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ΠΡΟΣΩΠΑ

NINA — έτών. είκοσι,
ΚΩΣΤΑΣ — έτών είκοσι οκτώ.
ΑΝΝΑ —- αδελφή τοΰ Κώστα
ΠΑΥΛΟΣ— έτών τριάντα δύο.
ΣΟΦΙΑ— μητέρα τής Νίνας.
ΣΤΑΘΗΣ— υπηρέτης.

Ή Σκηνή*  εις Παλαιόν Φαληρον,

[ II σκηνή παριστά κομψό σαλόνι. Εις τήν μια γωνία 
είναι τοποθετημένος ύκρίβας, επί τοΰ οποίου είκων μέ ζω
γραφισμένα τριαντάφυλλα. Παραπλευρως αυτού ο,τι χρειά
ζεται διά τήν ζωγραφική. Θύραι δειιά. αριστερά καί 
είς τό μέσον]

ΣΚΗΝΗ Α'.

Μέ τό άνοιγμα τής αυλαίας φαίνεται ή Νίνα πλησίον 
τού όκρίβαντος. Κρατεί τό πινέλο καί μέ προσοχή περνά 
τής τελευταίε; πινελιές. Βαθμηδόν όμως ή προσοχή της 
χαλαρούται. Κυττάζει άπό άπόστασι τήν εικόνα καί μειδιά 
ευχαριστημένη. "Επειτα στρέφεται άποτόμως καί προχωρεί 
πρός τόν καδρέπτη. διορθώνει μέ προσοχή τά μαλλιά της. 
Μετ’ ολίγον διευθύνεται είς τό παράθυρο, κυττάζει προς 
τά κάτω, μέ μικρά αγωνία καί προφύλαξη καί ψιθυρίζει

NINA.— Ποϋ είνε ό Κώστας ; Μήπως έφυγε ; 
(φέρει τό χέρι είς τό στήθος της) Θεέ μου, πώς έτρό- 
μαξα. Νάτος. Μιλεΐ μέ τήν μητέρα, (φεύγει άπό τό 
παράθυρο ουγκινημένη. επανέρχεται σκεπτική πρός τήν 
εικόνα, καί κυττάζει τά τριαντάφυλλα πού εΐνε ζωγραφι
σμένα έκεϊ. Παίρνει πάλι τό πινέλο, άλλά δέν εργάζεται 
’Εντείνει τήν προσοχή, και φαίνεται ωσάν να θελη νά α-

[Είς ιόν κ. Άριστομίνην ΓΤροβελέγιον] · 

κούση κάποιον προσφιλή τόνον φωνήςΛΈξαφνα άφίνει τό 
πινέλο καί τρέχουσα εξέρχεται άπό τήν είς τά δεξιά θύ- 
οα).

ΣΚΗΝΗ Β'.

(Είς τήν απέναντι θύρα φαίνεται ή Σοφία καί δ Παΰ 
λος).

ΣΟΦΙΑ— (ένώ προχωρεί) Νοΰ τό είπα. ΤΙ Νίνα 
δέν είνε έδώ. Καί ιδού τιόρα, όπως ήθελες, ειμεθα 
μόνοι. Μέ έπήρες άπό τόν κήπο, άπό τήν ιόραία 
συντροφιά τής ’Άννας καί τοΰ Κοόστα, διά νά μέ 
φέρης έδώ. Αλήθεια. Πόσον ευχάριστος είνε ό Κιό- 
στας. Πόσον μοΰ αρέσει ό χαρακτήρ του. Μόνον εΐνε 
ολίγο επίμονος. "Αμα τοΰ έλθη μία ιδέα εννοεί νά 
τήν πραγματοποίηση. Άλλά καί ή άδελφή του τί 
καλή κόρη. Τήν έχουμε ένα μήνα τώρα έδώ εις τό 
Φάληρο διά τά λουτρά της, καί ή Νίνα μου είνε πο
λύ ευτυχής. "Αμα έχει κοντά της τήν ’Άννα καί έχει 
τήν ευκαιρία νά καταγίνεται είς τήν ζωγραφική της, 
δέν επιθυμεί, λέγει, τίποτε άλλο πλέον. Άλλά έλη- 
σμόνησα. ’Έχεις κάτι νά μοΰ πής. Λέγε μου τιόρα, 
τί μέ θέλεις;Κάποιο ενδιαφέρον μυστικό βέβαια. Λέ
γε μου.

ΠΑΥΛΟΣ— (σκεπτικός, χωρίς νά διόση προσοχή el; 
τά λόγια της], ’Αγαπητή Κυρία, εκείνα ποΰ έχω νά 
σάς πώ εινε καί πολλά καί ολίγα.

ΣΟΦΙΑ.— (γελώσα) Τότε δέν θά ςετίρης άπό ποΰ 
ν’ άρχίσης, άπό τά πολλά ή άπό τά ολίγα.

ΠΑΥΛΟΣ.— Έάν ήθελα νά σάς πώ τά πολλά θά
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σάς ώμιλοΰσα επί πολλάς ώρας. Δι’ αύτό θά περιο
ριστώ είς τά ολίγα καί μέ δυο μόνον λέξεις θά σάς 
κάμω μίαν άποκάλυψι.

ΣΟΦΙΑ— (μειδιώσα) Πώς τό ήννόησα ότι πρό
κειται διά κά'ποιο μυστικό. ’Αλλά παίρνεις πολύ σο
βαρό ύφος καί φαίνεται ότι θά εινε σπουδαίο τό 
μυστικό αύτό. Θά καθήσω όμως νά σέ ακούσω μέ 
προσοχή καί θά σέ παρακαλέσω νά καθήσης καί σύ. 
(κάθεται).

ΠΑΥΛΟΣ.—- (κάθεται καί αύτός εντελώς αφηγημέ
νος).

ΣΟΦΙΑ.— Λοιπόν. Είμαι όλη προσοχή.
ΠΑΥΛΟΣ — (φέρει τό χέρι είς τό μέτωπο ώσάν νά 

αισθάνεται κάποια δειλία, μετά μικρά σιγή δμως λέγει σχε
δόν άποτόμως) Κυρία άγαπώ τήν κόρη σας, τήν αγα
πητή σας Νίνα.

ΣΟΦΙΑ. Άλλ” αύτό μοΰ φαίνεται ότι δέν άξιζε 
νά μοΰ τό πής έτσι έμπιστευτικά, ιδιαίτερα. Τό ξεύ
ρω άπό καιρό τώρα δ,τι αισθάνεσαι διά τήν Νίνα 
μου, τήν στοργή καί τήν αγάπη ποΰ επιτρέπουν οί 
μακρυνοί συγγενικοί δεσμοί μας. Μήπως δέν είσαι 
συγγενής τοΰ πατέρα της ;

ΠΑΥΛΟΣ,— Μά, όχι αύτό. Ή αγάπη ποΰ αίσθά 
νομαι διά τήν κόρη σας είνε πολύ διαφορετική. Είνε 
αλήθεια, ότι ώς συγγενής μακρυνός, είχα τήν εύκαι- 
ρία νά τήν παρακολουθήσω άπό κοντά καί νά τήν 
γνωρίσω καλά, καί σιγά σιγά νά τήν άγαπήσω. Καί 
νά τήν άγαπήσω μέ όλη τήν άγάπη ποΰ άξίζει μιά 
τέτοια ύπαρξις, ή όποία συγκεντρώνει, καί ώμορ- 
φιά καί καλωσύνη, καί υπερηφάνεια, καί τόσα άλλα 
ωραία -ψυχικά χαρίσματα...

ΣΟΦΙΑ.— (μέ υπερηφάνεια) Ναί. Είς αύτό έχεις 
δίκαιο. Είς τά ολίγα αύτά λόγια σου άναγνωρίζω τέ
λεια τήν εικόνα τής Νίνας μου.

ΠΑΥΛΟΣ.— Τότε λοιπόν δέν πρέπει νά άπορεΐ- 
τε δι’ αύτό ποΰσυνέβη, Ήτο τόσο φυσικό νά μοΰ 
κινήση τήν έκτίμησι καί τήν συμπάθεια. Ναί, άγα
πώ τήν Νίνα μέ τήν πλέον δυνατή άγάπη, καί αύ
τή τήν στιγμή, τήν ζητώ άπό σας, τήν μητέρα της.

ΣΟΦΙΑ. (Θέλει νά όμιλήση, άλλά ό Παύλος εξακο
λουθεί).

ΠΑΥΛΟΣ.— Καί υπόσχομαι νά τήν κάμω ευτυ
χή, (μετά μικρά σιωπή) Ποία είνε λοιπόν ή δική σας 
γνώμη ; τό θέλετε σείς ; πρέπει νά ελπίζω ;

ΣΟΦΙΑ.— (μέ έλαφρά συγκίνησι) Σέ ευχαριστώ παί 
δί μου*  ή πρόθεσίς σου μοΰ κάμει χαρά, μέ συγκινέΐ 
πολύ. ’Αλλά πριν νά σοΰ απαντήσω έγώ πρέπει νά 
έρωτήσω τήν Νίνα. Έγώ ώς μητέρα καμμία άντίρ- 
ρησι, τό εννοείς, δέν είνε δυνατόν νά έχω. Σέ εκτιμώ 
πολύ καί είμαι βεβαία ότι ή Νίνα μου κοντά σου θά 
είνε εύτυχής.Άλλά ξεύρεις ολίγον τάς ιδέας μου- έπιθυ
μώ, αισθάνομαι μάλλον τήν ύποχρέωσι, ν’ άφίσω κά
θε ελευθερία είς τήν κόρη μου όταν πρόκειται διά τό 
σοβαρότερο ζήτημα τής ζωής της. Λυτή πρέπει νά έ- 

ρωτηθή, αύτή πρέπει έλεύθερα νά άποφασίση; Ή 
δική μου απλώς συγκατάθεσις δέν έχει σημασία. 
Έχω άλλως τε τόση πεποίθησι είς τήν κρίσι της, 
ξεύρω τόσο καλά τόν χαρακτήρα της, ώστε είμαι 
βεβαία ότι θά σκεφθή καί θά άπαντήση χωρίς καμ
μία επιπολαιότητα, δταν θά τής ομιλήσω διά τάς 
διαθέσεις σου.

ΠΑΥΛΟΣ.— Έχετε δίκαιο. Θά σας ζητήσω μό 
νον μιά χάρι. Νά μοΰ επιτρέψετε νά τής ομιλήσω 
μόνος μου. Θέλω έγώ μέ τά λόγια μου, ποΰ θά βγουν 
άπό μέσα άπ’ τήν καρδιά μου, νά τήν κάμω νά έν- 
νοήση τό όνειρο ποΰ έπλασα δι αύτήν, καί νά τής 
εξηγήσω έγώ διατί επί τόσο τώρα καιρό δέν άπεφά- 
σιζα νά τής άποκαλύψω τάς σκέψεις μου καί τούς 
πόθους μου. Μοΰ τό επιτρέπετε ;

ΣΚΗΝΗ Γ.

(Εισέρχεται ό Στάθης)

ΣΟΦΙΑ.—- (πί?ός αύτόν).
Τί είναι Στάθη ; Τί θέλεις ;
ΣΤΑΘΗΣ.— Ζητώ τά κλειδιά τής Κυρίας Νίνα:, 

Κυρία. Πάντα τά λησμονεί κάπου, λκυττάζει τριγύρω 
του) Είπε πώς τά ξέχασε έδώ αύτή τη φορά. Ποΰ νά. 
είνε ;

ΣΟΦΙΑ— (Μ> γελά) ’Αλήθεια. Έχει τώρα μερικό 
καιρό ποΰ είνε πολύ ξεχασμένη. Δέν προσέχει εις 
τίποτε, (πρός τόν υπηρέτην) Πε της ότι τα κλειδιά- 
της τά έχω έγώ.

ΣΤΑΘΗΣ.— (ψιθυρίζων ένώ φεύγει) Τότε λοιπόν 
τί μέ κάμει καί τά ζητώ έδώ καί έκεΐ.

ΠΑΥΛΟΣ (ανυπόμονος) Περιμένω τήν άπάντησί 
σας. Μοΰ έπιτρέπετε ;

ΣΟΦΙΑ— (υστέρα άπό μικρά σκέψι] Διατί όχι; Ζή
τημα ποΰ αφορά τόσο πολύ σάς τούς δύο, είνε καλλί
τερα νά τό συζητήσετε μόνοι σας.

ΠΑΥΛΟΣ ((ά εύχαρίστησι) "Ωστε (σηκώνεται άπό τή 
θέσι του).

ΣΟΦΙΑ.— (εγείρεται καί αύτή). Ναί, Βέβαια. Θέ
λεις νά τή φωνάξω ; (“λησ ιάξει πρός τό παράθυρο)

ΠΑΥΛΟΣ— Νά τήν φωνάξετε έδώ ;
ΣΟΦΙΑ— Διατί όχι. Προτιμάς νά τήν συναντή- 

σης είς τόν κήπο ;
ΠΑΥΛΟΣ— (μ« μι*9 “ σιη-κίνησι) Ναί. Προτιμώ 

νά τήν συναντήσω έκεΐ.
ΣΟΦΙΑ— "Οπως θέλεις. Έγώ θά έλθω μετ’ ο

λίγον. Πηγαίνω νά πάρω ένα έπανωφόρι, διότι έχει 
πολλή υγρασία απόψε. Είς τήν ηλικία μου αί προ
φυλάξεις επιβάλλονται.

(Φεύγουν άπό τήν μιά Ούρα ό Παύλος καί άπό τήν άλλη 
ή Σοφία).

ΣΚΗΝΗ Δ'.
(Είς τήν μεσαία θύρα φαίνονται ή Νίνα καί ή ’Άννα. 

'Η Νίνα προχωρεί).

ΝΙΝΑ— Μαμά. Ποΰ είσαι μαμά, (πρός τήν Άννα) 
Δέν μοΰ είπε ό Στάθης ότι ήτο έδώ ;

ΑΝΝΑ (προχωρεί ά<| ηρημένη πρός τό άκρον τής Σκη 
νής)·

ΝΙΝΑ— (έςακολουθεϊ) 51ε συγχωρείς "Αννα μου. 
Πηγαίνω νά ζητήσω τήν Μαμά. Θά είνε ίσως είς 
τήν κάμαρά της.

ΑΝΝΑ— Καλά, Νίνα, έγώ θά σέ περιμένω έδώ.
ΝΙΝΑ— (ένώ φεύγει τρέχουσα) Δέν θά αργήσω.

ΣΚΗΝΗ Ε'.

(Ή Άννα προχωρεί πρός τόν όκρίβαντα καί κυττάζει τήν 
εικόνα. Παρέρχονται όλίγαι στιγμαί. Άπό τήν μεσαία θύρα 
φαίνεται ό Κώστας. Σταματά καί βλέπει μέ μειδίαμα τήν 
Άννα. Έκείνη στρέφεται πρός αύτόν καί καθώς τόν βλέπει 
λέγει μέ θυμό).

ΑΝΝΑ— ’Επί τέλους Κώστα. Φΰγε σέ παρακα
λώ. Σοΰ τό είπα. Δέν θέλω ούτε λέξι ν’άκούσω πλέ
ον. Φΰγε, φΰγε σοΰ έπαναλαμβάνω.

ΚΩΣΤΑΣ (γελών) Μή θυμώνεις τόσο ’Άννα.
ΑΝΝΑ— (μέ περισσότερο θυμό) ’Άφησε με. Δέν 

θέλω ν’ ακούσω τίποτε. Δι’αύτό έφυγα άπό τόν κή
πο. Άφησέ με σέ παρακαλώ.

ΚΩΣΤΑΣ— (ένώ τήν πλησιάζει) Μά διατί μετέβα
λες τώρα ιδέας ;

ΑΝΝΑ.— Άπατασαι Κώστα. Αΐ ίδέαι μου είναι 
αΐ ϊδιαι’ άπορώ πώς βλέπεις μεταβολή.

ΚΩΣΤΑΣ— Καί δμως πιστεύω τό αντίθετο.
ΑΝΝΑ.— Θυμήσου καλλίτερα.
ΚΩΣΤΑΣ— Θυμούμαι πολύ καλά.
ΑΝΝΑ.— Όχι τόσο καλά. Είνε ένας μήνας τώρα 

ποΰ έδώ, είς αύτό τό ίδιο σαλόνι, έβάλατε μέ τή Νί
να στοίχημα, άν μπορής νά τήν γελάσης.

ΚΩΣΤΑΣ.— "Εως είς αύτό τό σημείον εΐμεθα 
σ ΰμφωνοι.

ΑΝΝΑ.— Ή Νίνα, υπερήφανος καθώς είνε, έδέ- 
χθη τό στοίχημά σου καί σύ ώρκίσθης τότε νά τό 
κερδίσης.

ΚΩΣΤΑΣ— Λοιπόν ; ’Έπειτα ;
ΑΝΝΑ— Είς τάς άρχάς εύρήκα τό πράγμα αστείο 

καί χάριν άστειότητος φυσικά μόνον έβεβαίωνα καί 
έγώ είς τήν Νίνα τήν φανταστική ιστορία σου, διά 
τόν ερχομό τής ξένης οικογένειας άπό τή Ρουμανία, 
καί τό επίμονο φλέρτ ποΰ άρχισες δήθεν μέ μιά εύ
μορφη κόρη τής οικογένειας αύτής.

