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152.—Τη 1 Ιουνίου 1868.—Άπεβίβασεν 
ή «Ένωσι ς» εις Τρυπητήν ένενήκοντα Κρή-
τας πολεμιστάς και έξεφόρτωσε δύο χιλιάδας 
διακόσιους πεντήκοντα σάκκους αλεύρου, δια
κόσια κιβώτια πολεμεφοδίων και πεντήκοντα 
δέματα διάφορα χρειώδη. (Ήμερ.· Ν. Σουρ
μελή). 

153.—Τη 2 Ιουνίου 1 7 6 0 . — « Έ γ ι ν ε σκό
τος ημέρα Παρασκευή». (Χάραγμα της Μονής 
Α γ ί α ς Τριάδος των Δζαγκαρόλων). 

154. — Μεταξύ της 1ης μέχρι τής 10ης Ι ο υ 
νίου 1798 άπεβιβάσθη εις Σφακία και είς Ίε -
ράπετραν ό Μέγας Ναπολέων Βοναπάρτης, 
άφοΰ γενόμενος κύριος τής Μελίτης, κατηυθύ-
νετο είς Άλεςανδρειαν. («Πατρίς» Χανίων τοΰ 
1900 καΐ Ιστορία Σφακιών). 

155.—Τή 4 Ιουν ίου 1669. —Έφθασεν είς 
Ήράκλειον Γαλλικός στόλος εξ είκοσιεπτά με
ταγωγικών πλοίων καϊ εικοσιπέντε πολεμικών, 
ναυαρχούμενος ύπό τοΰ Λουκός ΒθΓθΓ(1, τοΰ 
πάλαι Βασιλέως τών Ά λ λ ω ν (Βοΐ άβδ Ηειίΐβδ) 
καί άπεβίβασε στρατόν εκ δεκαέξ χιλιάδων αν
δρών, άποστελλόμενον προς έπικουρίαν τών 
Ενετών ύπό Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'. Βασιλέως 
ΐής Γαλλίας ΰπό την στρατηγίαν τοΰ Δουκός 
τής Ναβάλλης, έχοντος ύπό τάς διαταγάς του, 
«λήν άλλων πολλών ανωτέρων καί επισήμων 
αξιωματικών, δύο αδελφούς τής Βασιλίσσης 
τής Βαυαρίας Μακριτσέττας Φαμπρόν Δελατούρ 
καί δύο Στρατάρχας τής Γαλλίας, τον Βρετόν 
καί τόν Κολβέρτ. (Ιστορία Κρήτης Β. Ψιλά/.*,). 

156.—Τή 5 Ιουνίου 1830.—Οί ναύαρχοι 
Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσσίας ανέγνωσαν το 
άκόλουθον έγγραφον προς τούς συναχθέντας 
οπλαρχηγούς εϊς Καστέλλι Κισσάμου, Ρογδιάν 
Ηρακλείου καί Ά γ ι ο ν Νικόλαον Μεραμπέλ-
λου «Πάσα περαιτέρω αιματοχυσία επί τής 
Κρήτης αποβαίνει έπί ματαίφ· αί τρεϊς Μεγά
λοι Δυνάμεις της Ευρώπης απεφάσισαν έκ συμ
φώνου νά μεταβιβάσωσι τήν διοίκησιν τής 
Κρήτης από Κωνστρντινούπολιν είς Αΐγυπτον 

και μέ τήν ρητήν συμφωνίαν νά σας διοίκηση 
ό Μεχμέτ 'Αλής δικαίως καί εξαιρετικώς άπό 
τάς άλλας επαρχίας τήϊΤουρκίας».(Έξ ανεκδότου 
Ιστορίας τής "Κρήτης Ί . Πολιουδάκη «Έφημ , 
Ελλάς» ) . 

157.—Τή 6 Ιουνίου 1877.—Διαμαρτυρία 
τών παρά τή Γενική τών Κρητών Συνελεύσει 
τεσσαράκοντα δύο Χριστιανών πληρεξουσίων 
προς τόν Γενεών Διοικητήν Κρήτης Σαμήχ 
Πασσάν επί τή απορρίψει τών κατά 1876 υπο
βληθέντων αιτημάτων αυτών καί διά τήν κατα-
πάτησιν τοΰ Όργανικοϋ Νόμου καί τήν άντί-
πραξιν τών Μουσουλμάνων Κρητών. (Χειρό
γραφον). 

158.—Τή 7 Ιουνίου 1903. — Έπεσκέφ#η 
τήν Κρήτήν ή πρώην Αυτοκράτειρα τών Γάλ
λων Ευγενία διά τής θαλαμηγού «"Ακανθα» 
προσορ/ησθείσης είς Σοΰδαν. Κατά περίεργον 
σύμπτωσιν ή επίσκεψις αυτής συμπίπτει προς 
τό αυτό δεκαήμερον τής επισκέψεως τοΰ Μεγά
λου Ναπολέοντος. 

159. — 1 8 7 8 . —Έζήτησεν ή Πύλη τηλεγρα
φικούς ν ' άποσταλώσιν είς Κ,ωνσταντινούπολιν 
πέντε Χριστικνοί καί πέντε Μουσουλμάνοι 
πληρεξούσιοι, μεθ' ών νά συζηΐήσωσι τά ύπο* 
βληθέντα αιτήματα. (Χειρόγρ.) 

160. Τή 9 Ιουνίου 1878 .— Οί παρά τη 
Γενική τών Κρητών Συνελεύσει πληρεξούσίοι 
έζήτησσν τηλεγραφικά»; παρά τοΰ Σουλτάνου 
διά τοΰ Μεγάλου Βεζύρου νά σταλή είς Κρή-
την ειδική μικτή επιτροπή γνωρίζουσα τήν ελ-
ληνικήν γλώσσαν, προς συζήτησιν τών αιτημά
των, αντί νά άποσταλώσιν έκ Κρήτης πληρε
ξούσιοι είς Κωνσταντίνούπολιν. (χειρόγραφον) 

1 6 1 . — Τί|ί 10 Ιουν ίου 1822.— Μάχη είή 
Μάλαξαν. Νίκη Χριστιανών. (Χρονολ. Πίναξ 
Σταματάκη). 

762 .— Τή 11 Ιουνίου 1878 εορτήν τών 
Α γ ί ω ν Πάντων καί τήν ακόλουθον ήμέραν διή
μερος φονική μάχη είς Τσιβαρά, 'Αρμένους καί 
Νειό Χωριό: Χριστιανοί δεκαοκτώ φονευμέ-

- 2574 — 

«ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

νοι καί εκατόν τραυματίαι. Τούρκοι άνω τών 
τετρακοσίων φονευμένοι καί τραυματισμένοι. 
Οί Χριστιανοί έκυρίευσαν υπέρ τά διακόσια ό
πλα. Ό τότε πρίγκηψ τής Ουαλίας καί είτα βα-
σελεύς τής Αγγλίας δ αείμνηστος Εδουάρδος 
Ζ'. εθεάτο διά τών διόπτρων τήν μάχη ν άπό 
Άγγλικοΰ πολεμικού ήγκυροβολημένου προ 
τών Καλυβών, (χειρόγραφον) 

163 .— Τ η 12 Ιουνίου 1145 — . 'Αρχή ε
πιθέσεως τών Τούρκων κατά τών Χανίων. 
(Χρονικόν Γεδεών. Γ' Έπετηρίς Παρνασσού). 

164 — . Τή 13 Ιουν ίου 1365.— Διαταγή 
τοΰ Δόγη τής Ένετίας επιτάσσει νά μήέκτελώ-
σιν οί Εβραίοι τάς θανατικάς ποινάς τό Σάβ-
βατον καί τάς λοιπάς έορτάς των, είς άμοιβήν 
τών προδοσιών τοΰ ομοθρήσκου των Μαυρο-
γονάτον. ( 'Αθαν. Σκληρού ό Κρητικός πό
λεμος.) 

166 .— Τή 14 Ιουνίου 1 8 2 1 . — Έναρξις 
τής δεκαετούς επαναστάσεως διά μάχης είς Λοΰ-
λον Κεραμειών τής Κυδωνιάς κ α θ ' ην έφο-
νεύθη ό Μπαϊράκ Άγασής Ταμπουρρτζής καί 
οκτώ Τούρκο». (Απομνημονεύματα Κ. Κριτο-
βουλίδου, μέλους τοΰ Κρητικού Συμβουλίου, 
αδελφού τής εκ πατρός μάμμης μου). 

166 .— Τή 15 Ιουνίου 1 8 2 1 . — Σφαγή 
τριακοσίων χριστιανών εν Χανίοις, εκτός τών 
φονευθέντων είς τά περίχωρα. Ό επίσκοπος 
Κυδωνιάς καί Άποκορώνου Καλλίνικος Σαρ-
πάκης (αδελφός τοΰ έκ μητρός πάππου μου), ά-
χθείς γυμνός καί ανυπόδητος φυλακίζεται έπί 
ένδεκα μήνας. 'Απομνημ. Κριτοβουλίδου). Τό 
πρώτον έφυλακίσθη είς τά μπουτρούμια τοΰ Κα-
λεκαπισιοΰ, όπου, ζητήσας νά πίη ύδωρ, έπο-
τίσθη ούρος, απέθανε δ' έπί τέλους φθειριών 
είς μίαν σκηνήν πλησίον τής στρατιωτικής σκη
νής τοΰ Πασσά. 

167 .— Τή 16 Ιουν ίου 1718.— « Ή λ θ ε 
θανατικόν». (χρονικόν Γεδεών εις Γ' έπετ. Παρ
νασσού). 

168 .— Τή 17 Ιουνίου 1896.— Έλύθη ή 
άπό 18 ημερών γενομένη πολιορκία τών εις 
Σέμπρωνα καί Ρούματα Όθωμανών . Ά μ α άρ-
ξαμένης τής πολιορκίας ταύτης περισυνέλεξαν οί 
Τούρκοι έβδομήκοντα καί δύο εκλεκτούς αό
πλους άνδρας Χριστιανούς έκ τών περιχώρων 
Χανίων καί τούς ένέκλεισαν ως όμηρους είς τό 
έν Περιβολίοις Μετόχιον Γαλαρία, άπελευθε-
ρωθέντας κατόπιν τριών εβδομάδων, μεσολαβή
σει τοΰ τότε Γενικού Προξένου τής Γαλλίας κ. 
Παύλου Μπλάν. (Γκηρήτ Χαηλεσή). 

169 .— Τή 19 Ιουνίου 1824.— Κατέπλευ-
σεν απέναντι τής Κάσσου ή ύπό τόν άντιναύαρ-
ξον Σαχτούρην Ελληνική μοίρα, αλλά ματαίως" 
διότι είχεν ήδη καταστροφή ή νήσος ύπό τοΰ 

αίγυπτιακοΰ στρατού, απολεσθέντων έν αυτή 
χιλίων Κασσίων και Κρητών. ('Απομνημ Κρι
τοβουλίδου.) 

170 .— Τή 19 Ιουν ίου 1 9 0 1 . — Διά τοΰ 
ύπ ' αριθ. 364 Νόμου επετράπη είς τ^ν Κρη-
τικήν Κυβέρνησιν καί τό έκ 2 ,622,500 δραχ
μών ύπόλοιπον προς συμπλήρωσιν τής έκ δρ. 
4 ,000 ,000 προκαταβολής τών τεσσάρων προ
στάτιδων Δυνάμεων, έπί τόκω 3 ο)ο καί χρεω-
λυσίω 2 ο)ο. Τό δάνειον τούτο άποσβεσθήσε-
ται εις τριάκοντα καί εν έτη δι ' ετησίου τοκο-
χρεωλυσίου 200 ,000 δραχμών. (Έπίσ. Έ φ η μ . 
Κρητικής Πολιτείας). 

1 7 1 . — Τ ή 20 Ιουνίου 1867. Οί Ρεσήτ πα
σάς καί Άλής Σαρχός πασάς μετά τών στρατευ
μάτων αυτών άποκρουσθέντες είς Μέλαμπες ύπό 
τών Άμαριωτών καί Άγιοβασιλειωτών ήναγ-
κάσθησαν νά καταφύγωσιν είς Τυμπάκι Πυρ· 
γιωτίσσης. (χειρόγραφον). 

172 .— Τή 21 Ιουνίου 1806 .— Είςτεμά-
χιον κατεστραμμένου κωδικός τής προ τών Χα
ν ίων Μονής Χρυσοπηγής εύρον τό εξής σημεί-
»ωμα (Κατάτό αως- έτι έν μινή Ί ο υ ν ί φ και ξη-
«μερόνοντας ημέρα τετάρτη μέγας καί φοβερός 
»«σισμός έγένετο έξαμαρτιόν μας καί φθ(ορά) 
»πολή έπέπεσεν έπί πάσαν τήν Κρήτην, έχάλα-
»σαν έκλησίαις τόν Χριστιανών τζαμιά τόν 
«Τούρκων καί σχεδόν πολλά κ (κονάκια), 
«Τούρκων τε καί Ρομέον όσπήτια καί τέλος 
»πάντων καί είς τό ήμέτερον 'μοναστήριον έπέ-
»πεσε, έχάλασε τά παλαιόν Ίγουμενεΐον, τό 
«νέον έπονομαζόμενον μουσαφίρ όντασή έχά-
>λασε δε καί τό άλ»τριβηδεΐον, όμοΰ μετά τοΰ 
«μαγαζέ έτι καί οντάδες καί τοΰ κελαρικά ή κα
ι μινάδα, είς δέ τόν Ά γ ι ο ν Έλευθέριον έσα-
,>καδεύθη τό έν μέρος τοΰ άλιτριβιδριοΰ όμοΰ 
»καί ή μεγάλη πόρτα τής αυλής τοΰ μοναστη-
»ρίου καί άλλα τοιαύτα εις αυτό τά μετόχιον, 
«εις τόν άγιον Κωνσταντϊνον δέ είς Χ. Φροί 
»καί αύτοΰ ομοίως έχάλασε εν καμαρόσπητο». 
(Πραγματεία Γ. Ίακ . Καλαϊσάκη είς εφημε
ρίδα «Ήράκλειον» 59.) 

173.—Τή Ιουν ίου 1896.—Διορισμός Γε
ωργίου Βέροβιτς πάσσά εις τήν θέσιν Γενικοΰ 
Διοικητού Κρήτης. (Πασσάδες Κρήτης, ύπό Γ. 
Ίακ . Καλαίσάκη είς Ήμερολόγιον Χανίων I. 
Γ. Παπαδάκη). 

174.—Τή 23 Ιουνίου 1821 .—Ένώ έλυ-
μαίνετο τήν Κρήτην ή πανώλης έγένετο σφαγή 
είς Ήράκλειον, καθ ' ην έθυσιάσθησαν ό Μη
τροπολίτης Γεράσιμος Πάρδαλης, ό Κνωσσοΰ 
Νεόφυτος Φιντικάκης, ό Χερσονήσου Ι ω α 
κείμ, ό Λάμπης Ιερόθεος, ό Σητείας Ζαχα
ρίας, ό Διοπόλεως Καλλίνικος, πολλοί Ή γ ο ύ -

Ϊ : ενοι Μοναστηριών κλπ, (Άπομν , Κριτοβου-



λίδου και Ίσ ιορ . Σπυρ. Τρικούπη), υπέρ τους 
εΐκοσιν ιερείς και χίλιοι εξακόσιοι Χριστιανοί 
(Χρονολ. Πίνας Σταματάδη). Σχετική πραγμα
τεία ε·!ς εφημερίδα « Έλευθερίαν» φ . 40 ανα
φέρει, δτι, πλην των ανωτέρω μνημονευομέ
ν ω ν Μητροπολίτου και Επισκόπων, έθανατώ-
θησαν οκτακόσιοι άνδρες Χριστιανοί, αλλά 
γυνή ή παιδίον ουδέν επα#ον. Έ ν τούτοις ό 
Κριτοβόυλίδης αναφέρει έν σελ. 41 «έφόνευον 
και ήχμαλώτιζον γυναίκας, αθώας παρθένους 
και άκακα παιδία» και υπολογίζει τους φονευ
θέντος αόπλους είς οκτακόσιους περίπου, τούς 
οποίους 7*) «Χρονολογία» Κ. I.· Ψαρουδάκη 
αναβιβάζει 3ΐΣ χιλίους και έπέκεινα, 

175.—Τη 24 Ιουν ίου 1821. —Σφαγή εΐ-
κοσιεπτά Χριστιανών είς τό χωρίον Βενεράτο, 
(Ίστορ. Σπυρ. Τρικούπη). Κατά Κριτοβουλί-
δην οί σφαγέντες ήσαν εικοσιοκτώ και πλείστοι 
είς άλλα χωρία. 

176. — Τή 20 Ιουνίου 1774. — Ό Οικου
μενικός Πατριάρχης Παίσιος Β' «άνήρεσε τα 
σταυροπηγιακά δίκαια πασών τών έν Κρήτη 
Μονών, #ποτάξας αύτάς εις τήν Μητρόπολιν 
Κρήτης, πενομένην ώς έκ τών καιρικών περι
στάσεων. (Πατριαρχ. Πίν. Γεδεών). 

177.—Τη 20 Ιουν ίου 1782. — Σφαγή ι ώ ν 
Χριστιανών εί^ *ήν προκυμαίαν τών Χανίων, 
οπότε τό χυθέν αίμα έκοκκίνισε τήν θάλασσαν 
εως τό Φανάρι (Μελέτη Γ. Ία* . Καλαϊσάκη 
είς τό περιοδίκόν «Φώς»). 

178.—Τή 27 Ιουνίου 1821 . — Θανάτωσις 
τριακοσίων πεντήκοντα επισήμων Χριστιανών, 
τούς οποίους συ/αθροίσας ό Ίβραχήμ Χαδζή 
Άφβντακάκις είς τό έν Σητεία κονάκι του προς 
φύλαξιν κατέσφαξε μέχρις ενός. (Τστορ. Σπυρ". 
Τρικούπη και χρονολ. πίνας Σταματάκη). 

1 7 9 . — Τ ή 2 8 Ιουν ίου 1830.—Διαμαρτυ
ρία τών Κρητών έκ Μαργαριτών και Αύλοπο-
τάμου προς τούς συμμάχους Μονάρχας, προς 
τάς Βουλάς Αγγλίας και Γαλλίας, προς τον 
Λαφαγιέτ, τον λόρδον Παλμεστρώνα και. τύν 
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έν Μήλφ φιλέλληνα Γάλλον Πρόξενον Βρέστ. 
(Άπομν. Κριτοβ. και χειρόγρ.) 

180.—Τή 29 Ιουνίου 1905. — Ό Ιταλός 
Συνταγματάρχης Ββηβίβίΐϊ. ανώτερος Διοικη-
κής τών έν Κρήτη Διεθνών στρατευμάτων, κατ' 
έντολήν τών Προξένων τών τεσσάρων Προστά
τιδων Δυνάμεων, παρεκάλεσε τήν έν θερίσω 
έπαναστατικήν έπιτροπήν ν 'άποστείλη τήν 2)15 
Ιουλίου είς τό χωρίον Μουρνιές της Κυδωνιάς 
αντιπροσώπους, δ;.ως συναντηθώσι μετά τών 
τεσσάρων Γενικών Προξένων «εις τούς οποίους 
ανετέθη νά τοις κάμωσι σπουδαίαν άνακοίνω-
σιν» . (Επίσημος Έφημερίς Επαναστατικής 
Συνελεύσεως). 

181.—Τή 30 Ιουν ίου 1909 .— Οί Γενικοί 
Πρόξενοι Γαλλίας, Αγγλίας , Ιταλίας και Ρώσ-
σίας, έν ονόματι τών Κυβερνήσεων των, δια-
κηρύττουσιν : δτι αί Προστάτιδες Δυνάμεις, έ-
πιδιώκουσσάι τήν έκτέλεσιν τών μέτρων, άτινα 
απεφάσισαν μέν κατ ' αρχήν δια τής κοινής δια-
κοινώσεώς των τής 10)23 Ιουλίου 1906, κα-
θώρισαν δε διά τής προς τον Κύριον Ζαΐμην 
άπευθυνθείσης τή 28 Ά π ρ ι λ ί ο υ = 1 1 Μαΐου 
1908 νεωτέρας τοιαύτης, θέλουσι προβή τη 13) 
26 Ιουλίου 1909 είς τήν πλήρη άνάκλησιν τών 
στρατευμάτων τ<ον, πεποιθυΐαι έπί τήν σύνεσιν 
τοϋ Κρητικού λαού και δτι στηρίζονται έπί τής 
δραστηριότητος και τής ευθύτητας τών καθε-
στηκυιών αρχών διά τήν διατήρησιν τής δημο
σίας τάξεως και τήν άσφάλειαν τοΰ μουσουλμα
νικού πληθυσμού" δτι θά έξακολουθήσιοσιν ά-
σχολούμϊναι μετ' εύμενείας περί τοΰ Κρητικού 
ζητήματος" άλλ' δτι θεωροΰσιν άναπόφευκτον 
νά μή άποκρύψο>σιν, δτι έ'χουσι καθήκον ν ' ά-
γρυπνώσι περί τής τηρήσεως τής τάξεως και τής 
ασφαλείας τών μουσουλμάνων έν Κρήτη και δτι 
προς τούτο έπιφυλάττουσιν είς έαυτάς τό δικαί-
ο>μα νά λάβωσι τά μέτρα, τά όποια ήθελον 
κρίνει χρήσιμα διά τήν έπαναφοράν τής ησυ
χίας, κ α θ ' ήν περίπτωσιν ήθελον λάβει χώραν 
ταραχαί, τάς οποίας αί έγχώριαι άρχαί δέν θά 
κατιόρθουν νά καταστείλωσιν. (Έπίσ . Έφημε-
ρίς τής Κρητικής Πολιτείας). 
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Αί θερμαί ακτίνες τών. φώτων της έπιστήμ.ης 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους άπεξήραναν τέ -
λεον τά τέλματα τών αιμάτων τών θρησκευτι
κών πολέμων και ό σ/.ώληξ του θρησκευτικός 
μίσους δέν ευρίσκει πλέον ποϋ νά τρέφηται. Οί 
Ιουδαίοι είμ.ποροΰν συνεπώς νά εξέλθουν τη"ς 
έπιφυλακτικότητος, δταν μακράν τοΰ νά συζη-
τηται η μεταφυσική ίδΊότης τοΰ θύμ.ατο; τοΰ 
Γολγοθά, ό λόγος πρόκειται περί τών γε-
νικωΐέρων αιτίων, άτινα προύκάλεσαν τό θείον 
δραμ.α. Είς άλλας έποχάς επεβάλλετο η έ-
πιφυλακτικότης. "Ο Σπινόζας έλευθεριώτερον 
όμιλήσα; διά την ίδικήν του θρησκείαν ύπερε-
πληρώθη δόξης αλλά και άφωρίσθη άπό τους 
ομοφύλους. Ουδείς Ιουδαίος θά έτόλμα νά δι
εκδίκηση ώς δόξαν της ιδίας του φυλή"; τόν 
άπαρνηθέντα τό φθαρτόν του σώμα έπί τοϋ 
σταυροΰ διά νά κηρύξη την χ γ ά π η ν , νωρίς 
νά προκαλέση και τών χριστιανών τήν μην.ν 
αλλά και τών ομοφύλων τόν διωγμόν. Ά π ό 
τό Ταλμ.ούδ, δπου πβρισυνελέγησαν δλων τών 
σοφών ραββίνων αί ήθικαί διδασκαλία!, όχι μό
νον άφηρέθησαν αί διδασκαλίαι Εκείνου αλλά 
και παν ο,τι ήδύνατο νά δώση νύξιν περί της 
ύπάρζεώς Του. Μέ πείσμα το όποιον έδικαιο-
λόγει ό διωγμός, οί Ιουδαίοι έπρεπε νά π ι 
στεύουν, οτι δέν ύπ/ίρξεν ό Ίησοΰς και νά κω
φεύουν οσάκις γίνεται λόγο: ·;ί τοΰ ίστορ'.κοΰ 
γεγονότος τό όποϊονέντοσούτω ύπαρξε τόσωμέγα, 
ώστε μέ κανέν' δέν εΐμπορεϊ καν νά συγκριθ·/). 

Και εφόσον μέν πρόκειται και σήμερον νά 
συζητηθνί ή μεταφυσική ίδιότης, φρονοΰμεν, δτι 
και πάλιν επιβάλλεται ή αποφυγή πάσης συ

ζητήσεως. Ά ς έφαρμοσθίί και διά τούς Χρι
στιανούς τό έκ παραδόσεως δόγμα «Πίστευε 
και μή έρευνα» και διά τούς Ιουδαίους δέν 
υπάρξει λόγος νέ θίξωσι πίστιν ή όποια πρε
σβεύεται τόσον ευρέως, διότι πρέπει και τ η ; 
ιδίας πίστεως κεφάλαια νά θιχθώσι, αλλά 
τότε ή συζήτησις θά καταντήση εις τό νά επι 
ΔΊΩΞΗ τήν βιαίαν λύσιν αποριών, ήτις μ.όνον ε ί ; 
τήν διέλευσιν τοΰ χρόνου και τήν φυσικήν τών 
πραγμάτων έξέλιξιν πρέπει νά άφεθίί, μή π α -
ρορωμένου τοΰ σοφοΰ ρητοΰ «Μή θίγε τά εύ 
κείμενα». 

Έ π ' έσχά,των Ομως άπό άλλης απόψεωςέξη-
τασθησκν τά έν Ιουδαία τήν έπογήν έκείνην 
έκτυλιχθέντα. Ό έν Παρισίοις Ιουδαίος δικη
γόρος ,1. δ&Ιν&ίΟΓ διά τοΰ πολύκροτου έργου 
του « ^ 8 1 1 8 ΟΗπδΐ βΐ 8» άοοίππβ» άπε-
πειράθη πρός τοις άλλοις ν ' άποδείξη τό τύποι; 
νόμιμον της καταδιώξεως και καταδίκης τοϋ 
Ίησοΰ συμ.φωνως πρός τ ά ; διατάξει; τοΰ Μω-
σαϊκοΰ Νόμου. Ό Γενικό; Είσαγγελεύς τών 
Παρισίων Μ. ϋ α ρ ί η διά διατριβής του έπιγρα-
φομένης « ^ § ι ΐ 8 άβναηί Ο&ίρΙΐβ βΐ Ρΐΐαίβ» 
ήλεγξεν έπί ανακρίβεια έν πολλοίς τό έργον 
τοΰ δ3,1ν&ίθΓ και τελευταΐον ό "Ελλην κ . Χρ. 
II. Τραπεζούντιος διά τοΰ έργου του « Ή όίκη 
τοΰ Ίησοΰ» διεξέρχεται διεξοδικώτερον τό 
ζήτημα, πειρώμενο; νά άποδείξ·/) τό παράνομόν 
και παράτυπον κατά τάς διατάξει; |τοΰ Μω
σαϊκού Νόμου της καταδιώξεως και καταδίκης 
τοΰ Ίη ίοΰ . 

=Χ@©Χ> 

Ευτυχώ; άλλά και λίαν προσφυώς ό συγγρα^ 
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φεύς δέν θίγει τήν θεολογικήν άποψιν τοΰ ζητή
ματος, και διεξερχόμενος μόνον ιστορικώς συμ-
φώνως πρός τά κείμε^ α τών Γραφών τάς φάσεις 
της υποθέσεως εξετάζει άπό νομ.ικής απόψεως 
πόσον ύπαρξε παράνομ-ος καί παράτυπος ή κα
ταδίκη τοΰ Ίησοΰ. καί διά νά μ.εταχειρισθώ-
μεν τήν φρασεολογίαν τής παρ' ήμΐν Νομικής 

. επιστήμης υποβάλλει λόγους αναιρέσεως τής 
αποφάσεως και διά πκράβασιν δικονομικών 
διατάξεων και διά κακήν έφαρμογήν καί κακήν 
έρμ.ηνείαν τοΰ Ποινικοΰ Νόμου. Βεβαίως θά ήτο 
παράλογος πασα συζητησις, αν οί θεμ-ελιωδεις 
κανόνες τόσον τοΰ Ποινικοΰ Νόμου οσον καί τής 
Ποινικής Λικονομ.ίας δέν άπέρρεον έκ τοΰ απο
λύτου Δικαίου τοΰ διέποντος πασαν κοινωνίαν 
κατά πάντα χρόνον καϊ κατά πάντα τόπον. 
Καί αν έπί τή βάσει τών τήν σήμερον ισχυόν
των θεμ.ε >ειωδών κανόνων τοΰ τε ποινικοΰ Νό
μου καί τής Ποινικής Δικονομίας άποδειχθή 
οτι ή έκ μέρους τοΰ Εβραϊκού Συνεδρίου κα
ταδίκη τοΰ Ίησοΰ Χρίστου υπήρξε παράνομος, 
διά τήν άδικίαν εστω καί ιστορικώς μ-όνον, θά 
εύθύνηται είς τούς αιώνας ή τότε τών Εβραίων 
δικάζουσα τάξις. 

