθή καί ή μητέρα της, μολονότι ό έραστής 

πρόκειται νά μεταβή εις τάς... αιωνίους μονάς. ’Απο
θνήσκει τέλος ό δυστυχής καί μετ’ αύτοΰ άποθνήσκει 
άπό φθίσιν καί ή δευτέρα πράξις.

Ή διττώς χήρα έπανέρχεται είς τάς ’Αθήνας. Πώς 
νά ίδή τήν κόρην της ; Είς τόν συζυγικόν οίκον δέν 
τολμά Ιό φίλτρον είνε άνυπόμονον. Ήμποροΰσε νά 
τήν συνάντηση είς τόν δρόμον έπί τέλους· άλλ’·έσκέ- 
ψθή> ή μάλλον ό κ. Λαδόπουλος έσκέφθη, νά μεταβή 
—όχι ό κ. Λαδόπουλος—είς τήν μοδίστραν τής Ρί- 
τας, οπού θά μετέβαινε νά δοκιμάση ένα φόρεμά της. 
Αποκρύπτει εις τήν μοδίστραν ή μήτηρ τόν σκοπόν 

τής έπισκέψεώς της- έκείνη άρνείται, τις οίδε τί φο- 
βουμένη καί προαισθανομένη. Τέλος συναινεϊ, άλλ’ ύπό 
τόν δρον νά μεταμφιεοθή ή μήτηρ είς ράπτριαν. ’Αλλά 
ή ποδιά ποΰ φορεί διά νά μή προδοθή, δέν είνε ικανή 
νά σκεπάση καί τήν καρδιάν της καί τά άποκαλυ- 
πτηρια μητρός καί κόρης γίνονται μέ πολύ συγκινη- 
τικάς κραυγάς. Ισως αύτάς νά ήκουσε και ένσκήπτει 
ο πατήρ, ό οποίος θυμώνει διά τήν σκηνήν τήν οποίαν 
βλέπει έπί σκηνής, συγχωρεί έπειτα τήν γυναΐκά του, 
άλλ’ έκείνη, άξιοπρεπεστέρα αύτοΰ, δέν κρίνει ορθόν 
νά συζήση μαζή του, προς μεγάλην λύπην τής Ρίτα:.

Πρωτοτυπίαν θέματος δέν έχει τό έργον, ούτε έπι- 
τυχή διάλογον, ούτε χαρακτήρας ψυχολογημένους. 
Σκηναΐ παρεμβάλλονται αδικαιολόγητοι. Είς τήν γ' 
ιδίως πράξιν έφάνη ή άδυναμία τοΰ συγγραφέως έτι 
μάλλον, προσπαθοΰντος νά παρασκευάση έν τέλος 
βεβιασμένου ένδιαφέροντος καί εύκολων συγκινή
σεων. Οί ήθοποιοϊ έπαιξαν άνταξίως τού έργου. 
Μετριότατα.

Είς τό «Άθήναιον», τό λαϊκόν θέατρον, έθριάμ- 
δευσε—πρόκειται περί λαϊκόν θεάτρου - τό «Τζιώ- 
τικο ραβαΐσι» — Ραβαΐσι έστΐν πανηγύρι—έν είδος 
έπαρχιακής σατυρικής ήθογραφίας μετ’ άσμάτων καί 
χορών, έξε*  ισσομένης βαθμηδόν είς ’Αθηναϊκήν έπι- 
θεόρησιν μέ τά παρεμβληθέντα τετράστιχα τών γε
γονότων τής ήμέρας. Τό Ραβαΐσι ύπερέβη τάς πεντή- 
κοντα παραστάσεις, πάντοτε κοσμοβριθείς. Ό αριθ
μός αύτός τών παραστάσεων δέν είνε βέβαια κατ’ εύθύν 
λόγον άνάλογος προς τήν συγγραφικήν έπιτυχίαν 
διά τόν πολύν κόσμον έν άμφίβολον άστείον και έν 
δημώδες άσμα είνε άρκετά διά νά γελάση καί νά 
εύχαριστηθή. Τό άστειότερον πρόσωπον τού έργου 
είνε ένας θρασύδειλος παλληκαράς, άστείος μέ τάς τε- 
ρατολόγους άφηγήσεις του.

Είς τό «Ραβαΐσι» έλαβε δΐς μέρος καί ό ίδιος συγ- 
γραφεύς κ. Δεπάστας.

Είς τάς τρείς μονοπράκτους κωμωδίας του —«Άε- 
ροπλάνον», «Έρασιτέχναι», «De effusis» — ό κ. 
Β. Κολοκοτρόνης μάς έδωσε τρείς βαθμούς έπιτυχίας. 
Πολύ καλή ή δευτέρα, καλή ή πρώτη, μέτρια ή τρίτη.

Δέν ήξεύρω πώς ήτο το Πανόραμα κατά τήν πρό- 
την παράστασιν. ’Αλλά βεβαίως θά έγινε τό βερνι- 
σάζ-έάν έπιτρέπεται ή μεταφορά τής λέξεως άπό 
τοΰ ενός είδους τής τέχνης είς τό άλλο.--Καί μιας 
άκόμη σκηνής ή διαγραφή καί ενός άσματος ή άντι- 
κατάστασις είνε σημαντική διά τήν δλην έντύπωσιν.

Τό «Πανόραμα» φέρει τήν σφραγίδα τής εξυπνά
δας. Τό πνεύμα τοΰ κ. Μωραϊτίνη δέν είνε τι μονο- 
κόμματον ή έπαναληπτικοΰ συστήματος άστεϊσμών. 
Έχει αιφνίδιους σπινθηρισμούς· άποτελεϊται άπό 
πυραύλους· καί τό «ΙΙανόραμα» άριθμεί οχι δλίγους 
σπινθήρας χιούμορ άληθινού. Μολονότι τό έργον είνε 
δψιγενές, κατόρθωσε νά σατυρίση τά γεγονότα τοΰ 
έτους, χωρίς νά συναντηθή μέ τάς άλλας δύο ’Επι
θεωρήσεις.

Έν τούτοις δέν Ιστάθη, διότι μόνη ή εύφυΐα δέν 
άρκεϊ διά μίαν έπιθεώρησιν καί δέν ικανοποιεί τό ά
κροατήριον, τό όποιον θέλει πεταχτά τραγουδάκια καί 
θεαματικότητα. Όχι δλίγαι σκηνα*,  μεμονωμένος 
λαμβανόμεναι, υπερτερούν είς φρασεολογίαν καί κομ
ψότητα τάς τών άλλων έπιθεωρήσεοιν, άλλ' ώς σύ- 
νολον είνεγραμμένον τό «Πανόραμα» μέ άτημελησίαν.

Έκ τών σκηνών ώραιοτάτη ή τών παλαιών κομ
μάτων, έμφανιζομένων ώς άμελών μαθητών, οί όποι
οι έξεταζόμενοι λέγουν εύμορφα λογοπαίγνια. Ή 
Μαρίκα Κοτοπούλη μετέδωσε πολλήν ζωήν είς τό 
έργον, ιδίως ώς Κανταδώρος κάμνων καντάδα είς τήν 
πολιτικήν καί ώς Κούκλα μέ μίαν εύμορφιά έντελώς 
κουκλίστικη. 'Η δ. Κοτοπούλη δέν γνωρίζει μόνον 
νά ένσαρκόνη τάς ήρωΐδας τών δραματικών έργων. 
Ήξεύρει καίάντιθέτωςνά γίνεται άψυχος μέ μίαν έκδή- 
λωσιν έν τούτοις τής δημιουργικής της ψυχής άξιοθφιύ- 
μαστον. Ή Γαβριηλίδου ώς Ναπολιτάνα άρτίστα νοατι- 
μοτάτη, ώς καθαρεύουσα γλώσσα έδειξε κωμικήν άξιο - 
πρέπειαν, άλλάέθριάμβευσεν ώς Κρητικιά, χορεύουσα 
και τραγουδούσα μέ άμιμητον Κρητικήν προφοράν.

Ώραίαι έμφανίσεις ήταν έπίσης τών δύο Βενιζέ- 
λων ώς άρχηγών Συμπολιτεύσεως καί Άντιπολιτεύ- 
σεως καί ή τών Άραπάδων προερχομένων δήθεν έκ 
τού άστυνομικοΰ κρατητηρίου.

'Η κ. Λούη, ώς Έρως, κομψή καί εύπετής.

I
'Ο κ. Βουτιερίδης μάς έδίδαξε τί συμβαίνει δταν 

άγαποΰμε. Ό κ. Κορομηλας άνέλαβε, κοινωνιολό
γων έπίσης, νά μάς είπή τί γίνεται όταν (ί^αδνά- 
ζη. Πάντα βέβαια κάτι κακόν. Καί τό κακόν αύτό 
είνε μία απόπειρα άπιστίας.

Μία μέλλουσα πε^θερά, συνομιλούσα μέ τον άνδρα 
της, δέχεται τήν έπίσκεψιν ένός παλαιού φίλου της. 
Συνδιαλέγονται, ένφ ό σύζυγος είς τήν γυναΐκά του 
λυπουμένην διότι άρχίζει νά γηράσκη, συνιστά συχνά 
νά βάφη τά μαλλιά της. Φεύγει ό σύζυγός, και οι 
δύο φίλοι — ή σύζυγο: καί ό τρίτος —ένθυμούντκι τήν

Τό «Άεροπλάνον» είνε μία συνέπεια τής μανίας 
τών άεροπλάνων, ύπό άρνητικήν έποψιν. Είς σύζυγος, 
βομβαρδιζόμενος άπό τάς έπιμόνους αιτήσεις συζύγου · 
καί πενθεράς, άντιτάσσει είς ·,ό δίζυγον πΰρ άρνη- 
σιν. ’Αλλά μία άστειότης παρεξηγηθείσα — τό νεοα- 
φιχθέν καπέλλο τής γυναικός του χαρακτηρισθέν ώς 
άεροπλάνον ύπό ενός φίλου του έπισκέπτου — καί έν 
κέρδος έκ μετοχών, τόν άναγκάζουν νά φανή γενναιό
δωρος και διά νά εύχαριστήση τάς δύο γυναίκας ’υπό
σχεται νά άγοράση έν αύτοκίνητον, απαλλασσόμενος 
ούτω τών ένοχλήσεων διά τό άεροπλάνον. "Οταν άπο- 
δεικνύεται ή άστειότης τοΰ φίλου του είνε άργά πλέον 
διότι ύπεσχέθη ήδη νά άγοράση τό> αύτοκίνητον, ή 
δέ ώς έκ τούτου χαρά συγκεντροΰται είς τόν υπηρέ
την, δστις άρχίζει νά γυμνάζεται είς τόν χειρισμόν τοΰ 
αύτοκινήτου έν τώ κενφ—είνε δέ αύτη ή κωμικωτέρα 
έξ όλων σκηνή, μέ τήν όποιαν καί τελειώνει ή κωμω
δία. Τόν υπηρέτην άριστα ύπεδύθη δ κ. Παλμύρας.

Διά τών «Ερασιτεχνών» σατυρίζονται οί πρόθυμοι 
νά έμφανίζωνται έπί σκηνής χάριν φιλανθρωπικών 
σκοπών, καί συγχρόνως διακωμωδείται είς τύπος δρα- 
ματογράφου, παρωχημένης δμως έποχής, τοΰ όποιου 
έν τούτοις τό έργον χαρακτηρίζεται νεωτεριστικώτατα 
ώς «τραγική ειρωνεία». Κατά τοΰ έργου έκσπα δλη 
ή ιδιοτροπία καί ή άνορεξιά τών έρασιτεχνών, οί'τινες 
εύρίσκουσι πλείστα μέρητοΰ έργου διαγραπτέα. Τό τέ
λος καίέντή κωμωδία ταύτη είναι τό ώραιότερον. Λαμ
βάνουν οί διάφοροι έρασιτέχναι διαφόρους στάσεις διά 
νά κάμουν έν tableau ένώ σβύνουν, διά τήν δοκιμήν 
τής σκηνογραφίας τοΰ παιζομένου έργου, τά φώτα. "Ο
ταν άνάπτωνται πάλιν,αί θέσεις παρουσιάζουν ένα πολύ 
κωμικόν tableau, άνάλογοι πλέον μέ τά αισθήματα 
καί τούς πόθους τών συναθροισθέντων διά τάς δόκιμά:.

Ή τρίτη κωμωδία «De effusis», τιτλοφορηθείσα 
μέ ένα λατινικόν νομικόν δρον άφορώντα τούς περι- 
λούοντας δΓ ύδατος τούς διαβάτας άπό τών οικιών, 
ούτε πρωτοτυπίαν έχει, ούτε έπεισόδια κωμικά.

Καί αί τρείς κωμωδία*,  έχουν πολλήν γοργότητα, 
έπαίχθησαν δέ πολύ καλά.

-^·
Τό «Πανόραμα» τοΰ κ. Μωραϊτίνη είδα κατά 

τήν πέμπτην του παράστασιν. Ό φίλτατός μου συγ- 
γραφεύς μοΰ είπε, πριν είσέλθω είς τό θέατρον :

-Έκαμες πολύ καλά, άφοΰ πρόκειται νά γρά- 
ψης, ποΰ ήλθες είς τήν πέμπτην παράστασιν. Ποτέ 
ένας ποΰ θά κρίνη έν θεατρικόν έργον δέν ήμπορεϊ νά 
κρίνη άσφαλώς άπό τήν πρώτην παράστασιν.

Δέν έχει άδικον. ΔΓ έν έργον δραματικόν, ίσως εί
νε άνωφελής ή πενθήμερος άναμονή, άλλά διά μίαν 
Έπιθεώρησιν άπό τήν όποιαν εύχερέστατα προσθα
φαιρεί ό συγγραφεύς, ή κατ’ έπανάληψιν παράστασις 
πολλά έχει νά διδάξη. Διότι ή σκηνή έχει άρκετά 
μυστήρια καί πολλά τά παράδοξα.
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παλαιάν των άγάπην. Έκεΐνος ζητεί πάλιν νά άνα- 
νεώση τό άποκοιμηθέν αίσθημα, ένφ έκείνη άνθίστα- 
ται. Ό σύζυγος είς τό διάστημα τής ένοχου άναμνή- 
σεως και άκαίρου αισθηματολογίας, θαυμάζει τό λυ
κόφως, καί φωνάζει άπό τόν κήπον τό συνδιαλεγό- 
μενον ζεύγος νά κατεβή και αύτό.

Άφού έκεϊνοι δέν κατήλθον είς τόν κήπον, 
έπόμενον ήτο νά άνέλθη δ πολύ άφελής σύζυγος. 
Φεύγει τότε άπογοητευμένος δ Εραστής, ή σύζυγος 
φαίνεται σάν υπνωτισμένη άπό τό . . . άφυπνισθέν 
αίσθημα τοΰ τρίτου καί δ άνεξίκακος σύζυγος παρη- 
γορεϊται δίδων συμβουλάς. Συμβουλεύει δηλαδή τήν 
σύζυγόν του νά .. . βάφη τά μαλλιά της καί δταν 
βραδυάζη νά μή μένη στά σκοτεινά ούτε μέ παλαιούς, 
ούτε μέ νέους φίλους καί ή αυλαία καταπετάννυται 
—διά νά ένθυμηθώμεν τήν φράσιν τοΰ παλαιού δρα
ματολογίου.

Τό «'Όταν βραδυάζη» μάλλον ώς ύπόθεσις διη
γήματος ήδύνατο νά χρησιμεύση, διότι στερείται δρα 
ματικού Ενδιαφέροντος. 'Η ύπόθεσις υπενθυμίζει τήν 
«Λολίταν» τό περυσινόν μονόπρακτον δραμάτιον (;) 
τοΰ κ. Κολοκοτρώνη. Έν τώ συνόλφ δίδει έλπίδας ό 
συγγραφεύς ότι θά φανή εύτυχέστερος είς τό μέλλον.