ΚΩΣΤΑΣ— "Ωστε εις τάς άρχάς ήσο σύμφωνη.
ΑΝΝΑ— (μέ δυσφορία) Ήμουν σύμφωνη... Μά 

δλα αύτά πρέπει νά σταματήσουν κάπου. Σέ βεβαιώ 
μετενόησα πολύ διότι άνεμίχθην καί έγώ είς αύτάς 
τάς άνοήτους αστειότητας,

ΚΩΣΤΑΣ—Μά γιατί; έξηγήσου καλλίτερα, "Αννα.
ΑΝΝΑ— Σοΰ τό είπα πρό ολίγου. Τό βλέπεις. Ή 

Νίνα πάσχει, άγωνιά μέ τή φάρσα σου αύτή τή κα

θημερινή. Τό κέρδισες τό στοίχημα. Τί άλλο θέλεις;
ΚΩΣΤΑΣ— Θέλω έκεϊνο ποΰ σύ δέν εννοείς,
ΑΝΝΑ— (εξακολουθεί) Ναί Κώστα, έγώ έννοώ 

μόνον ότι ή Νίνα είναι βεβαία πώς υπάρχει κάποια 
Τζούλια άπό τή Ρουμανία, πλούσια,εύμορφη,ή οποία 
σοΰ έχει κινήσει τό ένδιαφέρον. Καί βλέπεις δτι δι’ 
αύτό πονεϊ ή ψυχή της. Έγώ ή όποία άγαπώ πραγ- 
ματικώς τή Νίνα δέν θέλω νή τήν βλέπω νά βασα
νίζεται,

ΚΩΣΤΑΣ— (σοβαρά) Καί μήπως έγώ δέν τήν ά
γαπώ, τήν Νίνα ;

ΑΝΝΑ— (μέ ειρωνεία) ’Ά ! ωραία άγάπη !
ΚΩΣΤΑΣ—Άκουσέ με,"Αννα, Δέν γνωρίζεις σύ, 

φαίνεται, τή ψυχολογία τών γυναικών. "Ενα κορίτσι 
ώσάν τή Νίνα, χαϊδεμένο καί συνειθισμένο εϊς έπιτυ- 
χιες, πρέπει βαθειά νά αίσθανθή τήν άγάπη.Κατ’αύ- 
τόν τόν τρόπο μόνον μπορεί κανείς κοντά της να βα
σίση μιά εύτυχία. Πίστευσέ με δτι μέ αύτό τό παιγνίδι 
δημιουργώ τήν εύτυχία μου. Ή Νίνα τήν άγάπη θά 
τήν αίσθανθή τήν στιγμή ποΰ βλέπει πώς τήν χάνει.

ΑΝΝΑ. -· Μοΰ φαίνεται δτι δέν σκέπτεσαι ορ
θά, Κώστα.

ΚΩΣΤΑΣ— Ν ά σοΰ πώ άκόμη καί κάτι άλλο. Θέ
λω νά ταπεινιόσω ολίγο καί κάποια υπερηφάνεια ποΰ 
διακρίνω είς τόν χαρακτήρα της. Είνετρεις μήνες τώ- 
ρα ποΰ τήν σπουδάζω, διότι τήν άγαπώ, καί αισθά
νομαι δτι δέν είναι δυνατόν πλέον νά ζήσω χωρίς 
αύτή.

ΑΝΝΑ— (κινούσα τήν κεφαλή) 'Ωραία άγάπη!
ΚΩΣΤΑΣ— Ναί, ναί. Έν τούτοις βλέπεις πώς 

κρατώ τόν εαυτόν μου. Καί ένώ αισθάνομαι πώς 
κομματιάζω τήν ψυχή της μέ τής φανταστικές μου 
αγάπες, δέν σταματώ, διότι θέλω δσο μεγάλη είνε ή 
σημερινή πίκρα τής Νίνας, τόσο μεγάλη νά είνε αύ
ριον ή εύτυχία της.

ΑΝΝΑ—Άλλά τάς ιδέας σου αύτάς δέν τάς εγκρίνω 
έγώ Κώστα. "Ενα χαρακτήρα δπως τής Νίνας πρέ
πει νά τόν φοβηθής.

ΚΩΣΤΑΣ— Νά τόν φοβηθώ ; Είς τί ; Καϋμένη 
"Αννα ! Έκείνη ποΰ άγαπά δπως αύτή, θά τά ύπο- 
στή δλα χωρίς γογγυσμό.

ΑΝΝΑ— Ναί. Πιθανόν δλα τά άλλα, δχι δμως 
καί μία αντίζηλον.

ΚΩΣΤΑΣ— Ακριβώς. Έκεΐ θά μετρηθή ή δύνα- 
μις τής άγάπης της.

ΑΝΝΑ— Θέλεις νά σοΰ διηγηθώ ένα επεισόδιο 
τής παιδικής ζωής της διά νά σοΰ δείξω δτι μέ τή 
Νίνα δέν πρέπει νά κάμης τέτοια παιγνίδια,

ΚΩΣΤΑΣ—Ναί, ναί, νά μοΰ τό πής, διότι τό 
ξεύρεις πόσο μέ ενδιαφέρουν αί λεπτομέρειαι τής ζω
ή; της.

Μιά φορά ΑΝΝΑ·— λοιπόν, ή Νίνα είχε ένα κα*  
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ναρινάκι. Τό έλεγε Γουήλ και τό αγαπούσε μέ μιά 
τρελλήάγάπη.Άλλά καί τό καναρινάκι έδειχνε αδυνα
μία διά τήν Νίνα. 'Όταν τήν έβλεπε δέν ήξευρε πώς 
νά δείξη τήν χαρά του. Τήν τσιμπούσε, τήν φιλούσε, 
έτρωγε σχεδόν άπό τό χέρι της, καί δλα αύτά ηύξα- 
ναν τή δική της άγάπη. 'Ένα πρωί δμως ό Στάθης 
πού τό έκαθάριζε ξέχασε τό κλουβί άνοικτό καί τό 
καναρινάκι έφυγε. ΤΙ μαμά τηςποΰ ήξευρε τήν αδυ
ναμία της πρός τό πουλί, έκαμε δτι ήτο δυνατόν 
καί πριν άκόμη ξυπνήση ή Νίνα τό καναρινάκι τό 
ξανάφεραν εις τό κλουβί του. "Αμα έσηκώθη ή Νίνα 
έμαθε άπό τήν μητέρα της τί συνέβη. Χωρίς δισταγ
μό έπήγε τότε στό καναρίνι, άνοιξε τήν πόρτα τού 
κλουβιού καί τό άφήκε νά φύγη. Τήν άλλη ημέρα, 
όταν τήν είδα ήτο άρρωστη. Τήν ήριότησα διατί έ
διωξε τόν Γουήλ άφοΰ τόσο τόν αγαπούσε καί μοΰ 
άπήντησε : 'II άγάπη μου πληγιόθηκε γιατί ήτο ψεύ 
τικη ή δική του. Πονώ φοβερά. Άλλά όχι. Δέν τό 
θέλω πλέον. Αυτός εινε, Κώστα, ό χαρακτήρας τής 
Νίνας. Σ’ άρέσει τώρα νά παίζης ;

ΚΩΣΤΑΣ— Αύτό θέλω νά δοκιμάσω καί έγώ 
Αν μπορη νά συγκράτησή, αύτό σημαίνει δτι μέ ά

γαπά,
ΑΝΝΑ— Μά αύτό νομίζω δτι δέν εΐνε εύκολο. 

Ζητείς πολλά.
ΚΩΣ I ΑΣ— (εγωίσιικά) Γιά μένα τίποτε δέν εί

ναι δύσκολο, ακούσε δμως τώρα μία τελευταία πα- 
ράκλησί μου. Έγώ θά φύγω. Άμα δής τή Νίνα εϊ- 
πέ της μέ κατάλληλο τρόπο δτι έχεις πεισθή δήθεν 
δτι πραγματικά άγαπώ τήν Τζούλια, είπέ τη; άκό
μη δτι σύντομα ή άγάπη αύτή θά καταλήξη...

ΑΝΝΑ— (τόνδιακόπτει) Τί εννοείς!..
ΚΩΣΤΑΣ— Τί εννοώ ; δτι μετ’ ολίγον θά κάμω 

τούς άρραβώνας μου.
ΑΝΝΑ— (προχωρούσα) ’Ά ! δχι! αύτό δέν εινε δυ

νατόν νά τό πώ έγο>.
ΚΩΣΤΑΣ—Πώς παίρνεις δλα είς τό τραγικό, Άν

να. Πρόσεξέ με, σέ παρακαλώ.
ΑΝΝΑ— (μέ θυμό) ’Όχι, Κώστα, δέν θέλω ν’ ά- 

κούσω τίποτε πλέον. Φθάν ι έως εδώ. Μή μέ άναμι- 
γνύεις περισσότερο. Πώς θέλει; νά οοΰ τό πώ ; Δέν 
μοΰ κάμει καρδιά νά βλέπω τή Νίνα ν’ άγωνιά, νά 
πάσχη. (περισσότερο θυμωμένη) ’Έπειτα μού φαίνεται 
οτι αύτά πού κάμεις δέν έχουνε κανένα σκοπό, κανέ
να νόημα. Πίστευσέ με. 'Οπωσδήποτε, εμένα, άφησέ 
με ήσυχη. Κάμε μόνος σου δτι θέλεις.

ΚΩΣΤΑΣ. —Σού υπόσχομαι, Άννα, νά επιστρέφω 
μετ’ ολίγον καί νά τά πώ δλα είς τήν Νίνα. Θά τή5 
εξηγήσω δπως πρέπει τό παιγνίδι μου αύτό. Δώσε 
μου δμως τήν ΰπόσχεσί σου δτι έν τώ μεταξύ θά κά" 
μης αυτό πού σε παρακαλώ. Θά βεβαιώσης τήν Νί-ι 
να δια τους προσεχείς αρραβώνας μου. (τήν πλησίαζε 
καί τήν άναγκαλίζεται) ’Έλα Άννα μου, άδελφοήλα 

μου, μού δίδεις αύτή τήν ύπόσχεσι;
ΑΝΝΑ— Μού υπόσχεσαι καί σύ πώς θά έπιστρέ- 

ψης γρήγωρα;
ΚΩΣΤΑΣ— Ναί, ναί, σού τό υπόσχομαι... "Έ

πειτα από λίγα λεπτά τής ώρα; θά είμαι πάλι ε
δώ. Φαντάσου Άννα τήν στιγμή αύτή. II Νίνα θά 
εΐνε βεβαία δτι έγώ έδωκα τήν καρδιά μου είς άλ
λη. Τό αίσθημά της, ή υπερηφάνεια της άκόμη, θά 
£χη πληγωθή. Τά ωραία της μάτια θά μέ κυττάζουν 
αύτή τήν φορά μέ ταραχή, μέ λύπη, μέ πίκρα, μ- 
θυμό, μέ μίσος ίσως. Ξεύρω δτι δέν θά προφέρη ούς 
τε λέξι, υπερήφανος καθώς εΐνε. Καί έξαφνα χωρίς 
πολλά λόγια, μέ ένα μειδίαμα χαράς καί θριάμβου θά 
τής σφίξω στοργικά τό χέρι, καί θά τής πώ. Σέ έ- 
νίκησα. Θυμάστε τό στοίχημα ; Τό έκέρδισα έγώ, 
σάς έγέλασα. Τζούλια, φλερτ, άρραβιώνες, δλα αύτά 
μόνον είς τήν φαντασία μου ήσαν Αϊ! Άννα δέν θά 
ήτο ωραία ή στιγμή αύτή ; 'Π στιγμή αύτή, πού θά 
λάμψουν έξαφνα άπό χαρά τά μάτια τής Νίνα; :

ΑΝΝΑ— (συγκαταβατικά) Άς γείνη καί αύτό, ά
φοΰ σύ έτσι τό έννοεΐς, άφού τό θέλεις. Θά προτι
μούσα δμως, Κώστα, νά λείπουν δλα αύτά, θά προτι
μούσα νά τής μιλούσες τιόρα. Κάποιο προαίσθημα 
άόριστο μέ άνησυχεΐ. (βλέπει πρός τήν θύρα) Ά ! 
Νά ή Νίνα, έρχεται.

ΚΩΣΤΑΣ— (ζωηρά) ’Όχι, όχι τώρα, Άννα. Κά
με μου τήν χάρι, θέλω καί αύτή τήν τελευταία δο
κιμασία.

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.
(Εισέρχεται ή Νίνα)

ΝΙΝΑ— (πρός τήν Άννα) Άννα μουμέ συγχωρή; 
πού άργησα. ’Έχεις δμως βλέπω συντροφιά τόν α
δελφό σου- (πλησιάζει καί τήν παίρνει άπό τό χέρι) ’Έλα 
τιόρα νά πάμε είς τόν κήπο. Εΐνε τόσο εύμορφα ε
κεί. (ι“έ μιά κίνησι χαριτωμένη περιβάλλει μέ τό χέρι της 
τή μέση τής Άννας καί στρεφομένη πρός τόν απαθή Κώ
στα λέγει μέ δειλία) Έρχεσθε ;

ΚΩΣΤΑΣ— (άφελώς) Θά ήθελα πολύ άλλά...
NINA— (άφίνει τήν Άννα καί προχωρεί πρός αύτόν) 

Δέν άρέσουν λοιπόν είς σάς τά λουλούδια, δέν σάς 
άρέσει νά δήτε εύμορφα τριαντάφυλλα κάτω εις τόν 
κήπο ; (τόν κυττάζει πρός στιγμή μέ άφωνη στοργή καί 
έρωτα) Μήπως βιάζεσθε ;

ΑΝΝΑ.—Άφησέ τον, Νίνα. Οί άνδρες δέν αισθά
νονται καί δέν συγκινούνται άπό τήν λεπτότητα ενός 
ωραίου άνθους.

NINA.— Οί άνδρες ναί’ (τόν ατενίζει) άλλά σείς;
ΚΩΣΤΑΣ.— Πώς; Θέλετε νά κάμω έγιο έξαίρεσι;
NINA.— Ναί’ μού φαίνεται δτι σείς κάμετε έξαί- 

ρεσι.
ΚΩΣΤΑΣ.— Καί δμως ή αδελφή μου σάς δια- 

■ψεύδει.
NINA (μέ παιδικό μορφασμό) Δέν τήν πιστεύω τήν 

Άννα, θέλει νά σάς παραστήση κακόν.

ΑΝΝΑ (μέ σοβαρότητα) — Δυστυχώς ό Κώστας 
είναι κακός.

ΚΩΣΤΑΣ (γελά)
ΝΙΝΑ.— 'Η Άννα δέν τό λέγει σοβαρά. Έπειτα 

έγώ κρίνω τούς άνθρώπους μέ τή δική μου άντίλη- 
ψι, δέν δίδω σημασία ποτέ εις τού; χαρακτηρισμούς 
τών άλλων.

ΑΝΝΑ.— 'Ωραίο αύτό. Καί τόν Ινόστα πώ; τόν 
χαρακτηρίζεις; Πέ μου σέ παρακαλώ Νίνα, θέλω νά σέ 
άκούσω.

ΝΙΝΑ.— Διατί όχι; Νά σάς πώ.
ΚΩΣΤΑΣ.— Θά έπιθύμουν πολύ, ματμαζέλ Νίνα, 

ν ακούσω τον χαρακτηρισμό σας αύτή τή στιγμή, άλ
λά δυστυχώς είμαι τόσον πολύ βιαστικός, έπρεπε νά 
έχω φύγη τοόρα....

ΝΙΝΑ — Πώς; θά φύγετε τιόρα άμέσιος; Διά τό
σο ολίγο λοιπόν ήλθατε κάτω;

ΚΩΣΤΑΣ.— Ναί, ήλθα νά σάς δώ όλίγας στι- 
γμάς μόνον καί νά πώ κάτι τής ’’Αννα; έκ μέρους 
τής Μαμάς, ή οποία εΐνε πολύ λυπημένη διότι δέν 
κατώρθωσε άκόμη νά έλθη νά σάς ευχαρίστηση καί 
αύτή διά τήν φιλοξενία σας πρός τήν ’Άννα καί τάς 
άδελφικάς σας περιποιήσεις.

ΝΙΝΑ (μέ δυσφορία) — Αφήστε τώρα αύτό τό επί
σημο ύφος, Κύριε Κώστα, καί πήτε μας μόνον, θά 
φύγετε τώρα αμέσως; υποθέτω δτι άστειευεσθε.

ΚΩΣΤΑΣ.— Δυστυχώς δέν αστειεύομαι, Ματμα- 
ζέλ. Πρέπει νά φεύγω αμέσως. Λυπούμαι πολύ σάς 
βεβαιώ, διότι δέν μοΰ εΐνε δυνατόν νά μείνω άκόμη 
μέ τήν συντροφιά σας.

ΝΙΝΑ (μέ πείσμα) Δέν πιστεύω νά λυπεϊσθε. Έάν 
σά; ήτο ευχάριστου νά μείνετε, δεν θά έφεύγετε. (αλ_ 
λάσσει τόνον.) Καί ήμουν τόσο ευχαριστημένη απόψε, 
ένόμιζα δτι θά μείνετε καί σείς μαζή μας, δτι θά 
μάς συνωδεύατε έπειτα, τήν ’Άννα καί μένα, κάτω 
είς τήν άκρογαλιά, πού ή βραδεία εινε τόσο μαγευτι
κή. Μή φύγετε λοιπόν.

(Ό Κώστας καί ή Άννα τήν κοιτάζουν μέ μειδίαμα)
ΝΙΝΑ (ένΟαρρυνομένη·) — Μή φύγετε. Μείνετε νά 

απολαύσετε τάς ώραιοτέρα; ώρας τοΰ Φαλήρου άπό
ψε. Εΐνε κρίμα νά φύγετε.

ΑΝΝΑ (γελώσα) — Πολύ ποιητική είσαι άπόψε, 
Νίνα. ’Άφησέ τον σοΰ είπα είναι κακός. Θά έχομε 
μεϊς συντροφιά τήν Μαμά σου καί τον κ. Παύλο. 
Κάποιος έπί τέλους θά μάς συνοδεύση έπειτα είς τήν 
θάλασσα, διά τόν βραδυνό μας περίπατο.

ΚΩΣΤΛΣ(μέ ίλαφρά δυσφορία καί λύπη.) —Καί ένώ 
σείς θά άπολαμβάνετε τήν μαγευτική βραδεία εδώ 
κάτω είς τήν θάλασσα, εγώ θά δοκιμάσω δλη την ζέ
στη τών Αθηνών.

ΝΙΝΑ (μέ τόνο ανήσυχο) — ’Ά! θά μείνετε είς τάς 
Αθήνας άπόψε; Δέν τό κάμετε αύτό συχνά νομίζω.

ΚΩΣΤΑΣ (μέ προσποιητή ταραχή καί διακόπτων τάς 

φράσεις του.)
•— Ναί... έχω μία συνάντησι.. άπόψε...μιά ένδιαφέ- 
ρουσα συνάντησι... Δέν έχω καιρό νά σάς εξηγηθώ., 
θά ήθελα νά σάς πώ κάτι..θά σας έκαμε ϊσως εύχα- 
ρίστησι αύτό... Άλλ’ είμαι βιαστικός, πολύ βιαστι
κός, μέ περιμένουν, πρέπει νά φεύγω, έχω άργήση. 
Ή Άννα ξεύρει’ τής δίδω τήν άδεια νά σάς πή......
(Πρός τήν Άννα) Άννα, μπορείς νά πής δλα είς τήν 
φίλη σου.... Μέ συγχωρεϊτε, σάς άφήνω, au revoir, 
(φεύγει ταχέως)

ΣΚΗΝΗ Ζ.
(Καθ’όλο αύτό τό διάστημα ή Νίνα τόν κυττάζει μέ ά 

φωνή άγωνία.Μόλις φύγη ό Κώστα;, ή Νίνα όρμά πρός την 
Άννα)

ΝΙΝΑ (μέ αγωνία) —’Άννα, πέ μου! Τι σημαίνουν 
αύτά τά λόγια τοΰ άδελφοϋ σου; Διατί πηγαίνει ε
νωρίς είς τάς Αθήνας; Διατί εϊνε τόσο βιαστι
κός; Πέ μου, Άννα.