Τολμ.ώμ.εν κρίνοντες τό έργον νά άντικρού-
σωμεν τόν συγγραφέα ΕΙΣ τήν βάσιν τών συλ
λογισμών χωρίς νά συμφωνώμ-εν ούτε μέ τόν 
8&1ν3,ίθΓ ά λ λ ' ούτε μέ τόν ΒυρίΓΓ καί τά 
επιχειρήματα ήμ.ών στηρίζονται, καθόσον ύπο-
θέτομεν, δνι μ.όνον ΕΙΣ τά κείμ.ενα τών Ευαγ
γελίων αλλά καί είς αυτούς τούς λόγους τής 
αναιρέσεως τούς οποίους επικαλείται ό κ. Τρα-
πεζούντιος. 'Διότι ακριβώς ύποστηρίζομεν, οτι 
εκτός τών Ιερών Ευαγγελίων καί αύται αί πα-
ρατυπίαι, άς διατείνεται ό κ. Τραπεζούντιος, 
δτι έλαβον χώραν αποδεικνύουν οτι δίκη τοΰ 
Ίησοΰ ενώπιον Έβραίκοΰ δικαστηρίου δέν έγέ -
νετο ούτε εΐμποροΰσε νά γίνη. Είνε αναντιρ
ρήτως ίστορικώτατα βεβαιωμένον, δτι έκτέλε-
σι: θανατική κατά τοΰ Ίησοΰ διά σταυρώσεως 
έγένετο, άλλ ' δτι ή καταδίκη έγένετο ϋπό Έ 
βραίκοΰ δικαστηρίου είνε παράδοσις στηριζο
μένη μ.έν είς τούς ύμ.νους τής Εκκλησίας, άλλ ' 
όχι καί είς τά Ευαγγέλια, δπως επίσης καί 
ιστορικώς βεβαιοΰται καί έκ τών κειμένων απο
δεικνύεται, δτι ή καταδίκη καί ή θανατική έκ-

τέλεσις τοΰ Ίησοΰ ύπήρξεν έ'ργον τής κυριάρ
χου τότε Ρωμαϊκής εξουσίας συνεπεία έγκλή-
σεως άτόμ.ων τινών έκ τοΰ Ίουδαϊκοΰ λαοΰ, έκ 
τών έν τέλει ίσως, οΐτινες προσωπικόν μ.όνον 
μίσος έξεδήλουν, ένφ τουναντίον ό Ιουδαϊκός 
λαός, ό πολύς, αν δέν έδείκνυε τελείαν άδια-
φορίαν, διά τόν φόβον Γσως, ένδομ.ύχως δμως 
πάντως έθλίβετο, διότι έσβύνετο μία εθνική έλ-
πίς του. 

Τποστηρίζεται, δτι δύο δίκαι άλληλοδιαδό-
χως καί είς ολίγων ωρών χρονικόν διάστημα έξ-
ετυλίχθησαν ή μέν ενώπιον τοΰ Έβραίκοΰ Συν
εδρίου, ή δέ ενώπιον τοΰ Πιλάτου καί άποτέ-
λεσμ.α είς άμφοτέρας έπήλθεν ή έκδοσις αποφά
σεως καταδικαστικής είς τόν σταυρικόν θάνα
τον, καί ή εντός τής ημέρας έκτέλεσις αυτής 
καί κατά μ.έν τήν ενώπιον τοΰ Συνεδρίου δίκην 
ύπεστηρίζετο διπλή κατηγορία, τό μέν, οτι ό 
Ίησοΰς άπεκάλεσεν εαυτόν Χριστόν καί υίόν 
θεοΰ, τό δέ οτι παρεβίαζε τήν άργίαν τοΰ Σαβ
βάτου, κατά δέ τήν ενώπιον τοΰ Πιλάτου ύπε
στηρίζετο ή κατηγορία έπί στάσει, ήτις τείνει 
νά προσβάλη βιαίως τήν αρχήν καί δτι διά τήν 
πρώτην ενώπιον τοΰ Συνεδρίου καϊ διά τήν μο-
ναδικήν ενώπιον τοΰ πραίτωρος κατεδικάσθη 
είς τόν διά σταυρώσεως θάνατον, καί οτι καί 
τήν ποινήν καί τόν τρόπον τής εκτελέσεως 
έπέβαλον άμ.φότεραι αί αποφάσεις, ά λ λ ' δτι καί 
είς τάς δύο ενυπήρχε παράβασις ή έ'λλειψις α
δικήματος. 

Πολλοί λόγοι καί έκ τών κειμ.ένων προκύ
πτοντες φρονοΰμεν δτι πείθουν τελείως,δτι ούτε 
δίκη ενώπιον τοΰ Συνεδρίου έγένετο, ούτε δτι 
καταδικαστική άπόφασις κατά τούς τότε ΚΕΊ

μενους παρ' Ίουδαίοις νόμ-οις εξεδόθη καί έςε-
τελέσθη. 

"Οτι ό διά τοΰ σταυροΰ θάνατος έπεβάλλετο 
κατά τάς διατάξεις τοΰ Ρωμ.αίκοΰ Νόμ.ου δέν 
είνε ανάγκη νά κοπιάση τις νά άποδείξη καί 
είς τούς απλώς άναγνώσαντας τά πρώτον τυχόν 
«γχειρίδιον τοΰ Ρωμαίκοΰ Δικαίου. Παρά τοις 
Έβραίοις, ούτε καί παρ' άλλω λαώ τής άρ- · 
χαιότητος καθόσον γνωρίζομεν, ήτο θεσπισμένος 
τοιοΰτος τρόπος θανατικής εκτελέσεως. Ό Κ. 
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Τραπεζούντιος είς τό περί ποινών κεφάλαιον φάλισις καί αγχόνη. "Αν επρόκειτο νά έ π ι -
διισχυρίζεται μεταξύ άλλων, δτι ίσχυεν καί ή βληθγϊ ποινή ύπό Έβραίκοΰ δικαστηρίου κατά 
διά τοΰ σταυροΰ θανατική έκτέλεσις παρά τοις τοΰ Ίησοΰ έπί τη είκαζομέννι κατηγορία τής 
Έβραίοις, χωρίς δμως νά μ.νημ,ονεύη πόθεν έξά- προσβολής τής θρησκείας, έπρεπε νά έπιβληθή ό 
γει τό συμ.πέρασμα τοΰτο. λιθοβολισμ-ός, χωρίς μάλιστα νά άναμ.ινθη ή 

Κατά τό πλείστον τό περί ποινών κεφάλαιον Ρωμ-α'ίκή εξουσία ώς έγένετο ολίγους μήνας με-
τοΰ κ. Τραπεζουντίου φρονοΰμ,εν, οτι είναι έ- τέπειτα καί διά τόν Στέφανον (Πραξ. Κεφ. 

σφαλμένον αναντιρρήτως δμως ή σταύρωσις ήτο 1Γ § 5 7 ) . 
καί υπήρξε άγνωστον παρά τοις Έβραίοις, ϋν Ή κατηγορία, ήτις υποτίθεται, δτι άπηγ -
καί τήν ύφίσταντο ύπό τών Ρωμ.αίων, δσοι έξ γελθη κατά τοΰ Ίησοΰ ενώπιον τοΰ Έβραίκοΰ 
αυτών διετάρασσον την δημ.οσίαν τάξιν. Δικαι/τηρίου, δέν δύναται νά ύπαρξη κατά τόν 

Ούτε ό π ρ ι ο ν ι σ μ ό ς υπήρχε τόν ςποΐον Μωσαίκόν καί διά τόν λόγον τοΰτον ουχί ώς δι-
έφήρμοσε κατά τήν έπικαλουμ.ένην παραπομ.- ατείνεται ό κ. Τραπεζούντιος προκύπτει λόγος 
πήν είς τάς γραφάς (Βασιλ. Β ' κεφ. ΙΒ' § 31) ό αναιρέσεως τής αποφάσεως, ά λ λ ' άπόδειξις, δτι 
στρατηγός τοΰ Δαυίδ Ίωάβ άλλ ' έν ώρα μάχης δέν ύπήρςεν άπόφασις. Ή παραβίασις τής άρ-
καί κατά πολεμ.ίων, ούτε ό τ υ μ. π α ν ι σ μ ό ς γίας τοΰ Σαββάτου, πάντες, καί ό κ. Τραπε-
τό όποιον εφήρμοσαν επίσης κατά τήν παρα- ζούντιος, δέχονται δτι ούτε απεδείχθη ούτε ά-
πομπήν (Μακκαβ, Β 'Κεφ. στ' § 19) ά λ λ ' έ - πετελεσε τήν βάσιν τής καταδίκης, απομένει 
φήρμ.οσαν τά όργανα τοΰ Μακεδόνος 'Αντιό- μόνον τό κεφάλαιον τής κατηγορίας, δτι ό Ί η -
χου τοΰ Έπιφανοΰς κατά τοΰ Άρχιερέως Έ - σους άπεκάλεσεν εαυτόν Χριστόν (Μασίαχ) καί 

λεαζάρου ά λ λ ' ούτε ό διά τής σταυρώσεως. Υίόν θεοΰ . 
Έπεκαλέσθησάν τίνες πρός άπόδειξιν τοΰ δτι ό Α ν ά γ κ η νομίζομεν διά νά κατανοηθη οποία 
τοιοΰτος τρόπος τής θανατικής εκτελέσεως ύ - τις ήδύνατο νά ύπαρξη ή διατυπωθείσα κατη-
πήρχε παρά τοις Έβραίοις τό Βιβλίον τής Έ - γορία, νά έξετασθώσιν επισταμένως τά σχετικά 
σθήρ (Κεφ. 7, 9 καί 16) ώς καί τό χωρίον τοΰ χωριατών Ευαγγελίων καί εις περίπτωσιν άν-
Ίωσήπου «Ιουδαίων τοσαύτην περί τάς τιμάς ιιφάσεως συμφώνως μ.έ τούς παραδεδεγμένους 
πρόνοιαν ποιούμενων, ώστε καί τών νεκρών έκ κανόνας τής τε γραμματικής καί λογικής Έρ-
καταδίκης άνασταυρωμένων καθελεϊν τε καί θά- μηνείας νά συναγάγωμεν συμπεράσματα, έφ ' 
πτε ιν» , άλλ ' έπιμένομεν δτι είνε σαθρότατη ή δσον δυνάμεθα, μή δεικνύοντα άντιφωνίαν με-
δι' αμφοτέρων τών χωρίων προσαγομ.ένη άπό- ταξύ τών Ευαγγελιστών, τών οποίων έξ ίσου 
δειξις. Τό χωρίον τ ή ; Έσθήρ ομιλεί περί Της πρέπει νά ληφθη ισχυρά αξιοπιστία, έν περι-
άγχόνης τής επιβληθείσης υπό τοΰ Πέρσου βα- πτώσει δμως αναπόφευκτου άντιφωνίας, νά πα -
σιλέως Άσσουήρου είς τόν Άμάν ' άδιαφόρως ραδεχθώμεν ώς αληθή εκείνα τά όποια ώς έκ 
άν κατά τούς Περσικούς Νόμους, ή κατά τήν τών περιστάσεων φαίνεται δτι καλλίτερον έγνώ-
ίδιότροπον θέλησιν τοΰ Αύτοκράτορος, πάντως ρισεν ό γράψας. 
δμ.ως μή χωρούσης εφαρμογής τοΰ Έβραίκοΰ Ό Ματθαίος ήτο είς έκ τών αποστόλων πα -
Νόμου. Ό δέ Ίώσηπος γράφων περί τοΰ Ίου- ρακολουθήσας τόν Ίησοΰν είς δλην τήν σταδιο-
δαίκοΰ πολέμ-ου, προφανώς είχεν ύπ' οψει τούς δρομ/ιαν περιγράφων δμως τά κατά .τήν σύλλη-
ύπό τών Ρωμαίων κααταδικαζομένους καί ά- ψιν βέβαιοι δτι οί μαθηταί πάντες κατά τήν 
νασταυρουμ.ένους Ιουδαίους. Είνε παροιμ.ιώδες σύλληψιν άφήσαντες τόν Διδάσκαλον εφυγον 
ακόμη καί σήμερον παρά τοις Έβραίοις τό είς (Κεφ. κστ ' § 56) βεβαίως έφυγε καί ό Εύαγγε-
τάς προβευχάς τής ημέρας τοΰ Έξιλαμισμοΰ λιστής, δστις αυτόθι έν § 58 λέγει , δτι μόνον ό 
έκατοντάκις σχεδόν έπαναλαμβανόμ.ενον, δτι Πέτρος ήκολούθει μακρόθεν καί είσελθών είς 
τέσσαρες κατά Νόμον θανατικαί εκτελέσεις τήν κατοικίαν τοΰ άρχιερέως ίμεινεν ε ί ; τήν 
υπάρχουν «Σεκελά» Σερεφά» «Έρεγ» Χένεμ» Δύλήν μετά τών υπηρετών. Είς τά έπόμ,ενα 
λιθοβολισμός, θάνατος διά τής πύρας, άποκε- κεφάλαια αφηγείται,δτι οί αρχιερείς καί οί 7,ρε-
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σβυτεροι είς μάτην άνεζήτουν ψευδομαρτυρίαν 
κατά τοΰ κατηγορουμένου, ή δέ άποδειχθεϊσα 
πραξις, ότι τουτέστιν ό κατηγορούμενος ύπε-
σχέθη νά ανοικοδόμηση τόν Ναόν εντός τριών 
ήυ.ερών, δέν έθεωρήθη αξιόποινος καί ό άρχιε-
ρεύς έξώρκισε τέλος τόν κατηγορούμενον νά δή
λωση, άν είνε αυτός ό Χριστός, ό υιός τοΰ θεοΰ. 
Είς την έμμεσον μέν άλλα καταφατικήν άπάν-
τησιν οί παριστάμενοι άπεφάνθησαν, Οτι εινε 
ένοχος θανάτου. Καί ταΰτα πάντα έγένοντο τήν 
νύκτα προφανώς, διότι ή μέν σύλληψις έγένετο 
τό μεσονύκτιον, ό αυτός δέ ό Ευαγγελιστής 
έν κεφαλ. ΚΖ' § 1 επιλέγει ότι μόλις έγένετο 
πρωία, οί πρεσβύτεροι καί οί άρχιερεΐ: μή άρ-
κεσθέντες είς τήν νυκτερινήν άπόφασίν, συνε-
βουλεύθησαν νά θανατώσωσι τον κατηγορούμε
νον και πρός τοΰτο έφερον αυτόν ενώπιον τοΰ 
Πιλάτου, δστις τ ω άπήγγειλεν αλλ ην κατηγο-
ρίαν. 

— Σύ είσαι ό Βασιλεύς τών Ιουδαίων ; 
Ό κατηγορούμενος έσιώπησεν. Ό Πιλάτος, 

όστις έδικαιοΰτο ώς διοικητής καισαρικές επαρ
χίας νά καταδικάζη είς θάνατον πρός στιγμήν 
έδίσταξε μή βλέπων προσαγομένας αποδείξεις 
καί άφοΰ πιοσεπάθησε νά ενάσκηση τό δικαί
ωμα της απολύσεως υπέρ τοΰ Ίησοΰ, έξηναγ-
κάσθη ύπό τοΰ όχλου νάάπολύση τόνΒαραββαν 
Προφανώς ό Ευαγγελιστής διά τό φόβον τών 
Ιουδαίων είς ούδεμίαν τών άνω σκηνών παρί
στατο καί περιγράφει δσα έπληροφορήθη άπό 
τούς παρισταμένου;, ί'σως τόν Πέτρον, τοΰ ο
ποίου περιγράφει το έπεισόδιον της εισόδου 
του είς τήν αύλην. 

Μέ/ρι κεραίας συμπίπτει μέ τήν άνω περι-
γραφήν καί ή περιγραφή πΖ Εύαγγελιστοΰ 
Μάρκου, όστις περιέγραψε τά γενόμενα έκ π λ η 
ροφοριών τ7ς αύτ'ι]ς πηγής πιθανόν μέ τόν Ματ
θαίον. 

Ό Ευαγγελιστής Λουκάς γράψας πολύ με
ταγενεστέρως καί έκ πληροφοριών ώς ό ίδιος 
έν άρχν) λέγει . Έπιστέλλων πρός τόν Θεύφιλον 
φαίνεται ότι δέν συμφωνεί ώς πρός τήν ωραν μέ 
τούς άλλους εύαγγελιστάς,διότι αναφέρει, ότι ή 
μίν σύλλ.ηψις έγένετο τό μεσονύκτιον περίπου 
μέχρι δέ τ·?|ς πρωίας ό κατηγορούμενος παρέ
μενε δέσμιος καί μόλις τήν πρω'ίαν συνήλθε τό 
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πρεσβυτέριον τοΰ λαοΰ τό όποιον άνέκρινε τόν 
Ίησοΰν, 'άλλά χωρίς νά έκδώση άπόφασίν τινα 
οιανδήποτε, προσήγαγον είς τόν Πιλάτον ενώ
πιον τοΰ οποίου ύπέβαλον μήνυσιν επί στάσει. 

Πολύ όμως φαινομενικώς τουλάχιστον δια
φέρει ή άφήγησις τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ιωάννου. 
Διά τόν Εύαγγελιστήν τοΰτον, πρό παντός, 
πρέπει νά έχωμεν ύ π ' όψει, ότι ήτο ό αγαπητός 
μαθητής τοΰ Διδασκάλου, ότι τόν ήκολούθησε 
παντοΰ, ήτο παρών κατά τήν σύλ,ληψιν, ό^ι 
μόνον είσήλθεν είς τήν αύλήν, άλλα καί εντός 
της αιθούσης τοΰ άρχιερέω:, διότι ήτο γνωστός 
είς Λν αρχιερέα, και καθό γνωστός τώ άρχιερεΐ 
παρενέβη παρά τω θυρωρώ ύπέρ'τοΰ Πέτρου, 
ίνα τώ έπιτραπή ή είσοδος. Συνεπώς ομιλεί 
ώς αυτόπτης πάσης της ενώπιον τοΰ άρχιερέως 
γενομένης διαδικασίας. Κατά δέ τήν άφήγησιν 
τοΰ άξιοπιστοτάτου τούτου αύτόπτου συγγρα
φέως, τήν νύκτα μετά τήν σύλληψιν ό Ίησοΰς 
προσήχθη ενώπιον τοΰ άρχιερέως, Οστις τόν ή -
ρώτησε περί τής διδασκαλίας καί τών μαθητών. 
Ουδόλως ποιείται μνείαν ό συγγραφεύς, άν τήν 
στιγμήν έκείνην μετά τοΰ άρχιερέως ήσαν καί 
άλλοι παρόντες έκτος τών υπηρετών, ών είς ό 
πλησίον τοΰ κατηγορουμένου ιστάμενος, τόν έρ-
ράπισε, διότι έθεώρησε τήν άπάντησίν του προσ-
βλητικήν διά τόν αρχιερέα, θ ά ήτο όμως όντως 
παραλογισμός νά ύποθέσωμεν, ότι διότι ό συγ
γραφεύς παρασιωπά ευλόγως έννοουμένην λε
πτομερειών παρά τώ άιχιερεΐ. όστις ήτο αυτό· 
νρημα ήγεμών, δέν εύρίσκοντο οί απαραίτητοι 
γραμματείς του οί όποιοι έπρεπε καί νά διανυ
κτερεύουν είς τό μέγαρον τοΰ άρχιερέω:. "Αν δ-
μωςέν ώρα μεσονυκτίω επρόκειτο νά λ>άβη χώραν 
τό έξαιρετικώτατον γεγονός, νά συνεδρίαση τό 
έξ έβδομήκοντα δικαστών (σιβίμ σανεδρίν) δικα-
στήριον, ίνα προβή είς δίκην, νά κληθώσιν οί δι-
κασταί έκ τών κατοικιών των, νά θορυδηθή έπί 
τοσούτω ή πρωτεύουσα, νά διεξαχθή όλόκλη· 
ρος αυστηρά καί τυπ ικωτάτη διαδικασία, νά 
έξετασθώσί μάρτυρες»ό συγγραφεύς ό όποιος αλ
λάς λεπτομέρειας ανέγραψε δέν θά έκαμνε καθό
λου μνείαν περί δλων τούτων ; Θά περιωρίζετο 
απλώς ε ί ; τό νά μνημόνευση μίαν μόνον έρωτα-
πόκρισιν μεταξύ τοΰ άρχιερέως καί τοΰ Ίησοΰ 
μή σχετιζομένην κάν μέ τήν κατηγορίαν, ά λ λ ' 

απλώς και αορίστως δεικνύουσαν,δτι ό άρχιερεύς 
έζήτησε γενικωτάτας πληροφορίας περί τοΰ έρ
γου τοΰ κατηγορουμένου ; Καί πρέπει νά σημει-
ωθ·?ί, ότι δικασταί εντός τοΰ συνεδρίου ύπήρχον 
καί έκ τών θερμότατων οπαδών τοΰ κατηγορου
μένου Διδασκάλου, ό Ιωσήφ έξ 'Αριμαθείας καί 
ό Νικόδημος, οί όποιοι καί εύτολμότατοι απε
δείχθησαν κατόπιν, τολμήσαντες μέ όλην τήν 
άγρίαν καταδίωξιν τής πρωίας έκ μέρους τοΰ ό
χλου, τήν αυτήν έσπέραν νά μεριμνήσωσι περί 
τών τιμών της κηδεία;, διά τήν έπιτυχίαν της 
οποίας κατέφυγον καί είς αυτόν τόν πραίτορα 
Πιλάτον καί φυσικά οί δικασταί ούτοι, γνωστοΰ 
όντος μάλιστα δτι ή ελευθερία τοΰ λόγου παρά 
τοις Ίουδαίοις έτιματο ύπερμέτρως, δέν θά έ-
πέτρεπον τήν ασυζητητί σχεδόν έπιψήφισιν της 
καταδίκης τοΰ προφανώς μέν αθώου, κατά δέ 
τήν πεποίθησίν των καί μεγίστου Διδασκάλου 
των. . 

"Αν είς μέν τόν Εύαγγελιστήν Ίωάννην πα-
ράσχωμεν προτίμησιν αξιοπιστίας λόγω τοΰ δτι 
έξ ιδίας αντιλήψεως ομιλεί, τών δέ αφηγήσεων 
τών άλλων Ευαγγελιστών έκ πληροφοριών συλ» 
λεγεισών συμπληρώσωμεν τάς ασάφειας διά της 
λογικής σειράς τών έκτυλιχθέντων γεγονότων, 
θά συμπεράνωμεν άνενδοιάστως, δτι ό Ίησοΰς 
συνελήφθη ολίγον πρό τοΰ μεσονυκτίου τής 
προηγουμένης τής παραμονής τοΰ Πάσχα τό ό
ποιον αναμφισβητήτως συνέπιπτε τότε τήν ήμε-
ραν τοΰ Σαββάτου. 

Προσήχθη αμέσως παρά τ ώ άρχιερεΐ, δστις 
μέ τούς γραμματείς του, τούς υπαλλήλου; έν 
γένει τοΰ άρχιερατικοΰ οΓκου καί τούς Οπηρέτας, 
δέν έκοιματο εισέτι λόγω τής θρησκευτικής λε ι 
τουργίας τής απεμπολής τών ενζύμων (μπεσύρ 
χαμέτς), προανεκρίθη έπί της αποδιδομένης 

• αύτώ κατηγορίας, ύβρεως κατά της θρησκείας, 
στάσεως κατά τών αρχών, ό δέ άρχιερεύ; αμέ
σως μέν εις ούδεμίαν προέβη ουδέ ήδύνατο νά 
προίνι, άπόφασίν, άλλα σκεφθείς δτι ό Ιησούς 
θεωρηθείς ύπό τοΰ λαοΰ ώς ό αναμενόμενος Χρι
στός, 6 εστί βασιλεύς επίγειος τών Ιουδαίων 
καί διακατεχόμενος ύπό τνίς έμμονου ιδέας, Οτι 
διά τήν σωτηρίαν τοΰ έθνους συμφέρει νά άπο-
λεσθΐ; είς άνθρωπος κατέκράτησε τόν Ίηβοϋν 
μέχρι τής πρωίας όποτε τόν άπέστειλεν είς τόν 

Πιλάτον μόνον άρμόδιον νά άποφανθ·^ έπί τοΰ 
προκειμένου. Πολύ πιθανόν τήν πρω'ίαν παρά 
τώ Πιλάτω νά συνώδευσαν τόν κατηγορούμενον 
Διδάσκαλον καί οί αδυσώπητοι εχθροί του Φα-
ρισαϊοι ουχί έκ τών έν τέλε ι , ούτε ύπό τήν ι 
διότητα ταύτην, άλλ ' ώς απλοί ίδιώται άμει-
λίκτως κατακριθέντες ύπό τοΰ Διδασκάλου καί 
έκεΐ νά συνεκρότησαν άπό τόν ευκόλως πλανώ-
μενον, αναντιρρήτως δέ καί άπό τούς υπέρ τοΰ 
Βαραβα ενδιαφερομένου; τήν πρό τοΰ Πραιτώ-
ρίου όχλαγωγίαν. Μακρκί πάσης σκέψεως δι-
καιολογίαι τοΰ Καϊάφα τοΰ όποιου όσον καί 
πενθεροΰ τοΰ "Αννα ή μνήμη παρά τοις Ίου-
δαίοις είνε περισσότερον ή παρά τοΐςΧριστιανοϊς 
άπαισία διότι αυτοί προύκάλεσαν πρώ-ίοι τόν 
έμφύλιον πόλεμον ολίγα μετά ταΰτα έτη διά 
νά έπακολουθήσνι ή τελική καταστροφή τοΰ 
"Εθνους ύπό τών Γωμαίων, ή πραξίς του έν το
σούτω αυτη άπό πολιτικής απόψεως κρινομένη 
δέν είνε ίσως κατακριτέα. Τών διοικούντων τάς 
πράξεις, ώς διδάσκει ή πολιτική επιστήμη δέν 
πρέπει νά διέπη τό απόλυτον δίκαιον ά λ λ ' ή 
Σ κ ο π ι μ ό τ η ς. Ούδϊίς κατακρίνει τόν Ρ ω -
μαΐον εκείνον στρατηγόν, όστις προκληθείς νά 
όρκισθΐ) ενώπιον της Συγκλήτου άν συνεμορ-
φώθη μέ τό Δίκαιον της πατρίδος του ώρκίσθη 
Οτι έσωσε τήν πατρίδα. Ουδείς διημφισβήτησέ 
ποτε τήν ορθότητα τοΰ δόγματος α8ίΐ1ΐ1$ Γ6Ϊ-
ρΐΐ1)Ηθεΐβ 81ΐρΓ6Π1& ΙβΧ βδίο .» "Αν ό Καϊά
φας άγνοών τουλάχιστον τήν αληθή ύπόστα-
σιν τοΰ Ίησοΰ καί φοβούμενος, ευλόγως ύποθέ-
τομεν, ένεκα τής θριαμβευτικής (κείνης εισόδου 
τοΰ Ίησοΰ είς τήν Ιερουσαλήμ, καθ' ήν ό λαός 
φρονών Οτι ό αναμενόμενος εστεμμένος έκ της 
νομίμου δυναστείας τοΰ Δαυϊδ ήρχετο νά τούς 
απελευθέρωση έκ τοΰ ζυγοΰ τών Ρωμαίων καί 
νά τού; άπαλλάξη άπό τήν καταβολήν τοΰ φό
ρου. Τπεδέχετο τόν Σωτηρ* μετά βαΐων άνα-
φωνών. 

— Ωσαννά τ φ υίώ τοΰ Δαυίδ, ήτοι κΣώίον 
υιέ τοΰ Δαυίδ (νόμιμε βασιλεΰ τών Ιουδαίων), 
καί φοβούμενος, λέγομεν, τήν έπέμδασιν τής 
Ρωμαϊκής εξουσίας, ήτις ήδύνατο διά τών φο
βερών λεγεωνών νά σάρωση άπ ' άκρου είς άκρον 
τήν Ίουδαίαν, καί ένεκα τούτου σπεύσας νά 
παραδώσγι κατά τήν γνώμην του άρχηγόν της 



στάσεως εις τον πραίτορα, πρέπει νά κατα-
κριθ·?ί διά τοΰτο; Ά ν ή σημερινή Αιγυπτιακή 
Κυβέρνησις δέν σπεύσν) νά παραδώσν) είς τόν 
Ά γ γ λ ο ν Άρμοστήν, εκείνον, δστις έστω καί 
νά νομίζεται κοινώς αρχηγός στάσεως κατά 
τής Αγγλ ικής κατοχής δέν θά νομισθεί συμμε
τέχουσα τοΰ κινήματος; καί δέν θά έπισύφν] 
κ α τ ' αυτής τήν έκ μέρουε τοΰ Βρεττανικοΰ κο
λοσσού τιμωρίαν; Ό Ευαγγελιστής Ιωάννη ; 
όστις έσύχναζε παρά τ ώ άρχιερεΐ ώς γνωστός 
δίς επαναλαμβάνει δτι ό άρχιερεΰς εξεδήλωσε 
τήν γνώμην του ταύτην. Ή σειρά τών γεγονό
των ώς έξετυλίχθησαν καί ώς περιγράφει ό 
Ευαγγελιστής Ιωάννης αποδεικνύεται καί έκ 
της φύσεως τής κατηγορίας, ήτις άπεδόθη είς 
τόν Ίησοΰν καί ενώπιον τοΰ Συνεδρίου ώς υπο
στηρίζεται άβασίμως καί ενώπιον τοΰ Πιλά
του - ή έξήγησις δέ ταύτης αποκλείει φρονοΰ-
μεν τελείως πασαν ύπόνοιαν δτι ό Ίησοΰς έδι-
κάσθη καί κατεδικάτθη ύπό Έβραίκοΰ δικα
στηρίου. 