'Η «Γυναϊκα»· Είς ένα τσαντήρι τής έρήμου, κά
ποιος περιηγητής φιλόσοφος εισέρχεται καί ευρίσκει 
νωχελώς έξηπλωμένην μίαν Όθωμανίδα, τήν ώραίαν 
Φατμέ. Γίνεται δεκτός, άλλά τόν ειδοποιεί ή Φατμέ 
ότι πριν δύση δ ήλιος πρέπει νά φύγη διότι θά έλθη 
δ ανδρας της, δ όποιος είνε πολύ ζηλότυπος καί διό
λου παράδοξον νά τοΰ κόψη μέ τό χαντζάρι τό 
κεφάλι.

Ό φιλόσοφος καυχάται δτι είνε καρδιογνώστης, 
δτι έσπούδασε κατά βάθος τήν γυναίκα, δτι τήν έψυ· 
χολόγησε καί δτι δέν άπατάται παρ’ αύτής.

Ή Φατμέ τόν άκούει άπαθώς, άλλά έν τή πονη
ριά της τοΰ στήνει τά δίκτυα της. Ό φιλόσοφος κρα
τεί καί έν τεφτέρι, είς τό όποιον είνε γραμμένα ποι
κίλα γνωμικά περί τής γυναικός, τά δποία καί άνα- 
γινώσκει. Ή Φατμέ προσποιείται δτι τόν άγαπά, 
έκεΐνος ρίπτεται είς τούς πόδας της, δταν αίφνης άνε- 
γείρεται ή Φατμέ άποτόμως· ήκουσε τόν καλπασμόν 
τοΰ άλογου· έρχεται δ άνδρας της. Ό φιλόσοφος τά 
χάνει καί ζητεί νά κρυφθή. Ή Φατμέ τοΰ υποδει
κνύει μίαν κασέλαν καί έκεϊ κρύπτεται δ φιλόσοφος. 
'Η Φατμέ τόν κλειδώνει, κ’ εύθύς Εμφανίζεται δ άνδρας 
της· τήν έρωτά πώς έπέρασε κατά τήν άπουσίαν του 
καί έκείνη άφελέστατα τοΰ λέγει δτι είχε συντροφιά 
ένα φιλόσοφον, δστις μάλιστα καί έγονάτισε πρό αύ
τής. Ό άνδρας τής Φατμέ έξαγριούται, καί ζητεί νά 
μάθη ποΰ είνε ό τολμηρός αύτός ξένος. Ή πονηρά 
Φατμέ υποδεικνύει τήν κασέλαν καί δίδει τό κλειδί 
είς τόν .άνδρα της, καθ’ ήν δέ στιγμήν έκεΐνος τό 

λαμβάνει, τοΰ φωνάζει περιχαρής ή Φατμέ «Γιάν
τες !». Είχαν βάλη στοίχημα δτι άν τόν γελάση νά 
τής δώση τό μαργαριταρένιο γιορντάνι ποΰ έφερεν είς 
τόν λαιμόν του. Τής τό δίδει καί φεύγει· τότε ή 
Φατμέ άνοίγει τήν κασέλα καί άνακύπτει έξηντλη - 
μένος έκ τοΰ τρόμου δ φιλόσοφος. 'Ομολογεί τήν ήτ
ταν τον αύτός δ καυχηθείς δτι γνωρίζει έκ πείρας 
καλά τήν γυναϊκα καί δτι δέν τήν φοβείται, φεύγει 
κατησχυμένος, γενόμενος τό παίγνιον τής γυναικός, 
ήν ήθελε προ όλίγου νά διδάξη.

'Η «Ζ υ>·αΐκα» είνε εΰμιρφα γραμμένη, είς ώραίους 
καί γλαφυρούς στίχους. Ιδίως τά γνωμολογικά δίστιχα 
περί γυναικών νοστιμότατα καί. .. άληθινά έν τή 
χαριτωμένη σατύρα των. 'Ο κ. Πολέμης ήρίθμησεν 
μίαν έτι Επιτυχίαν, μολονότι ή »Γυναίκα» του εΐ^ε 
κυρίως κωμικόν παίγνιον καί ούχί κωμφδία.

Ή κ. Κυβέλη είχεν ώς Όθωμανίς μέ τά σαλβάρια 
μίαν ώραίαν έμφάνισιν, ιδίως σωματικού κάλλους. 
Άλλά καί ή ύπόκρισίς της πολύ καλή.

Ή δ. Κομπότη, ώς δδαλίσκη, έτραγούδησε έν 
πρωτότυπον (;) άσμα τοΰ κ. Σακελλαρίδου μέ δει
λίαν, άλλά καί μέ αίσθημα.

-Ϋ-

«Τό «Κοιμισμένο Παλάτι» είνε μιά φαντασμα
γορική άλληγορία τετράπρακτος τοΰ κ. Άλ. Γαλανού, 
άνήκοντος είς τήν τάξιν τών λαϊκών συγγραφέων. 
Τό παραμΰθι αύτό, γραμμένον είς στίχους δημοτι
κούς, έχει σύν τή ποιήσει καί έννοιαν πολιτικήν, 
άσθενή δράσιν — άφοΰ είνε παραμύθι, άλλά τελείαν 
κάθαρσιν -άφοΰ είνε.. . παραμύθι.

Τό Ρηγόπουλο άγαπά μίαν Πεντάμορφη. Ή ’Αρετή 
καί ή Κακία τούς διαμφισβητοΰν. Άλλά οί Ερω
τευμένοι άκαλουθοΰν τήν Κακίαν. Ό Ρήγας είνε ράθυ
μος βασιληάς, τόν όποιον δ Γελωτοποιός του παρορμά 
πρός δράσιν. Άγγελιαφόροι κομίζουν ειδήσεις δτι ή 
χώρα κινδυνεύει ύπό τοΰ Εχθρού. Τό Ρηγόπουλο λεί
πει, είς τήν άγκάλην τής Πεντάμορφης·-ό γέρων Βα
σιλεύς σπεύδει πρός άμυναν καί ένώ φονικός τε
λείται έξω άναβρασμός, το Ρηγόπουλο έρχεται μέ 
τήν Πεντάμορφη έν μέσφ Νηρηϊδων, αί όποΐαι τούς 
ραίνουν μέ γαμήλια άνθη. Άλλ’ ή πόλις διατρέχει 
τόν έσχατον τών κινδύνων ή Αρετή προσπαθεί νά 
άποσπάση άπό τάς άγκάλας τής Πεντάμορφης τό 
Ρηγόπουλο, τό όποιον καλεϊ ή Πατρίς είς τό πεδίον 
τής μάχης. Ό Έρως έρχεται νά προστατεύση τήν 
Πεντάμορφην, άντιτασσομένην είς τήν Άρετήν, ή 
όποια δμως κατισχύει, διότι τό Ρηγόπουλο έγκατα- 
λείπει τιόν Πεντάμορφην καί σπεύδει νά σώση — καϊ 
σώζει - τήν Πατρίδα, ένώ ή θριαμβεύουσα Αρετή τυ
φλώνει τόν Έρωτα. 'Η άλληγορία έδόθη διά μίαν 
φοράν προ κενών σχεδόν καθισμάτων. Οί στίχοι είνε 
καλοί, άλλά τό έργον στερείται ζωής. Οί ήθοποιοί 

τελείως αμελέτητοι. Μόνον , ή κ. ΙΙαρασκευοπούλου 
ώς Έρως έπαιξε καλά. "Οσοι τήν έχειρο κρότησαν ώς 
Άραπίναν τής Άλυσσίδας, θά τήν έξετίμων περισσό
τερον ήδη ώς μίαν καλήν δραματικήν ήθοποιόν.

-ή:-

ΙΙέρυσιν δ κ. Μακρής έδωσε έν δράμα σοσιαλιστι
κόν τούς «Αποκλήρους», χωρίς δ τίτλος νά άνταπο- 
κρίνεται καί πολύ πρός τήν πραγματικότητα, δπως 
αυτή ένεφανίοθη. Συνεχίζων τάς σοσιαλιστικάς του 
ιδέας δ συγγραφεύς έδωκε καί έφέτος καί άλλο σο
σιαλιστικόν δράμα, τήν «Λίμνην ποΰ φουσκώνει». 
Ώς λίμνην άναταρασσομένην έννοεΐ δ κ. Μακρής τήν 
έξέγερσιν τής συνειδήσεω: τών έργατών καί ύπαλ- 
λήλων έν Έλλάδι κατά τών δυναστευόντων αύτούς 
προϊσταμένων καί κεφαλαιοκρατών.

Ο έργάται μιας εταιρείας ύδρεύσεως άπεργοΰν, 
ζητοΰντες καλλιτέρευσιν τών δρων τής έργασίας. Οί 
διευθύνοντες άρνοΰνται σκαιώς τά αίτήματά των άπο- 
διώκοντες τήν παρουσιαζομένην έπιτροπήν.

Είς τήν β' πράξιν οί άρχιεργάται συσκέπτονται 
διά τήν άπεργίαν των, παρισταμένου καί τοΰ Νομι
κού των συμβούλου, άλλά μεταξύ αύτών ύπεισέδυσε 
καί είς ύπάλληλος τής Εταιρείας, έμπιστος, κατά
σκοπος τοΰ διευθυντοΰ καί Εκδιώκεται ύπό τοΰ Κύρ- 
Χάσου, τοΰ πρωτεργάτου τής άπεργίας. Είς τήν σΰ- 
σκεψιν διά νά ένισχυθή ή δραματικότης παρίσταται 
καί ή άδελφή τοΰ Κύρ-Χάσου καί ή σύζυγος ένός 
άλλου έπίσης άπεργοΰ. Εΐς τήν γ' πράξιν συλλαμ- 
βάνονται οί πρωτεργοί τής άπεργίας, ήτις ώς συνέ
πειαν εσχε τήν καταστροφήν τοΰ ’υδραγωγείου, έξ ής 
πρώτα θύματα έπεσαν, παρασυρθέντα ύπό τής ροής 
τών ύδάτων, ή σύζυγος καί τό τέκνον τοΰ Κύρ-Νά- 
σου. Σκηνή συγκινητική Εκτυλίσσεται ένώπιον τοΰ 
διευθυντοΰ τής Εταιρείας καί τοΰ Είσαγγελέως προ- 
σαγομένων τών δύο πρωτεργατών τής άπεργίας καί 
εΐσορμώσης τής άτυχούς γυναικός. άδελφής τοΰ ένός 
καί συζύγου τοΰ έτέρου. Λαμβάνει εύκαιρίαν τότε δ 
Κύρ-Νάσος νά έκφωνήση Φιλιππικόν κατά τών τυ 
ράννων τής έργασίας, κατά τών διευθυντών καί τών 
κεφαλαιούχων, καί μετά τήν άγόρευσιν, δι’ής προαγ
γέλλεται ή έν τώ μέλλοντι Άνάστασις τών έργατών, 
άπάγονται οί έ\οχοι είς τήν φυλακήν.

Τό έργον έγράφη μόνον διά τάς σοσιαλιστικάς 
ιδέας καί περιστρέφεται αύστηρώς έντός τών δρίων 
αύτών. Κανέν άλλο αίσθημα δέν παρεμβάλλεται. Καί 
αύτό τό κωμικόν πρόσωπον τό όποιον παρατίθεται συ
νήθως διά τήν μείωσιν τής συγκινήσεως Ελλείπει, έκ
τός άν έκληφθή ώς άστεϊος ό Νομικός σύμβουλος μέ 
τήν προσπάθειαν νά τόν παρουσιάση ώς τοιοΰτον, μέ 
μίαν έπιτυχή άπομίμησιν γνωστού πολιτευομένου, δ 
ύποδυθείς αύτόν ηθοποιός.

Όκ. Μακρής δταν πέρυσι παρεστάθησαν οί «Άπό-

Κα Ολγα ΙΙαπαδιαμαντοπούλου (Ρίβεκα) 

'Ως II f ρ ο γ ζ ε

κλήροι» του έσχε πικράν πείραν τοΰ τολμήματος του 
έξαναγκασθείς είς παραίτησιν άπό τής Οέσεως, ήν εί
χεν εις τινα εταιρείαν. Καί Εκδικείται διά τής «Λί
μνης ποΰ κ.λ.π.». Είνε τοϋτο δπωσδήποτε ίκανοποίη- 
σις, άλλά ή γενικότης είς ήν άφορά τό έργον προδίδει 
μίαν σπουδήν είς άνακίνησιν ζητημάτων δΓ ά δέν 
φαίνεται, άκόμη τούλάχιστον, πρόσφορον τό Έλλ. 
έδαφος. "Ο,τι έκαμεν δ Κράμφ είς τό «Μεγάλο βράδυ» 
διά τήν Ρωσσίαν, ήθέλησε νά κάμη δ κ. Μακρής μέ 
τήν «Λίμνην» διάτήν Ελλάδα. Άλλ’ αί άποστάσεις 
καί ώς πρός τά ζητήματα καί ώς πρός τά έθνη καί 
ώς πρός τήν δύναμιν τήν συγγραφικήν είνε μεγάλαι.

Τό έργον δέν έχει δραματικήν άξίαν, γραφέν δπως 
άναπτυχθή ή περί Εργασίας, κεφαλαίου καί άπερ- 
γιών ιδέα τοΰ συγγραφέως. Όλον τό έργον, πλήν τών 
στιγμών καθ’ άς λάμπει ή οικογενειακή στοργή ύπό 
τήν μορφήν μιάς γυναικός, είχε τήν φόρμαν δημο
σιογραφικής άρθρογραφίας καί άφηγήσεως.

Ή άπουσία έκ τής παραστάσεως άντιπροσώπων 
τοΰ Εργατικού πληθυσμού έμείωσε τήν άναμενομένην 
έντύπωσιν διότι τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ άκροα- 
τηρίου δέν έφαίνετο άποδεχόμενον τάς σοσιαλιστικάς 
ιδέας, μολονότι κατ’ Επιφάνειαν παρακολουθοΰνται 
πάντοτε άπό ώραίας φράσεις καί μεγάθυμα αισθήματα·

Κ.
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zlfo.To/rii Κικΰ Γικννοπονλον

ωραιαι τε^Ν^ι
Η ΤΖΟΚΟΝΤΑ

Άπό τής 8 Αύγούστου ανάστατος ό καλλιτεχνικός 
κόσμος διά τήν απρόοπτον κλοπήν τής Τζοκόντας, 
τον αριστοτεχνήματος τον Λεονάρδου δα-Βίντσι. ΊΙ 
Τζοκόντα ήτο τό τιμαλφές κόσμημα τον Λούβρου, τοΰ 
’Εθνικόν τής Γαλλίας Μουσείου τών Καλών Τεχνών.

ΊΙ κλοπή ήτο τόσον θρασεία, ώστε είς τάς άρχάς 
δεν έπιοτεύθη' άλλά καί πολύ επιτήδεια, άφοΰ παρ’ 
δλας τής Αστυνομίας τάς προσπάθειας, μένει άνεύρε- 
τος ή είκών και ασύλληπτοι οί κλέπται. Σπανίως τό
σον αντίθετοι και παράδοξοι υποθέσεις συνεσωρεύθη- 
σαν δπως έξηγηθή ή αιτία τής κλοπής, άφοΰ ή εις χρή
μα άποτίμησις αποκλείεται <5ια τό αδύνατον τής πω- 
λήσεως. Άλλ’ ούδεμία έκ τών υποθέσεων αύτών άπε- 
δείχθη βάσιμος. Καί ή ωραία φυγας με τό βαθύ καί 
ανεξερεύνητοι' βλέμμα καί τό σαγηνευτικόν καί α.Τι·/- 
ματώδες μειδίαμα, μάτην αναμένει νά έπανίδη τό ι/ώς 
καί ώς θρνλλος πτερυγίζει τό απαράμιλλοι· είς γλυκύ- 
τητα κάλλος της.

Σπουδή ύπό Κικΐίς Γιαννοπονλον

ΊΙ κλοπή κατέδειξε καί έν θλιβερόν γεγονός. "Οτι 
μένουν σχεδόν άφρούρητα τά κειμήλια τής τέχνης, ένώ 
έπρεπε δρακόντειοι προφυλάξεις νά λαμβάνωνται. Είς 
Μουσεία ήδη τής Αγγλίας είοιμ/θη τό σύστημα τής 
δι’ αυτομάτων ηλεκτρικών κωδωνίσκων φυλάξεως, καί 
αύτοί δέ οί κΰνες χρησιμοποιούνται. Είς τό Λοϋβρον 
τήν ημέραν τής κλοπής δλοι «έλαμπον διά τής απου
σίας των» κατά τήν Γαλλικήν ρήσιν.