ΑΝΝΑ (ώ; νά μή εννοεί τήν αγωνία τής Νίνας)—Σοΰ 
τόεΐπα καί άλλοτε, Νίνα’ ό Κιόστας εΐνε ερωτευμένος

ΝΙΝΑ.— Ναί’ μοΰ τό είπες, εΐνε άλήθεια. Άλλά 
δέν έπίστευσα δτι πρόκειται διά κάτι σοβαρό.

ΑΝΝΑ (μέ δισταγμό) — Καί δμως! Φαίνεται νά 
εινε πολύ ερωτευμένος. ’Έχει άλλάξη εντελώς.'II σκέ- 
ψις του εΐνε εις κάθε στιγμή κοντά είς εκείνη........
Είδες πώς έβιάζετο νά φύγη ;

ΝΙΝΑ (μέ αγωνία) — Είς εκείνη., τήν ξένη., ποΰ 
ήλθε τώρα., ποϋ είχε γνωρίση άλλοτε μικρή είς τήν 
Ρουμανία... (ώς μονολογούσα) είς εκείνη ποϋ ήλθε έ
ξαφνα τώρα πάλιέμπρός του... μέ δλα τά θέλγητρα 
ποΰ φέρει μιά μακρυνή άόριστη άνάμνησις.,. μέ δλα 
τά θέλγητρα ποϋ δίδει τό άγνωστον... (στρεφομένη α
πότομα πρός τήν Άννα) Άλλά πέ μου ’Άννα...

ΑΝΝΑ— Ίί θέλεις, Νίνα, νά σοΰ πώ.
ΝΙΝΑ (μέ δισταγμό)— Έπί τέλους τί μέ ενδιαφέ

ρουν αύτά. (μέ αιφνίδια άπόφασι) Άλλ’ δχι! Ό αδελφός 
σου δέν εΐνε ξένος’ θά ήθελα πολύ νά γίνη ευτυχής. 
Πέ μου, ’Άννα, εΐνε αποφασισμένος ύ αδελφό; σου., 
(δέν κατορθώνει νά τελειώση τήν φράσί της).

ΑΝΝΑ (μέ λύπη) — Ναί. Φαίνεται νά έχη λάβη 
τάς Αποφάσεις του. Τήν άγαπά πολύ. Άπό τά λόγια 
ποΰ μοΰ είπε προ ολίγου, ήννόησα δτι άπόψε πηγαί
νει νά μιλήση είς τούς γονείς της. Φαίνεται δτι σύν
τομα, ϊσως αύριον, θά ανταλλάξουν ύπόσχεσι αρρα
βώνων.

ΝΙΝΑ. — (μέ ζωηρόν έπιφώνημα άγωνίας.) Ά'..... 
(Φέρει τά χέρια εις τό πρόσώπο.) (Μικρά σιωπή)

ΝΙΝΑ.— (βραδέως.) 'Υπόσχεσι δι’ αρραβώνας.... . 
(Πρός τήν ’Άννα) Πόση χαρά μοΰ κάμη αύτό, ’Άννα. 
Ό αδελφός σου άρραβωνιασμένος... (Προχωρεί ολίγα 
βήματα καί έπειτα γελά μέ ευθυμία εις τό βάθος τής οποί
ας διακρίνεται ή πικρία της.) Καί δμως έλεγε πώς δέν 
θά νυμφευθή ποτέ χωρίς νά άγαπήση. Άλλ’ ό'χι, τήν 
άγαπά, τήν άγαπά πολύ, δέν εΐνε έτσι, Άννα; 
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(Γελά έντονώτερον) Καί πόσο μυστικά τά έκράτησε ό
λα εως τήν τελευταία στιγμή’ έπίστευε κανείς δτι α
στειεύεται πάντοτε. (Κυττάζει μέ ταραχή γύρω της.) ”Α J 
τουλάχιστον νά είναι, ’Άννα μου, ευτυχής. Δέν ξεύ- 
ρεις πόσο το επιθυμώ, πόσο τύ εύχομαι. Μοΰ είνε 
καί ύ αδελφός σου συμπαθής, δπως καί συ. (Μέ ταχύ
τητα καί περισσότερα ταραχή.) ’Έλα, τώρα, ’Άννα, έλα 
Πάμε είς τύν κήπο. Θέλω νά άναπνεύσω ολίγο. 
(Προχωρεί.) Ά! μιά στιγμή, σέ παρακαλώ’ νά πάρω 
τήν σάρπα μου,θά έχη υγρασία τώρα κάτω.(Προχωρεί) 
ΙΙοΰ έίνε ή Μαμά καί ό Παύλος; θά είνε πιστεύω 
είς τόν κήπο. (Σταματά. Μέ εύΟυμία.) Πάμε, λοιπόν 
’Άννα, πάμε, θά είνε εύμορφα κάτω. (γελά.)

ΑΝΝΑ.— Σέ περιμένω, Νίνα.
NINA.— Πάμε. (Προχωρεί πρός τόν ύκρίβαντα.) Εΐ- 

χα κάπου έδώ άφήση την σάρπα μου. Ποΰ είνε; 
Βλέπει πρός τήν εικόνα έπί τοΰ όκρίβαντος.) ’Ά! αυτά 
τά τριαντάφυλλα πότε θά τά τελειώσω; Τόσαις ήμέ- 
ραιςτώρα εκεί... (Μέ αίφνηδία άπόφασι.) αγαπητή μου, 
’Άννα, κάμε μου μΐά χάρι, πήγαινε είς τόν κήπο μό
νη, δέν θά αργήσω πολύ νά έλθω καί έγώ’ έχω αυτή 
τήν στιγμή τήν έπιθυμία νά έργασθώ ολίγο, νά τε
λειώσω αυτά εκεί τά τριαντάφυλλα. Κάμε μου τήν 
χάρι, μέ συγχωρεΐς.

ΑΝΝΑ.— Νά έργασθής τώρα; Νά μείνης μόνη έ
δώ μέαύτά τά ψεύτικα τριαντάφυλλα, έν ώ κάτω θά 
είνε τόσο ωραία τιάραάνάμεσα είς τής άνθισμέναις 
τριανταφυλλιαΐς. ’ Ελα πάμε είς τον κήπο, Νίνα. ’Έ
χεις αύριο καιρό διά τήν ζωγραφική σου.

ΝΙΝΑ.— Σέ παρακαλώ, ’Άννα. Μή έπιμένης. "Α
φησε με έδώ μόνη. (Μέ ελαφρά συγκίνησι.) ’Άφησε με 
μόνη. (Μέ ζωηρότερα συγκίνησι.) Αισθάνομαι αυτή τήν 
ώρα έπιθυμία είς αυτά έκεί τά τριαντάφυλλα.....
(μέ αϋξάνουσα συγκίνησι).. ποϋ τά ήρχισα όλίγαις ήμέ- 
ραις πριν... (Με μάτια υγρά απωθεί παρακλητικά τήν Άν
να πρός τήν έξοδο) Πήγαινε, ’Άννα, άφησέ με ύλίγο 
μόνη. (Ή Άννα έξέρχεται μέ στενοχώρια.)

ΣΚΗΝΗ Η.

ΝΙΝΑ.— (προχωρεί πρός τόν ύκρίβαντα. Φέρει τά δύο 
Ή χέρια είς τό κεφάλι καί κλείει τά ιιάτια.Μένει είς αύτή 

τή στάσι όλίγας στιγμάς. “Επειτα ανοίγει τά μάτια κα; 
κυττάζει τριγύρω της άφηρηιιένη.Πλησιάζει πρός τήν εικόνα 
παίρνει τό πινέλο καί αρχίζει νά ζωγραφίζη μέ πυρετώδεις 
κινήσεις. Μετά δύο-τρείς πινελιές σταματά καί λέγει μέ 
πείσμα) ’Όχι δέν είνε αυτά τά τριαντάφυλλα ποΰ θέ
λω, δέν είνε αυτά, (μέ τό πινέλο αρχίζει νά τά σβύνη 
μέ άτάκτους κινήσεις, καί αφού έξηφάνισε κάθε ίχνος αυ

τών, πετά τό πινέλο.ρίπτεται είς ένα κάθισμα,κλαίει μέ λυ
γμούς ένώ συμπλέκει τά χέρια, καί λέγει;) ’Άχ ! δέν ξεύ 
ρω νά ζωγραφίζω, δέν είχαν καμμιά έκφρασι αύτά- 
τά τριαντάφυλλα, δέν έλεγαν αύτό ποΰ θέλω. (Μικρή 
σιγή.)

ΣΚΗΝΗ Θ.

(Είς τή μεσαία Ούρα φαίνεται ό Παύλος)
— ΠΑΥΛΟΣ (προχωυών) —Είσαι έδώ Νίνα;
ΝΊΝΑ — (σηκώνει μέ βία τό κεφάλι καί προσπαθεί νά 

φανή ψύχραιμος).
ΠΑΥΛΟΣ (ένψ τήν κυττάζει) — Κλαϊς; Τι έχεις; 

Είσαι άρρωστη; θέλεις νά ψωνάξι» τή μητέρα σου; 
τήν "Αννα;

ΝΙΝΑ —(Σφογγίζει τχ μάτια της καί μέ ένα γέλιο ά- 
τονυ) Μή δίνεις προσοχή κ. Παύλο. Δέν έχω τίποτε. 
Άλλά όχι’ ακούσε. Γιατί νάμή σοΰ τό πώ (ά>ν παίρνει 
άπό τό χέρι) Βλέπεις έδώ; (τού δεικνύει τήν εικόνα)

ΠΑΥΛΟΣ (μέ έκπλη'ξι)— Α! ποΰ είνε τά ώραία- 
τριαντάφυλλα ποΰ είχες έδώ δημιουργήση μέ τόση 
χάρι, μέ τόση ζωή.

ΝΙΝΑ (μέ πολλή συγκίνησι) — Αλλοίμονο! Δέν τά 
ηύρα καλά, δέν ήσαν δπως τά ήθελα καί τά έσβυσα. 
"Οτι είχα δημιουργήση μέ τόσο κόπο μοΰ έφθασε μιά 
στιγμή γιά νατό αφανίσω. Άλλ’ άς μή μιλούμε πλέ
ον δι’ αυτά, (άλλάζει τόνον) 'Η Μαμά ποΰ είνε κ. 
Παύλο;

ΠΑΥΑΟΣ—Είς τόν κήπο. Έπήγε πρό ολίγου καί 
ήΆννα καί θά έχη τιάρα συντροφιά. Έγώ τής άφήκα 
εκεί καί ήλθα νά σέζητήσω’ έχω κάτι νά σοΰ πώ.

(Ή Νίνα δέν δίδει καμμιά προσοχή).
ΠΑΥΑΟΣ (εξακολουθεί) — Κάτι σπουδαίο, Νίνα. 

δέν μού είνε δυνατόν νά τό έχω πλέον μυστικό.
ΝΙΝΑ (ώρηρημένη) Μυστικό, (βυθίζεται πάλι είς τάς 

σκέψεις της)
ΠΑλΆΟΣ.—Τό έμπιστεύθηκα, Νίνα, είς τήν Μη

τέρα σου προηγουμένως καί έκείνη μοΰ συνέστησε 
νά τό πώ καί είς σέ. Θέλεις νά μέ άκούσης, Νίνα;

ΝΙΝΑ (άσυνειδήτως) — Νά ακούσω τό μυστικό 
σου; Ναί, ναί. Νά μοΰ τό πής. Καί υπόσχομαι vet 
φυλάξω τό μυστικό σου.

ΠΑΥΛΟΣ (μέ συγκίνησι) Δέν θέλω νά τό φυλά- 
ξης, θέλω πρό πάντων νά τό άκούσης.

ΝΙΝΑ.— Άλλά σέ ακούω. Πέ μου λοιπόν.
ΠΑΥΑΟΣ (μετά μικρά σιγή) Νίνα, δέν μέ εν

νοείς; Δέν θέλεις νά μέ έννοήσης; Νίνα, σέ αγαπώ !
ΝΙΝΑ (έκπληκτος) — Πώς; Μέ αγαπάς;
ΠΑλΆΟΣ (μέ θερμότητα) Νίνα, άφησέ με νά 

σοΰ άνοίξω τήν καρδιά μου. Νίνα, ακούσε με, πρό- 
σεξέ με. Νίνα, δλα τά ονειροπολήματα τής ζτοής μου 
συγκεντρόνωνται είς τήν δική σου άγάπη, δλοι οί 
πόθοι μου είς ένα μειδίαμά σου. (τής παίρνει τό χέρι 
μέ τρυφερότητα) Νίνα, Πέ μου μιά λέξι, δέχεσαι τήν 
άγάπη μου; (Ή Νίνα σιωπά.)

ΠΑΥΑΟΣ (μέλύπη) —Νίνα, σιωπάς; (με φωνή συγ- 
κινημένη) Νέ αφήνει τόσο άδιάφορη τό αίσθημά μου; 
Ούτε μιά ελπίδα δέν θέλεις νά μοϋ δώσης; Νίνα..

('Η Νίνα σκεπτική εξακολουθεί ντ*.  σιωπά).

ΠΑΥΛΟΣ (σιγά, μέ συγκίνησι) — Είνε τόσο λοι 
πόν άδιάφορη γιά τήν άγάπη ή ψυχή σου, Νίνα;

ΝΙΝΑ (ώς νά έξυπνα άπό κάποιο βύθισμα.) __ Μέ α
γαπάς; (αποφασιστικά) Μέ αγαπάς; (Κάμει δύο-τρία βή. 
ματα σκεπτική καί έξαφνα επιστρέφει πρός τόν Παύλο καί 
τοϋ λέγει.)’ Ακουσέ με. Είσαι ικανός, ΙΙαΰλο, νά ά" 
γαπήσης, μέ δύναμι, μέ πάθος, μέ άφοσίωσι; Είσαι 
κανός νά θερμάνης τήν ψυχή μου; Κύτταξέ με 
(Σταματά.) Κύτταξέ με έδώ. Έγώ δέ« αισθάνομαι τί
ποτε διά κανένα. Αισθάνομαι μόνον αύτή τήν στιγ
μή πεθαμένη τήν καρδιά μου, φευγάτη τήν ψυχή 
μου. Θά είνε τόσο μεγάλη ή άγάπη σου ώστε νά 
ζωντανεύση μέσα μου δ,τι είνε πεθαμένο, νεκρό;

ΠΑΥΛΟΣ — (μέ συγκίνησι μεγάλη, αποφασιστικά.) 

Νίνα, σοΰ τό ορκίζομαι.
ΝΙΝΑ (τόν πλησιάζει περισσότερο καί μέ περισσότερα 

έξαψι.) — θά είνε τόοο θερμή η πνοή σου, θά είνε 
τόσο δυνατή ή άφοσίωσίς σου, ώστε έδώ, έδώ μέσα 
(κτυπά τό στήθος της) είς αυτό τό στήθος τό κενό, 
νά δημιουργήσης τούς παλμούς μιας καινούργιας ζω
ής καί τήν λαχτάρα μιας αληθινής αγάπης;

ΠΑΥΑΟΣ (Μέ τόν αύτό τόνο)— Ναί, Νίνα, σοΰ 
τό υπόσχομαι, σοΰ το ορκίζομαι.

ΝΙΝΑ (Μέ έκφρασι ευτυχίας, μέ πίστι.) —Παύλο, σέ 
πιστεύω, πιστεύω τά μάτια σου αύτή τήν στιγμή 
ποΰ μιλούν πλέον έντονα άπό τά χείλη σου. Αισθά
νομαι τώρα δτι έχω πάλι καρδιά μέσα είς τό στήθος 
μου. Ή άγάπη σου, Παύλο, μοΰ δίδει ζωή αύτή 

τήν στιγμή, είμαι ευτυχής.·..
(Μέ συγκίνησι κλίνει τό κεφάλι εις τό στήθος τοϋ Παύλου.) 

ΠΑΥΑΟΣ __ (Φέρει τά χέρια της είς τά χείλη του καί
ψιθυρίζει;) Νίνα.. Νίνα (έπειτα τήν έναγκαλίζεται στορ

γικά.)

Από τά «Άιιάραντα» τού κ.Γεωρ. Δροσίνη.

ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΜΑΥΡΑ
Μέσ’ στής ζωής μου τόν άγριο τόν χειμώνα 
Τήν καλωσύνη νά φέρετε σ’ εμένα 
Μέ δυό ματιές σας έσεις μπορείτε μόνα, 
Μάτια μου μαΰρα, γλυκά, χαριτωμένα!

Δόστε τό φώς σας στό σκοτισμένο νοΰ μου, 
Δόστε τή φλόγα στά στήθη τά σβυσμένα, 
’Εσείς γενήτε άστέρια τ’ ούρανοΰ μου, 
Μάτια μου μαΰρα, γλυκά, χαριτωμένα!

Σείς φέρετέ μου τήν ευτυχία πίσω, 
Καί κάνετέ με, σάν είστε δακρυσμένα, 
Νά σας πιστέψω κα’- νά σας αγαπήσω 
Μάτια μου μαΰρα, γλυκά, χαριτωμένα !

ΣΚΗΝΗ I.
Είς τήν μεσαία θύρα φαίνονται ή Σοφία, ή Άννα, καί ό 

Κώστας. Εις τήν θέαν τοϋ Παύλου καί τής Νίνας οί όποιοι 
είνε άκόμη είς έναγκαλισμόν, προχωρούν μέ έκπληξι.)

ΣΟΦΙΑ — (προχωρεί καί λέγει πρώτη (ΐειδιώσα) Τδ 
είχα μαντεύση. Δέν υπήρχε καμμία αμφιβολία δτι 
θά συνεννοηθήτε εντελώς.

ΝΙΝΑ— (απομακρύνεται μέ ηρεμία άπό τόν Παύλο 
τύν παίρνει άπό τό χέρι, καί αποτεινόμενη πρός τύν Κώστα 
λέγει;) 2άς παρουσιάζω τόν μνηστήρα μου.