•«@®« 

Ή κατηγορία, περί ής πρόκειται άφορδί τήν 
πραξιν τοΰ Ίησοΰ, δτι άπεκάλεσεν εαυτόν Χρι-
στόν καί υίόν τοΰ Θεοΰ (κατά τό Έβρα'ίκόν 
κείμενον τοΰ κατά Ματθαίον Ευαγγελίου κΜα-
σίαχ» Μπέν-άελοίμ»). 'Όσον άφορΚ τήν δευτέ-
ραν ιδιότητα. «Υιός θεοΰ» είς πολλ,ά μέρη τής 
Γραφής ουτω προσονομάζονται οί Ιουδαίοι καί 
Ίσραηλΐται συλλήβδην έν καταστολή πρός 
τήν γενικήν όνομασίαν «μπέν-άδάμ» «Υιός τοΰ 
Άνθρωπου» ήνις άπεδίδετο είς πάντα απολύ
τως άνθρωπον καί είς τούς Εθνικούς. Αυτός δέ 
(5 Ίησοΰς άπολογούμενος πρότερον έν τ ω Ίερω 
ίσχυρίσθη δτι ό τοιούτος τρόπος εκφράσεως δέν 
άντ·'κειται είς τούς Νόμους, άφοΰ είς τάς γρα-
φάς αναφέρει ό ποιητής Ά σ ά φ περί τών ανθρώ
πων δτι είνε θεοί, πολλώ δέ μάλλον εγώ δύ-
ναμα'. νά ονομάσω έμέ αυτόν τόν αληθή Ίου-
δαϊον Υίόν τοΰ θεοΰ. Είνε όμως επίσης αληθές 
δτι οί Εβραίοι περί τών Προφητών, είχον τήν 
ίδέαν,οτι είχον ύπερφυσικήν τινα ιδιότητα συν-
ίσταμένην είς τό νά προβλέπουν τ ά μέλλοντα 
καί νά κάμνωσι καί θαύματα. Οί Προφήται έν 
γένει πολλαχοΰ τής Γραφής ονομάζονται άν
θρωποι τοΰ Θεοΰ (Βασιλ. Α ' κεφ. θ' § 6.) ή δέ 
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προσωνυμία αυτή τούς διέκρινε τών λοιπών, 
λόγω τών θαυμάτων τ ά όποια αναμφισβητήτως 
ό Ίησοΰς ενήργησε καί τά όποια οί μέν σημε
ρινοί επιστήμονες αποδεικνύουν ουχί υπερφυ
σικά, οί δέ Εβραίοι τών παλαιών χρόνων διϊ-
σχυρίζοντο δτι έπετύγχανε διά τών μέσων τ ά 
όποια τώ παρεΐχεν ή γνώσις τών απόκρυφων 
επιστημών της Κ α μ π ά λ α . Ό πολύς λαός 
τής Ιουδαίας ώνόμαζε τόν Ίησοΰν μέ τήνπροσ-
ωνυμίαν ταύτην, θεωρών αυτόν προφήτην 

Έν γένει είς τους λαούς τής Ανατολής 
υπήρξε προσφιλής ή άπόδοσις τής ιδιότητος τοΰ 
προφήτου είς πάντα άνθρωπον έκδηλώσαντα 
οιανδήποτε ύπεροχήν έπί τών λοιπών. Είνε 
άπειροι οί προφήται τοΰ Ισλάμ . Ή δέ χριστια
νική θρησκεία ή γεννηθεΐσα είς τήν Άνατολήν 
μετά της αυτής ευκολίας κατέταξε τούς οπωσ
δήποτε δράσαντας είς τάς τάξεις τών αγ ίων οί 
όποιοι δέν διαφέρουν ποσώς άπό τούς νομιζο-
μένους τότε προφήτας. Ά ν συνεπώς ό Ίησοΰς 
απήντησε καταφατικώς εις τήν έρώτησιν άν είχε 
προφητικήν ιδιότητα ούδεμίαν διάταξιν τής 
θρησκείας παραβιάζει. Τό πολύ εΐμποροΰσαν 
νά μή τόν πιστεύσουν. 

Απομένει νά έξετασθή άν ήδύνατο νά άπο-
τελέσν) υβριν κ α τ ά τής Μωσαϊκές θρησκείας ή 
καταφατική τοΰ Ίησοΰ άπάντησις· ώς ομολογία 
τοΰ κατηγορουμένου είς τήν έρώτησιν: Ά ν ήτο 
ό Χριστός ήτοι ό «Μασιάχ».Πρό παντός ανάγκη 
νά έξετασθή ποίαν ιδιότητα έ'δει νά έ'χη ό τότε 
ύπό τών "Εβραίων αναμενόμενος, όστις ακόμη 
καί διά τούς μετά πεισμονής προσκεκολλημένους 
είς τάς παραδόσεις — είς τάς παραδόσεις έπα -
ναλαμβάνομεν καί ουχί είς τάς Γραφάς— ανα
μένεται. Πρό παντός ανάγκη νά τονισθή δτι υ 
φίσταμαι ουσιώδης, ουσιωδέστατη διαφορά Οίον 
άφορ$ τήν ιδιότητα τοΰ Μεσίου τών χριστιανι
κών παραδόσεων καί Εκείνου τών "Εβραϊκών 
τοιούτων. 

Κ α τ ά τούς Χριστιανούς. Ό Μεσίας Οστις ά* 
νεμένετο καί ήλθε καί έσταυρώθη έ'πρεπε νά 
σώση τό άνθρώπινον γένος έν γένει άπό τό προ-
πατορικόν αμάρτημα προσφέρων εαυτόν ολο
καύτωμα. Τοΰτο όμως ουδόλως συμβιβάζεται 
μέ τάς "Εβραΐκάς παραδόσεις διότι επρεπεν έν 
τοιαύτη περιπτώσει νά άρθώσι καί αί έπιβλη* 
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νέγερσν τοΰ περίφημου ναοΰ, είς τόν όποϊον' καί 
μόνον έπρεπε νά γίνηται πασα προσφορά* καί 
τοΰτο διά δύο λόγους τό μέν διά νά έπικοινω-
νώσιν οί υιοί τοΰ Ισραήλ συναντώμενοι είς τόν 
ναόν κατά τάς έορτάς καί διατηρήται ή εθνική 
ένότης, τό δέ διά νά άποτελέση ό ναός ταμεΐον 
έθνικοΰ θησαυροΰ, απαραιτήτου διά τήν περί
πτωσιν έθνικοϋ πολέμου. "Η δυναστεία τοΰ 
Δαυίδ έδραιώθη είς τήν συνείδησιν τών πατριω
τών τοΰ Ισραήλ καί ευθύς ώς μετά τόν θάνατον 
τοΰ περατώσαντος τόν ναόν καί λαμπρύνοντος 
τό βασίλειον διαδόχου του Σολομώντος. Ό 
Ίεροβοάμ διά νά άπαλλάξη τό ύ π ' αυτόν άπο-
χωρισθέν μέρος τοΰ Βασιλείου άπό τήν μετάβα-
σιν είς τήν Ιερουσαλήμ χάριν τοΰ ναοΰ ίδρυσε 
τούς ναούς τοΰ Βάαλ είς τάς κορυφάς τών ορέων. 
Οί προφήται μέ πολιτικόν πνεΰμα, άλλά καί μέ 
πάλλοντα πατριωτικόν ένθουσιασμόν διά τών 
φλογερών εκείνων λυρικών στροφών εξεδήλωσαν 
τόν έθνικόν των πόθον. Νά έμφανίσθή Χριστός 
ή βασιλεύς έκ τής νομίμου δυναστείας τοΰ Δαυίδ 
διά νά συναγάγη καί αύθις είς έν τά τέκνα τοΰ 
Ισραήλ, καί νά έπαναφέρη τό βασίλειον εις τήν 
άρχαίαν αύτσΰ δόξαν. Α ί επιθέσεις των πρό 
παντός έστρέφοντο κατά τών βασιλέων τοΰ Ι 
σραήλ καί απογόνων τοΰ αιτίου τοΰ διαχωρι-
σμοΰ Ίεροβοάμ, οί όποιοι πάλιν ήμύνοντο φο
νεύοντες τούς προφήτας,μεγάλως δμως τ ιμωμέ
νους είς τό βασίλειον τών Ιουδαίων. Ό βασι
λεύς τοΰ Ισραήλ Άχαβα έφόνευσεν εκατοντά
δας προφητών, άλλά πάντες τοΰ έπετέθησαν ά-
μειλίκτως. Οί προφήται διέβλεπαν, δτι ή διά-
σπασις τοΰ βασιλείου θά έχνι ώς έπακολούθημα 
τήν ύποδούλωσιν τοΰ Έθνους είς τούς γύρω ε
χθρικούς λαούς μέχρι τής στιγμής καθ' ην θά 
έμφανίσθή βασιλεύς*κεχρισμένος έκ τής δυνα
στείας τοΰ Δαυίδ αναλόγου δυνάμεως πρός τόν 
άρχηγέτην τής δυναστείας διά νά συναγάγη 
καί αύθις τά τέκνα τοΰ Ισραήλ. Ήτο φυσικώς 
αδύνατον νά.μή επαληθεύσουν οί προφήται, ώς 
πρός τό πρώτον κεφάλαιον τής ύποδουλώσεως. 
Ή ιστορία μας λέγει κατά τίνα έπηκολούθησε 
τρόπον ή ύποδούλωσις τοΰ έθνους. Είς στιγμάς 
δέ θλιβερωτάτας οί έξοχώτεροι τών προφητών. 
Ησαΐας καί "Ιερεμίας εξεδήλωσαν έμφανέστε-
ρον τόν ςθνικόν τοΰτον πόθον άλλά καί έθνικήν 

θεΐσαι διά τό αμάρτημα ποιναί. "Επρεπεν 
αύτ·μάτως ή γή νά άποδίδν) τούς καρπούς. 
"Επρεπεν άνευ ώδίνων νά τίκτωσι τά θήλεα, 
επρεπεν δλα τά τέκνα τοΰ Α δ ά μ νά έπα-
νέλθωσιν είς τόν Παράδεισον ό όποιος ευρίσκε
ται είς άπόκρυφον τής Γής μέρος, φυλασσόμενης 
τής εισόδου του ύπό ρομφαιοφόρου αγγέλου. 
Ά λ λ ω ς παρουσιάζεται κατά τήν Έβοαϊκήν 
παράδοσιν ό Χριστός. Ή Μεσσιακή ύπόθεσις 
διά τούς "Εβραίους δέν έγεννήθη ουδέ υπήρξε 
γενική καί δι ' δλους τούς ανθρώπους. Ύπήρξεν 
εθνική καθαρώς καί έγεννήθη ώς πόθος εθνικής 
αποκαταστάσεως. 

Ευθύς μετά τόν θάνατον τοΰ Ίησοΰ τοΰ 
Ναυή έπί τών κριτών ή εθνική ένότης τοΰ Ι 
σραήλ ήρχισε νά διασπάται, ουδείς υπήρχε δι
οικώ* έν τ ω Ισραήλ καί έκαστος κατά τά κεί
μενα τών Γραφών «έπραττε παν τό άρεστόν ε ί ; 
αυτόν». (Κριταί Κεφ. ΙΖ' § 6.) Οί Ίσραηλΐται 
κατακτηταί άναμιχθέντες μετά τών ιθαγενών 
Χαναναίων, Ίεβουσαίων και λοιπών (Κριταί 
κεφ. β' καί γ ' ) καί αυτήν τήν θρησκε'ιαν των, 
τό μόνον στήριγμα τοΰ έθνισμοΰ ήργισαν νά χά
νουν καί έπίστευον εις τούς «βααλείμ». Α μ έ 
σως δμως άπό τούς προφήτας έπεζητήθη ό άνήρ 
εκείνος δστις θά ήδύνατο νά <ρκν·?ί αντάξιος τοΰ 
Μωϋσέως ή τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή ΐνα χ ρ ι σ θ ή 
βασιλεύς. Ό προφήτης Σαμουήλ τοιούτον εξέ
λεξε πρώτον τόν Σαούλ τόν όποιον καί έχρισεν. 
Ή χ ρ ί σ ι ς ίίτο πανηγυρικός τύπος τής ανα
κηρύξεως τοΰ βασιλέως, τύπος υποδειχθείς ε ί ; 
τόν Σαμουήλ ύπό τοΰ Ίεχωβα ώ ; έπιστεύετο. 
Ό κεχρισμένος έκαλεΐτο «Μασίαχ» ή Χρι-
σ τ ό ς (έκ τοΰ "Εβραίκοΰ ρήματος Μασάχτι = 
χρίω δι' έλ^αίου). Ό Σαούλ άπέτυχεν είς τάς 
προσπάθειας του νά συμπλήρωση τήν 'Εθνικήν 
ενότητα καί αυτός ό Σαμουήλ τόν αντικατέ
στησε χρίσας τόν υίόν τοΰ Ίεσσαί Δαυίδ. Ούτος 
όντως έπέτυχεν, όχι μόνον τήν ένωσιν πλήρη, 
άλλά καθυπέταξε καί κατέστησε φόρου υποτε
λείς καί τούς γειτονικούς λαούς, διωργάνωσε 
θαυμασίως τό κράτος στρατιωτικώς καί πολιτι
κώς ώκοδόμησε λαμπράν πρωτεύουσαν τήν "Ιε
ρουσαλήμ χα; διά τήν διατήρησιν τής Εθνικής 
"Ενότητας, άπαγορεύσας νά κτισθή άλλαχοΰ 
ναός είς τόν θεόν τοΰ Ισραήλ, ήρξατο τήν^ά-
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λου, δστις καί μ.όνον κατέρριψε τοΰ φράγμα τοΰ 
εθνισμού μέ τό «ούκ ένει "Ελλην ούδ' Ιουδαίος 
κ τ λ . » Οί εύαγγελισταί,λέγομ,εν, ώς έθνικόν κα
θαρώς άνδρα ήθελον τόν Ίησοΰν ώς καί τόν α
νέμεναν. Σαφέστατα ό Ιωάννης έκδηλοι τήν ΐ -
δέαν του ταύτην (Ίωάν. κεφ. ιά § 51) . Ό Ματ
θαίος (κεφ. β ' § 6) λέγε·, δτιέκ τής Βηθλεέμ, θέ
λει εξέλθει, δστις θά ποιμ.άνη τον Ισραήλ. Ό 
Μάρκος σαφώς λέγει περί τής επικρατούσης 
τότε παρά τ ω λαώ τής ΊοΛδαίας γνώμης περί 
τοΰ Ίησοΰ. (Μαρκ. κεφ. ή § 28 καί 29) . Ά λ λ α 
φρονοΰμεν, δτι έκ τών Ευαγγελίων συνάγεται 
δτι καί αυτός ό Ίησοΰ: είχε τήν ίδέαν δτι ή α
ποστολή του ήτο καθαρώς Ιουδαϊκή. Είς τήν 
Χαναναίαν έκείνην ή Ελληνίδα τήν παρακα-
λέσαααν νά θεραπεύση τήν κόρην της, κατηγο-
ρημ,ατικώτατα άπήντησεν δτι πρέπει νά χορ-
τασθώσι τά τέκνα πρώτα καί έ'πειτα τά κυνά-
ρια (Μάρκ. κεφ. ή § 27) κατά δέ τόν Ματθαίον 
(κεφ. ιέ § 24) προσέθηκε μάλιστα άπεριφρά-
στως «Δέν άπεστάλην είμ.ή είς τά άπολωλότα 
πρόβατα τοΰ Ίσραηλ.» 

Προσθέσατε είς τήν τοιαύτην περί Έ λ ε ύ -
σεως, τοΰ Μεσίου ίδέαν συνέτεινεν όχι ολίγον 
καί ή πολιτική κατάστασις,ήτις έδέσποζε κατά 
τούς χρόνους εκείνους έν Ιουδαία, θρησκευτικαί 
καί φιλοσοφ'ικαί αιρέσεις άλληλοσυγκρουόμ.εναι 
καί κατά τά κεφάλαια τής πίστεως άλλά καί 
κατά τόν κοινωνικόν βίον άπειοοι έδιδάσκοντο. 
Οί Έσσηνοί δέν άπετέλουν μ,όνον αΐρεσιν φιλο-
σοφικήν διαδηλουμένην διά διδασκαλίας άλλά 
καί αύτόχρημ,α κοινωνικήν διακεκριμ,ένην αΐρε
σιν, έφαρμ.όζουσαν εμπράκτως τάς αρχάς άκρα
του σοσιαλισμ.οϋ. Οί Φαρισσαΐοι καί οί Σαδου-
καΐοι λυσσωδέστατα έμ.άχοντο διά τήν έρμη-
νε'ιαν τοΰ Νόμου βεβηλοΰντες καί μέ άδελφικόν 
αίμ.α τά ιερά. Οί βαρείς φόροι τοϋ Ρωμαϊκού 
ζυγοΰ εισπραττόμενοι καταθλιπτ ικώτατα άπό 
τούς ένοικιαστάς τελώνας καθιστών καί τόν 
βίον άφόρητον καί τήν πολυπληθεστάτην τάξιν 
τών τελωνών είς άκρον μ.ισητήν. Ή απογραφή 
η ένεργηθεΐσα τη διαταγή τοΰ Καίσαρος χάριν 
τής φορολογίας προύκάλεσε :ήν έπανάστασιν 
τοΰ Ιούδα τοϋ Γαλλιλαίου είς τήν όρεινήν Γαλ-
λιλαίαν καί τοϋ θευδα εις τήν έ'ρημον τής Ι 
ουδαίας, άμφότεραι δέ κατεπνίγησαν είς τό αίμα 
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νοιαν αρθή ή προσωπικότης τοϋ Διδασκάλου, καί 
ο̂ ®®*0 πολλοί βλέποντες τήν μ.εγίστην έπιρροήν του 

Ύ π ό τάς συνθήκας ταύτας έμ.φανίζεται ή παρά τω λαώ τόν ήκολούθησαν καί έκαστος 
μεγίστη φυσιογνωμ-ία τοϋ Ναζωραίου. Ρήτωρ διάφορον περί αύτοΰ έσχημ.άτισε γνώμ.ην. Ά λ λ ' 
ώς ουδείς άλλος έκ τών έν Εβραϊκή ιστορία, ή προσφιλειτέρα καί μάλλον ανταποκρινόμενη 
Πατριώτης ένθερμος, γνώστης τέλειος τών έπι - πρός τούς εθνικού: πόθους, ήτο ή Μεσσιακή 
στημών τής εποχής του. "Αν δέν άνήκεν εις ιδέα, καί ένώ είς τόν λαόν έπιστεύετο παρά 
τινα τών συστηματοποιημένων φιλοσοφικών αί- τίνων μέν ώς προφήτη:, παρ' άλλων έσυγχίζετο 
ρέσεων ύπ,ήρξεν αυτός αρχηγός νέας τοιαύτης. μέ τόν Ίωάννην τόν Βαπτιστήν, παρ' άλλων 
Έφαντάσθη καί έδίδαξε νέαν Κοινωνίαν πολύ δέ οτι ήτο αυτός ό αθάνατος προφήτης Ηλ ίας , 
τελειοτέραν τών τοΰ Πλάτωνος, τοϋ Άριστο- οί έγγύτερον παρ' αύτώ έπίστευσαν δτι ήτο αύ-
τέλους, τοΰ Βάκωνος, Η § 0 άβ ΟΓΟΟΙ , τοϋ τός ό άνκμενόμ.ενος Μεσσίας, αυτός ούτος ό 
Σπινόζα, τοϋ Ρωσσώ καί τών άλλων κοινωνι- μ.έλλων επίγειος τής Ιουδαίας βασιλεύς. Ό Δι
κών φιλοσόφων. δάσκαλος δέν ήρνήθη κατηγορηματικώς τήν ίδιό-

Είνε θαυμάσιος ό Μωσαϊκός Νόμ.ος. έδίδα- τητα, άλλ ' απέκρουσε καί πάλιν τήν έπανά-
σκεν, δέν διδάσκω τήν κατάλυσιν, άλλά στασιν, ισχυρισθείς δτι δέν πρόκειται περί έπ ι -
διά τήν Κοινωνίαν τήν οποίαν διδάσκω νά γείου βασιλείας άλλα περί τής «Βασιλείας 
καταρτίσητε είνε περιττός. Τί χρειάζεται ό τών Ουρανών». Ή έννοια τής εκφράσεως «Βα-
Νόμος τοΰ άντιπεπονθότος, δταν δέν θά ύπάρ- σιλεία τών Ουρανών» δέν παρατηρείται τό 
χουν φονεΐς καί τραυμ.ατίζοντες; Τί τήν θέ- πρώτον είς τά Εύκγγέλλικ. Ήτο συνήθης παρ' 
^ετε τήν τιμωρίαν τοΰ κλέπτου δταν ίδιο- Έβραίοις πρότερον. «Μαλχούθ άσαμ.άϊμ» κατά 
κτησία δέν υφίσταται; Οί νόμοι άφίνουν προαι- τήν όρθοτέραν έκδοχήν έννοεΐ τήν «ιδεώδη Κοι-
ρετικήν τήν Ά γ ά π η ν . "Οχι, πρέπει νά γίνη νωνίαν» έν τη γη δπου βασιλεύει άκρα ειρήνη, 
υποχρεωτική. Ή ενεργός έκδήλωσις τής κοι- ούτω τήν ήρμήνευον οί μ.ή πιστεύοντος ε ί ; τήν 
νωνικής αλληλεγγύης δέν επιβάλλεται ύπό τοϋ μετά θάνατον ζωήν Σαδουκαΐοι. Έδιδάχθη καί 
Μωσαϊκού Νόμου ά λ λ ' έγώ δέν φρονώ δτι είμ.- δτι ή έννοια ύπεδήλου τήν μ.ετά θάνατον ζωήν 
πορεϊ νά σταδιοδρομήση τό Έβραίκόν "Εθνος άν τών δικαίων. Όπωσδήποτε ό Διδάσκαλος άπό 
δέν θεσπισθή. Μέ τόν φανατισμ.όν καί μέ τό τούς οπαδούς του απέκλεισε ρητώς καί κατηγο 
πεΐσμ-α δπου έμ.μένετε εις τά Πάτρια, άσπα- ρηματικώ; πασαν ελπίδα περ ί̂ έπιγείοίν άγα-
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(Πραξ. Κεφ. έ. §§, 36 , 37 καί 38) . Έμεινε κα- σθήτε καί τόν νέον ΝΟΜΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, 
τάπληκτο; καί αυτό; ό Πιλάτος,όταν είδεν όλό- Οί έκ τοΰ λαοϋ άρεσκόμενοι είς τήν έπαγω-
κληρον τόν λαόν τής Ιερουσαλήμ μή δυνάμενον γόν ταύτην διδασκαλίαν ήκολούθησαν άπειροι 
διά τής βίας νά αφαίρεση άπό τοϋ Ναοΰ τάς ε ί - τόν Διδάσκαλον, ό όποιος έξ άλλου βλέπων τόν 
κόνας τοΰ Καίσαρος, προτείναντας νά παραδώ- λαόν νά τόν ακόλουθη καί στηριζόμενο; ε ί ; αύ-
σουν τ ά ; κεφαλά; των εκούσια διά νά άφαιρε- ως είς δύναμ,ιν, ήρχισε τόν άγριον έλεγχον τών 
θοϋν αί εικόνες. ακολάστων γραμ,ματέων καί φαρισσαίων, οί 

Ουδείς είμπορεΐ νά φαντα<ιθ?ί έντονωτέραν έκ- πλείστοι τών οποίων κατείχαν τάς αρχάς. Μι-
δήλωσιν έθνικοΰ πείσματος. Καταντά μΰθος καί σών έντοσούτω τόν π ίλεμ.ον καί τό αίμ.α έπέ-
δμως είνε ίστορικώτατον. Καί ένώ ό λαός έξεδή- μενε πεισμ.ατωδώς είς τήν άποχήν άπό παντός 
λου τοιαύτην δυσφορίαν οί έν τέλει αρχιερείς στασιαστικοϋ κινήματος. Υπακούσατε, έ'λεγεν, 
καί γραμματείς έπαχύ 'οντο όργιάζοντες είς βα- είς τούς γραμματείς καί τούς ΦαρισσαίοΜς. άλλά 
ρος τοϋ λαοϋ καί κολακεύοντες τόν Πραίτορα μή πράττετε κατά τάς ιδιαιτέρας αυτών Πρά-
Ό Ιωάννης ό Βαπτιστής ευγενέστατης κατα- ξεις (Ματθ. Κεφ.' κγ ' § 3.) Οί Φαρισσαΐοι προ-
γωγής άπό τής έρημου ακολουθών τό παρά- φανώ; διέβλεπον είς τόν Διδάσκαλον άμείλικτον 
δέιγμα τών αρχαίων προφητών ήλεγχε δριμύ- καί ίσχυρόν έχθρόν ένώ ό λαός τόν έλάτρευεν. 
τατα τούς άρχοντας καί προσεκάλει είς μ.ετά- Αμφότερα μεγάλως συνετέλεσαν διά νά έξ 

ελπίδα, καί έπροφήτευσαν δτι μεθ' δλα τοϋ έ
θνους τά δεινά θά βλάστηση έκ τής δυναστείας 
τοϋ Δαυίδ βασιλεύς κεχρισμένος, δστις θά ε π ι 
τυχή τήν έθνικήν ενότητα. «Καί θέλει συνάξει 
τούς άπερριμένους τοϋ Ισραήλ καί συναθροίσει 
τούς διεσκορπισμ.ένους τοΰ Ιούδα» (Ήσ. Κεφ. 
ια ' . § 12). «Καί θέλω ανεγείρει, λέγει ό Κύριος, 
είς τον Δαυίδ βλαστόν δίκαιον . . . Έν τχΐ: ή -
μ.έραις αύτοΰ ό Ιούδας θέλει σωθή καί ό Ισραήλ 
θέλει κατοικεί έν ασφάλεια». (Ίερεμ. Κεφ. κγ ' 
§ 5 καί 6 ) . 

Είς έποχήν κα3' ήν πίστις καί εθνισμό; δέν 
άπετέλουν χωριστά; εννοίας, οί λόγοι των ώ : 
θεοπνεύστων θεωρουμένων προφητών απετέλε 
σαν δόγμα πίστεως καί |ή Μεσσιακή ιδέα, ώς 
έλπίς εθνικής αποκαταστάσεως δλων τών υιών 
τοΰ Ισραήλ έν εθνική ένότητι ουδέποτε εγκα
τέλειψε τούς στενώς προσκεκολλημένου; εις τ ά ; 
παραδόσεις καί πιστεύοντας ώς θεοπνεύστους 
τούς προφήτας μέχρι τής σήμ.ερον άκόμ.η. Βε
βαίως καί σήμερον ακόμη οί μή θέλοντες νά ά-
πομ.ακρυνθώσι τών θρησκευτικών των παραδό
σεων Εβραίοι άναμ.ένουσι τόν Μεσσίαν, αλλά 
τόν άναμένουσιν αποκλειστικώς διά λογαρια-
σμόν των καί ουχί διά τά έ'θνη πάντα ώς π ι -
στεύουσιν οί Χριστιανοί διά τόν έλθόντα Χρι
στόν. Ά λ λ ' είνε τό ζήτημ.α άν ή έλπίς των 
αυτη άντίκηται είς τους φυσικούς νόμους. Πρό
κειται μ.όνον περί τοΰ τ ί ; ύπήρξεν ή Μεσσιακή 
ιδέα καθ' ήν έποχήν ό Ίησοΰς ό Ναζωρκΐο; ε
νεφανίσθη. Προσθετέον, δτι τοσούτον έρριζω-
μενη ύπήρξεν ή ιδέα δτι ό άναμ.ενόμενος έδει νά 
κατάγηται άπό τήν νόμ.ιμ.ον δυναστείαν, ώστε 
καί είς λαμπράν τοΰ Έθνους περίοδον οί πολι-
τικώτατοι Μακκαβαΐοι έδίσταζον νά χρισθοΰν 
βασιλείς καί περιωρίσθησαν είς τό νά διοι
κούν τό έθνος ύπό τήν ιδιότητα τοϋ άρχιε-
ρέως. Ό Ηρώδης, άρπαξ τοΰ θρόνου, έγράφη, 
δτι κατετρόμαξεν έπί τή εμφανίσει βλα
στού έκ τοΰ οίκου Δαυίδ. Ό Ματθαίος διά 
νά άποδείξη τήν αληθή ύπόστασιν τ>2 Ίησοΰ 
επικαλείται όνομ.αστικήν γενεά".ογ·::ν έκ τοΰ 
Δαυίδ. Οί Εύαγγελισταί οί μέν τρεις καθ' ό 
Ιουδαίοι περισσότερον, Λουκάς όλιγώτερον καθ' 
δ Έ λ λ η ν έκ πατρός αλλά καί έπηρρεασθείς άπό 
τάς κοσμοπολίτικα; ιδέα; τοΰ διδασκάλου Παύ
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θών, πράγμα τό όποιον είς άκρον δυσηρέστησε 
τόν θερμόαιμον Πέτρον, όστις ώπλισμένος πάν
τοτε καί έτοιμος δια τήν έπανάστασιν ήκολού-
θει τόν Διδάσκαλον φρονών ότι τάχιστα θά άνα-
κηρυχθή Βασιλεύς, καί ένεκα τούτου έπετίμη-
σεν ιδιαιτέρως τό Διδάσκαλον άπαρνούμενον δή
θεν τάς υποσχέσεις. (Μάρκ. Κεφ. η ' § 27 — 33) . 

Μ' δλ' αυτά αί ελπίδες περί ανακηρύξεως 
τοΰ Βασιλείου μέ Βασιλέα τόν Ναζωραΐον συνή-
θροισε περί Αυτόν άπειρον πλήθος, Ή δέ είσο
δος του είς τήν Ίερουσαμήμ υπήρξε τοσούτω 
θριαμβευτική όσον ουδεμία ίσως άλλη προγενε
στέρως ούδ' είς βασιλεύσαντα έπιγείως. 