ΊΙ συγκίνησις τών ανθρώπων τοϋ πνεύματος είνε 
βαθυτάτη. ΊΙ Τζοκόντα ήτο τό προσφιλέστατοι· καλλι
τέχνημα, ή ποιητικωτέρα προσωπογραφία τοΰ κόσμου 
δλου. Καί έθρύμ’ησαν τήν άπαγωγήν της δλοι οί χρο
νογράφοι τών εφημερίδων. Μόνον κάποιος ’μεγαλο
φυής τεχνοκρίτης Γωμηός ήπόρησε διά τόν ^θόρυβον 
δστις περί ιόν πίνακα τον Δα-Βίντσι*διεξάγεται,  κρί
νων τήν Μάναν Λίζαν, τίμ· θελκτικήν Τζοκόνταν, ώς

Σπονδή ύπό Κικίις Γιαννοπονλον 

μίαν Ανδριιότισαν παραμάναν, αταξίαν νά γίνεται 
τόσος λόγος. ·:.() tcinpord, Ο .. . μωρίαι !»

ΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΓΥΖΗ

ΊΙ δημοσίευσις άγνωστου καί άνεκδότού πίνακες 
τοϋ Γύζη, τοΰ υπάτου τών Ελλήνάνν ζωγράφων μετά 
τόν θεοτοκόπουλον, πρέπει ιδιαίτατα rd τονισθή. Ό 
μέγας καλλιτέχνης, τίμ· άξίαν τοϋ όποιου διεξεδίκησεν 
ή πλούσια είς καλλιτέχνας Γερμανία, άφήκε, εκτός τών 
μεγάλης άξίας έργων του καί σχέδια άρκετά, έκ τών 
οποίων άλλα μέν είνε προσχεδιάσματα έκτελεσθέντων 
κατόπιν έργων, άλλα δέ σχέδια απλά, τά όποια δέν 
έπρόφθασε νά έπεξεργασθή.

"Εν έκ τούτων εινε καί ό * ’Έρως οδηγών δύο μι
κρός νύμφας». Το πρώτον ήδη έδημοσιεύθη ή είκιον 
αϋτη ί'Λό τοΰ καλλιτεχνικού περιοδικού «Πινακοθήκη» , 
είς τίμ· ευμενή παραχώρησιν τής όποιας οφείλεται καί 
ή έν τή « Έλλ. ’Επιθεωρήσει» δημοσίευσις τοΰ έργου, 
είς τό όποιον ό Γύζης αναφαίνεται έν δλη του τή άρ- 
χαϊκή αρμονία καί ποιητική έμπνεύσει.

ΤΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Έληξεν ή προθεσμία πρός υποβολήν τών αρχιτε
κτονικών σχεδίων διά τό Μέγαρον τών . Ιικαστηρίων. 
Ό διαγωνισμός εινε διεθνής, πολλοί δέ είνε οί συμμε- 
τέχοντες. ‘Υπολογίζεται δτι έάν έκτεθοϋν τά σχέδια 
θά καταλάβουν χίλια τετραγοινικά μέτρα. Είς τοιαύτην 
πληθα'ιραν δέν υπάρχει αμφιβολία δτι εύχερώς θά εύ· 
ρεθή τό άριστον. Είς τοΰτο θά συντέλεση πολύ ή εύ
στοχος άπόφασις τοΰ ‘Υπουργείου δπως ή ’Ελλανόδι
κος Επιτροπή άποτελεσθή άπό κριτάς ξένους, ένα 
Γάλλον, ένα Γερμανόν καί ένα Ιταλόν.

Είνε άτυχώς πικρά ή πείρα τών έν Ελλάδι αρχι
τεκτονικών κατορθωμάτων. Τό ξυλοπαγές ντρήντωτ 
τής όδοΐ’ Σταδίαι·, τό Αρσάκειου, μέ τάς προβοσκίδας 
έν αρχή καί τάς ρωγμάς κατόπιν είνε το προχειροτερον 
παραδείγμα τής έγχωρίου αρχιτεκτονικής παραγωγής.

ΝΕΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Είς τόν έφετεινόν διαγωνισμόν τής άι απάτης τάξεως 

τής Καλλιτεχνικής σχολής τοΰ IΙολυιεχνιίου έτυχεν 
απολυτηρίου διπλώματος, άριοτεύοασα, ή δεσποινίς 
Κική Γιαννοπούλυυ. ΙΙρίν ή περατιόσή τάς σπου- 
δάς της, ή νεαρά καλλιτέχνις είχε διόσι] δείγματα τής 
τέχνης της αξιοζήλευτα. Αί οπουδαί της έν τφ Πολυ
τεχνείο) διεκρίθησαν πάντοτε διά τήυ λεπτήν άποδοσιν 
τον χρώματος καί τίμ· έπιμέλειαν τοϋ σχεδίου, ιδίως 
δέ αί έν υπαίθριο έκ τού </ υοικοϋ οπουδαί της είνε 
αξιαι πολλής προσοχής. Iro έκ τών ώραίων έργων 
της δημοσιεύομε)’ έν άλλη σελίδι. ΊΙ δεσποινίς Γΐαν- 
νοπούλου προσεχώς απέρχεται είς Ρώμην πρός συμ- 
πλήρωσιν τών σπουδών της.

ΛΟΓΟΤΕ^ΝΙΑ

Γ. Μ α ρ κ ο <> ΰ ς

ΓΕΡΑΣ. ΜΑΡΚΟΡΑΣ
Άθορύσωο, είς τήν άγαπημένην του έπαυ/,ιν τής Κερκύ- 

ρσς, ’σόυσεν έν διλερώ γήρατ! ο ποιητής Γεράσιμος Μαρ- 
κοοάς, είς τίιν γνησιωτέρων άντιπροσώπων τής Ίον^ρυ ποιη
τικής σχολής, έν ή διέπρεψαν δ Σολωμδς καί ό Βαλαωρίτης.

Ό Μαρκορδς έγένετο γν-χίστός ώς ποιητής πολύ άργά. 
Καίτοι τό ώραιότερον του έργον δ «Όρκος» εμπνευσμένος 
άπό τό ολοκαύτωμα τοϋ Αρκαδίου, έγράφη τώ 1867, ό 
ποιητής ήρχισε νά έκτιμάται μόλις τώ ι8ηο, οτε έγένετο 
διάλεΕις περί αύτοΰ είς τδν «ΓΪαρνασσ'όν».

Ο Μαρκοράε, υιός πλουσίου καί διαπρεπούς Κερκυραίου, 
έγραφε στίχους διλετταντικώς, ή παραγωγή του δέ, άν λη- 

ύπ’ όψει τό μήκος τής ζωής του, ύπήρξεν ολίγη άλλ’ έκ- 
λεκτή. ’Αφελής ή Μούσα του, πατριωτική, χωρίς δημοκο- 
πίαν, λυρική χωρίς υστερισμούς, άπλή άλλ’ αίσθαντική, δέν 
ήτο προωρισμένη νά γίνη δημοφιλής· άποσπά δμως τήν 
έκτίμησιν διά τάς ώραίας έννοιας καί τήν κομψήν εκφρασιν.

Ο Μαρκοράς έζησε ζωήν γαλήνιον, άνευ περισπασμών 
καί άντανακλάται είς τούς στίχους του μία φιλοσοφική ηρε
μία. Τό «Παράπονο τής πεθαμένης» καί οί «’Αθώοι φόόοι» 
κρίνονται ώς τά καλλίτερα του ποιήματα.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΣ
Είς τήν αίθουσαν τοϋ Ωδείου Λόττνερ, ύπό έπιτροπής έκ 

Κυριών, ένή προίστατο ή κυρία Γρυπάρη, έδόθη καλλιτεχνι
κή ήμερίς υπέρ τοϋ ποιήτοϋ κ. Νέη. Διακεκριμένοι καλλι- 
τέχναι καί καλλιτέχνιδες συνέπραεαν είς τήν μουσικοφιλο- 
λογικήν άπογευματινήν. Ό κ. Καλογερόπουλος εύηρεστή- 
θη νά κόμη τήν είσήγησιν καί νά παρουσίαση τόν ποιητή/ 
πρδ τοϋ άκροατηρίου του Ώς δείγμα πνευματικής εύστρο- 
φίας καί σατυρικής δροσερότατος δημοσιεύομε·/ δλόκληρον 
τήν είσήγησιν τοϋ κ. Δ. I. Καλογεροπούλου.

'Γψηλότατος '/<·>ζ·.: -λ άνήν.η είς ήγεμ.ον’./.ήν οίζογένε'.αν. 
Μαλλιαρός τήν δψιν, χωρίς νά εινε μαλλιαρός τάς ιδέας. 
Σοδαρότης ιερατιζή, χωρίς νά άνήζη οΰτε ζαν εις τήν ιε
ραρχίαν τοϋ ύπαλλη/.ιζοϋ ό’-'-1· Αγαθός, αίσιόδοςος, ιίιρα'.ο- 
παΟής. Ώνόμασα τον ’Λχιλλεα Νέην.

Καί το όνομα ζαί το όποινυμον δέν συμ.δ'.δάζονται μέ τήν 
πραγματιζότητα. Διότι οΰτε Λχιλλεϋς είνε ό πωγωνίας 
άλλά ζαί φιλήσυχος συγχρόνως ποιητής, οΰτε νέος πλέον. 
Αλλά την νεότητα, τήν όποιαν αί βιωτιζαι περιπέτεια: προώ- 

ρως όφυγάδευσαν, έγζλει·’ ό ποιητής είς τήν ζαρδίαν.
Αλλα συ'1'·1'νιό’μ.ην. Ησφαλα. "Οταν δμιλή τις δια τήν 

Αζρόπολ'.ν ή διά τον Ιΰρμήν τοϋ I Ιραςιτέλευς, δεν έχε: 
άνάγζην προδολής φωτεινών ειζόνων. Και εγώ, ζληΟε’.ς να 
είσηγήΟώ τής σημερινής τιμητιζής προεσπεριδος, δέν έχω 
άνάγζην νά σας παρουσιάσω τον ποιητήν τών ΆτΟίδων, ο 
όποιος μολονότι δέν είνε οΰτε Αζρόπολις, οΰτε Ερμής τοϋ 
I ΙραςιτεΤους, εινε έν τούτοις πασίγνωστος. Γπάρχει ουχ 
ήττον μία διαφορά μεταξύ τοϋ πονηρού Οεοϋ τής άρχακτη- 
τος ζαί τοϋ όνειροπόλου ποιητοϋ τής σήμερον. < )τι -ζεινος 
έλαξεύΟη, ένώ ό ζωντανός απόγονός του λαςευει στίχους εις 
το γυναιζειον ζάλλος.

Καί είνε ή λατρεία του πρός το ιίιραιον φϋλον εντελώς 
ιδανιζή ζαί πρωτότυπος. Διότι ή φαντασία τοΰ ποιητοϋ πλειο
δοτεί πάντοτε εις ώραίας έζφράσςις ζαί ζομψάς παρομοιώ
σεις. Δέν ϋπάρχε: αρχαία νύμφη. Αμαρυλλίς, Αμαδρυάς. 
Χηρηι'ς, Χαϊάς, Ώζεανις,ή όποια νά μ.ή έδάνεισεν εις τας 
νεωτέρας Ατθϊδάς, τή μεσολαβήσει τοϋ ποιητοϋ, οχι μονον 
το όνομά της—αύτό θά ήτο τό δλιγιότερον—άλλά ζαί τά 
μαλλιά της ζαί τά μάτ·α της ζαί τά χείλη της ζαί τον 
λαιμόν της ζαί . . . δέν επιτρέπεται να αφεθώ εις τον 
ζατήφορον τής περιγραφής, διότι θά έπέμδω εις διζα’.ωματα. 
τα όποια ζηλοτύπως δ’.εζδιζεί ό ποιητής.

Ή ζαλλονή είνε διά τόν ζ. Χέην όπως τό πυρεΐον, ζα: 
αύτό τό πλέον άζινδυνον, διά τήν πυρίτιδα. 11 ελάχιστη 
προστριβή, δηλαδή ή ελάχιστη οφθαλμοβολή, δύναται νά 
άνάψη φλόγα.

Καί είνε φλόξ αίσθή·μ«χτος ή ποίησίς του, αναρριπιζόμενη 
εις σονέτα, σονάτες, είς τετράστιχα ζαί μόνον δίστιχα 
δέν είνε τά ποιήματα τοϋ ζ. Χέη. Διότι γράφει μόνον Οταν 
έμ.πνέεται ζαί πρέπει να λεχθή πρός τιμήν τοϋ ποιητοϋ οτι 
άναλόγως τής ήλιζίας του ζαί τιών ζαλλονίόν τας οποίας 6/,ε- 
πει, έχει γράψη τά όλιγώτεραποιήματα άπο πολλούς συναδε/,-

'Ο ζ. Χέης είνε ή γνησιωτέρα έν Ελλάδι προσωποποιησις 
τής μποεμιζής ζωής. Ζή μέ τα όνειρά του ζαί αυτα πολ/,α- 
ζις είνε ή τροφή του—ή πλέον, ας τό όμολογήσωμεν, ελα-
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ζζ,χ ί.χ·. υγιεινή τροφή. Εζράτησε πάντοτε μ-τα περιπαθεία; 
τήν λύραν τοΰ Από/,λ,ωνο; ζα: μόνον τήν λίραν δέν έζρά- 
τησε τοϋ Χαπολέοντος. τήν ζοινώς «ίχζζ'/.ζζί'.ζί» ζαλου- 
μένην.

Αλλ είνε σπάνιον είς τήν σημερινήν ζζζγτμ τού άγριου 
συμοεροντο/,ογ’.ζοΰ άγώνος, είς έποχήν ζαθ ήν ή ποίησις 
τ/ζζζί έχρεωζόπησε δ:α νά ζυριαρχήση ή ύλη, να υπάρχουν 
φύσεις τόσον ποιητ'.ζαί, ι.’ιστε νά μ.ή πτοούντα: άπο τα; εναν
τιότητας της ζωής, άλλα νά μένουν πίστα: είς τήν λατρείαν 
τοΰ Ωραίου, τοΰ αιωνίου Καλού.

Αξίζει τιμητιζή έορτή είς ένα τοιοΰτον λάτρην, είς ένα 
άίρόν τοΰ στίχου ζαλλ:τέχνην, ό ζζζϊζζ μέ τα σύμβολά του, 
είς τα όποια είνε απολύτως προσηζ,ωμενος, μέ τας οπτασίας 
του αί ζζζϊχ·. διαγράφονται διαρζόις είς τον ορίζοντα τής ψυ- 
χής του, ζή μίαν ζωήν εσωτεριζήν, πνευματ’.ζήν, άςίαν ζζι- 
ί.τ,ζ έζτιμήσεως.

Ιδίως τον ζ. Χεην έχετε ύποχρεωσιν σείς, ζυρία: μου, 
να ευχαριστήσετε ζαι να χειροκροτήσετε. ’()χ» μόνον διότ: 
ανήκετε είς το φΰλον τό όποιον μέ τόσην προτίμησιν. μέ 
τόσην προθυμίαν ζαι άγάπην ζαι οίστρον ύμνησε ζα: ζυριο- 
λ=ζτ:ζώς εθεοποίησεν, άλλα ζαι ές άτομιζής ετι, ιδιαιτέρως 
εζάστη ες ύμών, έζτιμ.ήσεως. Δέν έχω ζαμμίαν αμφιβο
λίαν έτ: μεταξύ τού σημερινού άζροατηρίου, τά όποιον π-ρ:- 
ζοσμ.οΰν τόσα: χαρίεσσα: αντιπρόσωποι, οχ: τοΰ ασθενούς 
πλέον. άλλα τοΰ ζατ’ έςοχήνισχυρού φύλου—τοϋ αιωνίως 
θαλερού ζαι ωραίου— υπάρχουν πολλαί αί ύμνηθεισα: ύπο 
τεύ ποιητού. Αλλα ζα: όσα: δέν ειχεν τε ευτύχημα να χρη
σιμεύσουν ώς ή κινητήριος δύναμις τής έμ.πνεύσεως του, άς 
μή άπελπισθούν. Ας ενώσουν ζαι αύταί τα χειροκροτήματά 
των, δ’.οτ: ασφαλώς ζ ποιητής θα τάς περάση ζα: αύτας αν 
έχ: είς τήν Αθανασίαν, ^zixii.iz όμως είς τήν τρίτην—ή 
ζα: τετάρτην ίσως—ζ/.ζζχ.ί τών «Άτθίδων» του.