ΚΩΣΤΑΣ— (Προχωρεί κάτωχρος.) Τόν μνηστήρα 

σας;
ΣΟΦΙΑ — (πλησιάζει καί τήν έναγκαλίζεται.) Παιδί 

μου, είμαι ευτυχής.
ΝΙΝΑ— (Παίρνει τόν Παύλο άπό τό χέρι καί λέγει μέ 

μεγάλη νευρικότητα έν ψ προχωρεί.) ’Ελάτε είς τόν κήπο 
Είνε μαγευτική απόψε ή βραδειά. Τό άρωμα τών 
λουλουδιών είνε πλέον θελκτικό, πλέον γλυκύ τοΰ 
κύματος τό νανούρισμα. ’Ελάτε, σάς περιμένω όλους 
εκεί... (Φεύγει μετά τόν Παύλο.)

ΣΚΗΝΗ ΙΑ.
ΣΟΦΙΑ— (παρακολουθεί μειδιώσα) Πόσον είνε ευ

τυχείς! ’Ελάτε, πηγαίνομε καί μεϊς. (Φεύγει καί αύτή).
ΚΩΣΤΑΣ— (Τούς παρακολουθεί μέ βλέμμα έξαλλο. 

Πρός στιγμήν κάμει μία κίνησι άπογνώσεως, ώς νά θέλει 
νά όρμήσΐ], νά συντρίψη τόν Παύλο, άλλ’ έξαφνα μέ συντρι
βή πίπτει είς τόΐδιο κάθισμα, είς τό όποιον έκλαιε πρό ύ- 
λίγου ή Νίνα καί κρύπτει τό κεφάλι μέσα είς,τά χέρια του 
μέ άπελπισία).

ΑΝΝΑ— (Τόν πλησιάζει βραδέως, τόν κυττάζει μέ οί
κτο καί λέγει.) Βλέπεις, Κώστα, βλέπεις πού φέρει ό 
άνδρικός εγωισμός, ποΰ πιστεύει δτι γνωρίζει βαθειά 
τής γυναίκας τήν ψυχή!...

Πίπτει ή αύλαία.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κ ΕΦ ΑΛ ΑΙ ΟΝ Α.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Τοΰ Ίακωόάκη Ρίξου Νερουλού, του οποίου τ'ην 
κωμφδίαν προέταξα έν τώ παρόν*  ι κεφαλαίφ διά 
νά οημειωθή έν όλίγοις ή κατάστασις είς ήν εύρί- 
σκέτο η ελληνική γλώσοα άργομένου τοΰ δεκάτου έν- 
νάτου αιώνος, προηγήθηοαν έν τή ουγγραΐ/ ή θεατρι
κών έργων, ά<// ένός μέν ό Αθανάσιος Χριστ ύπου
λος, άφ ετέρου δέ ό Γ. Ν. Σοΰτσος.

'Ο ’Αθανάσιος Χριστύπουλος έγεννήθη κατά ΛΖά- 
ίον τον 1772 έν Καστόρια της Μακεδονίας έκ πα
τρός ίερέως Ίωάννου, οστις φ εύγων τάς πιέσεις ιών 
Ί'ουρκων,έγκατεστάθη έν Βουκουρεστίφπερίτά 1870. 
9 Εν τή έκεί έλλην. σχολή ής διευθυντής ήτο ό Χεόη ν
ιος, ό Καυοοκαλυβίτης,ό υιός του Αθανάσιος· διήκου- 
οε τά εγκύκλια αύτοΰ μαθήματα, μετά τήν άποπερά- 
κυσιν τών οποίων μετέβη πρώτον μέν εις τήν Βούδαν 
ί νθα έπεδόθη είς τε τήν φιλοσοφίαν καί τήν λατινι
κήν <[ ιλολογίαν, κατόπιν δέ είς ΤΙαδούην ένθα έσπού- 
δασε τήν τε νομικήν καί Ιατρικήν μεθ' ό έπανελθέυν 
είς Βουκουρέστιον, έδιωρίοθη τή συοτάσει τοΰ τότε 
οχολαρχοΰντος Αάμπρου Φωτιάδου διδάσκαλος τών 
τέκνων τοΰ ηγεμονεύοντας 'Αλεξάνδρου Μουρούξη.

«Κατά τήν ιδίαν εποχήν τής ηγεμονίας είς Μολ- 
δόβαν, λέγει ό βιογράφος του (1) κατ' έπίμονον ζή- 
τησιν τοΰ φιλέλληνας ήγεμόνος του έσύνθεσεν ό Χρι- 
οτόπουλος έκ τοΰ προχείρου είς τήν άπλουστέραν ελ
ληνικήν γλώσσαν τό γνωστόν τοΰ Άχιλλέως δράμα 
(2) τό όποιον δι' ηγεμονικής επιταγής πολλάκις είς

(I) Πλήρης καί μακρά βιογραφία τού Χριοτοπούλου εύ· 
ρίσκεται είς τά κατά ro έτος 1853 έν Άθήναις έκδοθέντα : 
«'Ελληνικά άρχαιολογήματα τού Άρχοντας μεγάλου λογο
θέτου κυρίου Άθαν. Χριοτοπούλου.» Έτέραν σύντομον βιο
γραφίαν τού ποιητού έγραψεν έν τώ Έύνικώ ΤΙμερολογίω 
τού 1864 τού Μαρίνου Βρετού ύ Τρ. Μπάρτας καί λεπτομε
ρή τοιαύτην τώ 1880. ό κ. Σ. Δε Βιάζης προτεταγμένην είς 
τά έν Ζάκυνθο) έκδοθέντα ποιήματα τού Χριοτοπούλου. Βιο 
γραφικόν σημείωμα τοΰ ποιητού έγραφεν ό I. Ζερβός έν 
τή έκδόσει τών ποιημάτων τού Χριοτοπούλου ύπό Γ. Φέξη. 
1916.

(2) eO Άχιλλεύς έξεδόΟη τό πρώτον τώ 1805 έν Βιέννη 
παρά τή ’Ιωάννα Σχραίμβιλ. ΕΙτα μετετυπώθη μετά τών 
Λυρικών έν Βιέννη έπίσης τώ 1817 καί 1818. Κατόπιν τώ 
1833 έν Παρισίοις ύπό Ν. Καρατσά μετά τών άλλων του έρ
γων είς δύο τόμους. Έπίσης έν Παρισίοις κατά τό 1811 
καί 1864 έξεδόύησαν τά άνω έργα τού Χριοτοπούλου κατά 
τό χειρόγραφον ίδιοχείρως γεγραμμένον ύπό Χριοτοπούλου 
έν Κω ν] πόλει τώ 1808 δπερ εύρέθη έν Βουκουρεστίω τώ 
1838.

τ'ην πρωτεύουσαν τής Μολδόβας παρεοτάθη (3) λαμ
πρότατα πρός τερπνήν ανάμνηση· τοΰ ήγεμόνος καί 
πρός τέρφιν καί διασκέδαση· τών άρχόντων καί τής 
κοινότητας. Καί οσάκις ιό ηρωικόν καί ηθικόν τοΰτο 
δράμα παρεστάθη εις Ίάσιον πάντοτε ώς νέον έφαί- 
τετο».

Τό μοναδικόν αύ/ό τοΰ Χριοτοπούλου δράμα καί- 
περ έν πολλοίς δεικνύει τό ποιητικόν αύτοΰ τάλαν
του, έάν δέν είχε τ'ην τύχην νά είνε έκ τών πρώτων 
κατά χρονολογικήν σειράν τοΰ X εοελληνικοΰ θεάτρου, 
θά ήτο άπό πολλοΰ λησμονημένοι·, διότι καί άτεχνον 
όλως είνε ύπό θεατρικήν έποφιν άλλά καί πάοης 
δράσεως στερείται. Ούδέ ήδύνατο γενναίοι· τί νά πα- 
ραγάγη έν τώ θεόπρφ ό δικαίως διά τ' αθάνατα αύ
τοΰ λυρικά ποιήματα κληθείς «Χέος 'Ανακρέων» 
καθόσον είχε τήν άτυχίαν νά γεννηθή έν έποχή καθ' 
ην ούτε κοινωνία κατηρτισμένη ίπήρχε πρός ήν Γ ά- 
ποταθή, ούτε γλώσσα κανονική καί ενιαία ήν νά με- 
ταχειριοθή διά νά γείνη άντ ιληπτός είς όλους εκεί
νους πρός την φυχήν τόιν οποίων ώμίλει (4).

Άλλά καί ταΰτα άν είχε τήν ευτυχίαν νά ενρη, 
καί άν ύποτεθή άκόμη οτι είχεν έν έαυτφ τό δαιμό
νιοι· τής δραματογραφίας, τίποτε πάλιν δέν θά κα- 
ττόρθωνεν έν τώ θεάτρφ διότι έστερείτο τής πρακτι
κής προπαρασκευής ήτις άποκτάται έκ τής συχνής 
φοιτήοεως εις τό θέατρον τό όποιον υποτίθεται προΰ
παρχαν ούν τή δραματική ποιήσει άπό πολλοΰ πριν 
ή γεννηθή ό συγγραφεύςδιότι έκτος πάοης συξητή- 
σεως είνε ότι όπου καί οσάκις άνεδείχθησαν δραματι
κοί συγγραφείς άξιοι τοΰ ονόματος αύτοΰ, είχον εύ- 
ρει πάντοτε τούς προγενεστέρους αύτοιν πρό πάντων 
δέ καί θέατρον τό οποίον τούς είχε δημιουργήσει. Ά"-

(3) Έν Ίασίω έδόίίησαν έλάχισταί τινες παραστάσεις 
υπό τών μαθητών τής έκεϊ έλληνικής σχολής.

(!) Ώς όρΟώς παρατηρεί ό Ιάκωβος ΙΙολυλάς «Δύο α
παιτούνται στοιχειώδη προσόντα είς τήν φιλολογικήν γλώσ
σαν νάεΧνάι κανονική, δηλαδή γραμματικώς ώρισμένη. καί 
νά είναι νοητή είς τήν ολομέλειαν τού έθνους- ή έλλειηα; 
και τών δύο τούτων συστατικών είναι γνιόρισμα βαρβαρό
τητας*  η έλλειψις ή τού ένός ή τού άλλου τήν καΟιστάνει ανί
κανον νά έκπληριυση τ!)ν προορισμόν της. τήν έξημέρωσιν 
καί τόν φωτισμόν τής κοινωνίας*  ακανόνιστος, δέν δύναται 
νά χρησιμεύση ούτε είς ακριβή νοημάτων παράστασιν. ούτε 
είς ζωηράν αισθημάτων έκφρασιν*  διάφορος πολύ άπό τήν 
κοινώς όμιλουμένην, δέν αποτείνεται είς τήν καρδίαν. είς 
την αντιληψιν καί είς τήν διάνοιαν τού λαού, καί πάλιν δέν 
δύναται νά μεταδίδη γνώσεις και ιδέας.»—(ΊΙ Φιλολογική 
μας γλώσσα, σελ. 19. Έν Άθήναις 1892.) 

πήρξαν δηλονότι πανιού καί πάντοτε οί πρόδρο- 
μ ο ι άπό τάς άτελείας τών όποίιον κυρίως ώφελή- 
θησαν οί μετ' αυτούς. \ιά νά γείνη ό Αισχύλος καί 
ό Σοφοκλής προϋπήρξεν ό Θέσπις καί ό Φρύνιχος, 
πριν ή έμφανισθή ό μέγας τής ^Αλβιώνος δραματο- 
γράηος, ή Αγγλική σκηνή έτροφοδοτείτο άπό τόν 
Thomas Richards, τόν Cristophor Marlow καί το 
John Lyly πρόδρομοι τοΰ Αέσσιγκ, τοΰ Σίλλερ κα} 
τοΰ Γκαίτε έν Γέρμανία υπήρξαν ό Hans Sachs 
καί ojean Gottshed, πριν ή άνυι/ποθή ή Γαλλική 
σκηνή διάτοΰ Κορνηλίου καί τοΰ Ρακίνα άγ ένός καί 
τοΰ Μολλιέρου άφ' ίτέρου,έπεκράτουναύτής ό Hardy, 
ό Racan καί (ίλλοι, πριν δοξσ.ση τό Ιταλικόν θέ
ατρον ό Γολδόνης προΰπήρξι ν ό Άριόστος καί τούτου 
ό Bibbiena, ό Τοισσίνο και τίλλοι όπιυςε'ιχαντούς σχε
τικούς των προδρόμους ό Άλφιέρη καί ό Μάντη. Εν 
Ισπανία έπίσης, τοΰ Cervantes, τού Lope deVega 

καί τοΰ Calderon da la Barca πρτώπήρξτιν ό Lope 
de Rueda καί ό Jeronimo Bernandez.

'Ο ήμέτερος Χριοτόπουλος, έκτος τοΰ ότι έγεννήθη 
ώς προερέθη, έν έποχή καθ' ήν ούτε έλληνικί] κοινω
νία υπήρχε κατηρτισμένη, άλλά ούδέ καί γλωσσά 
ενιαία ήν μεταχειρίξόμενος θά έγίνετο άπό πάντας 
άντιληπτ^ις, (1) εϊχε καί τό άτύχημα νά μήν έχη

(1) Τοΰτο έννοήσας ό Χρίστόπουλοςδεν έγραφε τό δράμα 
του είς τήν δημώδη γ/.ώσσαν ήν μετά τόσης χάριτος μετε- 
χειρίσϋη είς τά λυρικά του <ίλλ*  είς έτέραν μικτήν και α- 
κανόνιστον. Ό Βιογράφος του όμιλών περί τούτου Αεγει . 
«ή γλώσσα τού δράματος παραβαλλόμενη μ εκείνην τού Λ 
πολογουμένου ’Έρωτος καί τών λοιπών ποιηματίων τού Χρι 
στοπούλου διαφέρει καί κατα τήν λεξίν καί κατά την α/.- 
λην τού λόγου υφήν, καί ενδέχεται διά τούτο να υπόθεση ο 
άκριβής άναγνώστης. δτι ό δραματικός καί τής εποποιίας 
ό ποιητής είναι είς άντίφασιν μέ τόν , ίδιον εαυτόν του 
καί αντιβαίνει είς τάς πρώτάς του άρχας, ως προς την 
γλώσσαν λέγοντας δτι αύτή μέ καιρόν πολυν και ανεπαίσυη 
τως παραλλάζει, ένφ έδώ είς ολίγον χρόνου διάστημά η

ΤΑ ΣΑΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛ0Π01ΛΛΑΣΤ0ΥΜΥΣΤΡΑ

Άψ' ού πέραση κανείς τήν σιδηρόψρακτον πύλην 
των τειχών,τά οποία χωρίζουν τήν άνω απο τήν κάτω 
χώραν τού Μυστρά καί προχο)ρήση διακόσια περίπου 
μέτρα πρός τό εσωτερικόν, ι)α φθάση εις μίαν μεγά- 
λην πλατείαν περικλειομένην άπό τα ερείπια συμ
πλέγματος κολοσσιαίων κτιρίων τά οποία η παρά- 
δο.σις ονομάζει < σαράγια της βασιλοπούλ/»ας ». Ηοία 
εινε ή βασιλοπούλλα αύτή τού θρύλου δέν γνωρίςο- 
μεν ασφαλώς νομίζω όμως ότι δέν η μπορεί νά είνε 
άλλη άπό τήν ώραίαν καί εύπαίδευτον Ελένην, τήν 
κόρην Δημητρίου τού Παλαιολόγου, τελευταίου δεσ
πότου τού Μορέως, τήν οποίαν Μωάμεθ· ό Β ω- 
νόμασε Σουλτάναν. Αύτή ητο η τελευταία Ελληνίς 
πριγκίπισσα πού έστόλισε μέ τήν καλλονήν της καί 
τό πνεύμα της τά αρχοντικά παλατια τών προγονών 
της. Τύ σύμπλεγμα τών κτιρίων σχηματίζει ένα γάμ- 

ουδέ προδρόμους (2) διότι θά ήτο τολμηρόν νά παρα- 
δεγθή τις ότι οι άρχαίοι "Ελληνες δραματογράφοι 
ούς μόνον έν τοίς βιόλίοις έμελέτησε, άν τούς έμε- 
λέτησε, δύνανται ντι θεωρηθώσιν ώς πρόδρομοι τοΰ 
τεωτέρου έλληνικοΰ θεάτρου τοΰ οποίου πας δεσμός 
μετά τοΰ αρχαίου διεκόπη, δι' ούς λόγους θά είδο- 
μεν έν τή εισαγωγή τής παρούσης ιστορίας.

X. I. ΑΑΣΚΑΓ11Σ

παραλλαγή είναι προφανής καί πολλά έπαισδητή. Άλλα 
καύόις προηγουμένως έρρέΟη. τό δράμα τούτο τού ’Αχιλλε- 
ως έγεινε καί έπαραστάϋη έπί τής ηγεμονίας Αλεξάνδρου 
Μουρούξη τού οποίου οί άρχοντες, άν καί σπουδαίοι, ήταν 
δμως συνειύισμένοι νά γράφουν είς τό λεγόμενον μακαρόνι 
κόν ύφος τής Κωνσταντινουπόλεως καί τού Πατριαρχείου, 
καί δέν παρεδέχοντο άγογγύστως ύφήν λόγου άπλήν καί 
παρεκτρεπομένην άπό τήν ίδικήν των (μάλιστα ποοερχομέ- 
νην άπόνέον συνάρχοντά τους, καί μικρόν κατά τόν βαθμόν), 
νομίζοντας τήν άπλήν αυτήν ύφήν μέγα άμάρτηαα, καί πλη 
γήν ύανατηφόρον είς τό ίδικόν τους ύφος τού γράφειν. 
Τά φρονήματα, λοιπόν αύτών ήξεύροντας ό συντάκτης του 
δράματος, καί άποφεύγοντας τήν αιτίαν τού σκανδάλου έ- 
νέδωκε νά παραλλάξη ολίγον τό ύφος τής γλώσσης του, χα- 
ριζόμενος είς τάς καταρριζωμένας προλήφεις τών ύπυλη- 
πτικών αρχόντων τού αύσέντου του. Άλλά διά τούτο δέν 
έγεινε όλιγώτερον γλαφυρός, μήτε τήν εύρροιαν του λόγου 
καί σαφήνειαν έίΐυσίασεν, άλλ*  έφύλαξεν δλας τής ποιήσεως 
τάς χάριτας καί ίΐέλγητρα, μήτε, έπέφερεν είς τό δράμα του 
τίποτε έπιτηδευμένον καί βίαιον διά τήν παραλλαγήν.»