Ό λαός έστρωνε τά ιμάτ ια του όθεν διήρχετο. 
"Οσοι δέν τόν εϊχον 5ΓΝΩΡΊΣΕΙ προσωπικώς καί
τοι σοβαροί άνδρες άνερριχώντο είς τάς κορυφάς 
τών δένδρων ώς ό Ζακχαΐος κ α ί ' ά π ' άκρου τής 
πόλεως μία κραυγή ήκούετο. 

— Ώσανά τώ υίώ τοΰ Δαυίδ ! τό όποιον 
αντιστοιχεί. 

— Ζήτω ό Βασιλεύς ! 
Ήδύνατο νά παρίδη τήν κίνησιν ταύτην ή 

καθεστώσα Ρωμαϊκή άρχή ; Ό Πραίτωρ Πιλά
τος προφανώς ανησύχησε, πολύ πιθανόν, οί ε
λεγχόμενοι ύπό τοΰ Ίησοΰ Φαρισσαϊοι τ ώ υπέ
δειξαν ότι επίκειται έπανάστασις. Ό Πιλάτος 
προέβη είς παραστάσεις παρά τώ άρχιερεΐ καί 
ό Καϊάφας συνεκρότησε διοικητικόν συνέδριον έκ 
τών βουλευτών είς ό υπεβλήθη ή έρώτησις. Τί 
πραττομεν ; ό άνθρωπος ούτος πολλά θαύματα 
κάμνει. "Αν σιγήσωμεν καί πιστεύσουν είς αυ
τόν, αί Ρωμαϊκαί λεγε ίνες θά σαρώσουν τόν 
τόπον μας καί θά αφανίσουν τό γένος μας. Ό 
άρχιερεύς συνεφώνησε μέ τήν γνώμ/)ν ταύτην 
τής πολιτικής ανάγκης (Ίωάν. ιά § 47 — 51) 
ύπέδειξεν είς τόν πραίιορα οτι δύναται νά τόν 
συλλαβή. Τήν σύλληψιν οί μέν Εύαγγελισταί 
Ματθαίος καί Μάρκος λέγουσιν ότι ένήργησεν 
ό όχλος μετά τών πρεσβυτέρων, ό Ευαγγελι
στής Λουκάς προσθέτει Οτι ήκολούθουν καί οί 
στρατηγοί τοΰ Ναοΰ. Ά λ λ ' ό Ευαγγελιστής 
Ιωάννης Οστις ήτο αυτόπτης, γράφει Οτι ενήρ
γησε τάγμα ρωμαϊκόν όδηγούμενον ύπό χιλιάρ-
χου καί άκολουθούντων τών υπηρετών τών 
Ιουδαίων (Ίωάν. Κεφ. ιή § 12^. Προφανώς ό 
χιλίαρχος έξετ?λει δΐ«ταγάς τοΰ Πιλάτου καί 

όχι τοΰ άρχιερέως, ούδ' ύπήρχεν ανάγκη νά ζή
τηση εκτάκτως στρατιωτικήν δύναμιν ό άρχιε-
ρεύ; άφοΰ ό προδότης Ισκαριώτης θά έφανέ-
ρωνεν άπό πόσους ολίγους άπετελεΐτο ή ακο
λουθία τοΰ Ίησοΰ. Ό Ρωμαίος χιλίαρχος ενερ
γών καί προανάκρισιν δέν ώδήγησεν ά π ' ευ
θείας είς τόν Πραίτορα, ά λ λ ' ούτε καί είς τόν 
αρχιερέα. Διά νά συγκέντρωση πληροφορίας 
σαφεστέρας περί τής δράσεως τοΰ συλληφθέντος 
τόν ώδήγησεν είς τόν πρώην αρχιερέα Ά ν ν α ν 
πρόσωπον σεβαστόν καί φίλον τών Ρωμαίων ώς 
απεδείχθη μετά ταΰτα είς τόν κατά τών ζηλω
τών άγώνά του. Δέν γνωρίζομεν τ ί απεφάνθη ό 
Άννας . Ό συλληφθείς ώδηγήθη είς τόν αρχιε
ρέα Καίάφαν, όστις μόνος τόν άνέκρινε περί 
τής διδασκαλίας καί τών μαθητών μεθ' ό τόν 
παρέπεμψεν είς τόν Πιλάτον. 

Είνε ίσως ανάγκη νά σημειωθεί Οτι όντως ό 
Ίησοΰς προέβλεψε τόσον τόν θάννατόν του ό
σον καί τόν τρόπον τής θανατικής εκτελέσεως. 
"Οταν έβλεπεν, ότι ή διδασχαλία του παρεξη-
γεΐτο, ότι ό λαός τ ί ν ήκολούθει έπί τή ιδέα 
δτι ήτο αρχηγός επαναστάσεως σκοπούσης τήν 
άπόσεισιν τοΰ Ρωμαϊκοΰ ζυγοϋ διά τής εγκα
ταστάσεως νέας εθνικής βασιλείας μέ Αυτόν 
καθήμενον είς τόν θρόνον τοΰ Δαυίδ,* δέν έδί-
στασε νά πεισθή δτι ό ρωμαίος πραίτωρ θά τόν 
καταδικάση είς τόν διά σταυρώσεως θάνατον, 
ώς έσυνειθίζετο διά τούς στασιαστάς. 

Ό τραχύς Πιλάτος δέν έγνώριζε τίποτε 
περί τής Μεσιακής παρ' 'Εβραίοις ιδέας καί 
συμφώνως πρός τό θέμα άνέκρινε τόν Ίησοΰν 
έπί τοΰ ενδιαφέροντος σημείου τοΰ αφορώντας 
τήν έπαναστασιν. 

— Σύ είσαι ό Βασιλεύς τών Ιουδαίων ; τόν 
ήρώτησεν. 

Ό Διδάσκαλος εξηγεί τήν περί Βασιλείας 
τών Ουρανών θεωρίαν του καί ό Πιλάτος διστά
ζει νά προβή είς τήν καταδίκην πιστεύων δτι 
πρόκειται περί ακίνδυνου φιλοσόφου. Ά λ λ ' οί 
εχθροί τοΰ Ίησοΰ καί οί φίλοι τοΰ Βαραββα εϊ
χον προετοιμάσει όχλαγωγίαν καί δταν ό Πι
λάτος ηθέλησε νά ύφαρπάση τήν πρότασιν τοΰ 
λαοΰ έχοντος τό δικαίωμα τής εκλογής έπί τοΰ 
άπολυτέου ένεκα τής εορτής υπέρ τοΰ Ίησοΰ αί 
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φίλοι τοΰ Βαραββα άνεκραύγασαν μέ μανίαν νά 
άπολύση τόν Βαραββαν.Άν ό όχλος ό πρό εξ ή 
μερων υποδεχθείς τόν Διδάσκαλον ,ώς βασιλέα 
του, δέν έφοβεΐτο καί έφώναζε νά άπολύσγι τόν 
Ίησοΰν, ασφαλώς θά έσώζετο ; ' άλλά τό λιθό-
στρωτον τοΰ πραιτωρίου θά έβάφετο μέ πολύ 
αίμα, διότι οί οπαδοί τοΰ Βαραβα όστις έν αντι
θέσει πρός τόν έτερον ληστήν φαίνεται Οτι ήτο 
προσωπικότης θά συνεπλέκοντο μέ τούς οπα
δούς τοΰ Διδασκάλου. Είνε περίεργον διατί τήν 
ύπό τοΰ Πιλάτου είς τόν Ήρώδην παραπομ-
πήν τοΰ κατηγορουμένου μόνον ό Λουκάς ανα
γράφει. Ά λ λ ά ουδέ συμπέρασμα οιονδήποτε 
δύναται νά συναχθή έκ τούτου. Τό μόνον δμως 
δπερ είνε άναμφισβήτητον, ό Πιλάτος κατεδί-
κασε τόν Διδάσκαλον ώς στασιαστήν καί λέ
γοντα εαυτόν Βασιλέα τών Ιουδαίων. Περίλη-
ψιν δέ τής αποφάσεως έπεκόλλησεν είς έμφα-
νέστατον μέρος καί είς τρεις γλώσσας έπί τοΰ 
σταυροΰ, πράγμα τά όποιον δυσηρέστησε καί α υ 
τούς έκ τών Ιουδαίων αμείλικτους εχθρούς τοΰ 
Ίησοΰ. 

'Εξ όλων τούτων άσφαλέστατον συνάγεται 
συμπέρασμα δτι ούτε ήδύνατο νά κατηγορηθεί 
έπί προσβολή τής θρησκείας ώς όνομάσας εαυ
τόν Μεσσίαν, ούτε κατηγορήθη ο"τε κατεδι-
κάσθη, ά λ λ ' ούτε καί άνεμίχΟ/) έβραϊκόν δικα-
στήριον είς τήν καταδίκην τοΰ Ίησοΰ. 

Είνε περίεργον διατί οί Χριστιανοί μνημονεύ-
οντες δπως δήποτε τήν σταύρωσιν δέν παραλεί· 

πουν· νά μεμφθώσι τούς δήθεν σταυρώσαντας 
Ιουδαίους. Καθ' ήμας ό Ίησοΰς αποτελεί τήν 
μεγαλειτέραν δόξαν τοΰ Ίουδαϊσμοΰ. "Οπωσδή
ποτε είτε τό έπεδίωξεν είτε ού,έκ τής διδασκα
λίας ήν έσκόρπισε χάριν τής Ιουδαϊκής Κοινω
νίας άνεβλάστησεν ή χριστιανική θρησκεία }) 
μετατρέψασα τήν όψιν τοΰ κόσμου. Ό ακατά
βλητος Παΰλος, άλλη μεγαλοπρεπής "Εβραϊκή 
φυσιογνωμία, κατενόησεν ότι οί θεοί τής "Ελλη
νικής μυθολογίας είχον εξασθενήσει είς τήν 
παγκόμιον συνείδησιν. Εύρε κατάλληλον τήν 

. περίστασιν νά σκορπίστι είς τ ά τέσσαρα τοΰ ΟΡΊ

ζοντος άκρα τό σπέρμα τής Διδασκαλίας Ε κ ε ί 
νου. Ό άμυτός υπήρξε παρά πασαν προσδοκίαν 
άφθονος. Ώφελήθη έκ τούτου ή Άνθρωπότης; 
Αναντιρρήτως Ναί. Ά ν ό Χριστιανισμός δέν 
πρ·)ελάμβανεν, ό Ισλαμισμός θά έκάλυπτε τήν 
όψιν τής Γής. Τό άθάνατον "Ελληνικόν πνεΰμα 
δέν θά ήδύνατο νά συνεργαοθΐ) μέ τό Κοράνιον, 
καί ή Άναγέννησις θά καθυστερεί. "Ισως, τό 
ελληνικόν πνεΰμα τό όποιον είχε μεγίστην έπι-
δοσιν είς τήν Άλεξανδρινήν έποχήν νά έδιδεν 
άγλαούς καρπούς καί χωρίς τήν διδασκαλίαν 
τοΰ Χρίστου, ά λ λ ' άφοΰ ό Ιουδαϊκός Χριστιανι
σμός άπέδωκεν επίσης ή Άνθρωπότης άς δοξάζη 
ΕΚΕΙΝΟΝ. 

Αθήναι Απρίλιος 1910. 

ΙΗΣΟΥΣ ΣΑΜΟΥΗΑΙΔΝΣ 
ίιχηγόυος 
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Τ Ο Μ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Σ 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α 
ΆΌηνησιν- Έ κ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου 1910. 

790 α"{/ ϊχει καλώς: Ό έκδοτης σημ.ειοΰται: 
« = 816 αρά μοι καλώς έχει: σημ.. 614 .» Έν 
ούδετέρω χωρίω λέγει τι περί τοΰ ύποκειμ.. τοΰ 
έχει. Διασάφησιν περί τούτου δύναται νά εΰρη 
ό αναγνώστης έν τω Λεξικώ μου. 
1025 ΗΛ. ώς ονχϊ αννδράαονσα νουθετείς τάδε 

Κατά τόν έκδότην ό νους είνε: «αί νουΟεσίαι 
σου μαρτυροΰσιν ότι δέν έχεις σκοπόν (ώς) νά 
συνδράσης (έμοί)» Όμ.οίως τόν στίχον 1370 
φροντίζε&'ώς τούτοις τε και σοφωτέρας.,.μα-
χονμενοι μεταφράζει ώδε: «έχοντες τήν ίδέαν, 
ορμώμενοι έκ τής ιδέας δτι θά άγωνισθήτε». 
Τά έρμ.ηνεύματα ταΰτα είνε, ώς ειπείν, διαφευ-
κτικά. Καί ΐνα παραλίπωμ.εν τά άλλα, πώς 
θά μεταφρασθη τό χωρίον τω/ Τρχ. 289 , 0 α υ 
τός παραθέτει, φρόνει νιν ώς ήξοντα; Κατά 
τόν II. Π. ώδε έχε περί αύτοΰ τήν ίδέαν 
(=φρόνει) έχουν τήν ίδέαν ( = ώ ς ) δτι θά ίλθη . 
Ταΰτα εινε γ*λοΐα. Ή ορθή μ,ετάφρασις είνε ή 
έξης: έ'χε περί αύτοΰ τήν ίδέαν ώς περί άνθρω
που ποΰ θάέλθη) . Είς τόν κ. Π. II. συνιστώ-
μ.εν καί τήν μετάφρασιν, άν δέν πείθηται. τών 
έξης χωρίων ΣΟΦ. Ό . Κ. 1583 ' Αντ. 1179. 
Φιλ. 567. Σ>φ. ΑΓ. 2 8 1 . Αίσχ. Πρ. 786 . Πλ. 
Πολ. 327ο. Εεν. 'Αν. 1, 5, 9. 1. 3, 6 Λουκ. 
Φιλοπ. § 9. καί πλείστα άλλα. Πλείονας δια
σαφήσεις ίδε έν οΐς έγραψα περί τής ύπό Παν-
ταζίδου έκδόσεως^τής Κ. 'Αναβ. τοΰ Ξεν. καί 
έν τω Λεξικώ μου σελ. 1340 
1113 φέροντες αύτοΰ σμν/.ρά \είψαν' ίν βραχεί 

τεύχει ϋανόνιος, ώς οράς, κομίζομεν 
Ό έκδοτης σημειοΰται: «ό Βΐ3.γ<ϊβ3 παρέ-

βαλε Πατροκλ. άπόσπ. 1 (Ν&ΟΟίί. σελ. 830) 
«καί νΰν τά δεινά ταΰτα καί τά πόλλ ' έπη είς 
ώδε μ.ικρόν τεΰχος ήθροισεν τύχη» Σχ. Ν « τό 
φέροντες...το απλώς βαστάζοντες [ 1 1 2 9 ] δή
λοι, τό δέ χομίζειν τό τόν άπεσταλμένον δια-
σώζειν» ώς παραδώσοντα· τοιαΰτα κα ί τ ά τοϋ 
\νυΠ(1βΓ τοΰ Καίββΐ καί τοΰ ΙβΙΛ, δς παρέ-
βαλεν 'ΐσαϊον Η' 2 1 » . 

Καλά δλα αυτά. Ά λ λ ά πας τις δικαιοϋται, 
νομίζομεν, νά απαίτηση παρά τοϋ έκδοτου τοι
αύτης έκδόσοως έρμ.ηνείαν τών τοιούτων χ ω 
ρίων. Καί ΐνα μ.ή νομ.ίζη τις δτι εγώ εκφράζω 
μόνον τάς παρά τοϋ έκδοτου αξιώσεις τών ανα
γνωστών, ερμηνεύω αυτός τό περί ου λόγος 
χωρίον, ΐνα αφήσω τόν έκδότην νά έρμ.η-
νεύση καί αυτός τό έφεξν ς. Έρμηνευτέον ώδε: 
φέροντες έν βραχεί τεύχει λείψανα σμ,ικρά αύ -
τοϋ'θανόντος (πρβλ. βτίχ. 758) μετακομίζομεν 
αυτά (ΐνα τεθώσιν δπου δει). Τό μ,έν κομίζεις 
κυρίως μ.ετκκομ.ίζειν, τό δέ φέρειν έν χειρί φέ« 
ρειν τ ι , πρβλ. τό προμνημονευθέν χωρίον τοϋ 
Ισαίου. 

1115 οι ' ν ώ τάλαινα'τοντ' ίκεϊν' ήδη βαφές 
πρόχειρον αχ&ος, ώς ίοικε, δέρκομαι 

Ό έκδοτης σημ.ειοΰται τά έξης: *ό Β1&γάβ8 
παρέβαλεν Άριστοφ. Ά χ . 154 «τοΰτο μ.έν γ ' 
ήδη σαφές». "Ο άχθος :;τό άγγο;) ή Ή λ . ήδη 
σαφές δέρκεται πρόχειρον (τοΰτ'), τοϋτο ταύτ ί -
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ζεται ω χαλκώ πάλαι ό παιδ. 757 κ. έ. ήγ- Υπάρχε ι έν χωρίον έν τή Ηλέκτρα κατ'έζοχήν 
γειλε (εκείνο) σημ. 665 σαφές: κατηγορούμενον «περιλεσχήνευτον», δπερ ουδείς μέχρι τοΰδε 
(πρ. 1366): τσϋτ' ίκεϊν' ήδη σαφές ίστιν ο πρό» ήρμήνευσε, τό εξής : 1 3 9 1 . 
χείρον αχ&ος δέρκομαι· τό πρόχειρον προσδιο- παράγεται γαρ ίνέρων 
ρίζει πως τοΰ σαφές τήν έννοιαν πβ. Τρ. 223 δολιόπους αρωγός εϊσω στενας, 
«τάδ ' άντίπρωρα δή|σοι βλέπειν πάρεστ' άρχαιόπλοντα πατρός εις εδώλια 
εναργή))· πρόχειρον. πβ. 1494 (έπί προσώπου. νεακόνητον αίμα χειροΐν 1"χων. 
Σχ. Ν « έπ ί χειρών» δν, προ χειρών ( Ά ν τ . Έ γ ώ ομιλών έν τ ώ λεξικώ αου περί τών 
1279) διά χειρών ( Αντ. , 1 2 θ 8 ) . έν χεροϊν 1 ω ν ε ρ ι Λ ν ) ν ε ι ω ν Χ Χ \ διορθώσεων τών άλλων 
( Αντ. 1297))&χϋος: βάρος κυρίως τ ώ άγοντι κ κ τ α λ ' ω ' ( έ ν λ ε ξ ε ι ν ε ο κ ό ν ψ ο ς ) ε ί ; τ ό συμπέ-
(έκ τοΰ Άγω δε τό τε άχ&ος και το&γγος (σημ. . ( ( Μ 5 ί λ λ ο ν ε 7 - ε ι ν ά ε Γ π ω ι Α ε ν ι δ τ ι έ ν _ 
1118) ωσπερ συγγενή τα τεϋχος-τεύχω, σημ. τ χ ^ χ * Σ ο φ . κ χ τ ά τ ι ν Λ ώ ς ε ί π ε ϊ ν 

54 τύπωμα- ί'σως άρα, κατ εμε, ο Σοφ. έστο- π ρ ( 5 λ γ ι ψ ι ν θ ε ω ρ ε ϊ τ ί ) ν φ ο - ν ο ν τ ο ' σ ο ν β ε β α ι ο ν ) ώ σ τ ε 

χαζετο τής ετυμολογίας». ^ _ ^ λέγει : έχων είς τάς χεϊράς του τήν νεακόνη-
Ά λ λ ά καί ένττΰθα θά έρωτήση ό άναγνώ- τ ο ν μάχαιραν έχει άμα καί τό αίμα, δθεν : νεα-

στης : Πώς λοιπόν θά έρμηνευθή τό χωρίον ; %όνητοναϊμα, δηλ. αίμα προελευσόμενον άφεύ-
Ποΰ λοιπόν θά ζητήσω βοήθειαν, άν έν έκ- κ τ ω ; έκ τής νετΛονήτου (τής νεωστί άκονηθεί-
δόσει τής Ηλέκτρας, τηλικαύτη δέν έρμηνεύον- σ ν ΐ ς ) μαχαίρας». 
ται ταΰτα ; Ναι, δέν ερμηνεύονται, διότι είνε Ό • Π π > ^ Τ 0 Ϊ ς 4 λ λ ο ι ς 

δύσκολα. Πολυ εύκολωτερον εινε ν ' αντιγράφω- ^ . α ά π ο ρ ω £ε δ η ο ύ £ ε 1 ς σ υ ν ε ΐ $ ε ν ( π λ α γ ί α 
μεν τάς σημειώσεις, ώς ενταΰθα,και να «προφε- £ ι κ κ ι ο λ ο γ ί κ τής δήθεν αγνοίας τών ύ π ' έμοΰ 
ρωμεθα» και ίδιας εικασίας, «κατ έμε» κ τ τ γ ρ α φ ε ν τ ω ν ) ί τ ι νίαη,6νψον αίμα είνε ούχ ί τόνε-
Πάντα ταΰτα τ ι πρός την ερμηνειαν ; Όρα ω ( Γ τ 1 ^ 0 „ ^ ν ο ν ^ ο ς . . . ά λ λ ά τό α ^ α νέων 
νΰν, άναγνώστα, τ ι λέγει εν τή «περι λέσχη- ά κ ο ν η μ ά τ ω ν _ . ^ τ 9 ι τ ο ι χ ύ τ η δέ συνθέσει ή 2ν-
νεύτω ερμηνεία» : «Σαφής είνε νΰν τοϋ Όρε- ν & ι Κ τ ο 0 & Η Ο ν ^ μ α \ 0 ζ ε { ; 'τί δύναται ν ά άνο
στου ό λόγος». Ά λ λ ' άν (Ινι σαφής, οιατι δέν ^ χ 1 1 ο , τ ί ) π ρ β γ ( Α 6 ί τ 6 ^ - ά χ ( ί ν γ ) ς π α _ 
τόν ερμηνεύεις; Ημείς νομιζομεν οτι ουσκόλως ρ ε σ κ ε υ κ ( Τ α έ ν ο ν τ ο ξτοιυ,ον οξύ | ^ ο ς ; » , ί ν ά λ -
θα δυνηθης νά ερμηνευσης τον «σαφή τοντον λ α ι ς . β τ 6 ^ τής νεωστί άχονηθεί«η< 
λόγον». μαχαίρας»,ήγουν δηλαδή δ τ ι είπον έ γ ώ . Ά λ λ ά 

Ερμηνείας, καί πάλιν ερμηνείας καί αύθις -αρατήρησον, άναγνώστα, μετά πόσης δεζιό-
έρμηνείας δέονται τά Ελληνικά κείμενα. τητος λέγ»ι «απορώ δτι ουδείς συνεΐδεν», δ ι ' 
Ά λ λ ' ΐ ν α μή νομίζη τις δτι, κατά τήν συνήθη ή ; φράσεως επιτυγχάνει δύο τινά, α ' . ) δτι φυ -
μέθοδον. αναφέρω ολίγα μόνον χωρία καί έξ αύ- ( ; ι κ ώ τ ω λόγω άγνοεϊ τά έν τώ λεξικώ μου, 
τών όρμώαενος επεκτείνω τήν κρίσιν μου, ιδού % χ \ ζ.) δτ ; Χ α ί άν τι^ άλλος παρατηρήσν) 
καί άλλα. (οχι πάντα !) στ. 65 κ .έ. 106 κ.έ. Χ ^ ν τυχαίαν ταύτην σύμ.πτωσΐν, «ύτός θά χα-
31.64. 93 (ξυνίσασ') 126 (ώς) 155 κ. έ. 201 ρακτηρίση ταύτην ώς ευτελές τ ι καί άνάζιον 
362. 397 (έμός τρόπος) 490. 520 . 653 . 758. λόγου, *αί δή ώς τοιοΰτον, δπερ εύκολώτατά 
809. 856 κ .έ . 861 κ.έ. 737. 1058 κέ. 1131 τις οιοσδήποτε ήδύνατονά συνίδη. Ιδού καί 
{ώς) 1226. 1230 κέ. 1257, 1283 κέ. 1402, έτερον συγκεκαλυα,μένον. Περί τοΰ Λσκΐνος ά-
1341 , 1364 κέ. 1333, 1372, 1384 κέ. 1035. α Μ ω ν Σοφ. Ή λ . 36 έ'γραψα έν τω λεξικώ μου 
Έν τούτοις παρέλιπον τ ά χωρία, ών ή έρμνεία (£ν λέξει Άσκευος): α."Ασκενος (α στερητ. καί 
στηρίζεται είς τά άρχαΐα σχόλια. Άλλαχοΰ σκευή, έν ω τό άοκευής παρά τό σκεΰος) ί Ά* 
δέ είνε λίαν ανεπαρκής ή ερμηνεία τών στίχων, ακευος ασπίδων Σοφ. Ή λ . 36 κυρ. == άνευ 
ώς π.χ. τοϋ 758. 1292 κ λ . Έ ν δέ τώ 1323 τίς σκευής ασπίδων : άνευ άσπιδηφόρου στρατοΰ. 
ή γνώμη τοΰ έκδοτου ; Τόν δέ στ. 1035 ού μό- Παρά ποιηταΐς μάλιστα τά διά τοΰ α στερητ. 
νον αυτός δέν ερμηνεύει (πλήν μόνον δτι λέγει συντεθειμένα έπίθ. συντάσσ. πρός γεν. φυσιχόν 
δτι τό ^ίνεις=άγειν επιχειρείς), άλλά καί άλ- δέ είνε τ ά έπίθ. νά ίχωσι γενικωσέραν έννοιαν 
λων,αλλογενών, έρμ.ηνείας άφίνει ανερμήνευτους, τής ύτό τής γενικής δηλούμενης, ώς άψόφηϊος 
ώς π . χ. τών τοΰ Έρμάννου, διότι ί ι&ΐίηίΐ χωχνμάτων Α ι 3 2 1 = ά ν ε υ ψβφου κωκυμ. $* 
31ΐηί, η ο η ΐηΙβ11β§;αηίΐ1Γ, νατος κακών Ο. Κ. 7 8 6 ^ ά ν ' ε υ ' άτης κ«κών , 

Εί δέ που ερμηνεύει, όρμαται καί έξ άλλων αχαλκος ασπίδων Ο. Τ. 190 = άνευ χαλκών 
μέν ερμηνευμάτων (πρβ. π.χ. 722. 7 7 0 . 9 3 1 . άσπ.» Ό δέ Π. Π. γράφει : *&οχ6υον : Σχ. 
1450 μόνον έκ τοΰ ΚαίΙ)βί) ά λ λ ά καί έ κ τ ω ν Ν. αδίχα παρασκευής» ... τό δέ άακευής (α 
έμών, ά πολλαχώς προσπαθεί νά συγκάλυψη. σκεύη.)...Τά ασπίδων καί στρατοΰ «ρός τό στε-
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ρήτικήν τήν έννοιαν έχον άσκενον δηλοΰσι τά 
καθ' εκαστον πράγματα καθ' ά λαμβάνεται ή 
καθολική έννοια τ ή ; σκευής (παρασκευής) = τοις 
«άνευ σκευής ασπίδων τε καί στρατού». Οίδ.Τ. 
190 «άχαλκος ασπίδων» πβ Ή λ . 1002 « ά -
λυπος άτηςβ.,Οίδ. έπί Κ 677 «άνήνεμον τε . . . 
χειμώνων», 786 «κακών άνατος», 865 «άφω-
νον.,.τής άρας», 1519 άγήρως άλυπα» εντού
τοις παρατηρεί καί τήν διαφοράν τ ή ; φράσεως 
ασκουμένων επίτηδες χάριν πληρεστέρας συγ-
καλύψεως. 

Παράβαλε και τά έν στίχω 89 περί τών είς 
-ήοης επιθέτων λεγόμενα πρός τά έν τώ χαλκή-
ρης έν τώ λεξικω μου γεγραμμένα. 

"Ομοίως συγκεκαλυμμένα είνε τα περί τοΰ 
κατήνυααν (έν στίχω 1451), έν οίς συγκατέμειξε 
καί τινα τοΰ ΚίΐίΒθΙ, άπαντα αποδίδων είς ε
αυτόν. 
780 ώατ' οντε νυκτός νπνον οντ' Ιξ ημέρας ίμε 
στεγάζειν ήδύν. 

Ό ΓΙ. Π. γράφει τά εξής :«τό χωρίον ερμη
νεύω έγώ ώδε: ύποκ. τοΰ στεγάζειν λαμβάνω τό 
εμε καί άντικείμενον τό νπνον, τό δέ στεγάζειν 
εννοώ κατά τό έξ ου αυτό παρήκται ρήμα 
στέγω κτλ . Έ γ ώ δέ ερμηνεύω τό χωρίον έν 
τω λεξικω μου (έν λέξει στεγάζω) ώδε : «ώστε 
νά μή έμπορώ νά κλείσω μάτι καί νά κοιμώμαι 
δπνον γλυκύν μήτε νύκτα μήτε ήμέραν» ώστε 
καί έγώ ύποκείμενον τοΰ στεγάζων λαμβάνων 
τό ίμε καί άντικείμενον τό νπνον, έν ω πάντες 
οί άλλοι έρμηνευταί άλλως συντάττουσι καί 
έρρ,ηνεύουσι τό χωρίον πλήν τοΰ Π. Π. συμ-
φωνοΰντος μέν. ά λ λ ' άποκρΰπτοντος τόν έξ ου 
παρέλαβε τήν σοφίαν. 
739 τότ' άλλος, αλλο&' ατερος 
κάρα προβάλλων Ιππικών οχημάτων 

Τό χωρίον ερμηνεύω έν τ ώ λεξικω μου (έν 
λέξει προβάλλω) ώδε : «έν ώ άλλοτε μέν ό εις 
άλλοτε όέ ό άλλος έ(μ)πρόβαλλε τήν κεφαλήν 
του πρό τοΰ άρματος»· Ό δέ Π. Π. έν σελ. 
ρμδ' ερμηνεύει ώδε : «νΰν μέν προβάλλει έκ 
τών οχημάτων τό τούτου κάρα, νΰν δέ τό τοΰ 
έτέρου' αυτη δέν είνε ή έμή τοΰ χωρίου άντί-
ληψις» Αυτη είνε καί ή έμή" Χαίρω πολύ. 