Ολε: σχεδόν γνωρίζουν τον ζ. Χεην ώς ύμνωεάν τών 
Ατθίδων ζα: τε πολύ—πολύ <·>ς συγγραφέα τής «Χίμαιρας» 

τής τέσεν παραγνωρισθείσης συμβολικής του τραγωδίας. Αλλ' 
ε περιπαθής σονετογράφος είνε συγχρόνως ζα: δραματικός 
ποιητής ζα: ώς τοιοϋτος θα παρουσιασθή άπαγγέλλων ένα 
δραματικόν θρύλον τεύ .Μεσαίωνες ζα: μίαν λυρικήν τριλο
γίαν.

Εζ τών.συγχρόνων ποιητών. έ ζ. Χέης είνε έ περισσότε
ρον μεταχειρισθεις τήν ποιητικήν άδειαν. Δ: αύτής έγ-φύρω- 
σεν Ολυμ.πον καί Γολγοθάν,συνήνωσεν Αζρόπολ’.ν κα: Πυ
ραμίδας, προσήγγισε Θεαίνας ζαι Άτθϊδας.

Ε:ς τήν άνάγκην αύτήν θά εύρεθώ καί εγώ. Θά μεύ επι
τρέψετε να λάβω τήν ίδιζήν σας, ζσρία: μευ, άεε'.αν, ήτ:ς 
ϊ’.α τεύτε εέν θά παύση νά είνε -ε:ητ:ζή, τήν άσε’.αν νά ζα- 
τελθ<·> τεύ —άννζάεζτεν— ^τ,ί.χζζζ. ί:ά νά άνέλθη εσεν τά 
εννατεν ενωρίτερεν, ε:ς τάν άτίθασσεν I Ιήγασάν τεν έ ζζ:τ- 
τής τεύ « Κενρσάρεν ».

·Ϋ’

ΧΙΜΟ£ ΜΕΝΑΡΔΟΣ
1 έ έλληνικόν τό όποιον έ^αιρετικαί τινε; 

ειάνοιαι τοΰ πνευματικού Ελληνικού όοίςοντοε ά- 
φειδώε σκορπίζουοιν είς τής δύοεως τά πολύφωτα 
κέντρα, ή πολυμέριμνος Κυβερνητική άντίληψις επέ
τυχε νά έέασψαλίση καί διά τό 'Ελληνικόν Ιΐανεπιατή- 
μιον.'Ο διαπρεπής Καθηγητής τοϋ περιδόΐου Πανεπι
στημίου τήτ Όεφόρδης κ. Σιμός Μενάρδος, ό τιμών 
τήν Ελληνικήν ’Επιστήμην έν τή ίένη, διωρίσθη Καθη
γητής τής Νεοελληνικής Φιλολογίας έν τώ ήμετέρ'ώ 
Πανεπιστήμιά, άρΟέντοε παντός κωλύματος τό όποϊον 
υά έματαίου τόν τόσον έπιτυχή διορισμόν αύτοΰ. Ό κ. 
Μενάρδος μέ τάς γνώσεις του, μέ τήν ψιλοπονίαν του, 
μέ τό έρευνητικώτατον καί κριτικώτατον πνεύμα του, 
μέ τήν φωτεινήν διάνοιαν του καί -ήν άρμονικωτάτην 
εύγλωττίαν του, μέ τήν άγάπην πρός τά μεγάλα ιδα

νικά, τό έργον του καί τήν επιστήμην του καί μέ τά 
φώτα τά όποϊα πλούσια άπεκόμισεν έκ τής άναστροφής 
μετά τών μεγαλειτέρων σοφών τής Δύσεως, θά οώση 
ςωήν είς τό Πανεπιστήμιου καί θά ένισχύση τό όργσν 
τών ό/,ίγων εθνικών διδασκάλων τών άπό Πανεπιστη
μιακής ’Έδρας διδασκόντων.

Ο ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ
Έςεδό Οηή θαυμασία τραγωδία τού αθανάτου Δαίςπησ ό«Κο- 

ριολανδς» ζατά zit'j ώοαίαν μετάφρασιν τού χ. Μ:/. Δαμ:- 
ράζη,οστις ασχοληθείς ώς γνωστόν είς τήν Δα:;πήρε:ον ο:λο- 
γογ:αν 'δημοσίευσε πολλών Σα:;πηρείων δραμάτων μεταφρά
σεις περί ων ζαι ημεδαποί ζαι αλλοδαποί ζριτιχοί, έχ το>ν 
δίαπρεπεστάτων, -δημοσίευσαν εύμενεστάτα; χρίσεις.

Τήν ύπόθεσιν τού Κοριολανού παρέλαβεν ό Δαίςπηρ έχ 
τών παραλλήλων βίων τοο ΙΙλουτάρ/ου, ούς άνέγνω εν τή 
ύπό τοΰ Θωμά Νόρθ γενομένη Άγγλιχή μεταφράσει’ άζο- 
λουΟεΐ δε τόν Χαιρωνέα φιλόσοοον μετά τοσαύτης άχριβεία-, 
ώστε ου μό.ον τά χυριιότατα χαρακτηριστικά τών έξεχό,των 
προσώπων, άλλά ζαι πλείστας λεπτομέρεια,- ζαι ζόγους δλό- 
κλήρους παραλαμβάνει αυτολεξεί. Μετ’ εκτάκτου δυνάμεως 
καί άξιοθαυμάστου τέχνη; είκονίζε: τόν χαρακτήρα τού ύπε- 
ρηφάνου, ύψηλόφρονος καί άκάμπτου πολεμιστού Κοριολανού, 
εςαιρων ιδίως τήν ανδρείαν, τό άτρόμητον θάρρος καί τό 
άκαμπτον αύτού. Τόν ορμητικόν βίον καί άκαμπτον χαρα
κτήρα τού ήρωος ζωγραφίζει ό ποιητής διά τής επομένη; 
συντόμου περιγραφής ήν περί αύτού κάυ,νει ό Μενήνιος.

«Τό φρόνημά του λέγει, είναι παρά πολύ ύψηλόν διά τόν 
κόσμον τούτον, ούτε τόν ΙΙοσειδώνα ήθελε κοέακείσει διά 
την τρίαιναν του. ούτε τόν Δία διά τούς κεραυνούς του. 
Έχει την γλώσσαν έπί τών χειλέων' οτι διανοείται τό λέ- 

γει ή γλώσσα του όταν δέ όρ·ισ'ή, λησμονεί ό,τι ύπάρχει 
καί θάνατος».

Άπαςιών ό Κοριοέα -ς ·ά κολακείση τόν λαόν και νά 
οειςη πρός αυτόν τά τρα'ματά του, κατά τά είω'ότα, ί’να 
λάβη τάς ϋήφους του, λέγει ύπερηφάνως:

« Έγιο νά χαλακεύσω τόν λαόν, χάριν τών ψήφων του 
και να οειςω πρός αύτόν τάς πληγά; μου, άμυχάς άκανθοίν, 
τα; οποίας καί ό τελευταίος τών στροτιωτών έλαβε απαρα
τήρητος ; Οχι ουδέποτε θά τό πεάςω».

« Οφείλεις, τού λέγε: ό δήμαρχος, νά συμμορφωθή; πρός 
τα έθιμα, νά περιβληΓή; πενιχρόν ίμάτιον καί νά έκλιπα- 
ρηση; τας ψήφους τού λαού, απαριθμών καί τάς πρός τήν 
πατριοα ύπηρεσίας σου». *0  δέ Κοριολανός έςοργισθείς εκ 
τής προς αυτόν αύ’ άδους γλώσσης τού’ δημάρχου, αποκρί
νεται :

«Βλάσφημε δήμαρχε. Καί είκοσι χιλιάδες Οά ατοι άν ήσαν 
εντός τών οφθαλμών σου καί άλλα τόσα εκατομμύρια έν τή 
πυγμή σου καί τό διπλάσιου τούτων έπί τής Ίευδομένης 
σου γλώσσης θά σού έλεγον οτι Ψεύδεσαι μετά φωνής τόσον 
ειλικρινούς, μεθ’ όση; προσευχόμεθα πρό; τούς Θεούς».

Αλλ ή πρώτιστη τών άρετών τού Κοριολανού είναι ή 
προς την μητέρα αύτού άγάπη καί τήν αρετήν ταύτην έςαί- 
ρει μετά πολλής τέχνης ό ποιητής.

«Ήν γάρ τοϊς μέν άλλοις ή δόξα τής άρε.τής τέλος,έκείνω 
οε τής οοςης ή τής μητρδς εύοροσίνη. Τό γάρ έκείνην επαι- 
νονμενον άκούσαι καί στιφανο με.ον ίδεϊν καί περιβαλεϊν, 
οακρυουσαν ύφ’ ήδονςς. έντιμότατον αύτον ένόμιζε ποιεϊν 
κα: μακαρ:ώτατον» (Ήλούτ. Γ’άιος Μάρχιος IV).

Ιίεισθείς δε ύπό τών παρακλήσεων τής μητρό; του νά 
ομίληση πρός τόν λαόν καί μέ ήπ:ο ■ τρόπον νά ζητήτη τά; 
ψήφους του, «"Εστω, λέγε:, οφείλω νά τό πράξω. Μακράν 
απ εμού ό χαρακτήρ μου, καί άς μέ καταλάβη έτέρας φρό
νημα. Λς μεταβλητή είς άσθενή φωνήν ευνούχου ή είς κο- 
ρασιοος αποκο:μ·ζούση; νήπ:α ή βροντώδης καί ώς κρότος 
τυμπάνου ηχούσα πολεμική φωνή μου. ΙΙανο ργου μειδίαμα 
ας επικαθήση επί τών παρειών μου καί μειράκιων δάκρυα άς 
πλημμυρησωσ: τους οφθαλμούς μου. ’Άς ν’.νήση τά χείλη μου 
γλωσσά επαίτου, καί άς καμφθώσ: ώς τά τού λαμβάνοντος 
ελεημοσύνην τά <’·>πλ:σμέννα μου γόνατα.·;ά όποϊα μόνον έπ: 
τού αναβολεως μου εκυιτοϋντο ’. “Ον:, δεν θά τό πιάξω έκ• Ρ ’ - „ 1 « «- .. , k ·φοοου ριη παυσθυ τιαων την ε».Λ’.κρ»νε»χν {ίου. χα· οια τής 
ύποκο’.σ-ως ταύτης προσάψω είς την ψυχήν αου ·χαυ.έρπειαν 
άνεςΐτηλον».

Τον Κοριολανόν, έΰιαματοποιησαν όλων σχεδόν τών Εύ- 
ρωπαίκών εθνών οί ποιηται. Δυο ομώνυμοι τραγωδιαι εοη- 
μοσιεύθησαν έν Άγγλίατώ 1755 ύπό τοΰ Thomas Sheri
dan καί ύπό τού Tomson.

Έννέα δέ κατά διαοόρους έποχάς εν Γαλλία. Μια τούτων 
έγράοη ύπό τοΰ I,a-Harpe, δστις ομολογεί οτι παρέλαβεν 
όκόκληρον τήν τρίτην πράξιν έκ τής Δαιξπηρείου Τραγω
δίας. Ό Leone Allanci μνημονεύει δύο «Κοριολανού;» γρα- 
οέντων έν Ιταλία’ ύπάρχει πρός τούτοις και μελόδραμα «Κο- 
ριολανός» μελοποιηθεν ύπο τοΰ Groan.

«Κοριολανδν» έγραψε καί ό ήμέτερος Γ. Μαυρομιχάλης. 
Άλλά τις γινώσκει σήμερον τά έργα ταΰτα ; Τις δέ άγνοεϊ 
τό τού Σαίξπηρ ; Ή αίγλη τοΰ Τιτανείου έργου τοΰ δαιμό
νιου ποιητού τά έπεσκίασεν δλα.

Τά δράματα τοΰ Σαίξπηρ μεταφρασθέντα πρό πολλοΰ συ- 
νεκινησαν πλειότερον παντός άλλου ποιητικού έργου αρ- 
ναί ου ή νεωτέρού τήν π.γκοσμιον φιλολογίαν. Ανευ των 
πολυτίαων μέταο.άσεων και εμβριθιουν περί τού δαιμόνιου 
ποιητού μελετών τοϋ κ. Μιχ. Δαμιράλη, μετά θρησκευτικής 
εύλαβείας είς τό μέγα τούτο έργον άσχολ.ηθέντος δ άθάνατος 
τής ’Αγγλίας τραγικός, ό κορυφαίος τών ποιητών κατά τόν 
Καρλάην, θά έμεινε σχεδόν άγνωστος παρ’ ήμϊν. 'Άξιος 
εθνικής εύγνωμοσύνης είναι τω οντι ό κ. I . Φέςης συντε
λούν διά τών έκδόσεών του εις τήν παρ’ ήμϊν διάδοσιν τών 
αριστουργημάτων τής παγκοσμίου φιλολογίας.

Α. Νέαρχος
άέ'-

ΜΙΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ
Νέα ποιήτςια προστίθεται εις τους οιλολογικους κύκλους, 

ή κυρία Καίτη Σφήκα, τής όποιας αί εμπνεύσεις οέρουν τόν 
ποιητικόν και πρωτότυπον τίτλον «Πορονρένιες Ατιεϊ· 
δες». Φύσις καλλιτεχνική, ήρμήνευσε τους πόθους καί τά 
όνειρά τη; εις αισθηματικούς στίχους, οί όποιοι άν οεν έχουν 
{Λενάληυ τέχνην, έχουν δ{λωζ υ,’.χν συγχινουσαν χάριν ζοιι 
γλυκύτητα. ΪΙολλά εκ τών εν τή συλλογή της ποιημάτων 
είνε εύμορφα, ώς δείγμα δετής ποιητικής αςια'ς τής κ. Σφήκα 
δημοσιεύομε» έν ανέκδοτον ποίημα της, ικανόν νά έλκύση 
τήν έκτίμησιν τών άναγνωστοίν μας πρός τήν συμπαθέστατη» 
ποιήτριαν.

ςηο ΤΗΝ ΖΩΗΝ τον MHNOS
Ή « ‘Ελληνική Έ.-ιιϋεώρησις^ πρέπει σήμερον νά 

όμιλήση διά τήν ζωήν δι ο μηνών, σφοϋ τεΰχος 
δεν έξεδόΰη τον Αΰγονστον, διότι αισθάνεται και αύτή 
τήν άνάγκην μιάς μικρός κατ' έτος άναπανσεως. Εινε 
τόσον κουραστική και εξαντλητική και έκνευριστική ή 
ζωή τής γραφίδας, τής έμπνευσεως, τής, πνευμα
τικής δημιουργίας καί έν γένει τής εργασίας, είς τήν 
όποίαν ύ ανθρώπινος εγκέφαλος παίζει τον μεγαλειτε- 
ρον ρόλον, ώστε ή τριακονθέμιερος άποχη απ ολα 
αύτά νά δίδη διά τής άναπαιχιεως νέας δυνάμεις καί 
νέαν πρδς ιΐ/ν εργασίαν διάθεσιν.