(2) eO lyccn lycvrault (La comedie. σελ. 21 όμιλών 
περί τού Μολιέρου λέγει :Si nous salucns en lui le rival 
heureux d’un Arrtophane.d’un Plante et d’nn Shakes 
pearc, n’est-ce point un peu parcc qu’il cut des prc- 
curscurs utiles, depuis le regnc de Louis XI juscpi’ a 
Pavcnement de Louis XIV ?— ♦

CO Phi leas Lebesgue (La (Irece litterairc d’aujour- 
d’hui σελ. Ol), Paris 1906) άνα<ρέρει ότι ό Ιάκωβος Ραγ- 
καβής «προητοίμασε τήν όδόν είς τον Χριστόπουλον διά 
τών μετ<ιφράσεων τής Φαίδρας, τού Κίνα καί Ζαΐρα;» αί 
όποίαι έν τούτοις έγένοντο δέκα έτη μετά τόν Άχιλλέα (!) 
δπερ άποδεικνύει διά πολλοστήν φοράν, ώς καί αλλαχού 
τής παρούσης ιστορίας γράφω τήν παντελή άγνοιαν τών ξέ
νιον είς τά τής άεατρικής ημών φιλολογίας.

μα έχει δηλαδή δύο πτέρυγας, μίαν ανατολικήν καί 
μίαν βορεινήν, συναντωμένας κατ όςεΐαν ρίλλον γω
νίαν. Αυται αί δύο πτέρυγες περικλείουν μίαν ευρύ
χωρου αυλήν τήν cour d’ honneur τών παλατιών. 
Σήμερον ή αυλή αύτή εινε γεμάτη πέτρες καί κτίρια 
μεταγενέστερα, τουρκικά καί ελληνικά, μεταξύ τών 
οποίων διακρίνυνται τά κάτω μέρη ένός τζαμιού μέ 
τόν μισογκρεμισμένο μιναρέ του. ’Άλλοτε βέβαια σ’ 
αυτό τό μέρος θά ήτον κήπος, τό μεσοκήπιν, όπως 
μάς τό λέγουν οί στίχοι τού Διγενή Ακρίτα. Ανά
μεσα δέ σ’ αυτούς τούς κήπους ποιος ξέρει πόσες φο
ρές ό Ιίλήθων — Γεμιστός καί ύ ‘Ερμόλαος δέν θά 
εξέθεσαν μέ τήν επιτηδευμένη αρχαϊκή τους γλώσσα 
τά φιλοσοφικά τους πλατωνικά δόγματα καί δέν θ’ 
άπεπειράθησαν ματαίως νά επαναφέρουν στον πα- 
ληό αρχαίο δρόμο, στής Αυκούργειες συνήθειες, τό
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Πρός τήν άκρα τής αυλής κοντά 'στην βορεινή 
πτέρυγα εύρίσκεται καί μία κρήνη καμωμένη άπό τόν 
Μανουήλ Καντακουζηνό επίτηδες κοντά στό δρόμο 
ποΰ περνά μέσα άπό τήν αυλή τών παλατιών, γιά 
νά σβύνη τήν δίψα τών οδοιπόρων.

Άπό τής δύο πτέρυγες τών παλατιών πρώτη έκ- 
τίσθηκε ή ανατολική, όπως μπορεί κανείς νά συμπε- 
ράνη όχι μόνο άπό αρχιτεκτονικούς λόγους άλλά καί 
άπό τί] θέσι της, πειό πλεονεκτική άπό τής βορεινής 
ποΰ εϊνε γυρισμένη πρός τά μέσα. 'Η άνατολική εϊνε 
τοποθετημένη κοντά στά τείχη πού ζώνουν τήν άνω 
πόλι τοΰ Μυστρά καί βλέπει πρός τήν κοιλάδα τοΰ 
Ευρώτα καί τής ρόδινες πλαγιές τοΰ Πάρνωνος.

Τό πρώτο διαμέρισμα τής άνατολ. πτέρυγος εϊνε 
μιά μακρυνή αίθουσα μέ δύο πατόηιατα. Τό κάτω 
εϊνε θολωτό καί έχει δύο σειρές παράθυρα μέ τοξω
τά περιθώρια. Στή γενική διάταξι καί στό κτίσιμό 
της ενθυμίζει ή αίθουσα αύτή τή μεγάλη θολωτή 
αίθουσα τοΰ κάστρου ποϋ έκτισε ό Βιλλαρδουΐνος 
’στό Χλουμούτση τής ’Ηλείας. Καί δέν εϊνε διόλου 
άπίθανο νά εϊνε καί τό τμήμα αύτό τοΰ παλατιού 
τοΰ Μυστρά κτισμένο άπό τούς Φράγκους ποΰ έμει
ναν έδώ έως τό 1259.

'Ο δεύτερος όροφος έχει καί αύτός τοξωτά, παρά
θυρα άλλά τό πάτωμά του λείπει όλο καί δέν μπορεί 
κανείς νά τόν έπισκεφθή’ θά διακρίνη μόνο άπό κά
τω στή γωνιά,πήλινους σωλήνες τοποθετημένους’στό 
ύψος τοΰ πατώματος, χρήσιμους γιά νά βγάζουν έ
ξω τά νερά τοΰ καθαρισμού τών δωματίων. Πλάι 
στό μακρό διαμέρισμα ποΰ περιέγραψα φαίνεται νά 
υπήρχε ένας ψηλός πύργος, κοντά εϊς τόν όποιον έ- 
κτίσθηκε μεταγενέστερα ένα τετραώροφο κτίριο πού 
θά περιλάμβανε τούς κοιτώνας τών άρχόντων. 
Κολλητά δέ μέ τούς κΟιτώναςσώζεται ένα πειό μι
κρό κτίριο μέ υπόγειες δεξαμενές, σκεπασμένο μέ 
χαμηλούς θόλους καί εφοδιασμένο μέ μιά ψηλή κα
πνοδόχο’ εΐς τό κτίριο αύτό νομίζω πίΰς μπορεί κα
νείς ν’ αναγνώριση τό λουτρό, τό όποιο φαίνεται ότι 
έχρησιμοποιήθη άργότερα καί άπό τούς Τούρκους’ 
αύτό τουλάχιστολ· άποδεικνύουν τά τουρκικά κοσμή
ματα ποΰ εύρίσκονται γύρω άπό τήν άντυγα τών 
παραθύρων του.

Βορειότερα άπό τό λουτρό έρχεται ένα άλλο ορ
θογώνιο διαμέρισμα διιόροφο, μέ μιά ανοικτή στοά 
εμπρός φέρουσαν θαυμάσιον εξώστην πρός τόν μα
γευτικόν τής Σπάρτης ελαιώνα. Αύτό τό κτίριον νο
μίζω ότι θά περιείχε καί τάς εισόδους τών παλατιών 
τόσον άπό τήν αυλήν όσον καί άπό τό έξω μέρος ποΰ 
έβλεπε πρός τά τείχη, τό μέρος δηλαδή τό όποιον 
ό λαός καλεΐ άκόμη μέ τό παληό του όνομα περίδρο
μο ( = περίπατο) τής βασιλοπούλλας.

Εΐς αύτό δέ τό κτίριο εύρίσκεται είς μίαν τού ά

νω πατώματος γωνίαν καί τό παρεκκλήσιον, τό < εύ- 
κτήριον » όπως τό έλεγαν οί βυζαντινοί. "Ενα μι
κρό παράθυρο ανοιγμένο στον άνατολικό τοίχο τού 
κτιρίου πλατύνεται έσωτερικώς ώστε νά σχηματίση 
κόγχη, άλλη δέ πάλιν κόγχη δεξιά του φέρει άνω ε
πί τοΰ θόλου της τήν εικόνα τής Παναγίας μέ δύο 
εκατέρωθεν αγγέλους, έν φ είς τήν άνατολικήν σφ- 
ζεται άκόμη ή ωχρά εΐκών ένός αγίου ποΰ κρατεί 
μέ τό άριστερό χέρι τό Ευαγγέλιο έν ω μέ τό δεςί 
του εύλογεί.

Σ’ ένα άλλο πλαγινό δωμάτιο τοΰ άνω πατώματος 
διακρίνει κανείς καί τό αποχωρητήριο μέ διάταξι 
εντελώς τουρκική άν καί ή κατασκευή του πρέπει νά 
άναχθή εΐς τούς βυζαντινούς χρόνους.

Μέ τό κτίριο αύτό τελειώναμε τήν περιγραφή τής 
ανατολικής πτέρυγος, τής οποίας τό σχέδιο πάν άλλο 
εϊνε παρά ή πραγματοποίησις μιάς ένιαίας αρχικής 
συλλήψεως, Κάθε νέο κτίριο ποΰ έπέβαλλε ή άνάγκη 
προσεκολλάτο εΐς τά παλαιά χωρίς νά υποτάσσεται 
σ’ ένα γενικό σχέδιο’ γι’ αύτό καί αί προσόψεις τής 
πτέρυγος αύτής πάν άλλο ή αύστηράν παρουσιάζουν 
συμμετρίαν. "Ολως άντιθέτως συμβαίνει εΐς τίγν βό
ρειόν πτέρυγα, τήν πτέρυγα τών Παλαιολόγων περί 
τής οποίας θά κάμωμεν αμέσως λόγον. Τό σχήμα 
της είνε ορθογώνιο, μακρύ καί υψηλό διηρημένο 
σέ δύο ορόφους κατά τό ύψος. Κάτω είς τό ισόγειο 
εϊνε παρατεταγμένα ’στή γραμμή οκτώ στενά καί 
μακρυά θολοσκέπαστα δωμάτια, τής υπηρεσίας βέ
βαια’ καθ’ ένα άπό τά δωμάτια αύτά έχει μία θύρα 
καί ένα παράθυρο ποΰ βλέπουν ’στήν αύλή, καί ένα 
παράθυρο ποΰ έβλεπε ’στο δρόμο ποΰ περνούσε άπό 
πίσω άπό τό παλάτι καί εξυπηρετούσε τήν αύλική,άς 
τήν πούμε έτσι, συνοικία. Τό περίεργο εϊνε ότι καθ’ 
ένα άπό τά οκτώ αύτά ισόγεια δωμάτια εϊχε καί τό 
δικό του τζάκι ποΰ έσχημάτιζε τό κάτω στόμιο μιάς 
πανύψηλης καπνοδόχου. "Ολαι δέ αύταΐ αί καπνο
δόχοι εξέχουν άπό τήν επιφάνεια τού τοίχου καί α
νεβαίνουν έως τήν στέγη τοΰ παλατιού εΐς ύψος 15 
μέτρων. Τί λόγον είχαν αί πολλαί καί μεγάλαι αύτα 
καπνοδόχοι; ’Ίσιος γιά νά θερμαίνουν τούς τοίχους 
τής μεγάλης αιθούσης τοΰ θρόνου ποΰ μόνη αύτή 
κατελάμβανε όλο τό μήκος καί τό πλάτος τής βορει
νής πτέρυγος. Ήτο δέ απαραίτητος ή θέρμανσις έ
νός τόσο μεγάλου (36. 40 χ. 10. 40) χώρου κατά τόν 
χειμώνα διότι τά χιόνια τού Ταϋγέτου πολύ συχνά κα
τεβαίνουν ϊνα έπισκεφθούν καί τόν είς τούς πρόπο- 
δας του ευρισκόμενον Μυστράν.

Ή μεγάλη αίθουσα ποΰ άνέφερα ήτο άναμφιβό- 
λως προωρισμένη διά τάς παρουσιάσεις καί τάς τελε- 
τάς, ήτο ή αίθουσα τοΰ θρόνου τών Παλαιολόγων. 
Είς αύτήν τήν αίθουσαν έδέχθη ό Κωνσταντίνος τά 
συγχαρητήρια τών αύλικών καί τοΰ λαού, μετά τήν 
λειτουργίαν τής άναρρήσεως ποΰ έλαβε χώραν τήν 

6 Ιανουάριου 1419 κάτω εΐς τήν Μητρόπολιν. Τήν 
θέσιν ποΰ εστεκετο ο θρονος τοΰ δεσπότου μάς δεί
χνει μιά κόγχη ευρισκόμενη στό μέσον περίπου τής 
πλευράς ποΰ βλέπει στήν αυλή. Κάτι τρύπες ξύλων 
ανοιγμένες στον τοίχο ακριβώς άπό πάνω άπό τήν 
κόγχη μάς μαρτυρούν πώς άπό πάνω άπό τό θρόνο 
ήταν κατασκευασμένος κάποιος ξύλινος ουρανός ή 
κάτι άλλο στέγασμα ποΰ θά συνεκράτει πλούσια πα
ραπετάσματα. Γύρω γύρω σ’όλη τήν περίμετρο τής 
αιθούσης υπάρχει ένα λίθινο συνεχές κάθισμα’ δέν 
ξέρω άν είνε βυζαντινό ή τουρκικό μεντέρι. ’Άλλα 
δέ πάλι καθίσματα κτιστά υπάρχουν στής ποδιές τών 
κάτω παραθύρων.

ΊΙ είσοδος τής μεγάλης αιθούσης εύρίσκετο στήν 
ανατολικήν πλευρά όπου υπήρχε ένα μεγάλο άνοιγμα 
κλειόμενο μέ συρτά βήλα.

Άπό τόν εσωτερικό διάκοσμο τίποτε πειά δέν σφ- 
ζεται. "Ενα στακτί κονιάμα μεταγενέστερο σκεπάζει 
τώρα τούς τοίχους, ποΰ τόσα χρόνια περιέκλεισαν 
τήν λάμψιν καί τήν πομπώδη μεγαλοπρέπειαν τοΰ 
οίκου τών Παλαιολόγων

Ή εξωτερική όψις τής βορεινής πτέρυγος δέν ήτο 
βέβαια όπως μάς εμφανίζεται σήμερα. Τής μικρές 
καί άκανόνιστες πέτρες ποΰ τήν άπαρτίζουν έκάλυπ- 
τε άλλοτε ύπόλευκον κονιάμα έπί τοΰ οποίου είχαν 
άπομιμηθή άλλην κατασκευήν εύγενεστέραν, τήν ί- 
σόδομον μέ πλίνθους κατά τούς άρήούς, όπως βλέ- 
πομεν εΐς τάς ’Αθηναϊκός καί εις μερικάς εκκλησίας 
τοΰ Μυστρά.

Βεβαίως ή επιφάνεια αυτί] θά ήτο κάπως μονό
τονος. Άλλ’ ή μονοτονία της θά διεκόπτετο άπό τήν 
διπλήν σειράν τών παραθύρων, τών κάτω δρθογω- 
νιών, τών άνω κυκλικών άπό τά όποια άπλετον φιος 
είσήρχετο εις τήν μεγάλην αίθουσαν. Είχαν δε τα 
παράθυρα αύτά — τά κάτω όμως μόνον —- πλαίσια 
πώρινα, άπό τά όποια διετηρήθησαν κομμάτια έν- 
θυμίζοντα μέ τό σχέδιό των τά πλαίσια ύστερογοτ- 
θικών παραθύρων τής βορείου ’Ιταλίας. Καί δέν 
πρέπει βέβαια νά έκπλαγώμεν δι’αύτό αν ένθυμηθώ- 
μεν ότι οί Παλαιολόγοι — Θεόδωρος Α καί Β καί ό 
Κωνσταντίνος—είχον νυμφευθή Ιταλίδας πριγκιπίσ- 
σας τήν Κλεώπαν Μαλατέστα, τήν Βαρθολομαίον 
Ατσαγιόλη, τήν Θεοδώραν Τόκκο — αί οποίαι φυσι

κόν ήτο νά προσεκάλεσαν τεχνίτας ΐταλούς ή νά έ- 
προμήθευσαν εϊς τούς εντοπίους καλλιτέχνας σχέδια 
φερμένα άπό τήν γειτονικήν πατρίδα των.

Αύτά είχαμε νά ποΰμεέδω για τα ΙΙαλατια ποΰ 
στέκουνε βουβά κι’έγκαταλελειμμένα μέσα στήν ερη
μιά τοΰ Ταϋγέτου κι ονειρεύονται τήν παλιά, χρυσή 
τους δόξα.

A. Κ. Ο.

ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑ

κα

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΣ)

Πολύς γίνεται κατ’ αντάς λόγος είς τά 'Άδηνάί- 
οαλονια, προερχόμενος η άνιηχών άπό κρυφομι- 

λήματα, Ανταλλασσόμενα εις τά καφενεία, τά ζαχα
ροπλαστεία ή καί αυτά τά δημόσια χορευτήρια.

Πρόκειται περί μιάς τρομερός άνακαλύψεως, με
γαλύτερος βέβαια άπό τόν τάφον τον Αιγυπτίου βα- 
σιλέως καί μελλονσης τις οϊδε νά έχη πολύ οοβαρω- 
τέρας συνέπειας άπό τόν έκ δήγματος εντόμου ϋάνα- 
τον τον αρχαιοδίφου Κάρναβρον,

Δήγματα, πολύ κινδυνοτδέοτερα δά επακολουθή
σουν, μέλλοντα ν’ άρ ήσόυν πληγάς ανεπούλωτους όχι 
είς έναάρχαιοδίφην άλλά είς πολλούς κάδε άλλο ή 
άρχαιοδίφας καί δήγματα ούχί εντόμων άλλά ζηλο
τυπιών, αί όποϊαι θεωρούνται άπό παδόντας καί άπό 
τούς ποιητάς ώς αί δηλητηριωδέοτεραι ιών έχι- 
δνών.

ΊΙ άνακάλνφις αυτή δέν δά εϊχε καμμίαν οημα- 
οίαν άν οί σύζυγοι τών ’Αθηναίων κυριών ήσαν ό
ποιοι έπρεπε νά εινε ! Επειδή δμως νπάρχουσι 
πολλαί νπρ'ρίαι περί τοΰ εναντίον, ή άνακάλνψις 
εινε οημαντικωτάτη ώς μέλλουοα νάδιαηωτίση ικα
νόν αριθμόν κυριών περί της πίοτεως τών κυρίων

Καί ή άνακάλνη'ΐς άποκιφ άκόμη έπισημοιέραν 
οημαντικότητα ένεκα τής ουμπτώσεώς της μέ τήν 
λνσιν ένός μεγάλου γυναικείου ζητήματος, τήν όποιαν 
άφοΰ έπί ματαϊοτ ώνειροπόληοαν έπί αιώνας αί Αγ- 
γλίδες ομόφυλοί μας, επέτυχαν τέλος πρό όλίγοτν ή- 
μερών νά ιδονν νομοθετούμενου υπό τής ΊΊονλής τών 
Κοινοτήτων, πρώτης διδασκάλου τών ελευθεριών όχι 
μόνον τών άνδρικών άλλά καί τών γυναικείων.