Περί τοΰ έν στ. 81 κάνακούσω,μεν έγραψα 
πρό πολλών ετών (τώ 1903 έν τή έπετηρίδι 
τοΰ Παρνασοΰ) δτ ι=καΐ άνακούσωμεν. Τοΰτο 
δέ ύποστηρίζων έγραψα τά εξής: «ή έννοια υ 
ποδεικνύει ένταΰθα ώς μόνον ορθόν τό άνακούω' 
διότι άφ' ου ό παιδαγωγός είπε αμοί έφάνη 
σάν νά ήκουσα υπόκωφους στεναγμούς», επ ι 
φέρει ό Όρέστης α&έλεις νά μείνωμεν αντον •/.ά
νακούσωμεν γόων» ; τ . έ. θέλεις νά μείνω
μεν εδώ καί νά άκούσωμεν άλλην μίαν φοράν 

τούς γόους (ίνα έξακριβώσωμεν τήν φωνήν); Κα' 
ή έκ τών σχολ. πληροφορία, ή διά μιδίς μόνης 
λέξεως «έπακούσωμεν» δηλούμενη, δέν εξηγεί
ται ορθώς" διότι άν ό σχολ. ήθελε νά πληρο
φόρηση, οτι υπάρχει καί άλλη γραφή, θά έλεγε 
διχώς, ώς καί άλλαχοϋ, ή Γρ. ή τ ι τοιοΰτον. 
Προφανώς λοιπόν έγραψεν «έτ ι άκούσωμεν», 
δπερ παραναγνωσθέν μετεγράφη είς αέπακού-
σωμεν» (ΤΙ=Π) . Ή δέ παρατήρησις τοΰ Κ&1-
1)61, δτι άν ήτο τό άνακούσωμεν, θά έλεγεν ό 
ποιητής γόους, είνε δλως άσύστατος. 

Ό δέ Π. Π. γράφει τ ά εξής : (ίΚάνακον-
αωμεν : Σχ. Α. «έπακούσωμεν», Ε «έκ δευτέ
ρου άκούσωμεν», Ι^ΐρδ «άναδιδαχθώμεν», Β ί ί -
ΓΟΟβ «καί δις άκούσαντες άναγνωρίσωμεν τήν 
φωνήν τών θρήνων», τό άνακούω κυρίως επανά
ληψιν, είτα δέ καθόλου έπίτασιν (θουκ. Δ' 87 
« τ ά έργα έκ.τών λόγων άναθρούμενα») δηλοΰν 
(πρόσχες δέ καί τοις άντιθέτοις «ύποστενού-
σης αίσθέσθαι» — «άνακούσωμεν γόων») ευρί
σκω καί έγώ κάλλιστον έχον : μυστηριώδης 
άλλ'έμφαντική ήκούσθη άγνωστου ή οιμωγή 77, 
πολλά άλλα, ώς εικός, προοιμιαζομένη· τ ί φυ-
σικώτερον τοΰδε, δτι ό Όρ. φιλοπευστών θέ-
λ.ει ΐνα μείνη, θέλει ίνα μείναντες άκούσωσι πά
λιν καί άναδιδαχ&ώαι ;» Ταΰτα είνε ίκανώς ά-
συγκ-ίλυπτα, προφανής δέ ή πηγή τής σοφίας. 
Ά λ λ ' ό εκδότης άπολογούμενος βεβαίως θά 
ε ίπη, δτι δέν έγνώριζε τά ύπ ' έμοϋ γεγραμμένα 
καί είς άπόδειξιν τοΰ ίσχυρ*\σμοΰ του θά έπ ι -
καλεσθή καί τό έπακούσωμεν, δπερ άφήκεν ά-
νέπαφον. Ναι, δέν διώρθωσεν ετι άκούσωμεν ώς 
έγώ, διότι τόσαι συμπτώσεις δέν θά έξηγοΰντο 
ευκόλως. Ά λ λ ά πώς θά πιστεύσΥ) τις δτι δέν 
έγνώριζε τό πάγκοινον φιλολογικόν περιοδικόν, 
τήν «Επετηρ ίδα Παρνασοΰ» έν ί) έδημο-
σιεύθη άλλοτε καί ή περί τών Σχολίων 
του κρίσις, άφ' ού γνωρίζει καί άλλα μή 
φιλολογικά περιοδικά, ώς π . χ. τήν «Ψυχιατρι-
κήν Έπιθεώρησιν» τοΰ Σ. Βλαβιανού, ίδε ύ -
ποσημ. 59 κτλ . κ τ λ . 

Προκειμένου δέ περί τών σχολίων αναφέρω 
τό είς στ. 657 σχόλιον : «ζητοΰσι διά τ ί έν
ταΰθα μέν ούκ εμφαίνει περί τοΰ'Ορέστου δστε-
ρον δέ τοΰ αγγέλου έλθόντος φαίνεται έφηδο-
μένη· ρητέον ούν δτι νΰν μέν προσδοκώσα α υ 
τόν ήξοντα ζώντα, τότε δέ ώς κατά αποθανόν
τος παρρησιάζεται άφοβος γινομένη». Ό μέν 
Π. Π. έν τή έκδόσει τών σχολίων ουδέν λέγει 
περί τοΰ σχολίου τούτου, ό δέ Ν&ΐΐοΐί έν τί ί 
κρίσει τών σχολίων άντί τοΰ ήξοντα προέτεινεν 
ήζειν, (δπερ ό Π. Π. δέν ευρίσκει νΰν ικανούς 
λόγους δπως κατακρίνει. Έ γ ώ δέ παρετήρησα 
δτι τοΰ Σοφοκλ. είπόντος αιωπώσης, άπαιτού-
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4ης δέ καί τή ί εννοίας, προσθετέον μετά τό φοκλής τήν έκφρασιν ταύτην κατέστησε π α γ -
* — ' — \ V * _ Λ. · ' 'Ν ' * ν . . . . . • ι Λ.ι « . . « . Λ ^ η ^ Λ ΐ ' ^ ν . ^ η ν ν Γ . ή ^ ι ν ζώντα τό σιωπά καί διά τήν όμοίαν κατάλη-
ξιν (ΤΑ=ΠΑ) . Νΰν δέ ό II. Π. σοφισθείς έκ 
πάντων τούτων γράφει, Οτι ένταΰθα εννοείται 
τό ούκ Ιμφαίνει (δηλ. αιωπα, καί δτι ατής έν
νοιας ταύτης ή άναπλήρωσι; είνε πρόχειρος καί 
σαφής». Ά λ λ ά πόθεν θά έννοηθή τό ούκ ιμ
φαίνει, ώγαθέ, άφ ' ου έν μέν τή φράσει υπάρ
χει τό παρρησιάζεται, προηγείται δέ τό φαί
νεται; Τοιαύτη ΰπονόησις δέν επιτρέπεται . 

Έ ν στ. 221 παραθέτει τό Σχ.Α ώδε «διά. . 
τήν ύπέρβασιν τών δεινών αναγκάζομαι "καί 
έπικινδυνώδη (γράφε έπί κινδύνω δη) τινα 
(γρ. τινά) φθέγγεσθαι». Τά αυτά επαναλαμ
βάνει καί έν σελ. 319 δις, ίνα έπαναλάδη πά 
λιν τήν διόρθωσίν του, καί άλλ . Είς τήν διόρθ. 
ταύτην άφορμήν έδωκα έγώ γράψας έν τν5 περί 
τών σχολίων του κρίσει: «Τό έντεΰθεν μόνον 
μαρτυρούμενον έπίθετον είνε άπόβλητον, σχη-
'ν.α 
'δυ 

κάλως ποιητικήν προσωποποιήσας τόν χρόνον. 
άντί τοΰ ύπνου...προσήρχετο αυτή ό χρόνρς καί 
ιστάμενος πρό αυτής έλάμδανεν αυτήν έκ τής 
χειρός καί διήγε καί έφερεν βίς τό πρόσω, πρός 
τήν άγνωστον, ά λ λ ' ά ε ί έν φόδω προσδοκωμένην 
τύχην». Τήν πάγκαλον ταύτην ποιητικήν « ί -
κόνα εύρων έτοίμην π α ' έμοί έν τή προμνημο-
νευθείση Κρίσει τών Σχολίων του παρέλαδεν 
άνέδην. Ιδού τ ί έγραφεν έκεϊ έν σελ. 43 . «Τό 
χωρίον δεϊται ερμηνείας όχι διορθώσεως. Ού 
μόνον τό προαταχών άλλά καί τό διήγε ύποδει-
κνύουσιν δτι ό χρόνος προσωποποιηεΤται ένταΰθα 
. . .Ό χρόνος κατά τόν Σοφοκλέα είνε ό σύντρο
φος καί συνοδοιπόρος τοΰ άνθρωπου άμα γεννη
θέντος. Ιδιαιτέρως δέ ένταΰθα φαντάζεται τόν 
ώς προϊστάμενο» τοΰ άνθρωπου είς βοήθειαν ( = 
προαχατοϋντα) καί όδηγοΰντα αυτόν είς τάς δια
φόρους τοΰ βίου οδούς. Ένταΰθα λοιπόν ή Κλυ-

κα'ι χρήσιν αύτοΰ έν εφημερίσι (δυστυχώς δέν 
έσημείωσα τά χωρία) καί έν προφορικώ λόγω, 
καί μάλιστα μετά συγκριτικόν βαθμόν. Φαί
νεται μάλλον δτι είνε συμφυρμός τις τοΰ επικίν
δυνος καί κινδυνώδης. Ουδεμία λοιπόν χρεία 
διορθώσεως. Άφοΰ έγραψα τ ' ανωτέρω, μετά 

λον άπό στιγμής είς στιγμήν ν ' αποθάνω». 
Ό εκδότης τής Ηλέκτρας μόνον τό διήγε, 

δπερ ώφειλε νά μετάφραση, δέν μετέφρασε, 
διότι τότε τοσαΰται συμπτώσεις δέν θά ήσαν 
ευεξήγητοι. , 

Έ π ί τούτο'.ς πλείστα άλλα συγκεκαλυμμένα 
τινας ημέρας παρετήρησα έν τοις «Καιροί;» (4η καί παραμεμορφωμένα ύπάρχουσιν, έξ ων άνα-
Μαΐου, σελ. 4ΪΙ) έν τηλεγραφήματι έκ Ρώμης φέρω μόνον τό έν 856 κ. έ. χωρίον 
τάς λέξεις: «υπεύθυνοι διά τάς Ιπικινδννωδε- τψΑηιιπιυ Ιλπίδων Ιτι 
ατάτας συνεπείας». 

Ένταΰθα παραθέτω καί έτερον σχ. είς στιχ. 
1126, ΐνα καί δείξω ην χρήσιν ποιείται τών 
σχολίων ό έκδοτης: «*Ω ύπόλοιπον μνημεϊον 
τής ζωής [μάλλον δέ έκ τοΰ λοιπόν έξήρτηται 
τό ψυχής] τοΰ Όρέστου τοΰ φιλτάτου ανθρώ
πων παρ' έμοί, ώς σε [τό σε καί Σχ. I, Τρικλ.] 
έδεξάμην άπό τών ελπίδων, ών ήλπιζον δη
λονότι [πλημμελές τοΰτο], ού τών αυτών έφ' 
«Τς [κυρ. δέ άφ' ών, « ά φ ' ώνπερ»] σε έξέπεμ-
πον κλ. Έ γ ώ θά ερωτήσω τόν έκδότην τ ί είνε 
τό ορθόν έν τ ω σχολίω τούτω, ώς καί έν πλε ί -
στοις άλλοις. Πρός τ ί λοιπόν ή παράθεσις α υ 
τών, τουλάχιστον τών πλημμελών*, 
* Ά λ λ ά καί δπου αναφέρει έκ σχολίων ερμη

νείας λέξεων εκάστων, πανταχοΰ δέν είνε σκό
πιμος ή εκλογή· π . χ. 132: απρολιπέιν. Σχ Ν 
«καταλιπε ΐν» . Λοιπόν τό προΑίΛ«ίν='καταλι-
πεϊν. Ώραϊα! Στ. 518: ααΐσχύνειν φίλους: Σχ. 
Α «καθ* ημών λέγειν» ! ! 
783 άλλ' δ προστατών 

χρόνος διήγε μ αΓεν ώς ϋανουμίνην 
Περί ών σημειοΰται ό έκδοτης: «δτι ό Σο-

πάρεισιν Ιλπίδων £« 
κοινοτόκων 
ενπατριδάν τ' άρωγαΐ 

«Κατ ' έμέ, λέγει ό έκδοτης, επειδή τοΰ 
κοινοτόκων ή έννοια δέν αποκλείει καί τήν είς 
τήν μητέρα άναφοράν, άχθεινοτάτην δέ ταύτην 
τή λεγούσν) ούσαν, κάλλιστα ή Ή λ . συνήψεν 
αύτώ τό εύπατριδάν, ου σαφής (!Π ή δύναμις». 

Ουδείς τών αναγνωστών δύναται νά έννοήσν) 
τ ι , διότι 5 νους τοΰ εκδότου δέν είνε είς τήν έρ-
μηνείαν, άλλά πώς νά διάπραξη ταχέως δτι ε 
πιθυμεί καί νά φύγη. Ά λ λ ' έφρόντισεν δμως 
διά τοΰ έν αρχή « κ α τ ' έμέ» ν ' άποδώσγι είς 
εαυτόν τ ή·/ έρμηνείαν τοΰ χωρίου, δπερ, ώς καί 
έκ τών υπομνημάτων φαίνεται, ουδείς ήρμήνευ-
σεν. Ό έκδοτης ισχυρίζεται, δτι τό χωρίον είνε 
σαφές, καί αληθώς έγινε τοιοΰτον διά τών δια
σαφήσεων μου, καταληγουσών είς τήν εξής έρ
μηνείαν μου: « τ . έ. βοήθειαι έξ ελπίδων κοινο
τόκων καί ευπατριδών δηλ. έξ ελπίδων στηρι
ζόμενων είς αδελφούς κοινοτόκους καί εύπατρί-
δας· τό ενπατριδάν λοιπόν ένταΰθα επέχει τό
πον ούσιαστικοΰ» ("Ιδε Λεξικόν μου έν λ . ενπα-
τρίδτ\ς). Προχωρεί λοιπόν ό έκδοτης, ά λ λ ά μετά 
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παρεντιθέμ.ενα έμ,πόδια καθιστώσι τόν λόγον 
αύτοΰ λίαν δυσπαρακολούθητον. Έ ν δέ τοις ερ
μηνευτικούς σημειώμ.ασι τοΰτο είνε έτι μάλλον 
έπαισθητόν, πολλάκις δέ αναγκάζεται τις νά 
έπανέρχηται είς τήν αρχήν τής παρενθέσεως, 
άλλά νά μή εύρίσκη μητε τήν αρχήν μητε τό 
τέλος, διότι έπακολουθοΰσιν άλλα ι παρενθέσεις 
καί χωρία. Καί βμ.ως είχε καλλίστους οδηγούς 
έν τω Ζωγραφείω Βιβλιοθήκη τούς προηγησα-
μ.ένους, οΐς, άν κατηκολούθει δοκιμ-άζων μ.έν τά 
καλά καί χρήσιμα, άποδοκιμ.άζων δέ καί έκ-
κλίνων τά εναντία, ηδύνατο νά κατάρτιση χρη-
σιμ,οτάτην έκδοσιν. Έν υποσημειώσει σελ. ια ' . 
παρατηρεί : «Τό παράδειγμα τοΰ Σεμιτέλου, 
τοΰ εις τό κείμ.ενον τής Αντιγόνης αυθαιρέτους 
μ.εταβολάς, κατεσκευασμένας παρά τά χειρό
γραφα πάντα καί κατ ' εικασίας αστήρικτους, 
ιδίας μ.έν υπέρ τάς 200 (όπως παραλίπω τάς 
προσθέτους τε καί επιπρόσθετους) ξένας δέ 
υπέρ τάς 100 είσαγαγόντος, τών παρ' ήμϊν 
κριτικευοαένων ευτυχώς ουδείς έμιμ.ήσατο ουδέ, 
έλπίσωμ.εν, μ.ιμ.ήσεταί ποτε» καί όμ.ως καί άν 
ύποθτσωμεν δτι ό μ.ακαρίτης Σεμιτέλος εισή
γαγε πολλάς διορθώσεις αδόκιμους («φιλε ϊται 
γάρ τών ιδίων ουδέν ούτως ώς δόξα καί λόγος 
Οπό τοΰ τεκόντος»), έξ άλλου όφείλομεν νά ό-
μ.ολογήσωμεν Οτι εύμ.οιρεϊ καί πολλής έρμ.ηνευτι-
κής δεινότητος καί ακριβείας, ήν μωμήσεταί τις 
μάλλον ή μ.ιμ.ήσεται. Δυστυχώς δέ ό κ. Π. Π. 
προετίμ.ησε νά μ.ιμ.ηθη άλλον τινά πολύν μέν 
όντα έν τοις τύποις τών λέξεων καί πλειστό-
τατα , κατά Π. Π. χο>ρία άντιγράψαντα, ουδέν 
δ' ώς ειπείν έρμ.ηνεύσαντα. "Οθεν δίκην νΰν 
τίνει διότι παρεσκεύασεν έκδοσιν πλείστα μ.έν 
χωρία άταλαιπωρως συνειλεγμ-ένα καί παρα-
πομπάς περνεχουσαν, έλαχίστην δί έρμ,ηνείκν 
δηλοΰσαν τ ί αυτός ό έκδοτης δύναται καί επο
μένως δύσχρηστον. Πρός τ ί ό εσμός ούτος τών 
χωρίων ό έν έκάστω σημειώματι δίκην μυιών 
έγκαθήμενος; Δέν θά ήτο πολύ χρησιμώτερον 
νά παράθεση τάς εκάστοτε αντιστοίχους δημώ
δεις οράσεις, ώστε νά μή φαίνεται δτι περί άλ
λων μ.έν Ορων τοΰ προγράμ.μ.ατος τής ζωγραφείου 
Βιβλιοθήκης λίαν φροντίζει, άλλων δέ όλως ά-
φροντιστεΐ καί δτι τά μ.έν περιττά καί δεύτε-1 

ρεύοντα έπιδαψιλεύεται (πρβλ. τά περί Κλυτχι» 
μνήστρας) τά δέ χρησιυ-ώτερα καί αναγκαίο» 
τερα όλως παραλείπει : ποΰ είνε π. χ. τά περί 
Σοφοκλέους, τά περί τής ποιήσεως αύτοΰ, τά 
περί τής παραδόσεως τοΰ μ.ύθου τής Ηλέκτρας, 
ή σύγκρισις αυτής πρός άλλας, ή έν αυτί) κά-
θαρσις, κ τ τ . τηλικαύτη δέ ούσα τόν δγκον ή 
έ'κδοσις αύτη στερείται ενός τούλάχ. πίνακος, 
δυναμ.ένου νά καθοδηγη τόν άναγνώστην είς τό Υ 
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πολυδαίδαλον λαβύρινθον τών έν τη βίβλω πε-
ριεχομ.ένων. Τόν Σεμ.ιτελον ζώντα, ώς καί τόν 
Νίΐΐΐοΐί καί άλλους, ζώντας, λίαν έτίμα καί 
περιεΐπε καί έξύμ.νει, ό Π. Π. άποθανόντας δέ 
κρίνει ώς ό Ηράκλειτος τούς νεκρούς.Νΰν άλλοι 
θεοί βασιλεύουσιν τούτους οφείλει τις νά θερα-
πεύη καίγεραίρη· δώροις γάρ καί λόγοις θωπευ-
τικοΐς καί θεοΐς πείθονται, ί'δε π . χ. σελ. τπθ ' 
κάλλ.δσα γράφει περί'ΝΝΪΙΑΠΙΟΝΝΪΊΖ,ώς κα ίσ ικ ' . 

Είς ήμ.ας δε φαίνεται περ'ιεργον, δτι πλε ί 
στον λόγον ποιούμ.ενος περί έρμ.ηνείας (ΐδε π . χ. 
σελ. ιέ) ήκιστα εφαρμόζει δσα λέγει άλλως ορ
θότητα, έκτος άν ύποθέσωμεν, δτι τά ορθότατα 
ταΰτα ααιρ' άλλων λαβών ((Γδε π . χ. Δημ.ι Βερ
ναρδάκη έ'κδοσιν Φοινισσών) λέγει μόνον κόσμου 
χάριν καί έπιδεικτικώς, ουδέν τούτων προαισθό-
μενος ουδέ φρον'ήσας αυτό;. Αληθώς δέ όλίγι-
στα είνε τά χωρία εκείνα, ά καί ήρμ^νευσεν 
αυτός, ή δέ ταΰτα διερμ.ηνεύουσα γλώσσα είνε 
τοιαύτη ώστε, μ.ά τάς Μούσας, πολλάκις πρέ
πει νά ανάγνωση τις αυτά ΐνα κατανόηση. Έν 
σελ. 118 αναγκασθείς νά έρμηνεύση τ ό ΰ . τ ' 
ενφήμον βοής, Οπερ καί άφήκεν άνεξήγητον, 
αναφέρει πολλά πρδγ., έξ ών ουδέν εξήγησε, 
πλήν ενός, ου τήν έρμηνείαν παρέλαβεν, άπο-
σιωπήσας τήν πηγήν, έκ τοΰ Λεξικοΰ τοΰ ΙΙαν-
ταζίδου (πρβ. καί «κολλητά» σελ. 441.) Οι
κτρά δέ είνε ή έρμ.ηνεία τής τοιαύτης χρήσεως 
τής ΰ.ιό.Όμ.οίως πλήρης συγχύσεως είνε καί τά 
περί τοΰ ίφ ήμϊν έν στ. 85 λεγόμ.ενα. Ό λό
γος του, ώς καί ανωτέρω είπομ.εν έκτος τών 
ρητορικών σχημ.άτων καί τών άλλων, ά ανωτέρω 
έμνημ,ονεύσαμεν,βρίθει τοσούτων έμ.ποδίων, ώστε 
ό δρόμος δν έχει νά διατρέξη ό αναγνώστης είνέ 
τι πλέον ήδρόμ.οςμετ' εμποδίων. Ή γλώσσα είνε 
έν γένει αρχαΐζουσα, ένιαχοΰ μάλιστα χρήζει 
σχολίων ίνα κατανοηθή. Καί μετοχάς καί απα
ρέμφατα καί εύκτικάς μεταχειρίζεται ό έκδο
της ούκ ολίγας. Εκείνο τό χυδαϊον « ν ά » , τό 
καταρρυπαΐνον τόν έλληνα λόγον, σπανιώτατα 
παραλαμ,βάνει ό έκδοτης. Δέν κρίνω άσκοπον νά 
παραθέσω ένταΰθα μ.ίαν περικοπήν έκ τών τοΰ 
Π. Π., ΐνα καί μ.όνος ό αναγνώστης κρίνη οίκο
θεν καί τά ένταΰθα λεγόμενα καί τά ύπ' αύταΰ 
γραφόμενα. πρβλ. π. χ. σελ. 332 : «ό χορός 
αυτός αιτιολογεί αυτήν (τήν έρωτησιν) άλλως 
(314) : θέλει 'ίνα, έάν ό Αίγ. μή ή πλησίον, έ
ρωτήση περί τοΰ Όρέστου, οφείλει άρα ΐνα ώς 
έπικίνδυνον ύπολαμβάνη τοΰτο."Ο τι ή έρώτησις 
αυτη σκοπεί, έξηγοΰνται τά σχόλια μόνον κατά 
τό ήμ.ισυ, δταν νομίζωσιν (;) δτι ένθάδε γίνεται 
μόνον έπί τώδε, δπως εύκολον ποιήση τήν τής 
Ηλέκτρας άνταπόκρισιν «ό ΑΓγισθος έπορεύθη 
είς τήν χώραν» [άλλά τοΰτο ουδέν τών τριών 

σχολίων ούτε νομ.ίζει ούτε λέγει |. Τοΰτο τ υ γ 
χάνει δήπου δν τ ι Οπερ ό θεατής ώφειλε νά γ ι -
νώσκη, τοΰτο είνε ού μόνον τι χρήσιμον άλλά 
καί άναγκαΐον πρός τήν ύπόθεσιν, [άλλά περί 
θεατοΰ καί τής αυτής ανάγκης τοΰ γινώσκειν 
τήν τοΰ Αίγ . έξοδον ουδέν σχόλιον λέγει τ ι , τό 
δέ είς 312 παρατηρεί «τό δέ είργεαθαι εξόδου 
πρός (Αιγίσθου) τήν μείρακα περιπαθής μέν, 
χρήιημον δε προς τήν ΰπό&εσιντ>, ό δέ έν αυτή 
περί τής τοΰ Σοφ. δαιμόνιας οικονομίας (τής έν 
τώ άπεΐναι τόν Αί'γισθον) λόγος αναφέρεται είς 
άλλα τής τραγωδίας, πολλώ σπουδαιότερα, 
πράγμ.ατα, ουχί είς τό διά νής ερωτήσεως τοΰ 
χοροΰ εύκολον γίνεσθαι τής Ηλέκτρας τήν άπό-
κρισιν]» 

Περί ών παρατηρητέον δτι ό Κ&ϊΐίβΐ προσέ-
θηκε τό «άναγκαΐον» οίκοθεν, οίον συμπληρών 
τό σχόλιον, ό δέ κύρ. Π. Π. προσποιούμενος ά-
γνοιαν επιλαμβάνεται τής ευκαιρίας; ΐνα παρά
θεση καί ένταΰθα (δπως καί έν σελίδι πθ ') τό 
σχόλιον, δπως επίδειξη κυρίως τήν διόρθωσιν 
αύτοΰ προς Αίγισθου, ήν όλως άπίθανον, διότι 
πώς έξερρύη τό Αιγίσθου καί διατί πρός· Αι'νί-
αθον καί δχι ΰπ' Αιγίσθου; Ά λ λ ά προκειμνέου 
περί τοΰ νά τολμώ νά ερωτήσω εύλαβώς τόν κύ-
ριον II. Π. διατί, ένώ έν τί] ανωτέρω περικοπή 
έγραψε κατ ' αρχάς θέλει ΐνα καί οφείλει ΐνα, 
διατί κατωτέρω γράφει ώφειλε νά γινώαν.τ\ ; 
Επίσης κατωτέρω γράφει ηδύνατο 'ίνα καί δύ
ναται Ϊνα, μετ ' ολίγους δέ στίχους επιφέρει ή-
δύναντο νά έρχονται ; Τί τρέχει ; Ή ποικιλία 
αύτη τοΰ λόγου δέν εμποδίζει αρά γε αΐνα» 
είσερχώμ.εθα πλησίστιοι εις τούς κόλπους τής 
αρχαίας γλώσσης; Επίσης έν ύποσημ.. σελ. ρνθ' 
γράφει: «δέον ΐνα τό τοΰ σχολίου μέρος άναφέ-
ρηται είς τό τής Ηλέκτρας 827» ένταΰθα τό 
μ.έν δέον, ή μετοχή, λαμ,βάνεται άντί τοΰ δεϊ, 
τοΰτο δέ συντασσόμενον πρός άπαρέμ.φατον συν
τάσσεται ένταΰθα πρός τό Γνα καί ύποτακτικήν. 
Ταΰτα βεβαίως ούτε παλαιά ελληνικά είνε ούτε 
μεσαιωνικά, ούτε νεώτερα, ούτε μακαρονικά. 

Γλωσσικά σφάλμ.ατα ύπάρχουσι ποικίλα καί 
πολυειδή, καί δή τοιαΰτα καί τοσαΰτα, ώστε 
καί έγώ δέν ήξεύρω πώς νά τά κατατάξω. Συ
νήθως δ έκδοτης έπιτηδεύει λέξιν καί φράσιν 
ασυνήθη καί σπανίαν. Μετά πολλοΰ δέ ζήλου 
επιδιώκει τά εξεζητημένα καί έπιτετηδευμένα 
καί πομ,πώδη, Αναφέρω τινά πρδγ. ΕΓδομεν 
ότι έν στ. 1086 ό έκδοτης συντάσσει, πλημ.με-
λώς, τό καθοπλίζω πρός διπλήν αίτ ιατ . Έν ώ 
δέ ή σύνταξις αύτη δέν ευρίσκεται άλλαχοΰ, δ 
έκδοτης δμ.ως, πρός ύποστήριξιν τής ιδίας 
γνώμης καί προπαρασκευήν τοΰ άναγνώστου,αυ
τός κατασκευάζει τοιαύτην σύνταξιν πρβ. σελ. 