-Ϋ'
Καί εύτυχώς δτι οί δύο αύτοί μήνες μέ τήν πληθώ

ραν τών σοβαρών γεγονότων των δίδουν τήν ύλην 
άφθονοι· καί καθιστούν σχεδόν άκοπον τήν άναγρα- 
φήν. ‘Η πρώτη μεγάλη εΐδησις τήν οποίαν πρέπει νά 
άναγράιρη τις εΐνε τοΰ « Άβέρωφ^ η αφιξις. Επι τέ
λους. Τό πλοίον τδ όποιον δίδει ρώμην εις τδ Ναυτι
κόν ιιας, τδ πλοίον τδ δποϊον συγκεντρώνει τόσας ελ
πίδας, τδ πλοίον τδ όποϊον έθέρμανε μέ τά όνειρά του 
δ ‘Ελληνικός λαός, τδ δποϊον έβαυκάλισε μέ τάς ελ
πίδας του, τδ έναυπήγησε μέ τδ αϊμά τον, τδ παρη- 
κολούθησε μέ τήν άγωνίαν του, κατέπλευσε τέλος εις 
τά ‘Ελληνικά ύδατα. ‘Η ιίφιξίς του εις τοΰ Φαλήρου 
τά γαλανά νερά, ύπήρξεν Αληθής έορτή. ‘Ο Ααός τών 
’Αθηνών, τοΰ Πειραιώς καί τών Φαλήρα^ν εσπευσεν

* ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΝΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ *

.Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΠΑΣ

Η “Αρπα, ποϋ έτόνιίε
ή Μοίρα τό τραγούδι, 

Ποϋ ή λύπη τ’ όρμήνευε 
. Καί τώπλεκ’ ή Χαρά 

Ή "Αρπα ή χρυσόχορδη 
κρύφιας εωήε λουλούδι 

Έγυρε και όεψύχηοε 
τήν νύχτα χθέε αργά.

"Εγυρε σέ κατάιιαυρο 
.θλιμμένο κυπαρίσσι 

’Αφίνονταε τήν υστερνή 
πνοή ιιέε τά κλαριά.

ΚΓ άφησ’ ή Μοίρα άθελα 
έκεϊ νά τήν κοιμήση

Νά τήνε δέρνη ή πνοή 
τοϋ άπονου βορρηά 1

Καί τώρα ϊνα παράπονο 
λευκό, σάν άγιο φώε 

'Απλώνεται στήν έρημιά 
στήν αγκαλιά τ’ άπειρου 

Καί ’στήε σπασμένες τής χορδές 

μυρολογά χλωμός
Ό Πόνος κι’ ή άνάμνησι 

κάποιου χαμέν’ ονείρου.

ΚΑΙΤΗ ΣΦΗΚΑ

εις τά παράλια, ιοραησεν εις τάς λέμβους καί ακράτη
τος άνήλθεν είς τό πλοίον καί ήοπάσθη τά σιδηρά τον 
περιβλήματα καί έρρανε μέ τδ θερμόν πατριωτικόν τον 
δάκρυ τά καινουργή του τηλεβόλα. Πόσος πατριωτισμός 
καί ποια δίψα, καί ποια όνειρα, καί ποια υπερηφάνεια 
έκρύπτετο είς τήν άθρόαν εκείνην κάθοδον αδύνατον 
νά περιγράψη τις. ‘Υπελογίσθη έάν τδ πλοίον δέν ειχεν 
αντοχήν θά έθραύοντο αί κλίμακες του. Εύτυχώς μέ 
δλην τήν λαϊκήν δρμήν καί τήν υπερβολικήν έφοδον 
ούδέν συνέβη. ‘Ο Άβέρωφ άντέσχεν είς τήν δρμήν 
τοΰ ελληνικού πατριωτισμού, δπως θά κατίσχυση 
υπερήφανος εις δλας τάς έφόδους τάς όποιας θά τοΰ 
προετοιμάση τδ απρόοπτον μέλλον.

’Ήδη δ *’Α β έ ρ ω φ» εύρίσκεται είς Ναύσταθμον 
δμού μετά τών άλλων μας πλοίων. Οταν απήρε τοΰ 
Φαλήρου καί δταν δ κόσμος μέ ρίγος συγκινήσεως 
ποοέφερε τό όνομα τον πλοίον, όνομα το οποίον επα- 
νέφερε είς την μνήμην όλων μας τόν μεγαλον Ελληνα 
χορηγόν,δστις ώς άλλος 'Ηρώδης ’Αττικός άνήγειρε τάς 
Έφηβείους φυλακάςκαί άνεμαρμάρωσε τδ Στάδιον,τότε 
άπεδείχθη πόσον ή πατρίς άντήμειψε τάς θυσίας του, 
καί ικανοποίησε τδν φλογερόν πατριωτισμόν του, άφοΰ 
έδωκε τδ όνομά του είς τήν θετικωτέραν έλπίδα τοΰ 
Έθνους. Έφ’ δσον δ *’Α β έ ρω φ*  θά νικα,έφ’δσον 
δ «Άβέρωφ» θά δοξάζεται,έπί τοσοΰτον καίό’Αβέ- 
ρωφ τής Αίγυπτου θά άναζή μέσα είς τάς Ελληνικός 
καρδιάς καί τάς Έλλην.κάς ψυχάς.

Άλλά καί ή χολέρα μάς έμιείλησε σοβαρώς κατα
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τους δύο αύτους μήνας. Σχεδόν πβριεζώσθημεν άπό 
τόν κίνδυνόν της. Τόσον δέ έθεωριφθη βέβαια ή εισ
βολή της, ιόστε πολλάκις έπιστεύθηοαν κρούσματα φαν
ταστικά, και διεσπάρησαν ανησυχητικοί φή/ιαι. Ώ μι
κρότερα στομαχική διατάραξις, άπό έκείνας ποΰ συμ
βαίνουν τόκαλοκαίρι τόσον συχνά,έθεωρεΐτο ώςχολέρα. 
Κάθε αίφήνδιος θάνατος έγέννα τήν ΰποφίαν τής νό
σου. "Ενας άπλοΰς εμετός ανησυχεί ολόκληρον τήν 
οικογένειαν, καί κάθε άλλο σύμπτωμα έφερε τήν τα
ραχήν τοΰ φόβου είς τους πλέον γενναίους ανθρώ
πους. Καί δέν ειχον άδικον. Ή χολέρα μάς εΐχεν 
περιζώοη αληθώς. Έκινδυνεύομεν και εκ τής ξηράς 
και έκ τής θαλάσσης. Καί έάν δέν ύπήρχεν ή άγρυ
πνος, ή αληθώς όπεράνθραεπος προσοχύ) τοΰ κ. Ρέ- 
πουλη, υπουργού τών ’Εσωτερικών, ή Ελλάς δέν θά 
έμενεν απρόσβλητος, καί δέν θά έξήρχετο άμόλυντος 
άπό τήν νόσον, ή οποία μετά τόσης επιμονής τήν 
ήπείλησε καί τήν απειλεί ίσως άκόμη.

'Ϋ'

Τήν ανησυχίαν όμως διά τον κίνδυνον τής χολέρας 
τί/V έφυγάδευοαν τά τελευταία πολεμικά γεγονότα. Ώς 
κεραυνός μέσω αιθρίας έρρίφθη αίφνης ή εΐδησις οτι ή 
’Ιταλία κατόπιν τελεσιγράφου απειλεί νά καταλάβη 
τήν Τριπολίτιδα. Ή απειλή δέν ήργησε νά καταστή 
πραγματικότης, καί ή Ίριπολίτις έντός ολίγων ημερών 
ήναγκάσθη έκοϋσα ακόυσα νά υποταχθή καί νά 
καταστή κτήσις ’Ιταλική. Τό μάθημα διά τήν Τουρ

Ο ΆΟΣΜΟΣ

Δέν ήμποροϋμεν παράνά συγχαρώιιεν τόν κ. Ζυιι- 
βρακάκην διά τόν σπουδαίου μέτρου δπερ έλαοε 

πρός έϊέτασιν τής ύγιείας τών τροφών. Είνε μέτρον 
όχι μόνον σοβαρασ μερίμνης διά τήν ύγιείαν τών μι

κρών μας, άλλά καί ένδειέις β'αθείας 
ΑΙ ΤΡΟΦΟΙ άντιλήψεως τών έπενεκτέων διορθώ

σεων τών παρ’ ήμίν πλημμελώς 
έχόντων. Είς τήν Βουλγαρίαν, τής όποιας άνεέετά- 
στως ψέγομεν τόν πολιτισμόν, απαγορεύεται αύστηρώς 
ή τέλεσις γάμου άνευ πιστοποιήσεις ίατροΰ—ουδέ
ποτε χαρισθέντος— ρεόαιούσης τήν απόλυτον ύγείαν 
τών μελλονύμφων. Είς τήν Ελλάδα τοιαύτη πρόοδος 
είνε άγνωστος διά τά ήθη μας καί τάς σκέψεις μας 
καί ίσως θά βραδύνωμεν έπί πολύ άκόμη νά τονώ- 
σωμεν τήν φυλήν μας διά παρομοίου μέτρου έέασφα- 
λίέοντος τάς μετέπειτα γενεάς άπό τό σπέρμα τοΰ 
έκψυλισμοΰ. Άν όμως ή πολιτεία άντιπαρέρχεται 
αδιάφορος πρό ένός τόσον σοόαροΰ ζητήματος, ιδού 
ή αστυνομία μέ τόν όόυνούστατον Διευθυντήν της— 
τοΰ οποίου ή προοδευτική καί άεία θαυμασμού δράσις 
θά σημείωση έποχήν—θέτει φραγμόν είς τούς κινδύ
νους τής νηπιακής ηλικίας, ή όποια μέχρι πρό ολίγου 
ύπέκειτο είς καταστρεπτικός άσθενείας προερχομένας 
άπό τροφούς, αί όποϊαι έκρυπτον είς τό γάλα των καί 
τό αΐμά των τό σπέρμα μυρίων μολύνσεων καταστρετ 
πτικών διά τά βρέφη τών οικογενειών μας. Θερμά 
συγχαρητήρια είς τόν κ. Ζυμδρακάκην.

κίαν ήτο βεβαίως πολύ σκληρόν. Άλλά ήτο συγχρόνως 
καί δίκαιον. Φαντάζομαι τήν λύσσαν τών Σωβινιστών 
Τούρκων. ΊΙ Τριπολίτις, ή γή ή εύφορος άπό τήν 
όποιαν ρέει —μέλι καί γάλα—κατά τήν χαρακτηριστι
κήν φράσιν ξένων περιηγητών, τούς άνηρπάγη αύθαι- 
ρέτως χωρίς καν νά τούς έρωτήοουν ή μάλλον άφ ’ 
ου μέ τόσην δόσιν Ιταμότητος τους ήρώτηοαν καί άφοΰ 
έκείνοι ώςήτο φυσικόν ήρνήθησαν νά τήν δώσουν. Καί 
τώρα. Τό Νεοτουρκικόν Κομιτάτου, ό μαινόμενος ό
χλος, η ανίσχυρος Κυβέρνηοις τοΰ Σα'ιτ, καί ό συν
ταγματικός Σουλτάνος μή έχοντες ποΰ νά στρέφουν 
τήν οργήν των, καί ποΰ νά δείξουν τήν πυγμήν 
των, καί πώς νά ικανοποιήσουν τήν όαπιοθείσαν 
φιλοτιμίαν των στρέφονται πρός τά Βαλκανικά κράτη 
και άπειλοΰν πρό πάντων τήν Ελλάδα. Φαντά
ζονται ότι τό ’Ιταλικόν ράπισμα δύνανται νά τό 
άνταποδαεοουν είς τάς Ελληνικός παρειάς. Φαντάζον
ται ότι έάν άπώλεσαν τήν Τριπολίτιδα είμποροΰν νά 
άνακτήσουν τήν Κρήτην. ’Όνειρα φθινοπωρινής νν- 
κτός. ΊΙ Ελλάς εΐτυχώζ σήμερον είξεύρει νά 
άμυιθή καί θά δυνηθή τά τιμωρήσΐ). "Ωστε άς μην 
έλπιζε) είς εύκολους νικάς καί κατακτήσεις ό Τουρκι
κός λαός, άλλ’ απεναντίας άν θέλ)) νά είοέλθη καί 
αύτός είς τήν ειρηνικήν τροχιάν τής προόδου τών λα
ών άς φροντίση διά τήν εσωτερικήν τον άνάπλασιν, ή 
όποια μόνον είμπορεΐ νά τόν κάμτ) ι·ά διατηρήσΐ] έκείνο 
τό όποιον κατέχει...

ΕΥ. Ζ.

Ο Ελληνισμός τοΰ Λονδίνου θρηνεί καί πάλιν.
Μετά τόν θάνατον τοΰ αειμνήστου Κοριαλέ- 

νιου νέα απώλεια αναγγέλλεται. ‘Ο Παντελής Άρ- 
γέντης ή κορυφή τής Ελληνικής παροικίας, ό περι- 

κλείων εις τά στήθη του
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΓΕΝΤΗΣ ζωηράν τήν εικόνα τής μη- 

τρός Ελλάδος, ό περιβάλ- 
λο>ν μέ τό ενδιαφέρον του πάσαν ελληνικήν ιδέαν, ό 
έ.νισχΰιον πάντα ελληνικόν πόθον, ό κύριος μοχλός 
καί ή κυριαρχούσα δυναμις εις τόν σμικρότατον κύ
κλον τών αληθών πατριωτών έκ τών 'Ελλήνων τοΰ 
Λονδίνου, ύπέκι'ψεν εις το μοιραϊον τέλος.

Χίος τήνκαταγωγήν καί συγγενεΰιον πρός τήν με
γάλην καί ισχυρόν οικογένειαν τών Ράλληδων διηΰ- 
θυνεν αυτός τάς σπουδαίας εργασίας τοΰ παγκόσμιοί’ 
φήμης Ελληνικού τούτου Οίκου καί μέ τήν αγαθό
τητα τής ψυχής του, τήν ευγένειαν τών αισθημάτων 
του, έσκόρπιζε, χωρίς διαφημίσεις, τήν ευεργετικήν 
δύναμιν τοΰ πλούτου του είς πάσαν ανάγκην τής πατρί- 
δος καί ήρχετο πρόθυμος και αθόρυβος αρωγός εις 
πάν έργον καί πάσαν ιδέαν ήτις ικανοποιεί τήν πα
τριωτικήν ψυχήν του. Καί αν ό Παντελής Άργέντης 
δέν έκοσμεϊτο υπό τών σπανίων αυτών αρετών, αί 
όποϊαι άναδεικνύουν τά εκλεκτά τέκνα τής πατρίδος 
τά διεσκορπισμένα είς δλας τάς γωνίας τοΰ κόσμου, 
ή περίβλεπτος εμπορική θέσις του, καί ή εξαιρετική 
ευφυΐα του ήτις τόν άνύψωσεν εις τήν αρχηγίαν ένός 
τών σπουδαιότερων Οίκοιν τοΰ Κόσμου, ήρκει διά νά 
τόν καταστήση φυσιογνωμίαν διακεκριμένην τιμώσαν 
τό ελληνικόν όνομα καί τήν ελληνικήν ευφυΐαν. 'Η 

«"Ελληνική "Έπιθεοάρησις απευθύνει τά πλέον θερμά 
καί ειλικρινή συλλυπητήριά της είς τήν έρίτιμον χή- 
υιανκ. Άργέντη καί τά τέκνα της.