’.4λζ’ άς έλθωμεν πρώτον είς τήν άνακάλυψιν. 
’Ανεκαλύφθη, λέγει, άρχεϊον ουλλεχδέν υπό έπιμε- 
λεοτάτης καί προοεκτικωτάτης μυστικής αστυνομίας 
δΤ άλλους μέν σκοπούς, άλλά διεκτραγωδούν τά έρ
γα καί τάς ημέρας πεντακοοίων τόσονν άρρέντον συ
ζύγων, τής άνωτέρας κοινωνίας, τί έκαμαν, ποϋ υ
πήγαν, μέ ποιον ώμίλησαν, έπί μακρόν διάστημα 
χρόνον καί μέχρι τοϋ ελάχιστου των βήματος, τής
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έλαχίστης των λεπτομέρειας. Ένα είδος τακτικού η

μερολογίου, όπως έκείνα τά όποία έγράφομεν μα- 

θητεύουοαι είς τό παρθεναγωγείου. Άλλά έκείνα 

μέν τόσον άϋώα ήσαν, ίόοτε τά έδίδομεν είς τάς δι- 

δασκαλίσσας μας νά τά διορθώνουν διά νά κάμοτμεν 

τήν φιγούράν μας έπειτα είς τό σπίτι διά την ώραίαν 
ϊκθεοιν τών ιδεών μας. Ταϋτα δέ γραφένπα ύπό 
ξένης καί ονχί ευμενούς χειρός ποιος ήξεύρει τί 

διηγούνται, πόσα μυστικά καί κρύφια, τά όποία πε- 

ρτεοχόμενα είς γνώσιν τών πεντακοσΐων κυριών, αι

ώνες άντιβτοιχονοί πρός τους πεντακοοίους συζύ

γους, ποιος ήξεύρει πάλιν τί τρικυμίας θά εγείρουν, 

τί κεραυνούς θά εξακοντίσουν, τί χαλασμόν κόσμων 

θά επιφέρουν, πόσα διαζύγια θά προκαλέοουν η του

λάχιστον πόσα δήγματα αγριότερα καί κινδννωδέοτε- 

ρα άπό τό έντομον τού μακαρίτου Κάρναβρον !
★ * *

Εγάτ προοωπικώς ούδέν πιύράπονον ούδεμίαν υ

ποψίαν τρέφω κατά τοϋ συζύγου μου. Είνε κυριολε- 
κτικώς άγγελος. Τό αύτό δέ τό)' ηκουσα νά λέγη συ
χνότατα καί δι’ εμέ. Στόμα έχει καί μιλιά δέν έχει 
κατά την παροιμίαν. Καί ένώ επίσης... ’\4r δέν 
ήμουν ηναγκασμένη νά γράψω μέ ψευδώνυμον θά 
έπεκΰρωνε τούς λόγους όποιος μάς γνωρίζει. Άλλ’ 
ακριβώς δθ αύτό δέν υπογράφω διότι φοβούμαι την 
βασκανίαυ. Κτυπώ ξύλου. \4χλά φαντάζεσθε τί θά 
έκτυπων άν τυχόν καί έπιπτεν είς χείρας μου τό πε
ρίφημου άνακαλυφθέν αρχείου καί ε'ύρισκον είς αύτό 
τό όνομα τού συζύγου μου. . . δέν τολμώ νά προχω
ρήσω είς άλλας σκέψεις, μή τυχόν καί αύται γεννή
σουν υποψίας συκοφαντικός διά τόν άγγελόν μου. 
θά έπροτίμων νά έμάνθανεν αύθρς κακόν δι’ εμέ 
παρά έγότ δι’ αύτόν !

* ★ *
Καί τιάρα ας σχετίσωμεν τά πιθανά αποτελέσματα 

τής ελληνικής άνακαλύψετος, άν αυτή πεοιέλθη είς 
γνώσιν μας καθ’ όλας αυτής τάς λεπτομέρειας, πράγ
μα πολύ αμφίβολον, διότι άνδρες είνε δυστυχώς οί 
κρατούντες καί ό φόβος φυλάττει τά έρημα... "*4ς  
τ'ά σχετίσωμεν πρός τά πρακτικά μιας περίφημου 
ουνεδριάσεως τής ’Αγγλικής Βουλής, λαβούσης χώ
ραν πρό τρίτον εβδομάδων καί λυοάσης διά τήν Αγ
γλίαν τουλάχιστον τό άκανθωδέοτερον τών γυναι
κείων ζητημάτων,

Δέν πρόκειται ούτε περί τής όνειοοπολουμένης 
χε ιραφειήσεως ήτις καί ανευ περιττών νόμων συνε- 
τελέσθη ήδη είς τάς πλείστας τής οικουμένης χιόρας, 
ούτε περί τοϋ έπιδιωκομέτου δικαιώματος τής ψή

φου, τό οποίον άνευθύνως μάλιστα διαχειροζόμεθα 
ψηφίζουοαι διά τών συζύγων μας. Διότι βέβαια δέν 
φ αντάζεσθε ότι θά έπέτρεπα ποτέ είς τόν ίδικόν μου 
νά ψηφ ίζι/ άλλους παρά εκείνους τούς όποιους θέλω 
έγώ !

Πρόκειται περί τοΰ καταλογισμού τής απιστίας ώς 

εγκλήματος εξίσου είς τόν άνδρα όσον καί είς τήν 
γυναίκα.

Δέν γνωρίζοτ άν ήτο άγαμος ό όποβαλιον τήν πρό- 
τασιν ’Άγγλος βουλευτής. ’Επί ώρας ολοκλήρους 
έν τούτοις ή Βουλή έτρεμε άπό τάς βροντάς καί 
τούς κεραυνούς τών άντιθέτων. Τό θαυμάσιοι' άγγλι- 
κόν χιούμορ έφερε στιγμιαίας αιθρίας, άλλά οί σύ
ζυγοι δέν εννοούσαν κατ’ ούδένα λόγον νά παραδε- 
χθώοι τό ρητόν : «ο σύ μισείς, έτέρτρ μή ποίησης». 
’Εννοούσαν ή απιστία των νά θεωρείται ώς σκέρτσο 
καί ή απιστία τών γυναικών των ώς έγκλημα έοχά- 
της προδοσίας.. Τό τί έλέχθη καί τί νπενοήθη κατά 
τήν συνεδρίαση· ταύτην δέν περιγράφεται. Οί γέ
λωτες ενίοτε διεσταυροϋντο μέ κεραυνούς καί οί 
προτεινόμενοι γρόνθοι μέ ειρωνικά χαμόλεγα.

Άλλ’ επί τών θεωρείων ήγρύπνει ή γυνή, Μήτηρ, 
σύζυγος, άδελφή, κόρη, αδιάφορου. Ήγρύπνει καί 
έξήλεγχε. Καί τό βλέμμά των έβάρυνε είτε επί τών 
ταλαντευόμενων ανδρικών συνειδήσεων, είτε επί 
τών ενόχων, είτε επί τών αθώων. Καί ήλθε μία 
■ιτιγιιή καθ’ ήν μία ολόκληρος Βουλή, τόσοι άνδρες 
γέροντες, μεσόκοποι., νέοι έσκέφθησαν άν θά τοϊς 
έπετρέπετο νά έπιστρέη’ουυ είς τάς προσφ ιλείς των 
home είς τό μέγαρο)' ή τό σπιτάκι των, ή αν θά 
ε'ύρισκον τήν θύραν των κλειστήν καί θά μετεβάλ- 
λοντο είς πρόσφυγας ή άλήτας.

* * 
*

■ Τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας εξάγω έκ τηλε- 
γραη ήματος, όπερ εστάλη αυθημερόν είς όλας τάς 
πόλεις τοΰ κόσμου καί αντήχησε χαρμοούνως είς κά
θε γυναικείαν καρδίαν.

«Σήμερον έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων έψηφί- 
σθη διά καταπληκτικής πλειοφ’ηφίας νομοοχέδιον κα
ταλόγιζαν τήν απιστίαν τοΰ συζύγου ώς ϊσην πρός 
τήν τής συζύγου».

Εύχομαι είλικρι.νώς ή έν Άθήναις άνακάλυψις 
τού μυστικού αρχείου νά μή άποκαλύψη απιστίας ικα
νός νά προκαλέσοισι τήν παρασκευήν παρομοίου νομο
σχεδίου. Έάν όμως. . . άς τρέμωοιν οί ένοχοι !

θά έπανέλθω δριμυτέρα.

ΣΥΛΒΙΛ

ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓβΝΙΣΜΟΙ

εΝτκχ ποιΗίΉς*
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μέ μία απλή άλ,λά δεμένη δημοτική φφρασεολο
γία καί μέ μιάν απλή άλλά ήρωϊκή διαταγή παραδί- 
δει ή μάννα στό παιδί τ’ άρματα τού πατέρα του καί 
τού λέγει : όπου άκούσΐ]ς νά βογγούν τά κυπαρίσσια, 
ρίξε γιά μνημόσυνο τοΰ πατέρα σου ένα βόλι, πού θ’ 
άποτελέση τόν φοίκτον όρκον, ότι θά ήσαι άνιάξιος 
γυιός του καί τά άλλα φύλαξέ τα γιίι τόν εχθρό. Τέ
τοια /ιεγαλειτόδη προπομπή κάνει ή μητέρα στό γυιό 
τοΰ άνδρα της τοΰ άφέντη της. Κατά τι ενα άλλο δημο- 
μοτικό τραγούδι θά ήταν άνώτερο άπ’ αύτό τό ώραίο 
ποίημα τοΰ κ. Σπεράντοα;. . ..

Η ΛΥΓΕΡΗ
Καί πειό πριότα νά περιγραφή κανείς καί γιά πειό 

να μιλήση ; Δημοτικά τραγούδια όλα, άλλά αληθινά, 
άξια νά περάσουν στή σειρά τών άλλων ποϋ κατά 
παράδοσιν μάς έφθασαν καί σήμερα.

Τό τραγούδι αύτό δέν δέχεται καμμιά ερμηνεία. 
Εινε τόσο διαυγές, τόσο γλυκό, τόσο τραγουδιστό, 
είκονίζει τόσο ώραϊα τήν όμορφη λυγερή, πού νομί
ζει κανείς πιός τήν βλέπει μπροστά τον, νά καμαρώ- 
]■)] καί ν’ άπαντά μέ χάρι καί άκκισμούς στήν μάννα 
•της, βέβαια γιά τήν επίδραση τής ομορφιάς της στό 
λεβέντη που θάλθη νά τήν πάρη καί ν’ άποχτήση τούς 
νέους λεβέντες τής φυλής. Τούς λεβέντες ποΰ θα 
τρομάξουν τόν εχθρό, πολεμώντας γιά την ελευθερία 
τους καί γιά τήν σκλαβωμένη πατρίδα τους. Αύτη 
θά γείνι] ή αγάπη πού θά τόν μεθά καί θα! τοΰ δωση 
νάαίσθανθή τή χαρά τής Ζωής καί τόν Πόθο τής 
’Ελευθερίάς. Διότι ποιος είνε εκείνος πού δέν έπό- 
θησε τί/r ελευθερίάν, όταν αίσθανθηκε τη χαρα τής 
ζωής σ’ όλη τ»/ς τιμ· αίγλη καί σ όλη την μεθυστικο- 
τητά της ; ·.

ΤΟ ΦΙΛΙ
Τό είδε τό φιλί τής κόρης ή αυγή και τό πήρε γιά 

τοιαντάφυλλο κόκκινο, άλλ<ι το είδαν και οι γειιονοι 
καί τ’ άδέλφ ια καί ξαδέλφια καί πήραν τό δρόμο γιά 
νά παν νά σκοτώσουν τόν αγαπητικό.

Πειό χαριτωμένο καί πειό βαθύ ποίημα είνε δυ
νατόν νά γραφή ; ’Έχει όλη τή βαθύτητα τών κοι- 
νωνιπώνν προλήψεων βαθυστόχαστα νοιωμένη άπό τόν 
άγαπητικό τής κόρης. Το φ ιλί το θέλει τίμιο χωρίς 

ντροπή. ________ _ j.

ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟΣ
’Έτσι μΛ παλώ Γαλλική παροιμία, περιγράφει 

τήν άνθρώπινη ψυχή, ποϋ δέν ξεχνά ποτέ τήν παλιά 
της άγάπη. Τίποτε καινούργιο δέν μπορεί νά τρα- 
6ήξΐ] τόν ερωτευμένο. "Οπου κι’ αν βρεθή, ό,τι καί 
άν τού διόσουν, κι’ όλα τά άγαθά τοΰ κόσμου άκόμη, 
καί μάγισσα μέ τις ομορφ ιές της, δέν μπορούν νά 
τόν τραβήξουν.

■— Τώρα νερό τοΰ δίνουν φαρμακώνεται, κρασί 
τοϋ δίνουν, πίνει, γίνεται φωτιά'' ψωμί τοϋ δίνουν 
τρώγει, θανατώνεται· ιού λένε τώνομάή σου κι’ άνα-. 
οταίνεται.

ΞΕΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ
Κάθε τραγούδι τοΰ κ. Σπεράντοα είνε καί μιά τρα- 

γφδία. Είς δέ τά δημοτικά του έξέλεξεν ώς θέ
ματα τά κατ’ εξοχήν άγαπητά στόν Ελληνικό λαό. 
Ή θά έξυμνήση τήν λεβεντιά, πού τόσο βαθειά τήν 
αισθάνεται ό Ελληνικός λαός, ή θά τραγουδήση τί))' 
άγάπη πού είνε γιά τό Ρωμιό τό μεράκι του.

’Έτσι καί ό ξένος διαβάτης συναπαντά μιά. όμορ
η,η κοπέλλα καί θέλει νά τή πάρη μαζύ του, άλλ’ αυ
τή περήφανη γιά τήν άγάπη της, δέν τοΰ αποκρύπτει 
ότι είνε φ ιλημένη. Καί ούτε πλούτη τήν, συγκινοϋν, 
ούτε ή συμπόνια τοϋ διαβάτη, ούτε καί ή άγάπη 
του. Καί γιά νά τοΰ άποκόηη] κάθε ελπίδα τοΰ άπαν
τά περήφανα καί άλύγιστα, όταν τής λξ,γη ότι κεντά 
τήν καρδιά του καί θέλει νά τής δώοη τό κέντημα 
γιά νυφικό.

— Ξένε μου, διάβαινε, κι’ έγώ κεντιό τά σάβανά 

ftov.
ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ Η ΜΑΝΝΑ

Σέρνει τοΰ χάρου ή μάννα τό τραγούδι της γιατί 
τραγούδι είνε τό μυρολόϊ καί τΐό σέρνει, όπως ό πρω- 
τοχορευτής σέρνει τό χορό του. Τραγόυδεί ή μάννα 
τοΰ Χάρου, όταν τό καντήλι κλαίει θλιβερά στοΰ νε
κρού τή θέσι, ιόοπου νά σβύσΐ]. Καί λέγει οτσί’ς άλ
λους, νά μή κλαίνε τούς νεκρούς μέ δάκρυα^ γιατί 
αύτά γίνονται βαρεία αλυσίδα ασήκωτη στό λαιμό 
τους, γιατί καί ή γή, όπου είνε θαμμένοι ξεφαίνεται 
και δέν βγάζει πειά λουλούδια.

Νομίζει κανείς πώ>ς όντως ακούει τή μεγάλη φωνή 
τοΰ Θεού νά λέγη, ότι μετά τόν θάνατον έρχεται ή 
Ζωή καί ότι τό παν οφείλει ν’ άκολουθήση τό δράμα 
τής Δημιουργίας. Ζ. ΜΑΚΡΗΣ
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ΑΠΟ ΤΡΑΓύΥΔΙΑ ICY ΣΥ6ΑΜΠ0Y^ TCY K. ΚΩΣΤΑ A GAΝΑΣΙΑΔΗ

Τό πληγωμένο "Ονειρο

Τά όλολευχα φτερά του τά ξεδίπλωσε 
Και στο γαλάζιο πέταξε ουρανό, 
Βαθιά άπό τήν ψυχή μου μέσα τ”Όνειρο 
Παρθ ενικό χι’άνέγγιχτο κι’ αγνό.

Μά ό κόσμο; ό ζηλιάρης τό κυνήγησε, 
Τό μάτωσε, τύ πλήγωσε βαριά, 
Καί μέ φτερά σπασμένα ξαναγυρισε 
Καί στήν ψυχή μου κρύφτηκε βαθιά.

Χωρισμός.

'Απλώνουν στις άντένε; οί ναύτες μάνι μάνι 
ι Τά κάτασπρα πανιά,

Καί τί) καράβι αγάλια βγαίνει άπό τό λιμάνι, 
— “Ωρα καλή παιδιά

“Ωρα καλή φωνάζουν μέ πικραμένα χείλια,
Κοπέλες στό γιαλό, 

Καί χαιρετούν τους ναύτες μέ τ’ άσπρα των μαντίλια 
— Ταξίδι σας καλό !

Τό κάτασπρο καράβι σιγά, σιγά μικραίνει
Μές στή θολή ματιά,

Κι’ ή πικροκυματούσα, ποϋ ανάμεσα τους μπαίνει, 
Γίνεται π ιό πλατεία

Καί χάνεται σέ λίγο στής θάλασσας τήν άκρια
Τό π ιό ψηλό πανί

Στών κοριτσιίόν τά μάτια γυαλίζουνε τά δάκρυα 
Καί πνίγεται ή φωνή.

θλιμμένος έρωτας

Γιατί, καινούριε μου έρωτα, στούς άλλου; νά μή 
[μοιάζει;

Γιατί θλιμμένος ν άρχινάς αντί χαρά νά φέρνεις, 
Κι’ αντί σά μιά τή; άνοιξη; αυγούλα νά χαράζη;
Σά δείλι χημωνιάτικο γνέφη μαζή σου σέρνεις;

Φτωχέ, βαραίνει απάνω σου παλαιών έριότων γνώση 
Καί τά μαγνάδια πούπλεξαν οί πίκραις του; ιό; τιάρα 
Φτωχέ καινούριε μου έρωτα, σ’έχουνε σαβανώση. 
Καί δέονται δλ’ οί πόθοι μου τοΰλυτριομοΰ τήν ώρα.