πολλής προφυλάξεως. Λαμ-βάνει τάς πρώτας 
λέξεις τής ερμηνείας μου, «βοήθειαι έξ ελπ ί 
δων». Τώρα, άν είς ταΰτα προσέθετε καί τά 
εφεξής, ώς είνί παρ' έμ.οί, φανερά θά έφαίνετο 
ή πρόίξις. Προσθέτει λο:πόν: «προς δέ τό έλπί-
δων τά κοινοτ. εύπ,ΐ) Τοΰτο εννοεί : πρ^όσθες είς 
τήν άνωτ. φρασιν («βοήθειαι έξ ελπίδων») τό 
«κοινοτόκων καί ευπατριδών». Ουτω δέ συνα-
ποτελεϊται ή φράσις ή έμή κατά συνέχειαν, ή 
τοι : «βοήθεια; έξ ελπίδων κοινοτόκων καί 
ευπατριδών», Ά λ λ ' άς παρακολουθήσωμ.εν τήν 
πρδίξιν τοΰ έκδοτου. "Αν προσέθετεν είς τήν 
άνωτ. συναποτελεσθεϊσαν φράσιν, ήν κατωχύ-
ρωσε καί διά παραπομπών («σημ. 681» καί 
ασημ. 8 3 3 » ) , καί τήν έπεξήγησίν μ.ου : «δηλ. 
έξ ελπίδων στηριζόμενων είς αδελφούς κοινοτό-
κους καί εύπατρίδας», πάλιν τίς δέν θά έννόει 
τήν πρδίξιν καί τά ελατήρια αυτής; 

Ά λ λ ά «τό καλό τό παλληκάρι ξέρει κι 'άλλο 
μονοπάτι». Τί τάχα σημ.αίνει (είπε καθ' εαυτόν 
ό έκδοτης) ή έπεξήγησις αυτη ; Ποίοι είνε οί 
κοινότοκοι καί εύπατρίδαι; Ουδείς άλλος πλήν 
τοΰ Όρέστου. Ούτω λοιπόν άντί τής έμής έπε-
ξηγήσεως προσθέτει τό έξ αυτής συμ.πέρασμ.α : 
«Τών λέξεων ό νους κατ ' έμε τελευτ^ είε τά . . . 
άρωγαί ελπίδων παρά τοΰ Όρέστου, εί'τ' ούν 
αρωγοί ελπίδες αί παρά τοΰ Όρέρτου». Ουτω 
δέ διά τοΰ δευτέρου « κ α τ ' έμ.έ» έξησφάλισε 
πλέον είς εαυτόν τήν έρμηνείαν. Εύγε ! Ά λ λ ' 
« ά γ α π $ ό Θεός σέ, ά γ α π ^ καί έμ.έ», ΐνα έν π α -
ροιμ.ίαις λαλήσω. 

Τοΰ δημώδους λόγου σπανιωτάτην, παρά τή 
πρόγραμμα, ποιείται χρήσιν ό έκδοτης, πλόν 
μ.όνον οτε πρόχειρος παρέχ€ται ευκαιρία π.χ . έν 
σελ. ρξς-' τούς στ. 877 — 878 πάρεατ' Όρέατης 
ήμϊν . . . Ιναργώς ώαπερ είσορφς εμε ερμηνεύει 
ώδε: αό Όρέστης μ&ς ήλθε . . . φανερά (αυτός 
αύτότατος) καθώς έμέ βλέπεις, «καθώς μ.έ βλέ
πεις καί σέ βλέπω». Πρός ταΰτα πρβλ. όσα 
έγώ γράφω έν τώ Λεξικώ μου ("έν λ. εναργής) : 
€ πάρεατ' . . . ίναργώς, ώαπερ είσοράς έμε . . . 
είνε έδώ ό Όρ. ολοφάνερα (όλος κι ' όλος), όπως 
μέ βλέπεις καί σε βλέπω». Τό «αυτός αύτότα
τος» τοΰ Π. Π. δέν είνε δημ.ώδες. 

Περί τής γλώσσης τοΰ κ. ΓΙ. Π. δύναται τις 
νά εϊπη ότι έν γένει είνε ασαφής. Είνε αδύνα
τον νά ανάγνωση τις μίαν περικοπήν ε?τε έκ 
τών σημειωμάτων είτε έκ τών προλεγομ'ένων εί'τε 
έκ τών υπομνημάτων καί νά τήν έννοήση, χω
ρίς νά έχη ανάγκην καί νά τήν έπαναγνώση. 
Αί έ ν τ ώ μέσω τοΰ λόγου παραπομ.παί, αί δια-
κοπαί, αί πολυειδεΐς καί πολύσχημ,οι παρενθέ
σεις και άγκύλαι .α ί μ.εταπηδήσεις άπό τοΰ ε
νός είς τό άλλο θέμ.α, καί πάντα έν γένει τά 
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σκε', ρπς-' καί μάλισταξη ' : «Κατ ' έμέ ό Σοφο
κλής τόν χορόν αϋτοϋ ώπλισεν αόριστον τ·. 
προαίσθημα επικείμενης τών πραγμάτων σπου
δαίας μεταβολής». Ό νοών νοείτω. Έν σελ. 
ρπβ' γράφει: « τ ά 984 — 985 μεσιτεύουσι, τόν 
τής ρήσεως έπίλογον 986 — 989». Τί ση
μαίνει ένταΰθα τό μεσιτβύουιι, καί διά τ ί 
ή πρός αίτ ιατ . σύνταξις, μόνος ό έκδοτης 
δύναται νά φανέρωση. Τήν επανάληψιν τοΰ 
άρθρου ώς ιό τό, τον τον, τής τής κττ· ο ί μέν 
αρχαιότεροι απέφευγαν, ό δ' "Αριστοτέλης καί 
οί μετ ' αυτόν ένιαχοΰ μεταχειρίζονται. "Αν 
τις συλλέξη πάντα πάντων τά πρδγ. τής επα
ναλήψεως ταύτης, αμφιβάλλω άν είνε περισσό
τερα καί αηδέστερα, ών δύναται τις νά εΰρη 
παρά Π. Π., έπιτηδεύοντι τήν χρήσιν ταύτην. 
Αναφέρω τινά: «έπεκούρησε τό τό τέρμα δη-
λοΰν ρήμα έξήλϋες» σελ. 266. «πρό τ̂ ς* τ^ς 
Κλυτ. προσευχής» σελ. μα' . «τ^ς τής Κλυταιμ. 
ομολογίας» ριγ'. ριθ'. σελ. 270 «τής αρχής 
τής τής τραγωδίας διδασκαλίας» με'. του τοΰ 
'Αγαμέμ. φόνου» ξη ' . νδ'. ρζ' (δίς). σπξ' . τκγ ' . 
ριδ'. ρκι ' .καί σελ.42. 136 . 385 καί άλλ . « τ ώ ν 
ι ώ ν χειρογράφων γραφών» σοη'. τμθ' . σελ. 356 
κτλ . κτλ . Νΰν ερωτάται πώς καί πόθεν προ-
είλετο ό Π.Π. τήν αηδή'ταύτην χρήσιν; Μήπως 
διά τής επαναλήψεως ταύτης έζήλωσε τό Σο-
φόκλειον: «τυφλός τά τ ' ώτα τόν τε νουν» κτλ . 
ή μήπως χάριν επιδείξεως ή διαφημίσεως τής 
Κλυταιμνήστρας έσοφίσθη καί τοΰτο, ΐνα έπι -
στήσιρ τήν προσοχήν τοΰ άναγνώστου είς τήν 
Κλυταιμ(ν)ήστραν; Σημειωτέον δέ Οτι, χάριν 
καινοτροπίας καί καινοτομίας (;) , μεταχειρίζε
ται πολλαχοΰ καί διπλήν στ ίξ ιν ίδε π . χ. 
σελ. ρς-'. ριά. σε'. σι ' . Πολλαχοΰ δέ καί λ έ 
ξεις μεταχειρίζεται σπανιωτέρας ή καί δλως 
νεότευκτους, ώς και συντάξεις καί φράσεις ασυ
νήθεις, οίον νποκολάζω καί ϋποκολασμός ριε'. 
οα' καί συχν., έν ώ θά ήρκει τό άπλοΰν, τό 
σύνθετον είνε τοΰ Π. Π. «άποστρογγύλλων τόν 
διάλογον» σκβ'. ίπικλινάμενος ρμβ'. κατειαέδυ 
οη'. διακατείληπτα:. Πρός τ ί τ ά νέα ταΰτα σύν
θετα; «διά λόγον ψενδο&νητονντας (σελ. 14): 
λόγω μάτην θνιρσκοντας (στ. 63)», έξ ών όχι ό 
στ. τοΰ Σαφ. χρήζει ερμηνείας, άλλ ' ή νέα λέ -
ξ ι ς τ ο ΰ Π . Π. ψενδο&νητονντας. Όμοίως αύτω 
ανήκει καί τό «άνυποψία» σελ. σια' . — "Ασυ
νήθη είνε καί τά εξής: «τολμά τάς σπουδάς» 
σελ. 55. πρβ. σελ. 132: «τοΰτο δέν αναιρεί 
τήν τμήσιν ουδέ αναγκάζει τήν έπιρρηματικήν 
τοΰ / ν δε έκδοχήν». Καί παθητ. «αναγκάζε
ται δ' Ομως τόν τοιοΰτον περιφρονητικόν τόνον» 
ρΐ^ε'. Ό νοών νοε'.τω - «ή σπουδή αύτη...είναι 
σπουδή αίσχροϊς έργοις» ρι'. «χάριν τής ηθικής 

αγωνιστικής» ρια'. κάκ...πέλειτ> κατά τήν έν
νοιαν νομίζω τής κινήσεως καί εξαρτήσεως, Ικ 
τούτων μοι Ιξχρτάται, ώς νΰν γαλλίζοντες λέγο-
μεν» σελ. 5 3 . Έ γ ώ ουδέποτε ήκουσα τήν φράσιν 
ταύτην, ήδύνατο δέ ό Π. Π., άν ήδύνατο, νά 
μεταχειρισθή άλλην.Έλληνίζουσαν, ΐνα έρμη-
νεύση τό Σοφόκλειον (σελ. 264) Ικ τών δε μοι 
πέλει. Ά λ λ ' άν δένάπατώμαι, ομοιον είνε τό έν 
σελ. 306 «μή λησμονεί αύτβΐς τοΰ πράγματος» 
Οπερ ομολογεί ό Π. Π. Οτι αυτός κατεσκεύασε 
κατά τό ονγγνώναί τινί τι. Δύστηνος Ελληνική 
γλώσσα ! Ά λ λ ά καί άλλαι πλεϊσται φράσεις 
διεγείρουσι τήν περιεργίαν καί έκπληξιν τοΰ 
άναγνώστου π . χ. «ένταΰθα οφείλει (Όρέστης) 
νά δηλώση τίνος ένεκα οντος δ ιακατείληπται 
οίκτω - όπως άλλοι πρός τήν Ήλέκτραν έχουσι, 
τοΰτο αύτω έν ούδενός (!) έ σ τ ι λ ό γ ω » . Διακα
τείληπται οίκτω I ! Νεότευκτον τό διακατείλη
πται (ίδε σελ. τ λ ' ) . Ά ν ήκουσες ποτέ τήν λέ -
ξιν, άναγνώστα, τήν ήκουσα καί έγώ. Πρβ. 
σελ. 505 : « τ ά 1342 είνε πλατνρρήμονατ) 
σελ. 15 : «τό πράγμα φαίνονται παρατηρή-
σαντες οί τής Αλεξανδρείας». Ουδέν παρέλι-
πεν, άναγνώστα, ά λ λ ' ύπονόει έξωθεν «γραμ
ματικοί.» Όμοίως έν σελ. 448 : «οί τοΰ Στε
φάνου θησαυροΰ» Έννόει, άναγνώστα, τούς έκ-
δότας τοΰ θησαυροΰ», ή ώς άν κατά Π. Π. 
είποι τις : «τούς τοΰ τοΰ Στεφάνου Θησαυροΰ». 
"Ομοια ίδε έν σελ. 378 καί έν σελ. τ ιή . Έν 
σελ. μή : «προδεικνύει διά τής δεξιάς πρώτον 
τά γενικότατα..., είτα τά μερικώτεραο. Έν 
δέ σελ. σμδ' : «τό ρητόν ό Κηφ. άπεκήρυξεν 
ώς πονηρώς είρημένον..., ώσπερ αίώοιν ϊπειτα 
πολλοίς ό 8 . ώς άνήθικον» τό «αίώσιν έπειτα 
πολλοίς» έρρήθη κατά τό έφεπόμενον «Πολλώ 
ύστερον χρόνω». Τόν στ. 780 « ώ σ τ ' ούτε νυ
κτός ύπνον ούτ' έξ ημέρας έμέ στεγάζειν ήδύν» 
μεταφράζει ό Π. Π. (κατά Η&Γίΐΐη&ί ώδε : 
«ούτως ώστε έμέ ουδεμιάς ημέρας καί νυκτός 
ό ύπνος γλυκύς καί κεχαρισμένος περιέκλειεν» 
Αληθώς 8β1ΐΓ ΙΐαΓί ! (ίδ. σελ. 471) . Έν δέ 
σελ. 421 τόν στ . 798 «Εί τήνδ' έπαυσας τής 
πολυγλώσσου βοής» ώδε : αεί δή παρά τή γ υ -
ναικί ταύτη τέλος τ ι έποίησας τή χιλιογλώσσω 
βοή». Ό τελευταίος στ . τοΰ δράματος είνι : 
ατή νΰν δρμή τελεωϋενι». Περί τούτου γράφει : 
« τ ή ιδέα ταύτη επιφέρεται Ή τιλικωτάτη! Έν 
σελ 57 πραγματευόμενος περί τής άγαμεμνο-
νείου δαιτός έγραψεν: «ή δε ή δάις αληθώς τότε 
έλαβε τό ϊ)νο\ι.%.'Αγαμέμνονος.,Ύί'Αγαμεμνόνειος 
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ύπό τοΰ λαοϋ,πλασθέν, ή καί ό Σοφ. αυτός έποί-
ησε τήν Ή λ . αίνιττομένην είς τό έπειτα παροι
μιώδες καταστάν έπώνυμον». Ό έκδοτης ήθελε 
νά είπη Οτι: έν έκ τών δύο συνέβη,ή ή δαίς τότε 
έλαβε τό όνομα .. . Άγαμεμνόνειος ή καί ό Σοφ. 
αυτός έποίησε τήν Ή λ . κτλ . Ά λ λ ' είσκγκγών 
τήν πρώτην πρότασιν διά τοΰ «ή δέ ή δαίς» κα
τέστησε τόν λόγον δλως άδιανόητον. Τοιαΰτα. 
πρδγ. είνε πάμπολλα. Ά λ λ ά ποΰ καιρός καί 
τόπος, ΐ ν ' άλιεύνι τις νά τοιαΰτα ; Ούχ ήττον 
πρβ. σελ. ριδ : «ή άνάπτυξις τής τεόλης ιδέας 
καί τοΰ τοΰ Αιγίσθου επιθέτου κακοϋ κακή 
είνε καί ή μήτηρ 1289» «είς ΰψος ιδέας νΰν έ-
ξηρμενο;» (ό χορός) ρζ! « Ή Ηλέκτρα. . .κκ-
θίστησι τό τοΰ νόμου έπακολούθημα κατά γενι-
κόν τρόπον» ριζ'. Πάντα ταΰτα ό νοών νοείτω 
Λίαν δέ συγκινητικόν εινε τό έν σελ. ρξγ'. όπου 
έξηγεΤ τ ί εννοεί ή διόρθωσίς του χειμώνι, ην 
έπεισήγαγεν είς τό κείμενον (ίδε άνωτ. τ ά περί 
τοΰ στ. 850 κέ) : «τής λέξεως χειμώνι τό 
δριμύ ήθος κάλλιον εννοείς προσενθυμούμενος δτι 
χειμώνα αυτής ή κόρη προσφέρεται έν τώ εαρι 
ου ή τε φύσις καί οί λοιποί πάντες άπολ::ύου-
σιν άνθρωποι». Κρίμα δτι ό αναγνώστης δυ
σκολίας έννοεϊ τά τοιαΰτα. Χάριν δέ σαφήνειας 
πρβ. σελ. 63 τό είς στ. 314 — 3 1 5 ερμήνευμα 
τόδε : « Ή δυνητική πρότασις έχει τό είπερ — 
ϊχοι ο» κ α τ ' αύστηράν σύνταξιν (δέν κείται τό 
ϊχοι), άλλά κατ' ϊννοιαν νπόϋεσιν (;!). έπα-
νειλημμένην ταύτην έξ αύτοΰ τοΰ όδν». "Αν εν
νόησες, σύ άναγνώστα, εννόησα καί έγώ. Ό 
μοίως ασαφή είνε καί τά έν σελ. 68 : «ού. . . 
ϊφνς : χάριν τής αιτιολογίας τοΰ ονσαν πατρός 
άμα καί τής προσελκύσεως (365 — 367)».Πρβ. 
καί σελ. 136 : «προβάλλων : μετά τών ύπο-
κειμ. παράθεσις είς τό ήλαυνέτην.» Τί σημαί-
νουσι ταΰτα ; 

Πολλαχοΰ ·ίι φράσις αύτοΰ είνε ξενίζουσα. 
Έν σελ. τλε ' . μεταχειρίζεται επανειλημμένως 
τό αμφιλογία έπί τής εννοίας : διπλή έννοια 
(όμοίως κάλλ. πρβ. π.χ. σελ. 251 κέ), Ή λ έ -
ξις αύτη ώς Ελλην ική δέν έχει τήν αυτήν έν
νοιαν. Πρέπει λοιπόν νά καταχωρισθή είς τό 
νέον Λεξικόν. Ή ρίζα καί πηγή αυτής εύρηται 
έν τή Έλληνογαλλικί ί : &Πΐρ1π1)θ1θ£ί6. Έν 
σελ. ριέ γράφει: «κατήγορος καί κατηγορού

μενος ΐστανται έπί διαφόρου εδάφους τών πραγ
μ ά τ ω ν » . Έ ν σελ. 284 γράφει: «έν έπεκτεινούση 
μιμήσει τοΰ Όμηρου μεταφράζων τό Γερμανικόν: 

ΊΗ ΒΓΝΝΒΪΊΒΓΊΚΙΒΗ Ναο1ΐ3,1πηΐΗΐ£ ΗοπιβΓ5> 
Έ ν σελ. σιη' γράφει: «κατά τόν ^ β ο ΐ ι ΐ β ί π τό 
Σοφόκλειον ρίπτει παράβλεμμκ επί τάς Χοη
φόρους τοΰ Αισχύλου. "Ολη ή φράσις είνε γερ · 
μανίζουσα: (ΙΪ6 81β11β βίηβδ 8βΐίβπΜΐθ1{ 3Λ1Ϊ 
άϊβ ΟβοβρΙΐΟΓβδ (1β$ Αβδθ1ΐγΙ03 .Έκ τοΰ Οτι 
τό παράβλεμμα αναφέρεται ύπό τοΰΠολυδεύκους. 
δέν έπεται ότι δλη ή φράσις είνε Ελλην ική . Πρβ. 
ύποσημ. 28 : «έν τ ώ ύπό τής λατρείας τής Α ρ 
τέμιδος διαπεπνευσμένω Ί π π ο λ ύ τ ω » . Αφόρη
τος γερμανισμός είνε τό έν σελ: 344 «τό άπλοΰν 
τρώγειν», τά έν σελ. 290 (ό γέρων) «δέν δύνα
ται νά προσνείμη τού; λόγους τούτους τω θεώ 
αύτω έν τ ω στόματι», τά έν σελ. 424 « π ά ν τ α 
τ ά ρήματα τοΰ πάθους ευχαρίστως ϊχουαι παρ' 
έαυτοΐς τό προς τ ι » κτλ . 

Ά λ λ ά τύποι εσφαλμένοι καί άνορθογραφίαι 
καί άσυνταξίαι δέν έλλείπουσιν. Έν σελ. ξστ ' 
σκστ' σμβ' 23, 239 (δπουκαί Έριννύες έκ Σοφ. 
Ά ν τ . 1073 . Ή δέ τελευταία σελίς, έν ή" επ
αναλαμβάνεται τό «α ί Έρινΰς» είνε ή 510») καί 
πανταχοΰ γράφει Έριννς ώς όνομ. πληθυντι -
κ ή ν ά λ λ ' ή όνομ. πληθ. τοΰ Έ ρ ι ν ΰ ς είνε Ε
ρινύες καί δι ' ενός ν . Έ ν σελ. οή γράφει μετι,ω-
ρίσ&Ί\σαν έν σελ. οά(κάλλ.).προωμί(ίσατο, ώς έν 
σελ. οβ' προφμιασμένον. Παθητ. δέ καί ό ένε-
στώ; προιμιαζόμενα έν σελ. ρδ', όμοίως παθ. 
»τώ §υμω χαριζομένας χάρ«τας» ηγ ' . Έ ν σελ. 
σπθ' ά&λιεατάτων, έν σελ. 9 εριννα κ τλ . Έν 
δέ σελ. ρμδ' γράφει : ποΰ καί που. φρονών δτι 
τό ποϋ=πον. Έν σελ. 216 καί σ τ γ ' κάλλ . 
γράφει αεσωσμενον άνευ τοΰ υπογεγραμμένου ι , 
έν ώ τό σφζω γράφει ορθώς. Πόθεν ή δ'.άκρι-
σις αυτη ; Έκ τοΰ δτι πρώτος έγώ έδίδαξα, 
ότι ό πρκ. σέσφσμαι, γινόμενος αναντιρρήτως 
έκ τοΰ σφζω, χρήζει τοΰ ύπογεγρ. ι , ώς του
ναντίον τά Ιοώ&ην (ό ό Π. Π. έν τοις Σχολίοις 
έγραφε σταθερώς δι ' ύπογ. ιώτα) δέν χρήζει, 
διότι δέν γίνεται έκ τοΰ σώζω. Έν σελ. ροζ', 
« ύ τις εκείνος καί θά ήδύνατο νά είναι μόνον ό 
άγγελος».. Τό «τ ις» εκείνο άν μέν είνε, κατά 
τόν Π. Π., έγκλιτικόν, πρέπει νά έγκλίνηται, 
άν δέ δέν είναι, πρέπει νά τονίζηται, Πώς λοι . 
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πόν γραπτέον ; Έν τ ω είς <ττ. 1060 σχολίω 
εξακολουθεί νά γράφγι βλαστώσιν, μόνον καί 
μ.όνον ί ιότι ό κώδιξ ουτω γράφει. Ά λ λ ' αυτός 
ούτος ό κωδ. γράφει καί προπα&β άντί τοϋ 
ποοπά&β καί πολλά άλλα τέρατα καί σημεία. 
Καί αυτός δέ ό ΓΙ. Π. παρατηρεί Οτι καί έν τ ω 
στ. τοϋ Σοφ. πάντα τά χ)φα παρέχουν βλα
ατώσιν. Ά λ λ ά διατί όμως δέν γράφει καί έν τω 
στ. βλαστώσιν ; Περίεργον μ.οί έφάνη καί τό 
Σοφοκλ. μάστιξ έν σελ. λ γ ' (ύποσημ..), όπερ 
πλημμελώς έπλασε παρά τούς κανόνας τής Έ λ λ . 
συνθέσεως. Έν σελ. σοδ' γράφει άντιγράψας, 
δέον άνηγράψαι, ή δτι αντέγραψε. Έν σελ. 
54 γράφει «τής μετά τοΰ μ.ιάστορος συνουσίας», 
δέον ατής πρός τόν μιάστορα συν.» ή : «τής τώ 
μ.ιάστορι συνουσίας». Καί αυτά τό άπλούστε-
ρον ; «τής μ.έ τόν μιάστορα συν.» Είνε Έ λ λ η -
νικώτερον. Έν σελ. σκά : «"Ισως άν άντείπη 
τ ι ς» . Έν τή φράσει ταύτη κατά μ.έν τήν καθα-
ρεύουσαν, ήν γράφομεν, ό άν είνε υποθετικός, 
άλλά κατά τήν έννοιαν τοΰ συγγραφέως ό &ν 
εινε δυνητικός. Διατί δέν έγραφεν ό έκδοτης « ί 
σως άν άντείποι τις» (καί άλλ. όμ.οίως : «ίσως 
άν έπιφωνήση τ ις» θ') κατά τήν γνωστήν χρή-
σιν τής αρχαίας, ή : «ίσως άντείπη τις» κατά 
τήν νεωτέραν, άλλά προετίμησε τήν τ ά πάντα 
συγχέουσαν Βυζαντινή* χρήσιν ; Ταΰτα είνε 
σύγχυσις καί χάος. Έ ν σελ. 171 γράφει : «άν 
παραίνεσης μ.ε (δρώσαν τλήναι, ε ϊ τ ' ουν άπλού-
στερον) δραν», παραπλανηθείς έκ τοΰ στ . 943 , 
δπου ή σύνταζις διάφορος. Ά λ λ ά καί έν τώ στ. 
τούτω θέλων νά έξηγήση τήν σύνταξιν ύπέπε-
σεν είς τό αυτό σφάλμ,α. Λίαν δέ κακόζηλον, ΐνα 
μή τ ι άλλο ε ίπω, είνε τό έν σελ. 31 : «"Η είνε 
λόγος δ «ή αηδών ύπό τοϋ Διός πεμφθεΐσα κ τ λ . » 
Έν δέ σελ. σλά : αήδύνατό τις ν ' άντιτάξη, 
δτι δεν είπε μέν ουδέν ό Ορέστης» δέν—ουδέν! 

Αλλά τ ί πρώτον καί τ ί ύστερον. 
Δυστυχώς ό έκδοτης άγνοών τήν σημασία ν 

πολλών λέξεων μεταλαμβάνει αύτάς έπ ί άλλης 
εννοίας· ούτω δέ προέρχονται νοήματα· α λ λ ο 
πρόσαλλα. Έ ν σελ. στβ' όμ,ιλών περί τής Ευ
ριπίδειου Ηλέκτρας γράφει : «Παρ' Ευριπίδη 
Ή λ . 550 — 581 τής αναγνωρίσεως αρχή γίνε
ται ύπό τοΰ πρέσβεως». Ά λ λ ά τό πρέαβεως 
σημ. άπεσταλμ.ένου, δχι : πρεσβύτου, γέροντος. 