Η Ιστορική Μ ο ν ή Κ ύ κ ο υ τής Κύπρου ή ΐχουσα πανελ
λήνιον φήμην, λόγω τής έν αυτή φυλασσομένης εικόνας 

■τής Οεομήτορος, ή όποια κατά τήν παράδοσιν είνε μία έκ 
πών τεσσάρων εικόνων τοΰ Αποστόλου Λουκά, είχε το 

εύτύχηιια νά' έχη έπί αοετίαν
0 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΥΚΟΥ Ηγούμενον τόν Αοίδιμον Γερά

σιμον όστις έν τή άκμή άκομη 
πής οράσεώς του άπεδήμησε, πρότινος, είς Κύριον. Η δρά- 
σις τού εύπαιδεύτου καί εύφυεστάτου καί έργατικωτάτου 
«κληρικού είς τά τής διοικήσεως τής Μονής ήτο τόσον έμ- 
■φανής καί τόσον εύεργετική ώστε δικαίως έθρηνήδη ή άπώ- 
.Λειά του άπό ολόκληρον τήν νήσον σχερηθεΐσαν ού μόνον 
•κληρικού μεγάλης μορφώσεως άλλά καί άνδρός τά μάλιστα 
συντελέσαντος είς τήν πρόοδον τής γεωργίας είς ήν μετ έπι- 
φελείας κατεγίνετο καλλιεργών πάντα κλάδον έπωφελή διά 
πό κλίμα καί τά έδάφη τής Κύπρου. Μετά τήν τελευτήν 
■τού Γερασίιιου όλόκληρος ή προσοχή τής νήσου έστράφη 
■πρός τήν έκλογήν τού διαδόχου του. Οί μοναχοί του Κύ- 
■κου έμπνεόμενοι ύπό τού ζήλου καί τής πρός τό καθήκον 
•άφοσιώσεως τοΰ άειμνήστου Ηγουμένου των ειχον τήν 
φιλοτιμίαν άλλά καί τήν υποχρέωσιν ν’ άναδείόωσι νεον 
αρχηγόν των άντάέιον τού έκλιπόντος. Καί όντως ή έκλογή 

-των έγένετο, καί ό νέος’Ηγούμενος Κύκου, ό πανοσιολο- 
γιώτατος Κλεώπας, άνταποκρίνεται όχι μόνον είς τήν προ- 
τίμησιν τών συναδέλφων του μοναχών άλλά καί είς τάς 
προσδοκίας καί τήν έκτίμησιν τών Κυπριωτών, οϊτινες έν 
τώ προσώπω του διαολέπουσι τόν άριστον Κληρικόν, τόν 
χύπαίδευτον καί δραστήριον ‘Ηγούμενον, όστις Θά είνε. είς 
θέσιν νά συνέχιση τό έργον τού άειμνήστου προκατό- 
χου του.

£■/. τοιν νέων πολιτικών άνδρών ό πολιτευτής Πατριόν κ.
Μιχαλοκόπουλος. ΜάΟησις, εϋιρυΐα, έργατικότης. πόθος 

Λναπλάσεως τοΰ πολιτικού, κοινωνικού, εμπορικού καί 
γεωργικού βίου τής νεωτέρας 'Ελλάδος είνε τά εφόδια 

άτινα δδηγούπι τά βήματα καί 
0 κ. ΛΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ τάς σκέψεις καί τήνδρίσιν τού 

κ. Μιχαλακοπούλου. Ή έν τώ 
Βουλευ ιηρίιο θέσις του καθωρίσθη πλέον μεταξύ τών έπι- 

-φανών. Αί όμιλίαι του έπί τών σπουδαιότερων ζητημάτων, 
αί μελέται του. αί συμβολαί του, άποτελούν τίτλους, οί 
όποιοι παρακολουίίούσι τάς προνομιούχους φύτεις, αί 
όποϊαι όταν θέλωσι. δύνανται νά έπιτύχωσι τό καλόν καί 
τό έπωφελές διά τήν πατρίδα των. II συνεργασία του είς 
τάς σπουδαιοτέρας έπιτροπάς τής Βουλής ήτο μία έγγύησις 
περί τής άσφαλοΰς κατευΟύ.’σεως είς τό ορθόν καί τό λογι
κόν τών άποφάσεων τών μελών καί αί ύπ' αυτού είσηγη- 
θεϊσαι ΐδέαι καί γνώμαι άποδεικνύουσι τόν άνδρα τόν γνω- 
ρίζοντα τί θέλει καί τί ζητεί, τόν έπιστήμονα τόν έχοντα 
εδραίας καί άσφαλεΐς γνιόμας. τόν πολιτικόν όστις έχει 
εύρύτητα όρίζοντος είς τάς σκέψεις του και άντιλαμβάνε- 
ται τάς αληθείς άνάγκας τού τόπου του. Είς τάς κρί
σεις αϋτάς μις εφερεν ή άνάγνωσις θαυμασίας μελέτης 
του πλήρους φωτός καί διδαγμάτων τά όποια άπεκόμισεν 
έκ τού τελευταίου ταξειδίου του είς Ευρώπην καί έκρινε 
σκόπιμον νά δημοσιεύσΐ) είς τόν «Νεολόγον» Πατριόν.

—>:»·««—

Ανεγνιόσαμεν δύο έγκυκλίους τής Άρχιεπι τκοπής Κερκύ- 
ρας καί εϊδομεν τόν πόνον τού διαπρεπούς Ιεράρχου 

διά τήν έπίτασιν τής βλασφημίας καί διά τήν άδιαφορίαν 
τών ιερέων είς τήν έκπλήρωσιν τών άληθιόν χριστιανικών 

καθηκόντων τού χριστεπωνύμου 
0 ΑΓΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ πληρώματος τοΰ θρόνου του. Καί

ΚΑΙ ΠΑΞ2Η άληθιός ή άνίερος βλαση ημίαδέν
έξέρχεται μόνον άπό τά χείλη 

τών κατωτάτων κοινωνικών στρωμάτων άλλα καί άπό 
άτομα κατέχοντα κοινωνικήν θέσιν καί εχοντα τήν άξίω- 
σιν νά άπολαμβάνωσι τοΰ σεβασμού τής κοινωνίας. Καί 
τούτο εινε άπόρροια τής προϊούοης άδιαφοριας μας δια 

τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων μας ιός χριστιανών. Και 
ό Σεβασμιώτατος Σεβαστιανός μέ τήν πικρίαν είς τήν ψυ
χήν καί μέ λόγους άπορρέοντας άπό τήν συναίσθησιν τής 
υψηλής θέσεώς του. ζητεί νά καταστείλη τήν βλαση ημίαν 
καί ν’ άνοιξη τόν δρόμον τοΰ ένθουσιασμού και τής αυτο
θυσίας είς τούς ύπ’ αυτόν λειτουργούς τοΰ "Υψίστου, οϊτι
νες διά τοΰ ίδιου παραδείγματος, διά τού κηρύγματος, τής 
διδασκαλίας, τής παραινέσεως, τού λόγου, θά κατορθώ
σουν νά έμφυσήσουν τήν πίστιν είς τούς άπιστους καί τήν 
άγάπην πρός τήν τόσον παρήμελημένην ίεράν ήμών θρη
σκείαν. Τό θέαμα τοΰ Ελληνικού Λαού καί ιδία τών μορ
φωμένων τάξεων, έν σχέσει πρός τήν έκπλήρωσιν τιόν πρός 
τήν εκκλησίαν καθηκόντων μας είνε απελπιστικόν. Ούδε- 
μία άλλη κοινωνία χριστιανική παρουσιάζει τήν εικόνα 
τήν οποίαν άπαντώμεν είς τάς μεγαλουπόλεις ίδίρ τής πα
τρίδας μας.

Οί Ναοί είνε έρημοι πιστών, οί άνθρωποι τοΰ πνεύμα
τος σπανίως φοιτώτιν είς αυτούς, ή νεότης θεωρεί άσκο
που καί χρόνου άπώλειαν τήν παρουσίαν της κατά τάς Κυ
ριάκός καί έορτάς καί ό ξένος ό συνειθισμένος νιλ βλέπη 
τούς Ναούς τής ’Αγγλίας ή τής Αυστρίας καί αύτής τής 
Γαλλίας πλήρεις άπό πιστούς έκηράζει τήν άπορίαν του 
διιί τήν έρήμωσιν τών Έλληνικιόν Ναών. Υπάρχουν "Ελ
ληνες άνατραη έντες άπό χρι στιανικωτάτους γονείς οί όποιοι 
άπό μικρός ήλικίας δέν εύρέθησαν πλέον είς ούδεμίαν 
σχέσιν μετιί τής ’Εκκλησίας, καί περιμένουν τον θά
νατον διιί νά έλθουν είς συνάφειαν μέ τούς άντιπροσω- 
πους της. όπως υπάρχουν και ιερείς καί 'Αρχιερείς οί 
όποιοι τό έγιό τους θεραπεύοντες ούδέποτε έπεχείρησαν νά 
στρέψουν τόν ροΰν τιόν ιδεών τοΰ ποιμνίου των είς τήν 
οδόν τού Κυρίου, είς τήν όδύν τής ’Αρετής. Διιί τοΰτο 
ή εϋγενής προσπάθεια τοΰ Σεβασμιωτάτου Κερκύρας καί 
Παξών αποτελεί ένθαρρυντικόν φαινόμενου τής μεγάλης 
αποστολής τού Κλήρου καταλέγοντος είς τήν κορυφήν τής 
ιεραρχίας του Ποιμενάρχην τής αξίας, καί τών αισθημά
των, τής Λ. Σ. τού κ. Σεβαστιανού.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Graecia. Έξεδόθη τό τεύχος τοΰ μηνάς Αύγουστου— 
Σεπτεμβρίου ύπέρ ποτέ κομψόν καί πλούσιον είς ΰλην με
γίστου ένδιαηέροντος. Σημειοΰμεν ιδιαιτέρως άρθρον τοΰ 
κ. Ε. Therv περί τού πλούτου όστις έπιφυλάσσεται είίτήν 
πατρίδα μας άν θέληση νά διευκολύνη τό ταξειδιωτικόν 
ρεύμα άνά τούς αρχαιολογικούς τοπους τής Ελλάδος. ί-)ά 
προσπαθήσωμεν νά μεταφερωμεν είς τάς σελίδας μας την 
ενδιαφέρον σαν αύτήν μελέτην. II Gvaecia <·>ς γνωστόν έκ- 
δίδεται γαλλιστί έν Παρισίοις φιλοξενεί δέ άρθρα καί με
λέτα; ήμετέρων καί ξένων διακεκριμένων λογιών.

ΑίτγΛ. Μηνιαίοι· φιλολογικόν καί γεωργικόν περιοδι
κόν έκδιδόμενον έν Λευκωσία τής Κύπρον ύπό τού γνω
στού δημοσιογράφου κ. Κ. Ελευθεριαδου. Εκδίδεται 
μετά πολλής έπιμελείας καί δημοσιεύει ΰλην έκλεκτήν 
καί ένδιαφέρουσαν.

Ή Δήμητρα. Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένοι· πε
ριοδικόν έκδιδόμενον είς Κ)πολιν. ΊΙ έμφάνισις τού καλού 
αύτοΰ περιοδικού, μετιί πολλής έπιμελείας συντασσομένου 
πληροί μίαν επιτακτικήν ανάγκην τών ομογενών γεωργικών 
πληθυσμών τής γείτονας 'Επικράτειας. Δέν άμφιβάλλομεν 
περί, τής έπιτυχίας τοΰ χρησιμωτάτου αύτοΰ οργάνου κρί- 
νοντες έκ τής ωφ·ελιμοτητος καί διδακτικοτητας τής δη
μοσιευόμενης όλης. Έξεδόθη τό 9 τεύχος τής 9 Σ)βρίου 
1911. Συνδρομή γρ. 30. Γαλατά. Φερμενετζίδικα, Γενί- 
Χάν, άριθ. 4 —a.

Δελτίον τής Βιομηχανικής καί Εμπορικής Ακαδημίας. 
Εκδιδόμενον κατά μήνα καί. δημοσιεύον πληθύν πρακτικής 

ύλης χρησίμου διά τάς γεωργικός, έμπορικάς καί βιομη
χανικός τάξεις κυρίως. Είς το τεύχος 184-185 (Αύγουστου- 
Σ)βρίου) δημοσιεύεται μελέτη διδακτικωτάτη περί έλαίας 
ύπό τοΰ γνωστού ειδικού γεωπόνου κ. I εωργακοπουλου.

L'art et la Femme. Έξεδόθη τό τεύχος τοΰ μηνος
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Σεπτεμβρίου μέ διάφορα σχεδία χρησιμότατα διά τάς κυ
ρίας.

Τό Δόγμα της Έκκληόίας περί 'Αγίας' Τριάδος. 
Ό υφηγητής τής Δογματικής έν τή θεολογική Σχολή κ. 
Δ. Σ. Μπαλάνος ακαταπόνητος είς συγγραφήν έργων τής 
ειδικότητάς του, έξέδωκε πεντηκοντασέλιδον μονογραφίαν*  
διά τής δποίας μετά τής οικείας αύτω έ.ιιβριθείας καί πολυ- 
μαδείας εξετάζει τδ ύπδ μελέτην θέμα του. Διά τούς 
σπουδαστάς τής Θεολογίας καί τούς μορφ ωμέ νους κληρι
κούς εινε πολύτιμον βοήθημα διότι περικλείει πλούτον πη
γών ικανών νά εξυπηρετήσουν καί την- πλέον άπληστον 
φιλομάθειαν. Τδ έργον του εινε τδ δεύτερον έν σειρά 
μονογραφιών, αϊτινες άπορρέουσιν έκ τής διδασκαλίας του 
έν τφ Έθνικω ήμών Πανεπιστήμιο).

Έκκληόιαάτικός Κηρνξ. Δεκαπενθήμερον εκκλησια
στικόν περιοδικόν έκδιδόμενον προνοία τοΰ κλεινού Μη
τροπολίτου Κιτίου κ. Μελετίου Μεταξάκι. II εμβρίθεια 
τών δημοσιευόμενων έργων καί ή βαρυτης τών γνωμών 
καί ιδεών τοΰ διακεκριμένου ιεράρχου ανύψωσαν τόνΈκκλ. 
Κήρυκα είς περίβλεπτον περιωπήν άνταξίαν τής μορφώ- 
σειός του καί τής αξίας τοΰ έκδοτου του.

Μενέξενος. — Μοναδικός καί ώς πρδς την έννοιαν καί 
ώς πρδς τδ ύφος διάλογος τοΰ Πλάτωνος εΐνε δ Μενέξενος. 
Δέν περιστρέφεται είς φιλοσοφικά θέματα ούδέ άσχολειται 
περί τήν ηθικήν δπως οί άλλοι διάλογοι, άλλά μόνον μέ 
σατυρικήν λεπτότητα κατειρωνεύεται τών ρητόρων τής έπο- 
χής έκείνης, οί όποιοι δημοκόποι καί άερολόγοι ήσχολοΰντο 
νάπαρατάσσουν άπεραντολόγους όητορίας πρό τοΰ πλήθους, 
δπερ εύρισκεν εύχάριστον άλλά νοσηράν τέρψιν είς τάς τοι
ούτου είδους κοινολογίας. "Ο,τι συχνά γίνεται .τώρα μέ τήν 
πομπιόδη άρΟρογραφίαν τών εφημερίδων έγίνετο τότε μέ 
τούς ρήτορας, οί όποιοι είχαν άναγάγη είς επάγγελμα τήν 
τοιαύτην ρητορίαν. Τήν κατάστασιν αύτήν ειρωνευόμενος 
ό Πλάτων επιχειρεί επιτάφιον τάχα πεσόντων ’Αθηναίων, 
κατ’ αναλογίαν πρδς τδν επιτάφιον τοΰ Περικλεούς, καί 
απομιμούμενος τδ ύφος τοΰ Λυσίου. τοΰ ’ίσοκράτους καί 
άλλων κατορθώνει μέ ιξοχον τέχνην νά σοη ιστεύεται καί 
νά κενολογή τόσον δεινώς ώστε ό λόγος του νά παρουσιά- 
ζηται ώς θαυμαστή ακροβασία μεταξύ λογικής καί παραλο- 
γισμοΰ, μεταξύ αλήθειας καί πλάνης.

Τοιοΰτος ό «Μενέξενος» τοΰ Πλάτωνος μετεφράσθη η ι- 
λολυγικώς καί έντέχνως ύπδ τοΰ κ. I. Ζερβού καί έξεδόθη είς 
τήν Βιβλιοθήκην Φέξη Άρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων*.