Χινόπωρο

Βρέχει μονότονα σιγαλά, 
Τά φύλλα πέφτουν κιτρινιασμένα. 
Μά δέν άκούγονται τ’ απαλά, 
Τά βήματά της τ’ αγαπημένα.

Μέ τά φιλιά της καί τά τραγούδια 
Δέ θά ξανάρθει νά μέ μεθήσει 
Θλιμμένα γέρνουν καί τά λουλούδια 
Ποΰ τή φωλιά μας είχα στολίσει'

Περνούν οί όίρες, ήρθε τό βράδυ 
— Άκόμη θάταν εδώ, δική μου — 
Βαρύ ξαπλώνεται τό σκοτάδι 
Γύρω στή πόλη καί στή ψυχή μου.

Βρέχει μονότονα σιγαλά, 
Τά φύλλα πέφτουν κιτρινισμένα. 
Μά δέν άκούγονται τ’ απαλά 
Τά βήματά της τ’ αγαπημένα.

Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΧ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣ1Σ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ!

— 0 Μαϊος θεοιρείται συνήθως ό τελευ
ταίος μήν τής μουσικής μας περιόδου. Διά τού
το ίσως κα’. τόν μήνα αύτόν έδόθησαν τόσαι πολλά’ 
συναυλία: είς τά Ωδεία, είς τά διάφορα θέατρα, κα’. 
είς τάς αίθούσας τών κινηματογράφων. Από τής στή
λης αύτής θά όμιλήσωμεν διά τάς κυριωτέρας έξ αύ
τών. Άρχίζομεν άπό τή Συναυλία τής Κας Μίχα 
κα’. Δεσποινίδος Μαρκέτου ή οποία έδόθη είς τό Ελ
ληνικόν ’Ωδεϊον. Το πρόγραμμα περιελάμβανε έξαι- 
ρετικώς ένδιαφερούσας συνθέσεις διά βιολί καί πιά
νο συγχρόνων συνθετών. Τήν Σονάταν είς τό μινέρ 
τού Λεκλαίρ, τήν Σουίταν τοΰ Σίντιγκ, τήν Σονάταν 
είς τό ντιέζ μινέρ τοΰ ντέ Μπρεβίλλ κα*.  «τό χειμω
νιάτικο Βράδυ» τοΰ Πυνιό.

Ή έκτέλεσις υπήρξε σχεδόν άψογος. Ή Δις Μαρ
κέτου εΐνε καθηγήτρια τοΰ βιολιού είς τό Ελληνικόν 
Ωδ εϊον καί ύπήρξε μαθήτρια τοΰ κ. Σοΰλτσε. όπως 
•ή άδελφή της, ή κ. Μίχα, έμαθήτευσεν είς τή Μου
σική ’Ακαδημίαν τοΰ Μονάχου, καί ύπήρξε μαθήτρια 
τοΰ φημισμένου καθηγητοΰ τοΰ πιάνου, τοΰ Τσίλχερ.

Έπαναλαμβάνομεν, ή έκτέλεσις δλων τών έργων 
ήτο άψογος. ’Ιδιαιτέραν δμως αΐσθησιν άφήκεν ή 
< Γκαβόττ» τής Σονάτας τοΰ Αεκλαίρ, είς τήν οποί
αν αί δύο έκλεκταί καλλιτέχνιδες άπέδωκαν δλον 
τό λεπτό αίσθημα κα’ τόν μεγαλειώδη παλμόν τής 
έμπνεύσεως τοΰ ξένου καλλιτέχνου.

’Επίσης μία καλή Συναυλία ήτο ή διοργανωθεΐσα 
είς τά ’Ολύμπια, πρός τιμήν τοΰ γάλλου μουσουργού 
Καίσαρος Φράνκ, κα’. δοθεΐσα ύπέρ τών θυμάτων τοΰ 
Σαρωνικοΰ. Ή ’Ορχήστρα κα’. ό κ. Νοντέν έξετέλε- 
σαν άπαραμίλλως τήν Συμφωνίαν καί τάςλ'αΓΪαίίοηβ 
Symphoniques, τά άναμφισβήτητα αύτά μεγαλουρ- 
γήματα τοΰ Φράνκ.

’Επίσης ή κατακλείς τής Συναυλίας μέ τόν Κατα
ραμένο Κυνηγό», ήτο έκλογή ή όποια προσηρμόζετο 
τελείως είς τήν δλη συναυλία.

Ή Δεκάτη "Εκτη λαϊκή Συναυλία δέν ήτο ίσως 
άνταξία τών προηγουμένων. Έξαίρεσιν έκαμε βεδαί- 
ως ή έμφάνισις τοΰ κ. Μπόταση ό όποιος κατεχειρο- 
κροήθη είς τήν άριαν τοΰ «Τανχάουζερ» καί περισ
σότερον είς τά Ελληνικά Τραγούδια, καί τόν άπα- 
ράμιλλον Γέρω Δήμο».

Εκλεκτό καί μουσικώς άρτιο ήτο κα’. τό πρό
γραμμα τής Συναυλίας τοΰ κ. Α. Παπαδημητρίου, 
τοΰ γνωστού Βιολοντσελίστα.Τήν Σονάταν τοΰ Σαίν 
Σάνς συνώδευσε είς τό πιάνο ο κ. Φαραντάτος

Είς τό Έλλ. Ωδεϊον έδωκε κα’. ό κ. Καλομοίρης 
τήν Συναυλίαν του. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθή τό 
τραγούδι τής Δος Γεννάδη, ή οποία έψαλεν έξη δη
μώδη Ελληνικά άσματα διασκευασμένα ύπό τοΰ κ. 
Καλομοίρη.

Μετ’ ολίγον συμπληροϋται έκατονταετηρ’.ς άφ’ 
ής έγράφη ύπό τοΰ ΣολωμοΟ ό "Υμνος προς τήν Ε
λευθερία καί έτονίσθη ύπό τού Μαντζάρου.

Ή Ιστορική καί ’Εθνολογική έταιρεία, πρόκει
ται νά έορτάση τήν έκατονταετηρίδα αύτήν,διά τής 
έκτελέσεως ύπό μεγάλης ορχήστρας καί χωρωδίας 
ολοκλήρου τοΰ Ύμνου τοΰ Μαντζάρου.

ΤΙ ιδέα είναι άσφαλώς άπό τάς πλέον έπιτυχεϊς. 
Άς έλπίσωμεν δτι ή σοβαρότης τοΰ σωματείου τό 
όποιον άνέλαβε τόν εορτασμόν θά φέρη είς πέρας 
τήν ώραίαν έμπνευσιν, καί θά άποδώση τήν τιμήν 
ποΰ άξίζει δχι μόνον είς τόν Σολωμόν, άλλά και 
είς τόν έπτανήσιον μουσουργόν, ό όποιος έτόνισε μέ 
τόσην έπιτυχία τάς μεγαλειώδεις ύπέρ τής Ελευθε
ρίας στροφάς του.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Είς τό Κεντρικόν Ξενοδοχεΐον έξέθηκε σειράν έρ
γων του ό γνωστός καλλιτέχνης Κ. Κογεβίνας. Ή 
Έκθεσίς τοΰ κ. Κογεβίνα προκαλει δπως πάντοτε 
ζωηρόν τό ένδιαφέρον, διότι καί ή τεχνοτροπία του 
εΐνε ειλικρινής καί ή έμπνευσίς του δυνατή καί ποι
κίλη. ΤΙ Παλαιοκαστρίτσα, εΐνε τό ώραιότερον έρ- 
γον τής Έκθέσεώς του. Έργα έπωλήθησαν άρ- 
κετά. *

ΌΡώσσος καλλιτέχνης κ. Ροσσίνσκυ, μάς παρου
σίασε μία Έκθεσιν άπαρτιζομένη άπό άκουαρέλλες. 
Τά θέματά του είναι δλα παρμένα άπό τήν φύσι τήν 
’Αττική, καί ή έργασία του έχει πολλή τέχνη άφοΰ 
κατορθώνει είς τούς περισσοτέρους πίνακάς του νά 
έμπερικλείη τή διαφάνεια τού ’Αττικού χρώματος, 
τής ’Αττικής άτμοσφαίρας.

Καί αύτό δύναται νά θεωρηθή ώς εΧ»α άπό τά με- 
γαλείτερα προτερήματα διά τόν ξένον καλλιτέχνη 
κ. Ροσσίνσκυ.
ΘΕΑΤΡΑ

Τά θερινά θέατρα τών ’Αθηνών ήρχισαν πλέον 
άνελλιπώς τάς παραστάσεις των. θά εΐνε δύσκολον 
ίσως νά τά άπαριθμήση κανείς. "Οπως θά εΐνε δύ
σκολον νά παρακολουθήση καί δλα τά έργα. ’Εφέ
τος θά έχωμεν τό εύτύχημα νά παίξουν είς τά θέα
τρα των, ή Κυβέλη καί ή Κοτοπούλη. Ή Κυβέ
λη ένεφανίσθη ήδη είς έργα παλαιά. Τή Φωτεινή 
Σάντρη, τή Κυρία μέ τάς Καμελίας, καί τόν Πει
ρασμό.

Ή Κοτοπούλη έπαιξεν είς ενα νέον έργον «Μεσ’ 
άπ’τό Βούρκο» τοΰ γερμανοΰ συγγραφέως κ. Μίλλερ 
Τό έργον χωρίς νά είναι πρωτότυπον είς τήν ιδέα, 
εΐνε δμως δυνατό πολύ, καί έδωκε τήν εύκαιρία είς 
τή Δεσποινίδα Κοτοπούλη νά μά; δείξη δλη τή δύ- 
ναμι τού ταλάντου της.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

’Έόπεοος— Μηνιαΐον Περιοδικόν—έκδίδεται είς Σύρον' 
Μακεδονικά Γράρmini— Μηνιαΐον Περιοδικόν. Έκ

δίδεται είς Ζάκυνθον.
Ενα Νικήτρια.— Μηνιαΐον Περιοδικόν. Έκδίδεται 

είς Ζάκυνθον. Διευθύντρια : Μαριέττα Γιαννοπούλου.
ΜοΐΜα— Περιοδικόν Μηνιαΐον. Άθήναι.
L' Europa Orientale— Roma.
Libre Directeur ·. Ms Roussel—Atheues ΌδόςΣίνα.
Ai ΜοίΜαι— Διευθυντής : Λ. Ζώης. Ζάκυνθος.
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ΠΟΙΚΙΛΗ 5ΕΛΗΖ
Y7C Ζωϊι τών Ήίδοαιοζών

Τό ταξείδι τής Σεοίλ Σορέλ είς τήν ’Αμερικήν έδωκεν 
ευκαιρία εις τούς ’Αμερικανούς δημοσιογράφους νά ανακα
λύψου ν τήν πολυτέλεια μέ τήν όποιαν ζή ή περίφημος αυ
τή ήθοποιι'ς. *Π  Σεσίλ όχι μόνον δαπανά τεράστια ποσά, 
όχι μόνον κατέχει κοσμήματα μεγάλης αξίας άλλά καί κα
τοικεί εις τό Παρίσι είς ένα πολυτελές διαμέρισμα, όπου 
εύρίσκεται μία άπό τάς πλουσιοτάτας συλλογάς έργων τέ
χνης. Τελευταίως μάλιστα ήγόρασεν είς τό Παρίσι μία με
γαλοπρεπή έπαυλιν, τήν οποίαν βαθμηδόν μεταμορφώνει 
είς πρίγκηπική διαμονήν. "Ολαι άλλως τε αί νοημονέστε- 
ραι ηθοποιοί, έχουν κατοικίαν, καί επιθυμούν πάντοτε νά 
οικοδομήσουν μία φωλεά ίδικήν των μέ μίαν ατμόσφαιραν 
ίδικήν των, προσωπικήν. Μόνον αί ηθοποιοί πού ευδοκι
μούν έξ αίτιας τού κάλλους των άοκούνται είς δακτυλίδια 
καί περιδέραια, άξίας πολλάκις πενήντα καί εκατόν χιλιά
δων φράγκο)ν. Αί αληθείς καλλιτέχνιδες όμως, προτιμούν 
πάντοτε πριν αποκτήσουν κοσμήματα ένα καλό σπίτι. Διότι 
ένα σπίτι καλοβαλμένο όπου νά μπορη κανείς νά περνά 
ώρες μελέτης, άναπαύσεως καί διαοκεδάσεως αποτελεί τό 
ονείρου κάθε Παρισινής ηθοποιού.

"Οπως ή Σεσίλ Σορέλ, επίσης καί ή κυρία Ρενιέ, ή κυρία 
Ρομπέν, ό περίφημος Σινιορέ, καί άλλοι ηθοποιοί τής 
«Κομεντί Φοανσαίζ» κατέχουν ώραιοτάτας κατοικίας. ΤΙ 
Γαβριέλλα Ρέγκαν είχε πάντοτε πάθος διά μίαν κατοικίαν.

Δέν ομιλώ περί τών νέων αί όποΐαι κατοικούν είς χαρι
τωμένα καί πολύ ένδιαφέροντα διαμερίσματα. Θά έπίστευε 
κανείς ότι ή κατοικία δέν έχει έπίδρασιν επί τού έργου 
τής ηθοποιού καί ότι ή ζωή είνε ξένη πρός τό επάγγελμα 
τής σκηνής. Καί όμως όχι. Τά εννέα δέκατα τών έργων τού 
συγχρόνου θεάτρου αφορούν τήν άνωτέραν κοινωνίαν καί 
εκτυλίσσονται είς κομψά περιβάλλοντα. Αί ηθοποιοί τού 
Παρισιού οφείλουν να δημιουργήσουν τόν ρόλον μιάς με
γάλης κυρίας τού Άγιου Γερμανού, μιάς κυρίας τού «κό
σμου». Αί ηθοποιοί διό. νά μελετήσουν έκ τού πλησίον μί
αν κυρίαν τού προαστείου τού 'Αγίου Γερμανού, έχουν ένα 
μόνον μέσον νά μετέχουν τών δεξιώσεων αί όποΐαι δίδονται 
είς τά καλά σπίτια, ώς ηθοποιοί. Καί πράγματι αί πλού- 
σιαι οίκογένειαι τών Παρισίων προσφέρουν είς ολίγους ε
κλεκτούς προσκεκλημένους τό βράδυ θέατρον καί μουσι
κήν. Αί ηθοποιοί, αί όποΐαι παριστάνουν είς τά σπίτια αυ
τά, όχι μόνον άμοίβονται λαμπρά, άλλά καί γίνονται δε- 
κταί μέ μεγάλην έκτίμησιν άπό τούς οίκοδεσπότας καί εισ
έρχονται είς τούς πλέον στενούς κύκλους τής οικογένειας.

Αί γνωστότεραι Παρίσι ναι ηθοποιοί έχουν σχεδόν όλαι 
τό μέγα πλεονέκτημα ότι δέν κάμνουν παραπολύ απότομον 
πήδημα, μεταβαίνουσι άπό τό σπίτι των εί; τήν σκηνήν, ό
ταν αυτή παριστά τήν αίθουσαν μιάς εύγενούς κυρία: άλλά 
είς τό θέατρον εξακολουθούν τρόπον τινά νά ζούν τήν κο
σμικήν ζωήν των.

Βεβαίως τό νά παίξη μία ηθοποιός τόν ρόλον τής μεγά
λης κυρίας όταν έχη τάς ανέσεις τής Σεσίλ Σορέλ είναι πο
λύ εύκολώτερον παρά τό νά συμπεοιφερθη μέ κομψότητα, 
είς ένα σαλόνι τής άνωτέρας κοινωνίας, μία ήθοποίος ή ο
ποία πρό μίας ώρας έξήλθεν άπό ένα δωμάτιον κακώς θεώ
μαι νόμενον καί κακώς έπιπλωμένον καί έφθασεν είς τό θέ" 
ατρον μέ. τό τράμ.

3ΐώς νόημζουργηδη η γυναίκα
Κάποια ’Ινδική παράδοσις ώς εξής περιγράφη ότι έδη- 

μιουργήθη ή γυναίκα. "Οταν ό θεός έ τελείωσε τό έργο.’ του 
μέ τήν γην καί τά λοιπά εξαρτήματα της έστάθη μελαγχο
λικός καί παρατήρησε ότι κάτι έλειπε. Καί άνεκάλυψεν ότ- 
έλειπεν ή γυναίκα. Χιά νά τήν δημιουργήση λοιπόν έπήρε 
«τήν τρελλήν χαράν τών άκτίνων τού ήλιου, τήν ευθύτητα 
τοϋ καλάμου. τήν δειλίαν τού λαγού. τό φοβισμένο μάτι τών 
κουνελιών, τήν υπερηφάνειαν τού άλογου. τήν αγνότητα τών 
κρίνων, τήν ήοεμον κίνησιν τής χλόης, τήν εύλ,υγισίαν τού 
ώειδιού, τήν αγκάλην τού κισσού, τά δάκρυα τών σύννεφων. 

την αστάθειαν τών άνεμο) ν, τήν ελαφρότητα τού βάμβακος, 
τήν ψυχρότητα τού πάγου, τήν σκληρότητα τού αδάμαντος. 
τήν γλυκύτητα τού μέλιτος, τήν πονηριάν τηςάλώπεκος. τήν 
αλαζονείαν τού παγωνιού, τήν αρμονίαν τής φωνής τών 
πτηνών, καί τήν θερμότητα τού πυρός.»

Καί μέ όλα’αύτά τά «καλά καί τά ολέθρια» έδημιουργήθη 
αισίως η γυναίκα, κατά τήν ’Ινδικήν παράδοσιν.

*8φημερΙς εν τώ ’ΐ(9κεανώ
II Μεγάλη ’Αγγλική Έφημερίς «Νταϊλυ Μαίηλ» άπεφά- 

σισε νά έκδίδη καθημερινήν εφημερίδα έν τώ μέση) τού Ω
κεανού,μέ αναγνωστικόν κοινόν τούς ταξειδεύοντας άπό Εύ 
ριόπης είς ’Αμερικήν, θά έκδίδη. θά τυπώνη καί θά κυκλο- 
φορή τήν ’Ατλαντικήν έκδοσιν έπί τών μεγάλων πλοίων 
τής 'Εταιρίας «Κιούναρ Λάϊν». Τό έκδιδόμενον εντός τοα 
’Ωκεανού «Νταϊλυ Μαίηλ» θά είνε περίπου όμοιου μέ τό 
«Ναίλυ Μαίηλ», τό όποιον θά κυκλοφορή τήν ιδίαν ημέραν 
καί ώραν έπί τής ξηράς.