Είς σελ. ρξθ' «περιέρρανε (ό Όρέστνις) τ ά άνθη 
τοΰ έ'αρος πάντα» . Ά λ λ ά τό «περιρραίνω» άρ-
χαΐον ρήμα ον σημαίνει: περιρραντίζω» δπερ δέν 
έννοεΐ ένταΰθα ό έκδοτης, ά λ λ ' δτι : έσκόρπισεν 
επάνω είς τόν τάφον πάντα τά άνθη τοΰ έαροί· 
Τοΰτο δ' δμ.ως τό νόημα εκφράζει ή δημώδη^ 
διά τοϋ άπλοΰ ραίνω : «τόν έ'ρραναν μέ άνθη, 
δχι διά τοΰ συνθέτου, δπερ τής παλαιάς ον, ώ
φειλε νά έχη τήν τε έννοιαν καί τήν σύνταξιν 
αυτής. Έν σελ. ρνα' γράφει: «ή αστραπή ήδύ-
νει τά ό'μ.ματα ήμ.ών έπ ί βραχύ, δπως έ'πειτα 
δεινώς κατάπληξη α υ τ ά ό έν τ ω έπισκοτισθέντι 
αίθέρι άγριος τών στοιχείων συναγωνισμός». Τό 
«συναγωνισμός» ένταΰθα, κατά τόν συγγραφέα 
δηλοΐ τό συνηθέστερον λεγόμ.ενον ; «ανταγωνι
σμός» ή «διαγωνισμ.ός». Ά λ λ ά κατά τήν άρ-
χαίαν γλώσσαν ή έννοια τοΰ «συναγωνισμός» 
είνε ανάλογος πρός τό συναγωνίζομαι— άγωνί-
ζομ.αι σύν τινι, βοηθών αύτώ καί επίκουρων. 
Παραπέμπω τόν κ. Π. Π. είς τάς «γλωσσικάς 
παρατηρήσεις» τοΰ Κ. Κόντου, δστις έγραψε 
τρεις ολόκληρους σελίδας (417 — 420) περί τοΰ 
συναγωνισμός, άποδεικνύων έκ τών λεξικών τήν 
άτοπον χρήσιν, ήν ποιείται ό κ. Π. II. — Έν 
σελ. ρξ' γράφει: «δ χορός μ.ή άποκαρτερών δο
ξάζει δτι καί έκ τοΰ τάφου . . . δύναται ν ' άνα-
δοθή δύναμ.ις πρός σωτηρίαν». Όμοίως ρξβ': «ό 
χορός πάλιν ούδαμ-ώς άποκαρτερεϊτ). Ά λ λ ά τό 
άποκαρτερώ» κ*τά τά Λεξικά τής αρχαίας 
γλώσσης δηλοϊ: Αποθνήσκω εκουσίως δι' ασ ι 
τ ίας» . Τοιο,ΰτόν τι λοιπόν δηλοΰται ένταΰθα ; 

Ταΰτα πάντα είνε μικρά τινα καί πως συγ
γνωστά. Τίς έπί τέλους δέν έχει σφάλματα ; 
Ά λ λ ά Πΐοάΐΐδ ΐη ΓβΙ)!18. Σπουδαιότερα 
μ.οι φαίνονται και δή άσύγγνωστα τά εφεξής, ά
τινα συχνάκις έπαναλαμ.βανόμ.ενα. δεικνύουσιν, 
δτι δ έκδοτης διατελεί ών έν μ.ακαρία αγνοία 
τής συνδέσεως τών προτάσεων : «Αί δέ άνα-
σκευαί αυτών (προσήκουσι) τ ώ Διδύμω έλέγ-
χοντι τήν άγαν νηφάλιον κρίσιν τοΰ Άριστάρ-
χου, ος, καί περ άριστα τήν δμηρικήν γλωσσι-
κήν συνήθειαν γινώσκων, οΰτε δ' δμως τών μ.υ-
θικών πραγμ.άτων . . . έπέδειξεν εαυτόν ίκανώς 
έμπειρον δντα» κτλ . Όμοίως έν σελ. τΊδ': «έκ 
τούτων (ών δ' δμως ίκανά προφανώς είναι . . . 
γραφικά σφάλματα) δ ίίΤΐάΎνΐοΙΐ τεκμ-αίρεται 
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δτι κ τλ .» Όμ.οίως έν σελ. 1Ί4: «καί ή Ή λ . άρσ. δέ κατά τούς ΗβΓΠΙίΐηη, \ \ Γ α η ά β Γ , 
ήτο τής ψυχής τής Κλυταιμήστοας, ής δ' δμως "ΝΥοΙΗ', Ο&πίρΒβΙΙ». Τά δέ ούδέτερ α τα και 
μ,ητρός άεί έξέπινε τό αίμα». Όμ.οίως σελ.529: τοις (καί τών) προτασσόμ.ενα πολλών τίνων έν ι -
« Ό Αίγισθος ίσα καί τινα νεκρόν προσεφώνησε κών ονομάτων, οίον συμ.περιλαμ.βάνοντα α υ τ ά , 
τόν Όρέστην, δς δ' δμως παρίστατο ζών». Ό - είνε δυσαρίθμ-ητα- έν έκαστη σελ. ευρίσκει τις 
μοίως σελ. 371 καί σελ. 434. 450 κάλλ . Νΰν ούκ ολίγα τοιαύτα πρδγ. τοΰ εκδότου ασμένως 
ερωτώ τόν κ . Π. Π. έν πασι τούτοις τοϊς χω- φιληδοΰντος καί ήδιστα ένασμ.ενίζοντος τ ώ άρ-
ρίοις πώς έχει ή σύνταξις ; Ή αναφορική άν- θρω, ού φωραται δυστυχώς άγνοών τήν χρήσιν. 
τωνυμ.ία έν πασι τούτοις συνδέει τά προη- Ή δέ χρήσις, ήν ποιείται δ κ. Π. Π. είνε ήκι-
γούμενα πρός τά έπόμ.ενα, τελεί τά τοϋ στα ελληνική· οί μ.όνοι, παρ' οΐς δύναται τις νά 
συνδέσμου. Τούτων ούτως εχόντων δ έπακολου- άνευρη τήν σολοικίζουσαν ταύτην χρήσιν είνε 
θών σύνδεσμος δε είς τ ί χρησιμεύει ; Ά λ λ " δημοσιογράφοι τινές (δχι πάντες), άδυνατοΰντες 
ίσως δικαιολογούμ-ενος δ Π. Π. ειπη, δτι τό ά* ένεκα ελλείψεως χρόνου νά κτενίζωσι καί βο-
μάρτημ.α τοΰτο υπάρχει μ.όνον έν άναφορικοΐς στρυχίζωσι τάς εφήμερους ειδήσεις, άς άμ.ιλ-
λόγοις. Δυστυχώς υπάρχει καί άλλως, οίον έν λώνται τις πρώτος νά δημοσίευση. Μόνον 
σελ. 457 (δτι . . . δ' δμως), έν ύποθετικοΤς λό- λοιπόν έν έφημερίσι δύναται τις ν ' άνα-
γοις (σελ. ρνα' ρπς-' σδ' κάλλ.) Αναφέρω δύο γνώση τάς συχνάς έκείνας φράσεις τοΰ Π. 
μ.όνον πρδγ. « τ ά δε νήματα τά συνδέοντα αυτά Π., ώς: «οί Δημ.ήτριος..καί Ιωάννης. . .καί Γε-
καί λεπτά ένιαχοΰ δντα προσπίπτουσι δ' δμως Γεώργιος...έκαμ.αν συνδυασμ.όν». « Ά π ε λ ύ θ η -
εύκρινή» σβ': δέ . . . δ'δμως. Πρβ. καί σελ. σανοί συνταγμ-ατάρχης Οί. Γ., ταγματάρχης 
ρ^ε': «τό περιπαθές είνζι δτι δ Όρ. καί γ . νώ- Μ. Ά . , ταγμ.ατάρχης 'Ι. Γ. κτλ .» ή: « Ά ν ά -
σκων τήν άδελφήν αύτοΰ . . . αναγκάζεται δ' κρισις τών Τρύφου καί Χάρου». Ά λ λ ' δ κ. Πέ-
δμως τόν τοιοΰτον περιφρονητικόν τόνον καί τήν τρος Παπαγεωργίου, ό τέως γυμνασιάρχης, ό 
σκληράν αίτιολογίαν». Καί δυστυχώς μ.έν άλη- νΰν έκδοτης τής Ηλέκτρας, καί ώς τοιοΰτος τόν 
θεύει ή κοινή παροιμία: « μ ' όποιο δάσκαλο κα- μ.έν ΕΙΐϊΙδΙβΥ άλαζονικώς ύπίρορών τήν δέ πο-
θίσης, τέτοια γράμματα θά μάθης» - δυστυχώς λυθρύλητον αύτοΰ άκρίβειαν μ.υκτηρίζων (ίδε 
δέ τά μέν άλλα γράμματα», τα τυπικά κυρίω:> ύποσημ.. 101), άξιων δέ ν'άναμ.ετρήται πρός μ.ό-
είνε εύγνωστα καί εύμαθή καί εύθεράπευτα έν νον τόν περιώνυμον Έρμαννον,ένα τών μεγίστων 
παντί καιρώ καί χρόνω, δχι δέ καί τά συντα- φιλολόγων (ίδε π . χ. ύποσημ.. 105), πώς θά δι-
κτικά, καί μ.άλιστα παρά φιλολόγω. καιολογηθνί; Καί καιρόν είχεν ίκανόν,έκδούς τήν 

Δυστυχώς υπάρχουν καί χειρότερα. Ό κ. Π. προκειμένην Ήλέκτραν μ,ετά επταετείς φρον-
Π. φιληδεϊ συντάξει τινί , ήκιστα ελληνική",καθ' τίδας κτενισμάτων καί βοστρυχισμάτων, καί 
ήν άρθρον πληθυντικόν συντάσσεται πρός πολλά άνευ τούτου οίκοθεν ώφειλε καί έ'κπαλαι νά είνε 
τινα ονόματα καθ' ένικόν έκφερόμενα. Π. χ. έν κάλλιον προπαρισκευασμένος ή ώστε νά έπει-
σελ. 245 άναγινώσκομεν απολνρρυτον: ούκ άδί- σκωμάζωσιν είς τόν ίδιον αύτοΰ λόγον φράσεις 
κως έφύλαξαν οί ΗθΓΓΠ13,ηη, ϋ ο η η β Γ , τοιαΰται π . χ. «αί Ήρα καί Άθηνα καί Ά φ ρ ο -
^ ο Η Γ » . Όμοίως έν σελ. 269: «οί 8θΗηβί- δίτη ήρισαν περί κάλλους». Καί επειδή τό άρ-
άβΓ, ^11Π(1βΓ, ΌπιάΟΓΐ, ΜΥοΙΚ"» κλ. Ό - σενικόν γένος είνε τό έπικρατέστερον καί καθο-
μ.οίως σελ. 99 , 1 3 2 , 2 7 3 , 3 0 2 , 3 0 6 , 3 1 5 , 4 3 4 , λικώτερον, τίς θά έμ.ποδίση τούς άκολουθοΰν-
459 - τλε ' καί συχνότατα. Ούχ ήττον συχνή τας τά πρότυπα ύποδείγμ.ατα τοΰ Π. Π. νά 
είνε ή σύνταξις αύτη καί πρός γενικήν, οίον : έπεκτείνωσι τήν χρήσιν γράφοντες: «Οί Ζεύς, 
«ύπό τών " ^ β ο ΐ ί ΐ β ΐ η . Ο&ΠΠΛβΙΙ, ΒβΙΙβΓ' Ποσειδών, Άρης, Άθηνα, Ήρα καί Αφροδίτη 
ΠΙ&ηη καί ^Μ) έγκεκριμ-ένη». Όμ.οίως κατ- μετέσχον τοΰ Τρωίκοΰ πολέμου», ή: «οί "Ηφαι-
αίτιατικήν: «κατά τούς ϋ ΐηΐΙΟΓί, ^ β ο ΐ ί ΐ β ί η , στος, Προμηθεύς, Κράτος, Βία, Ωκεανίδες, 
3β\Λ), ΜίίΙΙβΓ, Β3 ,γί ΐβΙά, θηλ. δέ κατά τούς Ωκεανός, Ί ώ , Ερμής» είνε τά πρόσωπα τοϋ 
ΗαΓίΐΙΠέί, ΒβΙΙβΓΠΧαηΐΙ, Κ&ί1)β1.ΜαίΓ,Β&38Ϊ Προμηθέως δεσμώτου τοΰ Αισχύλου»*, ή άλ -
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ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ 

Στρατό, ποϋ αγάπη ασύγκριτη 
Τό "Εθνος για σένα νοιόθει, 
Καί ποΰ φτερώνουν άφθαρτοι 
Καί γιγαντενιοι πόθοι, 
Προσεχτικά άναγροίκησε 
Τά θά σοϋ πή ή λαλιά μου, 
Φουγκράσου τή καρδιά μου 
Ποΰ ανοίγεται γιά Έσέ I 

""Ω ! Έ σ υ , ποϋ τόσα δνείρατα 
Παληά μας καθρεφτίζεις, 
Καί τή νυχτιά τοΰ Γένους μας 
Μ \ελπίδες νέες φωτίζεις, 
Καί προσδοκίες ροδόχρωμες 
Σκορπίζεις μέσα κι* έξου, 
Νά Σοΰ θυμίσω δέξου 
Τό χρέος Σου, ώ Στρατέ ! 

"Ω ! Έ σ ύ , ποΰ στο Γαλάζιο μας 
Τό Φλάμπουρο άπό κάτου 
Κοιμάσαι καί δροσίζεσαι 
Μέ τό κυμάτισμα Του.... 
Ξύπνησε ! καί τόν "Αγιο Του 
Φιλώντας, δόξασε Το 
Καί σΰρε, στήλωσέ Το 
Όπου είνε Του γραφτό! 

. Ρίχ' τή ματιά σου ξέμακρα 
Καί κύτταξε τριγύρου, 
Νά Ιδης τής ράχες τοΰ Έλυμπου 
Καί τά όρη τής Ηπείρου. . . 
Κ ι ' εκεί βαθειά ξαγνάντεψε 
Μιάς Εκκλησιάς τόν τροΰλο, 
Ποΰ άλλος, στον κόσμον οΰλο, 
Δέν είνε σαν κ ι ' αυτό ! 

Κ ι ' δταν αυτά δλα αχόρταγα 
Χαϊδέψης μέ τό μάτι, 
Καβάλα άστραποφόρετος 
Σέ γιγαντόκορμο άτι.. . . 
Καί ποδοβόλα ακράτητος, 
Καί λάψε σά τόν ήλιο, 
Κ ι ' άνάστησ' τό Βασίλειο 
Ποΰ έζοΰσε μιά φορά ! 

Πέτα, Στρατέ περήφανε, 
Κ ι ' ανέβα μονοπάτια, 
Νά φτάσης στά κρυστάλλινα 
Τής Δόξης τά παλάτια. 
Φανοΰ μέ μιάς ελεύτερο 
Ά γ γ ό ν ι τοΰ Λεωνίδα, 
Γιατί έχουμε Πατρίδα 
Ποΰ σκλάβα λαχταρφ ! 

Ή Κρήτη πάλε άντάριασεν 
Ή 'ματοποτισμένη, 
Καί τό στερνό γαλήνεμα 
Στρατέ, άπό Σέ προσμένει... 
Κ ι ' ή Μάννα μας ξεοπάζεται 
Θρηνούμενη γιά δαύτη, 
Κ ι ' δλω βροντάει κ ι ' αστράφτει 
Καί βογγοσπαρταρφ ! 

Μέ φλόγα κ ι ' αίμα ξέπλυνε 
Τή λαμπερή πορφύρα, 
Ποΰ μές τή λάσπη έκύλησεν 
Ή περιπαίχτρα ή Μοίρα... 
Καί μέ βαρειά άστραπόβροντα, 
Κάθε κριμάτου θρέμμα 
Καί κάθε άτιμο ψέμμα 
Άλάλιασε, ώ Στρατέ ! 

2 5 9 9 

λ ω ; : « τ ά Κράτος, Βία, "Ηφαιστος, Προμη- ραμάτων τ ώ έν τέλει άπηλευθερώθησαν τοΰ κ « -
θεύς, Ωκεανίδες . . . είνε τά πρόσωπα . . . τοΰ νόνος τούτου. 

Αισχύλου;» Πως θά δνομασθώσι παροράματα ή τοΰ τ υ -
Ε Π Ι Σ Η ΛΛ Ε Ι Ο Σ ! Σ πογράφου σφάλματα τό προωμιάσατο, τό πρ*ω-

Εύτυχώς τινά τών προειρημένων σφαλμάτων, μιασμένον, τό μετηωρία&ηααν, τό Έρινϋς, δπερ 
ώς τό 'Ερινΰζ, μετηωρία&ηααν, προωμιοάτο, ά- ώς όνομ.πληθυντική τουλάχιστον είκοσάκις έπα-
ΰλιεατάτων, καί τό "Εριννα διωρθώθησαν έν τ έ - ναλαμβάνεται πανταχοΰ τής βίβλου, χωρίς μηδέ 
λει (σελ. -546), εί καί φοβούμαι, δτι ή διόρθω- άπαξ νά ύπάρχη ό ορθός τύπος Ερινύες, πάντα 
σίς τίνων έξ αυτών δέν έγένετο ύπό τοΰ έκδό- ταΰτα είνε σφάλματα τοΰ Έκδοτου. Έ π ε ι τ α 
του" διότι δέν δύναμαι νά πείσω έμαυτόν, δτι υπάρχει καί τι άλλο ίκανώς σπουδαϊον. Διατί 
έν ώ αυτός έκάττην μέν διόρθωσίν του πολλά- ταΰτα μέν τά αναγόμενα είς τό τυπχκόν μέρος 
χοΰ περιφέρει καί έν πάση ευκαιρία αναφέρει, τής γραμματικής, τό πολλοίς τών εταίρων- γ ν ω -
δέν θ' ανέφερε καί τά σφάλματα, ά έν τ ή έκτυ- στό;, διωρθώθησαν τά πλείστα, όχι δέ καί τά 
πώσει τής βίβλου έγίνωσκε. Καί αληθώς δσα συντακτικά, ών ού μικρός ό αριθμός; Κα» δμως 
σφάλματα έγίνωσκε έν τ ώ έκτυποΰν τήν βίβλον, συντακτικών γνώσεων ευρύτατων μάλιστα ά-
δέν έπερίμενε τήν άποπεράτωτιν τής έκτυπώ- νάγκην έχει ό άναλαμβάνων νά έρμηνεύση άρ
σεως, ΐνα τά διόρθωση- π.χ. όσα γράφει περί χαΐον συγγραφέα Όφείλομεν δέ νά όμολογή-
τοΰ τυπογραφικοΰ σφάλματος αγγ-λε, άντί τοΰ σωμεν, δτι ό άλλως εύπαίδευτος έκδοτης, καί 
άγγελλε, έν σελ. νέ. Ά λ λ ά διατί νά μή γράφν] άν ύποθέσωμεν δτι ορθοποδεί έν τή χρήσει τών 
καί περί τοΰ "Έριννα (σελ. 9) π . χ. άντί τοΰ τύπων, χωλαίνει λίαν περί τήν σύνταξιν, άδυ-
Ήριννα, Οπερ σφάλμα πολύ σπουδαιότερον τοΰ νατών πολλαχοΰ νά διακρίνη κοινά συντακτικά 
άγγελε; Τό αυτό ρητέον καί περί πολλών άλλων. φαινόμενα. Δύνκταί τις νά γινώσκη άριστα τούς 
Διατί λοιπόν πάντα ταΰτα ήνείχετο έπί έπτά γραμματικούς τύπους καί νά άδυνατή νά έρμη-
έτη μέχρι καί τών τελευταίων σελίδων τής βί- νεύση ορθώς μίαν σελίδα αρχαίου Έλληνος συγ-
βλου, έπερίμενε δέ τήν τελευταίαν σελ. 546 , γραφέως, ώς δυστυχώς συμβαίνει παρά πολλοίς 
ΐνα τά διόρθωση ; Πάντα ταΰτα είνε παρορά- τών ημετέρων ένεκα τής μονομερούς τοιαύτης 
ματα ή μάλλον σφάλματα τοΰ έκδοτου, καί άν παιδεύσεως. Έ π ί δέ τούτοις παρατηρητέον, δτι 
ύποθέσωμεν ότί αυτός μετά έπτά έτη τ ά διώρ- τούς μέν γραμματικούς τύπους καί άν τις δέν 
θωσε. Παροράματα ή καί τυπογρ. σφάλματα εχει προχείρους (καί τίς δύναται νά καυχηθή 
είνε άλλα , π . χ. τό ημίσεως άντί τοΰ ήμίσεος δ™ * * ί μόνου ενός ρήματος, π . χ. τοΰ ειμί κα-
δπερ ορθώς γράφει έν σελ. στά, δννβκβ άντί τοΰ τέχει πάντας τούς σφζομένους τύπους;) πάντας, 
άγγε'κλι, περιφράσει άντί τοΰ παραφράσει, καί δύναται νά τούς έξεύρη δι' ενός καλοΰ βοηθητι-
έν γένει πάντα δσα άπαξ τουλάχιστον έν τή 6ί- *°° βιβλίου. Ά λ λ ά τήν σύνταξιν πώς ; Διά 
δλω γράφονται ορθώς. Ά λ λ ά πώς θά όνομα- τ 0 5 ™ τουλάχιστον ήμεΐς^ποδίδομεν πολύ με-
σθώσι παροράματα ή τυπογρ. σφάλματα τό γκλιτέραν σπουδαιότητα είς τά τής συντάξεως, 
άντιτείαεως καί τό άπότεισιν (έν σελ. 512,2) , είς τήν κρίσιν μάλλον ή είς τήν μνήμην, εί καί 
άτινα ύπό τοΰ έκδοτου έν μέν τ-7, βίβλω έκανο- ομολογοϋμεν δτι τό άριστον είνε νά κατέχη τις 
νίσθησαν έπ ί τό έπιδεικτικώτερον κατά τό τείαω «μφοτερα. 

ϊτεισα κ. τ , τ . έν δέ τώ καταλόγω τών παρο- ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι». ΒΕΡΝΑΡ&ΑΚΗΙ 



«ΜΗΝΙΑΙΟΝ 

Μπρος, μαρς ! Ή διάνα έβάρεσε 
Καί θ ' άρχινίση ή μάχη, 
Καί σκέψου πώς σ ' Έσένανε 
Ό κλήρος έχει λάχει. 
Μ ' ένα γοργό φτερούγιασμα 
Σαν πας ψηλά στά ουράνια, 
Έμεϊς, χρυσά στεφάνια 
Θά πλέξουμε γιά Έσέ ! 

Ξΰπνα ά π ' τόν ΰπνο, ώ Γίγαντα ! 
Ροβόλα φτερωμένος !... 
Σ ' άτι καβάλα άφρόχυμο 
Σέ καρτεράει τό Γένος ! 
Παλληκαρίσια πέταξε, 
Καί βρόντα ά π ' άκρη ώς άκρη, 
Καί στέρεψε τό δάκρυ 
Τών Σκλάβων ποϋ θρηνούν ! 

Κι* Έ σ ύ έθρηνοΰσες, σκέψου το, 
Μά μιά γενηά μεγάλη 
Ά π ' τό σκοτάδι σ ' έσυρε 
Μέσα στο φως καί πάλι... 
Τή Λευτεριά δέ γόρασες, 
Μόν' δανεικιά τή πήρες, 
Κι ' έχουν γραμμένα ή Μοίρες 
Τά χρέη νά πλερωθοΰν ! 

Μασσαλία 1910. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Τά το>ρινά συγκρίνοντας 
Μέ τά παληά τά χρόνια, 
.Κάμε νά λυώσουν τ ' άλυωτα 
Τής Δουλωσΰνης χιόνια I 
Πέρνα μ' ορμή καί διάβαινε 
Τ ' απάτητα λημέρια, 
Νά Σέ θωροΰν τ ' αστέρια 
Νά Σ ' άχτινόβολοΰν ! 

Θυμήσου τόν πανέμνοστο 
Καί βλογημένο Μάρτη, 
Στρατέ σιδεροδΰναμε, 
Τών προδοτών σου αντάρτη.... 
Καί γίνου τής πατρίδος μας. 
Μιά ατράνταχτη κολώνα, 
Καί τέλειωσ' τόν Α γ ώ ν α 
Τόν Ά γ ι ο καί Ιερό ! 

Μόχτα, ώ Στρατέ, καί πάσκισε 
Γιά τή Μεγάλη Ιδέα , · 
Κ ι ' ώς τ ' άστρα επάνω άνΰψ(οσε 
Τή Γαλανή Σημαία ! 
Τοΰ Έθνους φρουρός ακοίμητος, 
Μέ αλύγιστο κεφάλι, 
Φέρε καί στήσε πάλι 
Στήν ΙΙόλι τό Σταυρό ! 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
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ΜΙΜΗΣ ΧΑΧΑΑΗΣ, νεόνυμφος 
ΠΟΠΗ, σύζυγος του 
ΓΑΡΟΤΦΑΛ1Α, μήιηρ της Ώόπης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ πατήρ της. ΠΕΤΡΟΣ Π1ΡΛ1ΠΗΣ α. επισκέπτης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ β'. » ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΝΤΖΑΜ1ΝΗΣ, οΙκογενειακο^ φίλος 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ιδιοκτήτης τής οΙκίας Χαχάλη 
ΑΝΕΖΑ, ύπηοέτρΜ Ή β κ η ν ή β ύ γ χ ρ ο ν ο ς έν Α θ ή ν α ι ς 



Αποστέλλω πρός δημοσίευσιν έν τώ φιλολογικά» παραρτήματι τών « Α θ η ν ώ ν » σου τό σκηνΐ-
κόν τοΰτο παίγνιον ή διάλογον, δν ονομάζω «κωμικήν σκηνήν»καί δχι κωμφδ ίαν διότι τοιαύτη 
δέν είνε, οΰτε μίμος ή φλύαξ, ώς ποτε είχον μεταφράσει τινές τήν φάρσαν. Άλλ* δ,τι καί δν είνε 
διαφέρει κατά τι αΰτών,κατά τοΰτο,δτι δέν έχει ΰπόθεσιν πλασθέΐσαν κατά φαντασίαν ή άπίθανον, 
άλλ' επεισόδιον πραγματικώς συμβάν προ δυο ή τριών ετών είς οίκον έορτάζοντος Δημητρίου έν 
•Αθηναϊκή τινι συνοικία, δηλαδή εν τών επεισοδίων, άτινα προκαλεί ενίοτε ή βαβυλωνιακή μετοι
κεσία τής 1ης 7βρίου έν Αθήναις . Εΰρών αυτό άναγεγραμμένον είς άθηναϊκήν εφημερίδα, τό με-
τεποίησα είς σκηνικόν διάλογον, τηρήσας μέν πάντα τά παθόντα τό πάθημα πρόσωπα, προσθέ-
σας δ' ένα τύπον, τόν Άνδρέά Τζαντζαμίνη, δν έγραψα, έχων ύπ ' δψει μου ιδίως Ινα καλλι-
τέχνην κωμικόν τής Ν. Σκηνής, ΰποκρινόμενον κατά τάς ημέρας έκείνας άπό σκηνής τοιοΰ-
τον τύπον. 

Δέν είνε καιρός καί τόπος έν τή επιστολή μου ταΰτη νά εξηγήσω διατί ήρχισα άπό πέρυσι δη-
μοσιεΰων τοιαΰτα ελαφρά σκηνικά παίγνια (ώς τόν Χ ο ρ ό ν τ ή ς Μ ι χ α λ ο ΰ ς κλπ.) καί 
δχι τά άλλα μου δραματικά έργα πρός δημοσίευσιν τών οποίων (ώς βραβευθέντων) είχον πως ήθ ι -
κην τινα ϋκοχρέωσιν απέναντι τοΰ κοινοϋ. Τό κοινόν τοΰτο, ή μάλλον τό μεγαλείτερον αΰτοΰ 
μέρος, τό τραπέν εις ΦΥΓΉΝ προ τοΰ ΛΕΓΟΜΈΝΟΥ ελληνικού θεάτρου, εΰρόν δέ ΨΥΧΑΓΩΓΊΑΝ είς τους 
κινηματογράφους, τάς Κόρακας, τάς Σειρήνας τοΰ Ζαππείου καί τάς Ταραντέλας της Α λ υ σ ί 
δας, δέν έχει έπί τοΰ παρόντος διάθεσιν ν ' άναγινώσκη ή νά βλέπη έργα ΓΡΑΦΌΜΕΝΑ διά τό θέα-
τρον μάλιστα άπό Έλληνας! 

Έν Πάτραις τή 10 Ιουνίου 1910 

Τ. Α. 

ΠΩΣ ΜΥΙΠΑΖΟΝΤΑΙ... 
Κ Ω Μ Ι Κ Η Σ Κ Η Ν Η 

Ή ΣΚΗΝΉ ΈΝ Αθήναις εντός αιθούσης οίκογενβίας μέσης τάξεως, ΕΊΣ ΤΟ μέσον τράπεζα, ΈΦ' ής άνθοίοχ*ΙΟΝ. ΕΙΣ 
ΤΌ βάθος έτερα ΈΦ" ΉΣ άνθοδέσμαι ΚΑΊ συμπλέγματα ανθέων, ΏΣ ΤΑ προσφερόμενα ε!Σ εορτάζοντας. 

"ΑΝΩ αυτής, έπί ΤΟΫ τοίχου, καθρέπτες. 

, _ , είνε γέννημα καί θρέμμα τής Αθήνας. [Ένώ 
κατοπτρίζεται). Φθάνει να μ ακούς... 

Μίμης, είτα Πόπη . Πόπη.— Καί δέν τό κάν ' ώς τώρα; 
Μίμης. — Δέν λέω δχι. Μα θά μ' άκοϋς καλ-

(Είσέρχεται 6 ΜΊΜΗ; φέρων μυστακοδέτην και διευ- ^ ^ ^ ^ ^ 
βυνόμινος πρό? ΤΟΝ καθρέπτην). ιτερα σαν μεινωμί μονάχοι... ^ 

Πόπη. — Τό λές γιά την μητέρα μου, για 
Μίμης (Παρατηρών τό ώρολόγιον).— Μπα ! τ·>ν π α Τ 6 ρ Χ . . . θ ά μ«ς φύγουν ΰστερ' άπό ένα 

δεκάμιση ακόμη. Πολύ νι^ρίς γιά βίζιταις. μήνα... 
Πόπη (Εισερχόμενη έξ Άλλης θύρας αμέσως Μίμηί. — Δέν τούς άφίνω τόσο γλ'.γωρα. Μά 

μετ' αυτόν και άκούαασα τάς τελευταίας λέξεις). ^ θ ε λ α νά πω πώς δέν μου φαίνοντ' εύχαριστη-
— Ένδεκα παρά τέταρτο. "Οπου νά 'νε θάρ- ^ ε ν ο 4 χ π ο Τ . ^ ν Αθήνα. Είνε συνειθισμένοι νά 
θουν νά μας πουν τά πολλά χρόνια. ζ ο ΰ ν άλλοιώς. "Ολα τούς φαίνονται παράξενα 

Μίμης. —Καλώς τήν Ιγυναικοϋλά μου. (θω' £δώ. "Επειτα μας περνούν άπό πίσω· σοϋ κά-
πεύων αυτήν). Μιά χαρά είσαι σήμερα ! (τιροσ- ν ο υ ν π Κ ρ Κ Τ η ρ ή σ ε ι ς καί καμμιά φορά στραβομου* 
παϋεϊ νάφέσβ πρό τοϋ καθρέπτον τόν λαιμοδέ- τ ζ ο υ ν ι ά ζ ' ή μητέρα, σάν παίζω πόκερ ή μιλώ 
την του). Αυτός δ φιόγκος ! Αύ-αϊς ή λουρίδες ^ ε καμμιά.. . 
είνε βάσανο. Ά λ λ η φορά θ' αγοράζω έτοιμους Πόπη. — Αι, μά είνε καί κάτι άχώνευτα σ' 
Χαιμοδέταις. αυτή τήν μεγαλούπολι. Σάν πολύ ελευθερία... 

Πόπη. — Στάσου νά στόν δέσω λοιπόν. Μά Μίμης. — Κάπως άλλοιώς τήν είπε ή μη
δέν ντρέπεσαι, Μίμη, νά μήν μπορίίς νά δέσνίς τ ε ρ α β ο υ , ( . ξετσιπωσιά. "Ας είνε. Ποϋ 'ν» 
ένα λαιμοδέτη; τώρα; Ακόμα στήν εκκλησιά; 

Μίμης. — Ξέρω νά τόν λύνω μόνο. Πόπη. — Μπόίΐ Είνε μιά ώρα που γύρισαν. 
Πόπη. — Α ί ! σιγά-σιγά θά συνηθίσης. Νά. "Ηπιαν καί τόν καφέ τους. Νά τους. Έρχονται 

(σΊβυθετεϊ τόν λαιμοδέτψ του). ν ά σοϋ τραβήξουν τ ' αυτί . 2έρεις τ ί χαρά ποΟ 
Μίμης {στρεφόμενος πρός αυτήν). —- Μπρα- 'χουν νά ' ν ' έδώ στήν εορτή σου ; 

ίο, χρυσή μ.ου γυναικοϋλα. Καλλίτερα νά βλέπω Μίμης (παρατηρών τό ώροΧόγιον).—"Ενδεκχ 
σένα «αρά μέβ' τον καθρέφτη. παρά δέκα! Κ' έχω νά κάνω τόβαις βίζιταις.. . 