ΙΙερι ύνχΛς·— Τό βαθύ καί έξόχως διευκρινιστικόν τής 
μεταφυσικής φιλοσοφίας έργον τοΰ Άριστοτέλους «Περί 

τδ όποϊον υπήρξε καί εΐνε μέχρι τοΰ νυν ή βάσις 
καί ή αφετηρία δλων τών μεταφυσικών περί ψυχής θεω
ριών, μετεφράσθη είς τήν σημερινήν μας γλώσσαν, έμβρι- 
θώς καί σαφώς ύπδ τοΰ δοκίμου Έλληνιστού καί έντρι- 
βοΰς περί τήν φιλοσοφίαν κ. II. Γρατσιάτου. Ή σπουδαιό- 
της τοΰ συγγράμματος εΐνε τόσον μεγάλη, ώστε άπδ τής 
αρχαιότητας μέχρι σήμερον, έκίνησε τδν θαυμασμόν καί 
άνεπιφύλακτον έπαινον, ό δέ μέγας Γερμανός φιλόσοφος 
Έγελος γράφει περί αυτού: «Έν τή φιλοσοφία τοΰ πνεύ
ματος μόνα τά βιβλία τοΰ Αριστοτέλους περί ψυχής καί 
περί τών καταστάσεων καί δυνάμεων αύτής έχουσι τήν με
γίστη ν σπουδαιότητα, ή κάλλιαν είπεϊν είναι τά μόνα έχοντα 
φιλοσοφικήν άξίαν». Τδ βαθύ καί φοίτεινότατον εργον 
τοΰτο. ώς άπεδόθη εις τήν σημερινήν γλώσσαν καί ώς 
έπλουτίσθη διά σχολίων, ερμηνευτικών σημειώσεων καί 
προλεγομένων ύπδ τοΰ εμβριθούς μεταφραστοΰ, δύναται 
ήδη πίς μορφωμένος ευχαρίστως καί άκδπως ν’ άναγνώση. 
Έξεδόθη είς τήν Βιβλιοθήκην Φέξη ’Αρχαίων Ελλήνων 
Συγγραφέων» .

’Α^αρνΛς. — Οί ζητωπόλεμοι τών ’Αρχαίων ’Αθηναίων 
εΐχον ύποστή δλην τήν δριμύτητα τής σατύρας τοΰ Άρι- 
στοφάνους είς τήν θαυμαστήν κωμωδίαν του «Άγαρνϋς». 
Χωρικοί απλοϊκοί άλλά συνετοί οί Άχαρνεις (κάτοικοι Με- 
νιδίου) ταλαιπωρημένοι άπδ τά δεινά τοΰ Πελοποννησια- 
κοΰ πολέμου βλέπουν καλά την έλαφρόνοιαν τών πολιτών 
καί διακρίνουν ώς αιτίαν τοΰ κακού τούς ρήτορας καί τούς 
πολιτικούς, οί όποιοι φιλόδοξοι καί ίδιοτελεΐς παρασύρουν

τδν λαόν μέ λόγια μεγάλα καί ασύνετα. Ήάντίθεσις μεταξύ 
τών τι μ ίων εργατικών ανθρώπων καί τών άεργων πολίτι
κο μανών, ώς άντιπαράστασις, μέ περιγραφάς άπλάς, άλλά 
διαπνεομένας άπδ αλήθειαν, τών αγαθών τής ειρήνης καί 
τών δεινών τοΰ πολέμου—είκών πραγματική τής ζωής τών 
έθνών καί τότε καί σήμερον—παρέχουν μέγα καί πάντοτε 
σύγχρονον ενδιαφέρον είς τήν κωμωδίαν αυτήν τοΰ Άρι- 
στοφάνους. II μετάφρασίς της, είς στίχους αρμονικούς καί 
είς ύφος αληθινά Άριστοφάνειον ύπό τοΰ κ. Μάρκου Λυ
γερή γινόμενη, έξεδόθη είς τήν «Βιβλιοθήκην Γ. Φέξη 
Άρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων .

Ίάτορία τον *Αρ^ιεπιόκοπικον ζητιιιιατος Κν· 
προν. Είνε έργον τοΰ κ. Φράγκο ύδ η. ’Έργον περιγράφον 
μίαν περίοδον βίου ταραχώδη ένός Ααοΰ καί συνεπώς δυ- 
νάμενον νά έφελκύση τήν προσοχήν τοΰ νευριόδους και 
άκαταπονήτου συγγραφέως, δστις αισθάνεται εαυτόν έν τή 
πάλη καί τή διαμαχη ισχυρόν καί ακλόνητον. Τ2ς Κύπριος 
μάλιστα, ό κ. Φραγκούδης δέν ήτο δυνατόν ν’ άφίση τήν 
ευκαιρίαν καί έσπευσε ν’ άναμιχθή προσωπικώς καί κατά 
τοΰτο έχει μεγάλειτέραν αξίαν τδ έργον του, μολονότι δέν 
εΐνε άπηλλαγμένον τών προσωπικών συμπαθειών καί αντι
παθειών. αϊτινες κατ’ άνάγκην ήγον τάς σκέψεις του κατά 
την εποχήν τοΰ μακροΰ καί έκνευριστικοΰ έκείνου άγώνος. 
Παρά τοΰτο εΐνε πιστή άπεικόνισις τών γεγονότων τής 
εποχής έκείνης καί έχει τήν άξίαν ιστορικού έργου βασ,ι- 
ζομένου έπί γνησίων καί αναμφισβητήτων εγγράφων, έπι 
τών οποίων τίθεται ή άτομική σφραγίς συγγραφέως πολε- 
μικωτάτου καί άπτοήτού είς τάς πολιτικάς, κοινωνικός 
καί έπιστημονικάς διαμάχας.

Κρητικίι ότοά. — Ά’πδ τού ©’λοκάλου λογίου έν Τξοα- 
χλείω τής Κρήτης κ. Ίω. Μουρέλλου έξεδόθη, τρίτον ήδη 
έτος, ή «Κρητική στοκ» μετ’ εξαιρετικής έπιμελείας ώς πρδς 
τήν εκλογήν τής ύλης. Συνεργάται διακεκριμένοι δημοσιεύ- 
ουσιν μελετάς ίστορικάς καί άρ/αιολογικάς. διηγήματα, ποιή
σεις, λαογραφικά καί επιστημονικά άρθρα, ποικίλλουσι δ’ αύτά 
ιυραιόταται είκό/ε*.  ΊΙ έκτύπωσις εινε πολυτελής καί καλ
λιτεχνική.

— Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Κ. Ράλληςεξέδωκεν 
εις τεύχος τδν λόγον, δν έξεφώνησε κατά τήν έορτήν τών Τριών 
Ιεραρχών έν ΆΟήναις. Πραγματεύεται περί ασυλία; καί τών 
σχετικών πρδς αύτήν ζητημάτων. Μετά σύντομον ιστορικήν 
επισκόπησιν τού δικαίου τής ασυλίας, έρευνα τά ζητήματα 
τών τόπιυν τής ασυλίας, τών δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων 
τών προσφύγων καί τήν ποινήν κατά τών παραβιαζόντων τδ 
δίκαιον τής ασυλίας.

— Ύπδ τού έν Ίτα./ία διαπρεπούς Έλληνιστού a.Camillo 
Cessi έξεδόθη τδ β'. μέρος τής περί τού Δημητρίόυ Παπαρ- 
ρηγοπούλου μελέτης αύτού ύπδ τδν τίτλον Satira e pessi· 
mismo nelle opere di Demetrio Paparrigopoulos. Έν 
τή μελέτη ταότη αναλύεται μετά πολλής κριτικής οξυδέρ
κειας τδ ποιητικόν έργον τού έξοχου Έλληνος ποιητού.

Πινακοθήκη. Τεύχος Σεπτεμβρίου. Περιεχόμενα : Φυ- 
σιογνωμίαι τού III' Αΐώνος, ύπδ Arsene Ilousjaye.—Ή τέ
χνη, διάλεξις Paul Swan.— Ε. Burne-Jones, ύπδ Κρήσ- 
σης.— Δύο έρωτες, διήγημα Δάφνης Αώρα.-— Στίχοι, Χ· 
Χρηστοβασίλη. — 1 Ιοικίλη σελίς. — Τυχοδιώκτης καλλιτέχνης, 
ύπδ Κλεμάν Βωτέλ.— Τζοκόντα. ύπδ Ζ. Παπαντωνίου.— 
Θεατρική έπιΟεώρησις, ύπδ Κ.— Γράμματα καί τέχναι.— 
Εικόνες πολλαί καί έκλεκταί.

L’ Hellenisme.—Τού έν Παρισσίοις έκδιδομένου Γαλ
λιστί μηνιαίου περιοδικού τού ενταύθα συλλόγου Ελλη
νισμού τού τελευταίου τεύχους τά περιεχόμενα είχον πολύ 
τδ ένδιαφέρον, ιδίως ή περί Νεοτούρκων μελέτη τού κ. Κα- 
ζάζη καί ή περί τού γλωσσικού ζητήματος τής δ-σποινίδος 
Στεφανόπολι.

ΙΊαρακαλοϋνται οί άγοντες αγγελίας τον 'Ημερο
λογίου νά επιοτρε/ιγτοση· α^τάς πρός την όιεν&ννοιν- 
της ’Ελλ, Έπιϋεωοήοεως.
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ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΙ
THS ΑΡΤΟηΟΙΗΤΙΚΚΣ

Άπό τά ΠΡΑΤΗΡΙΑ μας τά δποΐα εύρίσκονται, είς τήν ΝΕΑΝ ΑΓΟΡΑΝ, (όδος Εύριπίδου 19) είς τδ ΘΗΣΕΙΟΝ 
(δδδς'Νηλέως άριΟ. Γ), είς τδ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (έναντι Σταθμού, δδ ‘Ερμου), είς τού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (δδ.Βεικου 
2),είς τδ ΚΟΛΩΝΑΚί (δδός Κυνοσάργους άριΟ. 1), είςτήν ΝΕΑΠΟΑΙΝ (δδός Θεμιστοκλέους άριΟ. 43, δδδς Σόλωνος καί 
Ασκληπιού), εις τδ ΒΑΘΡΑΚΟΝΗΣΙ (δδδς Εύτυχίδου-έναντι φυτωρίου), είς τήν ΒΑΘΗΝ (δίασταύρωσίς Σωκράτους καί 
Χαλκοκονδύλη, οπού καί τδ Κεντρικόν μας Γραφεΐον, ’Αποθήκη καί Έργοστάσιον ‘Ηλεκτροκίνητον), είς τήν ΠΛΑΤΕΙΑΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (δδδς Μυλλέρου καί Αγησιλάου, όπου τδ έτερον ηλεκτροκίνητον έργοστάσιόν μας), είς τήν ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ 
(Κατάστημα Αποικιακών Α. Δημοπούλού).

ΖΗΤΕΙΤΕ
μαζή ρέτδάγνό ύωμί μας, τδ καθαρό, τύ νγιεινό, τδ καλοζνγιόιιένο καί ενΟυνώτερον άπδ κάθε άλλο καί τά 
ΝΕΑ ΕΙΔΗ τά δποΐα είσάγομεν είς τά Πρατήριά μας.

Μ II ΤΤΓΠ|Π0ΐ7Γν0ί λοιπόν είς τδ ώραΐον πρώτης ποιότητος ψωμί μας, καί είς τδ θρεπτικό ριανρο όιταρέ-
III Π II LI IU Γ ΙΔΕΖΟ L ψωμί, τδ δποΐον διά τάς ωφελίμους ιδιότητάς του τδ συνιστούν δλοι οί μεγάλοι ύγιει- 

νολόγοι τού κόσμου καί μάλιστα είς τήν ’Αγγλίαν, οπού πρώτη δίδει τδ καλό παράδειγμα ή Βασιλική Οικογένεια, ή δποΐα 
τδ χρησιμοποιεί κάθε μέρα είς τδ φαγητόν της, άλλά

ΖΗΤΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΚΑΙ
κατά

ΚΑΙ

ΚΑΙ

Trt DOVITVDAN VAV εις ^°Χ®’·α 1/2 οκάς καί 100 δραμίων. Βοντνρον άγνόν, όφραγι-I U DU I I IlUll iHL· όιιένον, καλοζυγιό^ένον, άοίδτπς ποιότητος, γενδτικώτατον καί 
πολύ ενθηνότερον άπδ κάθε άλλο βούτυρο τής ιδίας εκλεκτής ποιότητος.

ΖΗΤΕΙΤΕ ΛΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΑΣ Σαπούνι τού πλυσίματος άπδ άριστα ύλικά. Χωρίς νοθείας καί άμμους. ’Ελαφρό, 
καλοζυγισμένο καί οίκονορικώτερον άπδ κάθε άλλο δμοίας ποιότητος.

ΖΗΤΕΤΕ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΑ ΜΑΣ .

ΤΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΑΣ καί τά άλλα είδη ζυμαρικών (πάστες) άπαντα έκλεκτής ποιότητος, 
ζυγισμένα, είς τάς τιμάς τής χονδρικήςπωλήσετυς τής άγοράς.

ΖΗΤΕΙΤΕ Α|ΊΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

καλό-

ΤΑ ΓΑΑΑ VAV "Ολοι γνωρίζομεν τί γάλα πίνομεν είς τάς Αθήνας. ‘II κοινωνία ύποφέρει καί δ τύπος I U I ΗIIΗ διαρκώς φωνάζει διά τούς κινδύνους. ΤΙ Άρτοποιητική εισάγει διά πρώτην φοράν είς τήν
‘Ελλάδα τδ Οαυμάσιον, τδ εύεργετικδν άπεξηραμένον Γάλα είς κόνιν έντός πακέτων 36 δραμίων έκαστον, κατάλληλον 
διά 1 όκάν γάλακτος νωπού. Τδ γάλα τής Άρτοποιητικής είνε γνήσιον, χωρίς κανένα κίνδυνον μεταδόσεως νοσημάτων, χω
ρίς. παΟογόνα·'μικρόβια, χ,ωρίς φόβον άλλλοιώσεων έπικινδύνων διά τήν υγείαν τών άνΟρώπων, καί μακροτάτης διάρκειας. Είνε 
Γάλα χωρίς νοθείας, χοιρίς άναμίξεις με ξένας βλαβεράς ούσίας. Γάλα γευστικόν καί οικονομικόν. Κατάλληλον διά τά γλνκά 
όας, διά τήςκοέιιες όας, διά τόν καόφέ άας, τδ τάάϊόας. Έξοχον δι’ έξθ2ζά<·, ταξείδια, έκδροιιάς. Άπαραίτητον 
διά κάθε οικοδέσποιναν. Τδ πουρέ σας, ή κεφτέδες σας κτλ γίνονται έξό/ως γευστικά. Είς έκαστον πακέττον ευρίσκετε τάς 
οδηγίας τής χρήσεως. Ειδοποιήσατε προφορικώς. τά Πρατήρια,είτε δι’ επιστολής τδ Κεντρικόν ΓραΦεΐον—Δίασταύρωσίς οδών 
Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη—καί Οά έχετε τακτικήν καί έγκαιρον τήν διανομήν κατ’ οίκον, δλων τών άνω ειδών.

ΚΑΙ

Ιίούτυρον δρ.
JSanoOvt » 
νάλα »

5.— κατ’ όζαν
1.05 »
0 50 »

Τό Α' ποιότητος τιμαται λεπ. 0.45.
μαΰρο υγιεινό και θρεπτικό 40 λεπτά ή όκά.

Υ. Γ. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τδ γάλα μας καί τδ βούτυρόν μας είςτά Ξενοδοχεία και Ζαχαροπλαστεία τών πόλεων κα· 
τών θερινών εξοχικών κέντρων. Τά ξενοδοχεία τά όποια Οά μεταχειρίζωνται τδ βούτυρόν μας 0’ αυςήσωσι την πελατείαν των 
καί Οά άποκτήσωσιν ιδιαιτέραν φήμην διά τά γευστικώτατα φαγητά των. Δοκιαάάατε διά νά πειάθΛτε. Διά τά ξενοδοχεία 
τών εξοχών δέν υπάρχει εύεργετικώτερον είδος άπδ τδ γάλα μας.

Οί άγοράζοντες είς ποσότητας Βοντνρον Γι Γάλα Οά έχωσιν άνάλογον έκπτωσιν.