Είναι η πρώτη φορά είς τήν ιστορίαν τής δημοσιογρα
φίας, καθ’ ήν αναλαμβάνεται υπό εφημερίδας τοιαύτη έπι- 
χείρησι:. Σημειούται εντελώς νέα περίοδος ώς πρός τήν 
κυκλοφορίαν τών ειδήσεων τών δύο κόσμων εντός τών ύ- 
περωκειανείων. Σημειωτέου ότι μέχρι τούδε έπί τών μεγά
λων πλοίων τού Κιούναρ Λάΐν έξεδίδετο μικρόν ημερήσιον 
δελτίον ειδήσεων, άλλά τούτο ήδη έπαυσεν, επειδή προετοι
μάζεται ή εκδοσις τού ίπερατλαντικού «Νταϊλυ Μαίηλ».

'II εκδοσις τού «Νταϊλυ Μαίηλ» θά. είναι πραγματική έ- 
φημερίς. θά εργάζονται δέ δι’ αυτήν πεπειραμέ
νοι δημοσιογράφοι. Θά περιλαμβάνη κατά τό πλεϊ- 
στον ειδήσεις έξ όλων τών μερών τού κόσμου, άλλά 
συνάμα θά διαποικίλλεται άπό διηγήσεις κοσμικών επει
σοδίων καί παρακολούθησιν κοσμικών καί άθλητικών 
γεγονότων, διάτήν οποίαν τό «Νταϊλυ Μαίηλ» έχει άναπτύ- 
ξει ιδιαιτέραν ειδικότητα.

ΤΙ περισσοτέρα προσοχή τής έφημερίδος θά στρέφεται 
βεβαίως είς τάς ειδήσεις έκ τής ’Αμερικής καί τής ’Αγγλίας, 
είς τρόπον ώστε οί ταξειδεύοντες μέσω τού ’Ατλαντικού θά 
είναι πλήρως ενήμεροι τών συμβαινόντων είς τόν κόσμον 
πρός τόν όποιον θά κατευθύνωνται. Αί ειδήσεις θά διαβιβά
ζονται άφθόνως διά τού άσυρμάτου είς τά πλοία, έψ’ ών 
θά έκδίδεται τό άτλαντικόν «Νταϊλ Μαίηλ». ’Επίσης διά 
τού άσυρμάτου θά διαβιβάζεται παντός είδους ενδιαφέρου
σα υλη ήτις θά δημοσιεύεται την ιδίαν ημέραν είς τό έπί 
τής ξηράς «Νταϊλυ Μαίηλ»;

Ουτω χάρις είς τήν καταπληκτικήν πρόοδον τού ασυρμά
του καί τήν επιχειρηματικότητα τού ’Αγγλικού πνεύματος 
οί ταξειδιώται τής «Μαυριτανίας», τής «Άκουϊτανίας» τής 
«Πανονίας» καί τών άλλων κολοσσών τής ύπερωκεανείου 
'Εταιρεία: Κιούναρ Λάϊν θά ξυπνούν τό πρωί καί θά εύρί- 
σκοτ·ν δίπλα των εφημερίδα μέ άρτίαν ενημερότητα.

νεαι εκΑΟΣειε
Ι’οαγονόκι τον ΣνΟαιιτζοι- ί Μ’ αύτόν τόν τίτλον 

έξεδόθησαν υπό τού κ. Σιδέρη τά Τραγούδια τού κ. Κ. Ά- 
θανασιάδη. Τό βιβλίο τού κ. Άθανασιάδη χαρακτηρίζει 
ειλικρινές αίσθημα τρυφερότητας καί λυρισμού, τό όποιον 
δέν άπαντάται ίσως συχνά είς τά 'Ελληνικά βιβλία. Τά 
Τραγούδια τού Σύθαμπου. πωλούνται είς όλα τιί βιβλιοπω
λεία.

Ίότοοία τίις ΈΟ.λιινικπς Γεωργίας : Έξεδόθη ό 
δεύτερος τόμος τής 'Ιστορίας τής 'Ελληνικής Γεωργίας τού 
κ. Λ. Ζωγράφου. Πω/.εΐται είς όλα τά μεγάλα βιβλιοπω
λεία καί παρά τφ συγγράφει. 'Οδός Βερανζέρου 14.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΛIΕΥΘΓΛSIS Επ< >1ΚISΜ(·V

ΙΙερΙ ποομη&ζίας 6.000 κυβικών μέτρων 

ξυλείας,

*Λν<ικοίνωόις·
Γνωστοποιούμεν ότι διά τήν ΙΙην τρέχοντος μηνός προ- 

κηρυχθεϊσα δημοπρασία διά τήν προμήθειαν 6.000 κυβικών 
μέτρων ξυλείας Ρουμανικής άνεβλήθη διά τήν 17ην Μαΐου 
ημέραν Πέμπτην καί ώραν 10 π.μ. 'Η δημοπρασία ένεργη- 
θήσεται ένιόπιον τή? έπιτροπής έν τώ γραφείο) τού κ. γεν. 
γααμματέως.

Οί όροι είσί κατατεθειμένοι έν τώ Τμήματι ’Εποικισ
μού ένθα δύνανται οί ένδιαφερόμενοι νά λάβωσιν γνώσιν.

ΤΙ Δημοπρασία γενήσεται διά προφορικών προσφορών 
καί έσται τελειωτική.

Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ- Νίκολόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕίΙΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Διά ’θέσεις 'Αγρονόμων 9Αγροφυλακής
Τεθέντος έν έφαρμογή τού άπό 2 Φεβρουάριου έ. έ. Ν 

Διατάγματος «περί άγροτικής άσφαλείας» έν ταΐς περιφε 
ρίαις τών Πρωτοδικείων Λεβαδείας, Κορίνθου, Πατρών*  
Πύργου, Κυπαρισσίας, Καλαμών Κεφαλληνίας, Λευκάδος 
Βόλου καί Μιτυλήνης, καλούνται οί έχοντες τά διά τήν θέ
σιν άγρονόμου προσόντα τής παραγράφου 2 τού άρθρου 8 
τού άνω Ν. Διατάγματος (προϋπηρεσία γραμματέως ειρη
νοδικείου ή ειδικού πταισματοδικείου ή προσόντα δίδοντα*  
δικαίωμα διορισμού είς τοιαύτην θέσιν ώς καί προϋπηρεσία 
υπέρ τήν διετίαν ώς άγρονόμου ’Αγροφυλακής Κρήτης) καί 
θέλοντες νά διορισθώσιν είς τοιαύτην θέσιν έν ταΐς άνω 
περιφερείαις ή άλλαις είς άς τό Ν. Δ. θέλει έφαρμοσθή 
προσεχώς, όπως ύποβάλωσιν είς τό υπουργείου Γεωργίας 
{τμήμα ’Αγροτικής Άσφαλίας) αίτησιν μετά τών κάτωθι 
πιστοποιητικών καί τής άκριβούς διευθύνσεως αυτών.

1) Οί άγρονόμοι διορίζονται έπί βαθμώ καί μισθώ 
γραμματέως α' τάξεως.

2) Οί διορισμοί είς τάς άνω θέσεις θά γίνουν άνευ δια
γωνισμού.

'Υποβλητέα Πιστοποιητικά
1) "Οτι υπηρετεί ή ύπηρέτησεν ώς γραμματεύς ειρηνο

δικείου ή ειδικού πταισματοδικείου ή ότι έχει τά προσόν
τα νά διοοισθή είς τοιαύτην θέσιν ή ότι ύπηρέτησιν υπέρ 
τήν διετίαν ώς αγρονόμος τής Κρητικής αγροφυλακής.

2) Πιστοποιητικόν Ιθαγένειας, ήλικίας καί τόπου κατα
γωγής αύτού καί τής συζύγου του-

3) Δελτίον ποινικού μητρώου ή πιστοποιητικά εισαγγε
λέων Πρωτοδικών καί Έφετών περί μή καταδίκης. Τά πισ
τοποιητικά ταύτα δέον νά έχωσιν έκδοθή ούχί πλέον τών 
δύο μηνών πρό τής ύπογαφής των. ’Εν περιπτώσει καθ’ ήν 
ό αϊτών εύρίσκεται νυν έν δημοσία υπηρεσία, πιστοποιητι
κό ν τής προϊστάμενης αύτού αρχής ότι ΐ’πηρετεϊ νύν.

4) Πιστοποιητικόν στρατολογικής καταστασεοις.
Περισσότεραι πληροφορίαι παρά τφ 'Υπουργείω Γεωρ

γίας (Τμήμα άγροτικής Άσφαλείας).
Ό Γεν. Γραμματεύς 'Υπουργείου Γεωργίας

Γ. ΝΙΚΟΑΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΑΡΠΑΣ
’Λνχκοένωσις

0.000 ζυβ. μέτρων 
ςυλείχς

\Π·ακο/τούτα/ οτι την προσεχή Ιευτεραν Ι4ην 
Matou και ώραν πρό μεσημβρίας ενεργή^ήσετα^
είς τά Γραφεία τον Γενικόν Γραμματέως ή τελειωτική 
μειοδοτική δημοπρασία διά προφορικών προσφορών 
διά τήν προμήθειαν 6.000 κνβ. μέτροιν εν σννόλω 
ρονμανικής ξνλείας διά τάς άνάγκας τον εποικισμού 
Μακεδονίας και Θράκης σνμφιόνιης προς το'νς δρονς 
τών διακηρύξεων τής I εν. Διενθύνσεως ’Εποικισμού 
Μακεδονίας, οΐτινες εν ρίσκο ιπαι κατατεθειμένοι είς 
τά Γραφεία τον Τμήματος Εποικισμοί' τον ^Υπονρ- 
γείον Γεωργίας και τής \ιενθννσειος 'Εποικισμού 
Μακεδονίας έν Θεσσαλονίκη και είς τήν διάθεσιν παν
τός ενδιαφερόμενόν.

Έν Άθήναις τή Ν Μαΐου 10'23
( Έκ τον Γ Υπονργείον Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
*Επ<ινάΛηι’;τς Δητιοχραόίας Έτ:ίπ^·ων

Τήν 15ην Μαΐου ημέραν Τρίτην καί ώραν 11-12 μ.π. 
έπαναληφθήσεται έν τφ Ύπουργείφ Γεωργίας (Γραφεϊον 
Τμηματάρχου β' Τμήματος Δασών) δημοπρασία διά τήν 
προμήθειαν ενός γραφείου, ενός καθίσματος, μιάς εταζέρας 
καί μιάς κρεμάστρας υπό τούς όρους τής αρχικής διακήρυ
ξε ως.

(Έκ τού 'Υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Πώληόις θείοι'

Τό Υπουργείου τής Γεωργίας προσκαλεϊ τούς έχοντας 
ανάγκην θείου κτηματίας συνεταιρισμένους ή μή, όπως έν- 
τός δέκα ημερών προσέλθουν καί παραλάβουι*  τήν άναγκαι- 
ούσαν ποσότητα θείου είτε είς τό έν τή όδώ Πολυκλείτου 
άριθ. 19 ένταύθα γραφεϊον τής Ένώσεως Γεωργικών Συ
νεταιρισμών; είτε είς τό 'Υποκατάστημα τής Εθνικής Τρα- 
πέζης έν Πειραιεΐ άλλως έπριδή θά είνε απαραίτητον νά 
μεταφερθή τό θειον έιττός κλειστής αποθήκης, θέλει έπι- 
βαρυνθή τούτο αέ νέα έξοδα υπολογιζόμενα είς αλλας ΙΘ δρ. 
κατά σάκκον, ή καί θέλει πωληθή είς τό έμπόριον άπό τό 
οποίον θά τό αγοράσουν πάλιν οί κτηματίαι είς έξωγκωμέ- 
τιμάς.

Ό Γενικός Γραμματεύς
Γ. Νικολόπουλος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

■‘ΑΓΚΥΡΑΣ,,
IVI Π Ο-Λ. 3C

ΑΘΗΝΑΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ» ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

'Οδός Εύϊ.γγελ&βτρ£ας α,ριΒ. I t>
Γοϋοτο, κομψότης έκελκτικότης διακρίνουν τό 

έργοστάσιον τής Κ-ας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Ε0ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
. ΠοοκίιονιΗς Γ>ιαγωνι<5»ιοί?

Ύπό τοΰ υπουργείου τής 'Εθνικής Οικονομίας προεκη- 
ρύχθη διαγωνισμός διά τήν κατάληψιν δύο δέσεων στατισ
τικών υπαλλήλων παρά τελωνείοις τοϋ Κράτους έ“ί 6α0- 
|ΐω κα’ι ΗΐόΟω γοαιιιιατέως 6’, τάξεως.

Ημέρα τελέσεως διαγωνισμού 4η Ιουνίου έν. έτους.
ΓΙοοάόντιι νττοι';ηοίωνϊ ’Απολυτήριον Γυμνασίου ή 

πτυχίον δημοσίας ή ισοτίμου εμπορικής σχολής.
Έξετιιάτέα ιιειθιϊιιακιί Έκθεσις ιδεών, ολόκληρος 

ή πρακτική αριθμητική, οί ύπέρ δασμολογίου νόμοι, στοι
χεία Γεωγραφίας καί μία τών ξένων Γλωσσών (Γαλλική, 
Ιταλική, ’Αγγλική ή Γερμανική).

Διά πλείονας πληροφορίας άπευθυντέον πρός τήν Διεύ 
θυνσιν Στατιστικής. Β'. όροφος έν τώ υπουργείο) Έπι 
σιτισμού.

(Έκ τον νπονργείον Έ&νικής Οικονομίας)

ΜΕΓΑΕ ΕΜΠΒΡΙΚΟΣ ·Σ ιι priiteips
0. Α Φ- ΜΚΤΣΟΠΟΥΛΩΝ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
Τό τελειότερον κατάστημα 

Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΠΩΛΗΣΙΣ ΘΕΙΟΥ
1) Τό θειον πωλείται διάτων Ένιόσεων τών Συνεταιρι

σμών αί όποιαι θά δίδουν έκ τούτου είτε είς τούς Συνεται
ρισμούς οί όποιοι δέν είτε μέλη των, είτε καί είς κτηματί
ας μή έγγεγραμμένους είς γεωργικούς Συνεταιρισμούς. Έ- 
ξαιρετικώς οί όντες μέλη Ένιόσεων Συνεταιρισμοί ώς καί 
οί μεγάλοι κτηματίαι δύνανται νό μή παραλάβωσι τό θειον 
άπό τάς Ένιόσεις άλλ” άπ’ ευθείας άπό τήν ’Εθνικήν Τρά- 
πεζαν-έάν έγκρίνη τοΰτο προηγουμένως τό Ύπουργεΐον τής 
Γεωργίας κατόπιν αϊνήσεώς των Οΰδεμία διαφορά τιμής 
ύφίσταται έκ τοΰ λόγου τούτου. \

2) Ή τιμή τοϋ θείου ώρίσθη διά μέν τούς συνεταιρισ
μούς είτε τό λάβουν διά μέσου τών Ένιόσεων είτε άπ' είχ- 
θείας άπό τήν Εθνικήν Τράπεζαν είς δραχμάς εκατόν εϊκο- 
σίν όκτό) καί εβδομήντα τό Ραφινάτο καί έκατόν δέκα τρεις 
καί δέκα ή Φλοριστέλλα κατά σάκκον τών 39 οκάδων, έπί 
τοϋ άτμοπλοίου εις τούς λιμένας ι κφορτώσεως, διά δέ τούς 
μή συνεταιρισμένους κτηματίας καί είς τάς δύο περιπτώσεις 
είς δραχμάς έκατόν τριάκοντα όκτω καί 45 ο)ο τό Ραφινά
το. καί έκατόν είκοσι δύο καί ύγδοήκοντα πέντε ο)ο ή 
Φλοριστέλλα κατά σάκκων τών 39 οκάδων.

Ή τιμή αύτη θά έπιβαρύνεται μέ τά έξοδα έκφορτώσε- 
ως κλπ. καί μέ πέντε λεπτά τήν όκάν δι’ έξοδα διαχειρίσε- 
ως ύπέρ τών Ένιόσεων μέν προκειμένου περί τοΰ πωλου- 
μένου παρ’ αυτών θείου, ύπέρ τοϋ Δημοσίου δέ πρός κά- 
λυψιν τυχόν ζημιών προκειμένου περί τών ποσών τών πα 
ραλμβανομένων άπ’ ευθείας άπό τήν Εθνικήν Τράπεζαν-

Τά πέντε λεπτά αυξάνονται είς 15 προκειμένου περί ά. 
γοραστών κτηματιών μή άνηκόντων είς Συνεταιρισμούς-

3) Αί άποθήκαι θείου είς τήν Άττικοβοιωτίαν τής Έ. 
νώσεως τών Συνεταιρισμών εινε έν τή όδώ Πολυκλείτου 19-

(Έκ τον ‘Υπονργείον της Γεωργίας)

ΑΓΟΡΑ & ΠΠΑ2ΕΙΖ ΓΡΑΜΜΑΤ02ΗΜ2Β
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΑΕΟΥΣ 12

Γραφεία αγοράς και πωλήσεως 
μεταχειρισμένων και μή γραμματο
σήμων ύπό τοΰ κ. Ν.ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
Οίκος εμπιστοσύνης καί έξαιρετι- 
κής εύσυνειδηοίας.

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛ. ΒΑΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΑΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΑΡΤΟΠαΑΪΙΟΚ ΠΑΑΑΗ i ?
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό άρχαιότερον έν Έλλάδι Χαρτοπωλεΐον
Επισκεπτήρια στιγιιιαίως

m m. εμπορίου & βιομηχανίας
‘Α ΓΚ ΥΡ Α··

Τμήμα εκδοτικόν. Τακτικοί εκδόσεις 
τών μεγαλειτέρων επιτυχιών τής ξένης και 
^Ελληνικής Φιλολογίας.

Τμήμα τυπογραφικόν. Τά μεγαλεί- 
τερα τυπογραφικά μηχανήματα τής "Ανα
νατολής. Καλλιτεχνικοί τυπογραφικοί έρ- 
γασίαι παντός είδους.

Τ ι μ α ί ασυναγώνιστοι
44 ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