"Εκαότος τοιιος δεμένος έπί πλέον λεπ. !«>
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝίίΗΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ. I
Έκδιδομένη ύπό τήν διεύθυνσιν του Δρυς I. ΖΕΡΒΟΥ

Frierfrtofe wergsc/.e Ή Γένεσις τής Τραγωδίας 
Μεταφρ. Ν. Καζαντζακη. 1 Sit

Τό θαυμάσιο ν ποιητικόν καί φιλοσοφικόν έργον του Νίτσε περί τής αρ
χαίας τραγοχδίας. Έμβριθήο γνώστης τής 'Ελληνικής ιστορίας, βαθύς ύέ η>υ- 
χολόγος τής ‘Ελληνικής ιδέας, μέ ποιητικήν πρωτοτυπίαν καί μέ κριτικήν 
ίσ/υράν έδωκεν αποκαλυπτικόν <ρώς έπί τής «αρχαίας τραγωδίας καί γενικό
τερου έπί τής Ελληνικής ζωής. * Δρ. 3.—

II μετάφρασις φιλολογική καί πιστή ύπό τού κ. Ν. Καξαντζάκη.

wiiheim Wundt 'Υπνωτισμός και Υποβολή.
Μεταφρ. Α. Πολυμερή Γ II

Ό κορυφαίος σύγχρονος φιλόσοφος τής Γερμανίας, δεινός βιολόγος, ij>u- 
χολόγος καί μελετητής τών κοινωνικών φαινομένων, ιδρυτής ιδία; φιλοσοφι
κής θεωρίας, συμπληρούσης τήν μεταφυσικήν άντίληψιν διά τής έπιστήμης 
καί τάνάπαλιν, άσχοΖεΐται είς τό σύγγραμμα τοϋτο μέ τά φαινόμενα τοϋ υπνω
τισμού καί τής υποβολής.Εξετάζει δέ καί αναλύει καί κατατάσσει τά φαινό
μενα ταϋτα άπό φυσικής, χημίκοζωικής καί κοινωνιολογικής άπόψεως.Δρ.υ.—

Ή μετάφρασις πιστή καί σαφής ύπό τοϋ κ. Ά. Πολυμερή.

oesa^e 'Q εγκληματίας άνθρωπος
Μεταφρ. Μπομπή Αννίνου 1 ΙΓ X

Τό πολύκροτον επιστημονικόν καί κοινωνιολογικόν σύγγραμμα τοΰ Λομ .τρό- 
ζο, τό προιρχλέσαν σημαντικός τροποποιήσεις τών θεωριών καί τών εφαρμογών 
τοΰ Ποινικού Νόμου. Έπί τή βάσει τών δεδομένων τής ψυχοπάθειας καί τής 
εμπειρικής ψυχολογίας, διά κλινικών δέ καί ποικίλων στατιστικών παραδειγμά
των άποδεικνύει δτι οί έγκληματίαι εΐναι έκφυλοι συνεπώς ανεύθυνοι α τό 
ατομικής άπόψεως. Είσάγων ούτως άλλην θεωρίαν περί ποινή®, υποδεικνύει 
καί ριζικάς τροποποιήσεις ώς πρός τήν έ.τιβολήν αύτής. Τό σύγγραμμα, έκ- 
δοΟέν είς δύο τόμους, εΐναι προσιτόν καί έξόχως ένδιαφέρον είς πάντα αναγνώ
στην, απαραίτητον δέ είς τούς επιστήμονας, Ιατρούς καί νομικούς. Δρ. 8. —

Ή μετάφρασις άρτία·έκ τής τελευταίας έκδόσεως ύπό τοϋ κ.Μπάμπη Άννίνου.

“‘’".,.™*"*'.  Ή ’Αναγέννησις.
Λί μελέται τής τελευταίας συγγραφικής περιόδου τοϋ μεγάλου ποιητοϋ 

τής 'Ρωσίας καί φιλοσόφου περιλαμβάνονται εις τόν τόμον τοϋτον. Μελέ
ται θρησκευτικοί, κοινωνικοί, ήθικαί, σοσιαλιστικοί, δλαι διαυγείς καί ήρεμοι 
εις τήν διατύπωσιν, άλλά ρηξικέλευθοι καί επαναστατικοί κατ’ ουσίαν.
'Η μετάφρασις φιλολογική ύπό τοΰ κ. Σπ. Φραγκοπούλου. · Δρ. 2.50

Ιίά^Οπ"5^ Επιστήμη και ύπόθεσις.
Τό βαθύ καί άποκαλυπτικόν' έργον τοΰ κορυφαίου τοΰ αίώνός μας φιλο

σόφου έπιστήμονος. Έπισκοπεϊται εις αύτό καί καθορίζεται ή σχετικότης καί 
ή άξια τής επιστήμης καί καταδεικνύεται ή σημασία τής ύποθέσεως εϊτε επι
στημονική ε’ώε καθαρώς φιλοσοφική εΐναι αύτη. Οίίτω τίθενται τά όρια τής 
σήμερον άνθρωπίνης σκέψεως, διαγράφεται δέ εύρϋς ό όρίζων τής έπί τι^ 
πρόσω νοήσεως. Δρ. 4.—

Τό έξοχον έργον μετέφρασεν άκριβώς καί σαφώς ό κ. Παν. Ζερβός.

200 ΔΡΑΧ. ΒΙΒΛΙΑ 10 ΑΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
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ΤΡΑΠΕΖΑ Α Θ Η Ν Ν Ω
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ» ΔΡΧ. 90,000,000-ΑΠΟθΕΜΑΤΙΚΟΝ ΑΡΧ. 10,480,000

Ε Δ Ρ λ Ξ Ν Α θ Η Ν A I Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ “Α0ΗΝΑΤΚΗ,,
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ I Έν Πειραιεϊ, II i-cpaic, Σύρω, Καλάμαις, Τριπόλει, Βάλω χχϊ Λαρϊσση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ.: Έν Χανίοις, ΊΙραχλείω χαί ί'εβύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ) I Έν Κωναταντινουπόλει ('Υποκατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), έν Άμισφ, 

Ί'ραπεζούντι, Κερχσούντι, Σμύρνη, Μερσίνη, Άδίνοιτ, Οεσσαλονίχη, Σέρραιτ, Κ αβάλλα, Ξάν
θη, Ίωαννίνοις Χίω, Γαρσώ χαϊ Δεοεαγάτς.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ. I Έν ’Αλεξανδρεία, (Μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Mitlan), Κχΐριρ, (Μετά παραρτήματος έν 
τή συνοικία Mousky), Ζαγαζιχίω καί Μανσούρα, Μίτ-Γχλμ Τάντα καί Μπενί-Σουέφ.

ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩι (N0 22 I’enchurcll Street) έν Άμβούργω, (Domliof, Monckebergstiasse 18) έν Λεμεσω (Κύπρου) 
έν Χαρτούμ (Σουδάν) καί έν Λιμέντ ΒαΟέος (Σάμου).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΤΣΟΥ 1911
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΔιαΟέόιμα :
Έν τφ Ταμείο) καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις..............................................Δρ.
ΙΙαρά Τραπέζαις έν Ευρώπη καί Συναλλάγματα έν χαρτο φυλακίω »

Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί ε/γραμματίων............................ , .
’Ηγγνηηένοτ λογαριασμοί :

12.156,048.10
17.033,846.80

Έπί ένεχϋρφ χρεογράφων............................................................... . Δρ. 65.636,416.54
ΔΓ εμπορικών καί άλλων εγγυήσεων.....................................................................  76,978,926.22
Έπί υποθήκη ακινήτων............................................................... . . > 10,523.368.52

Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί................................................. .................................................
Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων, Λιμενικών 1’αμείων καί ’Λνωνήιων Εταιριών. 
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια............................................................... . . . .
Συμμέτοχα! εις επιχειρήσεις............................................................... . . . .
'Υποκαταστήματα . .........................................................................................................
Κτήματα Τραπέζης............................................................................. . . . .
‘Εγκαταστάσεις καί έπιπλα Κεντρικού καί 'Υποκαταστημάτων. . . . .

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Εταιρικόν.............................................................................  Δρ.
Κεφάλαιον τακτικόν Άποθεματικύν....................................................................................  ,
Άποθεματικόν Προνοίας..............................................................................................   >
Καταθέσεις όψεως.....................................................................................................Δρ. 58.136.814.39

» προθεσμίας................................................................................................· 53.710.094.80 s
» πολυετείς καί μέ προειδοπ...................................................................... » 31,735.167.72 >

Ταμιευτήριον........................................................-.................................................... » 18.718.431.36 »
Τρέχοντες λογαριασμοί πιστωτικοί...................................................................................................................... »
’Εξωτερικοί λογαριασμοί.......................................... .......................................................................................... .......
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάςορα............................................................................................................... ->

Δρ.
'Ο 1 εν. Διευθυντής Όζίιευά. τον Αογιοτηοον

Ζ. Κ. ΜΑΤΙΑΣ Φ. Η.

29.489.895 20
45.141,488 23

153.138.711 28

38,894,660 58
22,189,917 15

9,492,891 05
5,267,088 60
3.015,866 32
4,861.125 46
1,210,125 08

I 
50,000,000 — 
5.480,000 - 
5,000,000 —

I
I 

162.309,508'2 <

>·«·»·«·· ♦♦·♦♦*·♦·♦  ·*·*·*·*  ♦ α> νθ*

Ε0Ν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
----- ---------------------

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν ϋψει 
ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται 
παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ΰποκατα- 
στήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί' τόκφ.

1 1)2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δι'/ει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10.000, πέραν τού ποσού 
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 ταϊς ο)ο κατ' έτος 
μέχρι 50.000 πέρα δέ καί τοΰ ποσού τούτου είς 1)2 ταϊς 
ο)ο.. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταΐ καί είς ανοι
κτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 ταϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά έξ μίίνας τουλάχιστον.

1··'»ι χ»♦·>,· «-1 «·«»»»«»*«»«  «»♦■£·><
2 ζ'2 ταϊςο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 

μετά εν έτος τουλάχιστον.
3 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 

ονο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 

Γέθόαμα έτη τουλάχιστον.
4 ταϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 

πέντε έτη τοόλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 
ετών διά τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς 

υράγκακαί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν «ορισμένη προ
θεσμία ή διαρκείς έπί τόκω 1

1 1/2 ταϊς ° ο κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τοϋλ.
2 > » > > » 1 έτους »
2 02 » * » ’ ’ 2 έτών
3 » » » » » 4 »
4 » > » » » 5 » »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
εκλογήν του καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτήσει του 
καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς 
τό αύτό νόμιομα είς ο έγένετο ή κατάθεσις.
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
% 48 - ΠΛΝΕΠΙΣΤΗΗΙΟΤ - 48
Ε ___________________

'Εάν αί Άδήναι δΰνανζαι vd υπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω- 
δείσας καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο είνε και τδ μέγα αΰτδ 
Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρώδη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καδα- 
ριότης, πρόδομος υπηρεσία, μοναδική άφδονία καί ποικιλία όλων τών ειδών τής 
Ζαχαροπλαστικής καί τής Γ'αλακτοκομ.ίας. Πρώτον αΰτδ έκαινοτόμη· 
σεν είς τδ ζήτημα τής ευδηνής διανομής κατ' οίκον άγνοΰ καί νωποΰ Άγβλα- 
δΐνθΰ Γάλακτος ί ! Τά Γεαούρτεα του κατέστησαν όνομαστά, όλα δε zd 
είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται αφδονα, ευδηνά, καί με υλικά εκλεκτά 
καί έπι μέλη μένα., Τά δέ είδη τής Ζαχα(ΟΟΛλαστ&κής γαργαλιστικώτατα, γευ
στικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν όλων αυτών δικαίως δεωρεΐται τδ κέν- 
τρον όλου τοΰ εκλεκτόν κόσμου. Δικαίως ευρίσκουσι δέσιν μόνον οί προνοητικοί 
ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί ακόμη δΐκαΐ0τ£(θθν όλοι 
οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν δεωροϋσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πά- 
ρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τδ άναγυκτικόν των, ή τδ παγωμένοι' γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίδούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΪΟΝ
“ΕΛΑΗΗ1ΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕδΣ,, - “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

■ ------------------- — —  —;  - · ■■'--· . i

i 4
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ , έν συιιπράςει μετά τοΰ έν Αθήναις έκδιδομένου καλλι— ’

τεχνικού περιοδικού ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,, εκδίδει διά τδ προσεχές έτος Ήμερολόγιον ’ , 
Εγκυκλοπαιδικόν, Φιλολογικόν, Καλλιτεχνικόν. · ί

To 'IIμερολόγιόν μας δά είνε πιστή άπεικόνισις τής τε έθνικής, κοινωνικής κα! 3
πνευματικής έξελΓξεως και προόδου έν Έλλάδι. Λιακεκριμένοι συνεργάται οί άρι- 
στεϊς τής καλάμου, θά συμβάλλουν είς τδν έπιτυχέστερον αυτού καταρτισμόν. ’

Το Ήμερολόγιόν μας, ογκώδες, έκ τρικοσίων σελίδων πυκνών είς ύλην καί ♦
κοσμου^ιένων ύπδ καλλιτεχνικών εικόνων, έπί εκλεκτού στιλπνού χάρτου τυπούμενον, θά περι
λαμβάνω ύλην ανέκδοτον και πρωτίστως πρωτότυπον, άσχετον πρδς τάς είς τά ε’ιρη- 
μένα Περιοδικά δημοσιεύσεις.

Μελεται επιστημονικά! εις επαγωγόν ύφος γραμμέναι και χρήσιμοι είς τδν καθημε
ρινόν βίον, φιλολογικά! μελεται, διηγήματα, 7?εζά και έμμετρα ποιήματα, ήθογραφίαι, ταξει- 
διωτικα! περιγραφαί, μεθυγραφία , καλλιτεχνικά άρθρα, ιστορικά καί Αρχαιολογικά σημειώ
ματα, μελεται κοινωνιολογικοί, έθνολογικαί, βιονομικα! θά παρελάσουν άπδ τάς στήλας τοΰ 
Ημερολογίου. Ειδικοί καί πεφωτισμένοι συνεργάται θά πραγματευθώσιν αύτά.

Το Ήμερολόγιόν μας θά είνε τδ έτήσιον άναπόσπαστον συπλήρωμα άμφο- 
τέρων τών Περιοδικών.

Εικόνες έργων ζωγραφικής και γλυπτικής Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών 
τοπεϊα Ελληνικά, μνημεία ιστορικά έκτων ήκιστα γνωστών, γελοιογραφίαι 
τών εύθυμοτέρων γεγονότων τοϋ έτους, θά ποικίλλουν τά δημοσιεύματα τού Ημερολογίου*

Αί διευθύνσεις τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ,, — ‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, φιλοδοξούν 
νά προσφέρουν είς τούς άναγνώστας των έν πρωτότυπον και χρήσιμον Ήμερολόγιον 
ελκυστικόν διά τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν αξίαν του.

Τό Ήμερολόγιόν μας ήρχισε νά έκτυποϋται. Θά είνε έτοιμον πρός κυκλοφορίαν 
κατά τάς παραμονάς τών Χριστουγένιων. Ή δέ τιμή του, παρά τάς υπέρογκους δαπάνας, ’
μόνον δύο δραχμαϊ διά τούς συνδρομητάς τής “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ,,—“ΠΙΝΑΚΟ
ΘΗΚΗΣ,, ώςκαί διά τούς προπληρώνοντας τδ άντίτιμον. Διά τούς λοιπούς δρ. τρεις.

Τό Ήμερολόγιον «'Ελληνική; Έπιθεωρήσεως» — «Πινακοθήκης» ι I

θά κυκλοφορήσω είς 5000 αντίτυπα. Άρίστη εύκαιρία διά τούς έπιθυμούντας νά καταχωρί- i 
σωσιν αγγελίας και διαφημίσεις. Δι’ αύτούς ιδιαίτεροι συμφωνίαι, τοιαΰται δέ γίνονγ τ 
ται άπο τούδε.

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ] ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

°ΕΛΛΗΝ]ΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,, -_“ΠΙΝΑΚΟΟΗΚΗΣ,-, .

πλουσιώτατον είς εκλεκτά περιεχόμενα / ά ωραίας εικόνας.

2159.— Τύηηις Ά&ην&ν*  Άποσιολοπονλον