Πόπη. Κοπλιμέντα. Πόσα ξέρετε ά π ' αυτά Πόπη. — Μά κάνει, Μίμη μου, νά ΛΕΙΨΉΣ 

οί πρωτευουσιάνοι! τέτοια μέρα", Νειόγαμπρος, πρώτη φορά που θά 
Μίμης. —Δέν ποίτε πίσω κ ι ' ή έπαρχιώτισ- δεχθης τούς φίλους σου ; . . . Έμεϊς δέν ξέρουμε 

σες. Μά τά λέτε διαφορετικά. Έ π ε ι τ α μή τό * χ ν έ ν ' ακόμα . . . Στείλε μπιλλιέτα. 
πολύ λές πώς είσ' επαρχιώτισσα.Σέ λίγους μή- Μίμης (δεικνύων δέαμην μικρών φακέλλων). 
νες δέν θά σέ ξεχωρίζει κανείς ά π ' αύταΐς ποΟ —Δέν βλέπεις πόσα θά ρίξω στό ταχυδρομείο ; 
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βλέπουοι μ ίτ ' απορίας τόν 3 ί ί μ η ν φέροντα ϊ τ ι τόν μυστα-
κοϊέτηνλ 

Οί άνω, Χαράλαμπος καί Γαρουφαλιά. 

Χαράλαμπος.— Καλημέρα, παιδιά μου. Κα' 
τοΰ χρόνου. 

Γαρρυφαλιά.— "Ηρθαμε, Μίμη, νά σοΰ τρα-
βίξωμε τ ' αυτί . (Αποπειράται νά έγ.τελέσβ τό 
λεχ&έν.) Τό 'χω σέ καλό. 

Μίμης— (αποσυρόμενος). Ευχαριστώ σας. 
Μή λάβετε τόν κόπο. Είνε σάν νά τό τραβή
ξατε, (προσπα&εΐ νά βγάλη τόν μουστακοδέτην). 

Γαρουφ.— Βγάλ ' το αυτό τό μασκαοαλίκι. 
Γιατί τό βάνετε ; 

Πόπη.— Γιά νά μή φαίνεται πεσμένο τό 
μουστάκι. 

Μίμης. Είνε μόδα, άλλά κάιζερ 
Χαράλαμπος.— Μά δέν κατάλαβες, Γαρου

φαλιά ; Ό γαμπρός μας είνε τής μόδας. Δέν ά-
φίνει νά τοΰ πέσγι τίποτε ! Βάνει καί βραχιόλς 
στό μπράτσο του. 

Γαρουφ. (τ^ Πόπη).— Δέν μοΰ λες ; Ούτε 
σύ δέν τοΰ τράβηξες τ ' αυτί ; 

Πόπη. — "Οχι, μητέρα. Μοΰ 'πε πώς δέν 
είνε πειά τής μόδας αυτό. 

Γαρουφ.— Κι' αυτό ; Πάνε, παιδί μου, ή 
παληές συνήθειαις. 

Μίμης. — Νά ή καλλίτερη συνήθεια. (Πλη
σιάζει νά τήν άσπασ§ή) πειό καλή άπό τό τρά-
βημα τ ' αύτιοΰ. "Ελα, Πόπη.... 

Πόπη (ώς αυστελλομένη άλλά προτείνουσα 
τήνπαοειάν τ>;ς).— Μά μπροστά τους, Μίμη ; 

Γαρουφ. (ώς άποδοκιμάζουσα). — Καλέ, τ ί 
μόδαις είν ' αύταίς ! (τφ Χαραλάμπη). Στό 
καιρό μας δέν γενόντανε αυτά. 

Μίμης (τή Πόπη).— Τώ:α πές νά φέρουν τό 

Μίμης.— Μπορώ νά κάμω άλλοιώς ; Δέν θ' 
αργήσω ούτε μισή ώρα. 

Πόπη (αννοφρνουμενη).— Λέει πώς θά πάν) 
σέ κάτι βίζιταις σέ άλλους Μίμηδες. 

Γαρουφ.— Μά καλά - πρώτος χρόνος ποΰ νε 
γαμπρός κ ι ' έχει τήν γιορτή του. Κάνει νά μας 
άφήση μόνους ; Έμεΐς δέν ξέρομε κανένα 'στήν 
Άθηνα. Ούτε 'στή γειτονιά ακόμα μας έγνώ-
ρισαν καλά καλά. Ποιος θά δενθή* αυτούς ποΰ 
θά 'ρθοΰν βίζιτα ; 

Μίμης.— IV αυτό σκοτίζεσθε ; Νά ! θά 
'ρθοΰν κάποιοι φίλοι μου και θά σας λένε μόνον 
τά ονόματα των. "Επειτα εδώ έχουν άλλαις 
συνήθειαις... 

Γαρουφ.— Καί στης γιορταϊς ακόμα ; 
Μίμης.— Οί άνδρες δέν κάθουνται 'στόν κα

ναπέ γ ιά νά δέχωνται. Αυτή 'νε δουλειά τών 
γυναικών. Ή Πόπη πρέπει νά συνειθίση σ' 
αυτά. Αύτη 'νε ή νοικοκυρά. Είνε σάν νά 'μ ' 
έγώ. Είμαστε κ' οί δυό μας μία σαρξ κατά τό 
Ευαγγέλιο. 

Γαρουφ.— Καλέ, τ ί ν ' αυτά ; (τφ Χαρα-
λάμπφ). Δέν μιλάς καί σύ, Χαράλαμπε ; Σοΰ 
φαίνεται σωστό νά λε ίπη ά π ' τό σπήτι τέτοια 
μέρα ό νοικοκύρης ; 

Χαράλ. — Είνε σάν ανάποδο. Μά τ ί νά γένη ; 
κάθε τόπος... 

Μίμης.— 'Αχοΰστε με λοιπόν, θ^ά λείψω 
μισή ώρα, τό πολύ τρία τέταρτα. "Αν έρθν) κα
νείς καί δέν σας 'πή τώνομά του, θά τοΰ λ έ ' ή 
Πόπη μέ τρόπο : «Κύριε μέ ποίον έχω τήν τιμή 
νά ομιλώ ;» — ΚΓ αυτός αμέσως θά σας λένι 
τώνομά του. 

Χαράλ. (τή Γαρουφαλιά).—* Βλέπεις πώς 
ηύραν τόν τρόπο νά ρωτάνε δσους δέν ξέρουν ; 

Γαρουφ.— Καί πολός θά θυμάται τά ονό
ματα τους νά 'στά 'πή έπειτα ; Πρέπει νά 
'χωμε καί κανένα γραμματικό κοντά μας. 

Μίμης.— Ά ! μπα" τά γράφ' ή Πόπη μέ 
τρόπο σ' ένα χαρτάκι καί τά βλέπω. Έπε ιτ , χ 

καπέλλο μου, τά γάντια μου καί τά μπα- Χ κ μ μ ι ά φορά άφίνουνε καί τά μπιλλιέτα των, 

(βλέπων τό ώρολόγιον). Ένδεκα καί τέταρτο. στουνι. 
Γαρουφ.—Καί γ ιά ποΰ ; Τέτοια μέρα σή 

μερα, τ ' Άγιου Δημητρίου ; 
Χαράλ.— Σήμερα παιδί μου, ποΰ γιορτά 

ζεις ; 
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"Ωρα. Έ χ ω νά κάνω πέντε βίζιταις σέ συγγε
νείς μας Μίμηδες (εισέρχεται ή Άνέζα και ά-
κούσααα τήν ίπομένην φράσιν εξέρχεται). Τό 
καπέλλο μου. (τή Πόπη) Νά δώ πώς θά τά κα· 
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Μίμης. — Γιά νά τό τρώμ' έμεΐς. 
Γαρουφαλιά (άναατενάζονσα). Ά χ ! καϋμενη 

Πόπη (ώς δυααρεστηϋεϊσα). ΑΓ! κ ι ' άν γίνη μας! Τέτοια 'μέρα θά μύριζε τό σπίίτι άπό λου-
αυτό ή μισή ντροπή δική μου, άφοΰ, καθώς κουμάδες κ ' ή αυλή άπό κοκορέτσ·... 

λές, είμαστε, μία σαρξ !... Χα°αλ. (*» Γαρου<ρ«Λΐα) ,-Μά αυτά δέν θά 
Μίμης— Μά τί ; τό 'πηρες γ ι * βρυσιά αυτό μ»ς λείψουν. Τό άρνί μας ψήνεται στη σούβλα. 

τό τελευταίο ; Έ γ ώ τό 'χω κρυφό καμάρι. 

(••επανέρχεται ή Άνέζα, κρατο3αα διά της μ«8ς χει
ρός τ4ν πϊλον τοΰ Μίμη καί δια της άλλης γλύκισμα 
(τοϋρτα). 

Άνέζα. — Κυρά, τήν έφερ' έ'να παιδί . 
Μίμης (άναγινώακων τό επί τής τούρτας ίπι-

οκεπτήριον).— Μ π α ! ό κυρ Ανδρέας, 
Χαράλ. — Τό γεροντοπαλλήκαρο : 
Μίμης·— , 0 σπητικός μας φίλος. (Λναγινώ-

σκαίχό όνομα). «Ανδρέας Τζαντζαμένης καί 
τοΰ χρόνου»... 

Γαραφ.— Ό καϋμένος ! άγαπ$ τό σπήτι 

σας. 
Μίμης (Ιπι&εωρών τήν τούρτα) Πώς τό 

'παθε ! Κανένας φοΰρνος θά χαλάση. . . Μας ά-
γαπ$ σάν συγγενής.. . 

Χαράλ.—Καί θά τοΰ 'κόστισε καμμιά δεκα
πενταριά δραχμαίς. 

Μίμης.— Δέν βαρυέσαι ; θ ά τοΰ 'πεσε 'στό 
λότο τοΰ ζαχαροπλαστείου. 

Γαρουφ. (τή Άνέζα).— Βάλ ' την 'στό με-
σιανό τραπέζι, (δεικνύει τήν ίν τφ κέντρφ τρά-
πεζαν). 

Μίμης.— Έδώ ; (τή Άνέζα) Βάλ ' την 'στή 
τραπεζαρία. Έδώ δέν συνειθίζουν ν ' αραδιά
ζουν 'στή σάλα τούρταις καί λουκουμάδες... 

Γαρουφ.—· Έδεΐς στόν τόπο μας... 
Μίμης (διακόπτων αυτήν.) Μά τ ά 'παμ.ε· 

Έδώ 'νε άλλος τόπος... (Μτων τόν πϊλον έπ ' 
τής κεφαλής). Άκουσε Πόπη' σέ καθένα πο6* 
θάρχεται θά τοΰ παρουσίαζες αυτό τό κοφινάκι 
μέ τά φοντάν...(σβι*νι)«τό ίπΐ τής τραπέζης μι
κρόν χαλάΰιον με τά φοντάν). 

Γαρουφ.—Καί ποίος θά τοΰ δίνη τό νερό; 
Μίμης.—Έδώ δέν πίνουν νερό σνη'ς βίζ·.-

ταις. . . 

Χαραλ.—Τό φοβοΰνται σάν νά 'νε λυσσά* 

σμένοι... 
Γαρουφ. —Μά δέν θά τούς τρατέρνουν μέ 

γλυκό τόϋ κουταλίοΰ; Τότε τ ί τό φτειάναμε; 

(Ακούεται δ κωίίονίοκος τηί ϊξω θ ύ ρ α ς , / 

Γαροαφ.—Νά! Πρώτη βίζιτα. 
Μίμης.·- Πάω. Δέξε τον, Πόπη, δποιος κ ι ' 

άν είνε. . . 
Γαρουφ. (τή Πόπη).—Κάθησε στόν καναπέ 

καί άμα ερθη σηκώνεσαι. Ξεζάρωσε λίγο τό 
φουστάνι σου. 

Χαράλ. (τό5 Μίμη).—-Έγώ κάνει νά μείνω 
ποΰ 'μου άνδρας;.. 

Μίμης·.—Μά σύ 'σαι ξένος 'στήν Αθήνα — 
πώς νά σοΰ π ώ , —σάν νά μου κάνης βίζιτα. . . 

Γαρουφ. (κα&ημένη Ιπϊ τοΰ χαναπέ).—Κον
τά μου, Πόπη. . . 

Πόπη.—Καλέ μητέρα, μή σαστίζνίς... 
Χαραλ.—Μήκ' οί δηό θάκαθήσουνε αντάμα; 
Μίμης.—Κάμετε τέλος «άντων δπως συνει-

θίζετε στόν τόπο σας. (Στρίψουν δλοι τά βλέμ-, 
ματα προς τήν δύραν, 8τε ίμφανίζίται ή Άνέζα) 
—' Άνέζα , «ες νά 'ρθη ένα μόνι«πο. 

Ά ν έ ζ α . — Ό κυρ Ανδρέας! (εξέρχεται), 

( Έ ' ι β έ ρ χ ί τ α ι ό ' Λ ν 5 ρ έ « 4 ) κβμίξων Α ν θ β Ι ί ο μ η ν ) 

Οί άνω παΐ Άνδρέα$ 
Ανδρέας.-«-Πρώτος ά π ' δλους. 
Μίμης.—Κι' <Ι καλλίτερο* μας φίλ&ξ..· 
Χαρ.—Α»! τόν κύρ Ανδρέα έχουμε σάν συγ* 

Μίμης.—Είνε 4 Μέν-ίωρίίς μας. 
Ανδρέας.—Χρόνια πολλά κ ' ευτυχισμένα. 
Γαρουφ. —Ευχαριστούμε. 'Στής χαραίς σας. 
Μίμης.—Καί τυΰ χρόνου μιά νύφη; κύρ Α ν 

δρέα. 
Ανδρέας (πραόφέ$ών τήν άν&οδέαμήν τή 

Πόπη).— Πάντοτε χωραΐατζής ό άνδρας σου. 
Με πέρνεί κάθε χρόνο στό μεζέ. 

ί ίόπη .—Καλέ . τ ί λέτε. Ξέρετε πόσο σας α

γάπα . . . 

Ανδρέας.—Μά είμαστε γ ιά νύφαις τέτοια 

εποχή ; Ποιά μβίς πέρνει; 
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Αέν με νοιάζει άν τά λάβουν ΰστερ ά π ' οκτώ ή-
μέραις. Μά δέν μπορώ νά στείλω ά π ' αυτά καί 
στους στενούς μου συγγενείς... 

(Εϊσέρχονπαι 6 Χαράλαμπος καί ή Γαρουφαλιά καί 

ταφέρης, Πόπη. Πρόσεξε μή σέ πάρουν γιά ά 

νίδεη 
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Π ό π η . — Ά ! Οχι δά, ό Μίμης το 'χει βέβαιο 
γιά σας. 

Μίμ.ης.— Αλήθεια" σ' ευχαριστώ, κύρ Α ν 
δρέα, καί γιά τήν τοϋρτα. 

Ανδρέας.—Μά 'μπορουσα νά μή σοϋ στεί
λ ω . Δέν πρόφθασα νά στή στείλω στό γάμο 
σου. 

Μίμης.—Μά τ ί ; άπό τότε τήν έχεις; Είνε 
τώρα ένας μ.ήνας άπό τότε. 

Ανδρέας.—"Οχι δά. Ή θ ε λ α νά πώ πώς δέν 
πρόφθασα νά σοϋ στείλω τότε και στήν στέλνω 
' σ τ ' Ονομα σου. 

Χαρ. — Μά καί χωρίς τήν τοϋρτά σου, ξέρομ.ε 
τά αισθήματα σου ν ιά τό Μίμη. Είσαι ό πρώ
τος ποϋ γνωρίσαμε έδώ. 

Γαρουφ.—^· Είσαι ό συμβουλάτοράς του... 
Ανδρέας. — ΑΓ...άνθρωπος τής πείρας. Γι ' 

αυτό κ ' έγώ δέν έλειψα μιά 'μέρα. "Ερχομαι 
καί καμαρώνω τό ταιριαστό αυτό αντρόγυνο. 
ΑΠ σάν φίλος καί μεσίτης έβαλα κ ' έγώ τό 
δακτυλάκι μ.ου σ' αυτό τόν γάμ.0. 

Μίμης. — Μόνο τό δακτυλάκι, κυρ Ανδρέα) 
Είν' έργον καί τών δύο σου χειρών (είρωνικώς; 
χωρίς τήν συμβουλήν ?σθυ; δέν τό άπεφάσιζα. 
(τή /7όπ#).ΕΪνε ξεφτέρι σ' αύταίς τή ; δουλειαίς. 

Γαρονφ.— Αλήθεια . Δέν μας λές τή γνώμη 

Γαρουφ.—Καλά! 'Εμεΐς δέν ξέρομε τ ί λεμέ 
"Ηρθαμε τόν περασμένο μήνα. Δέν γνωρίζομεν 
κανένα, έν ώ ό κύριος (δεικνύει τόν Μίμψ) έχει 
τόσους φίλους.... Ποιος θά τούς δεχθή; 

σου σ* έ'να ποϋ δέν μ.οϋ φαίνεται σωστό*.·· 
Μίμης (βλέπων τό ώρολόγιον τον καϊ ανησυ

χεί).— Μά ακόμη τ ' «μάξ ι ; . . . 
Γαρουφ. — Νά. γ ι ' αυτό θά σ' έρωτήοω. Κά

νει νά μας άφήση τέτοια μέρα μόναις νά δε-
χθοΰμε τόσους φίλους του ποϋ θά 'ρθουν; 

Ανδρέας.—Νά σας άφήσνί τέτοια μ.έρα ; Δέν 
τό πιστεύω, θ ά τό 'πε χωρατά. 

Ηόπη.—Μά δεν τόν βλέπετε μ.έ τό καπέλλο 
στό κεφάλ ι ; 

Μίμης.~-Πές μ.«ς, κύρ Ανδρέα. Κάνει νά μή 
πάω σήμερα στους στενούς μας συγγενείς ποϋ 
ίχουν ίορτή; 

Ανδρέας.— Μά πώς μπορεί νά μή π$ς ; 
Πόπη.—Τοϋ 'παμέ νά τούς στείλ·/) τά μπιλ

λ ιέτα του. 

Μίμης.—Μπιλλιέτα, ί τήν θεϊά μου τήν Δη-
μήτραινα; καί στήν παλαιά γειτόνισσα μας 
τήν . . . . 

Ανδρέας (διακόπτει).— Μπιλλιέτα ; θ ά 'νε 
προσβολή νά στείλης. 

Ανδρέας. — Μά ε ί νε λόγος; θ ά τούς δέχεται 
6 Μίμ.ης... 

Μίμης. — Τί λές, κύρ Ανδρέα; Έδώ δέν δέ
χονται ή κυρίαις; 

Ανδρέας (τή Γαρουψαλιά). —• "Ετσι είνε ή 
συνήθεια τοΰ τόπου. 

Γαρουφ. — Μά πώς θά ξέρουμ.ε αυτούς.ποΰ 
θά 'ρθουν; 

Πόπη. — Μόνη μ.ου θά συστηθώ σ' αυτούς; 
Ανδρέας. —Μά πώς γίνεται αυτό ; . . . Δέν 

πρέπει... 

Πόπη (ιώ Μίμη). — Βλέπεις πώς μας έλυσε 
τό ζήτημ.α; 

Μίμης.—Τίποτε δέν βλέπω παρά πώς συμ
φωνεί μ.έ όλους. Είνε κ ι ' αυτό μιά τέχνη διπλω
ματική. · 

Ανδρέας. — Αυτό ήταν όλο τό ζ ή τ η μ α σας; 
Πήγαινε, κοντεύει ένδεκα 'μ.ιση... 

Γαρουφ.— Μά τά 'γύρισες, κύρ Ανδρέα; 
Ανδρέας.— Έγώ; Τοΰ 'πα νά πάη νά δώση 

τά μ,πιλλιέτα του.. . 
Χαράλ. — Τά 'κανες θάλασσα, κύρ Ανδρέα, 

μέ της γνώμ.αις σου. 
Γαρουφ. — Τί τά θες (πρός τόν Άνδρέαν) 

όλα σ' αυτό τόν τόπο είν' ανάποδα... 
Ανδρέας. — Α ί ! θ ά συνειθίστε λίγο λίγο. 

Έδώ συνειθίζει κανείς καί τήν γυναικά του α
κόμα... 

Μίμης (τή Πόπη γελών). Τά 'κουσες, Πόπη; 
Παρηγορήσου... 

Γαρουφ. — Ωραία! μας υποχρέωσες κύρ Α ν 
δρέα. 

Ανδρέας.— Ευχαριστώ" δέν είνε τίποτε. . . 
'Ανέζα (επανερχόμενη). — Αφέντη , ήρθε τ ' 

αμάξι . 

Μίμης. — Σέ μισή ώρα είμ' έδώ. Κύρ Ανδρέα 
μείνε ώ; τότε καί σύστησε τους, παρακαλώ, σέ 
όσους θά 'ρθουν. (κατ' ιδίαν) Δέν τούς βλέπεις, 
είνε σάν σαστισμένοι. Τά 'χουν χαμένα! 

Ανδρέας. — Έννοια σου. Είμ' έδώ έγώ. 
Μίμης (εξερχόμενος).— Μά άν δέν ήσουν καί 

τοΰ λόγου σου, θά 'μενε άλυτο τό ζήτημα μας. 
Ανδρέας (πραπέμπων τόν Μίμην). — Μείνε 
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ήσυχος, θ ά σέ αναπληρώσω... σάν νά σουν σύ.. . 
Μίμης (χαμηλοψώνως). — Ευτυχώς είσαι άπό 

τ ' ακίνδυνα πυρεΐα...(εξέρχεται). 
Γαρουφ. (τω Χαραλάμπω). — Τί ίδέαις κα-

ταιβάζει αυτός ό κύρ Ανδρέας ! 
Ανδρέας (άκούοας τήν φράαιν).—Αί ! συνεί-

θισα άπό μικρός σέ τέτοια. 
Χαράλ. — Ά π ό πολύ μικρός; 
Πόπη. — Πώς δέν έπαθε άπό πρόωρον άνά-

πτυξιν 1 
Χαράλ. — θ ά 'στό παν κ ι ' άλλοι, κύρ Α ν 

δρέα... Πώς έζησες ;. . . 
Ανδρέας. — Είχα καλήν κρασιν. (Ώς ενθυ

μηθείς τι) Ξέχασα νά τοΰ ' π ώ νά μοΰ χαιρετ^ 
τόν μπάρμα του Δημ.ήτρι καί τήν ζωντοχήρα... 

Πόπη. — Ποιά ζωντοχήρα;... 
Ανδρέας.— Μιά σχετική μας. θ ά τήν γνω

ρίστε καί σεϊς. Ξέρετε τ ί γνωριμ.ίαις καλαΐς έχει 
ό Μίμης σας; Χρυσό παιδί, ώς τόσο. 

Γαρουφ. — Φαίνεται χρυσό . . . . άπό ' ξω . 
Ποιος ξέρει τ ί 'νε άπό μέσα . . . 

Ανδρέας. — Δέν τοΰ 'καμα ανατομία* μά ή 
γνώμη μου είν ' αυτή. 

Χαράλ. — θέλε ι νά 'π ί ] , κύρ Ανδρέα πώς 
μπορεί νά φαίνεται χρυσός άπό 'ξω κ ι ' άπό μέσα 
νά 'νε μπάφλας. 

Γαρουφ.—Τενεκές. Πές το καθαρά. 
Ανδρέας. — Έ γ ώ , τ ί νά σας πώ" δέν ξέρω 

καλλίτερο παιδί γιά νά φτειάση σπήτι . . . 
Γαρουφ. — Ά ν ξεχάση τά παληά του. Πώς 

νά σοϋ πώ; Ακόμα δέν μου γιόμισε τό μάτι. 
Τοΰ αρέσει το ξενύχτι. Κ' έμεϊς τό 'χαμε κλε ι 
σμένο τό κορίτσι μας. Έζοΰσε σάν καλογρηά σέ 
μοναστήρι . . . ώς ποϋ νά τής 'βροΰμε άνδρα κα
θώς πρέπει, γνωστικό . . . 

Ανδρέας.—Κ' έκαμα τε καλά. Άλλοιώς δέν 
θά 'χε περιμαζωμ.ό . . . στή βράσι της απάνω. . . 

Γαρουφ.—Έγώ τοΰ τά 'λεγα (δεικνύει τόν 
Χαράλαμπον) Παποΰτσι ά π ' τόν τόπο οου . . . 
Μά τοΰ λόγου του ήθελε νά τό παντρέψη στήν 
Αθήνα. Τώρα καθόμαστε καί τόν φιλάμε νά 
μή παραστρατήσιρ... 

Χαράλαμ. — Ποιόν ήθελες νά πάργι στό χω
ριό; Καί πώς νά ζήση σέ μ.ικρή περιφέρεια; 

Γαρουφ.—Νά δοΰμε τώρα μ.έ τήν μεγάλη 

περιφέρεια σου. 

Ανδρέας (κινών τήν κεφαλήν). — Έχετε κ ' 
οί δυό σας δίκηο. 

Χαράλαμ.—Τί λές βρέ αδερφέ ; θαρρείς πώς 
τό ωφέλησε ή πολλή κλεισοΰρα; 

Ανδρέας. — Ά ! μπα ! γίνοντ' έπειτα πειό 
ξετσίπωτα. 

Γαρουφ. — Έδώ ποΰ τό φέραμε, ό θεός νά τό 
φυλάξη. 

Χαράλ.—Μά γ ιά νά δοΰμ-ΐ. δά. Είμαστε στον 
πρώτο μήνα . . . Γι ' αυτό έχει πολλαίς παρα
ξενιές. 

Γαρουφ. — Κι' άρχισε ό γαμπρός νδ στενο
χωριέται στό σπήτι . Δέν βλέπεις; Τέτοια 'μέρα 
σήμερα τρέχει 'στής παληές του φιλαινάδες. 
Άκουσε κύρ Ανδρέα. Έγώ δέν το κουνώ άπό 
κοντά της, ώς ποΰ νά 'δώ πώς θά πέρνίί μέ τόν 
άντρα της τόν πρώτο χρόνο. Ά ν δώ σκοΰρα τά 
πράματα, πέρνω τό κορίτσι μου καί φεύγω. 

Χαράλ.— Μήπως τ ' ορίζεις πειά ; Δέν είν ' 
έτσι, κύρ Ανδρέα. 

Ανδρέας. — Σωστό. Ή γυνή ακολούθα τόν 

άνδρα... 

Γαρουφ.—Βέβαια! ό κύρ Ανδρέας τόν υπε 
ρασπίζεται γ ιατί τόν είχε σύντροφο στής τρέλ» 
λαις του.. . 

Ανδρέας.—"Ετρεχα κ ' έγώ στά νειάτα μου. 
Μά τό 'κανα γ ιά γυμναστική. Άλλοιώς θά 
μούχλιαζα . . . 

Χαράλ.—Μή τήν άκοΰς. Κ' έμενα μ' άρεσε 
τό άσικλήκι, οί γλεντζέδες. 

Γαρουφ.—·Δέν μιλ&ς καί σύ, Πόπη; Βρήκί 
δοό δικηγόρους ό Μίμης σου. 

Πόπη.—-Μά τί έκανε; Δέν είδ' άκόμ.η νά 
μοΰ κάνη άίίΐστίαις. Μόνον &ποψίαις Ιχουμι. 

Ανδρέας. — Έ γ ω όμως σας λέω καί άν τόν 
δήτε. νά μή πιστέψετε. Ό Μίμ.ης σας είνε νέος 
τοΰ κόσμου. Γλυκομιλ^ μέ Ολους καί μ.έ δλαΐς. 
Αυτό δέν είνε απιστία. Τό πολύ πολύ κάνει 
φ λ έ ρ τ . 

Γαρουφ.— Τί κάνει, λέει;..Φ λ έ ρτ; 
Ανδρέας. — Φ λ έ ρ τ . Πρώτα τό λάμδα κ ' 

έπειτα το ρώ. 

Χαραλ.—Μωρέ, τ ί γυναίκα είσαι; Μιά λέξι 

δέν μπορείς νά πής', Φλερτ! 

Γαρουφ. (τφ Ανδρέα). — "Εκαμες καί τοϋ 

λόγου ά π ' αυτό; 
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Ανδρέας.—Κ' έκανα τ ίποτ ' άλλο; ΓΓαύτό 
δέν παντρεύτηκα. Βλέπει ; μ' αυτό είνε κανείς 
σάν παντρεμμένος, σάν αρραβωνιασμένο;, χωρίς 
νά 'χη βάρη καί παιδαά. (Χαμηλοφώνως και 
μειδιών). Ζαχαρώνει δωρεάν... 

Γαρουφ. — Πω! Πώ! τ ί θ' άκούσωμε ακόμα! 
Ανδρέας.—Μά δέν είνε αμαρτία, κυρά Γα

ρουφαλιά. Τό κάνουν ολοφάνερα. Νά χθες τό 
βράδυ έκανα μαζί σας φλερτ, χωρίς νά τό νοιώ
σετε. 

Χαράλ. (τή Γαρουφαλιά). — Έχομε καί τ έ 
τοια. Τότε κ ' έγώ θά κάνω.. . 

Ανδρέας.—Καί μήπως δέν τό κάνεις καί τοΰ 
λόγου σου, χωρίς νά τό καταλάβεις; 

Χαραλ.— Έγώ; Δέν ξέρω κύρ Ανδρέα, τ ί 
λες.. . 

Α ν δ ρ έ α ς . — Ν ά στο θυμήσω. Χ θ ε ς δέν έκου-
6έντιασε> μέ τήν...(χαμηλοφώνως) Άνέζα; 

Χαραλ. — Μ ά ' γώ τη"ς έλεγα γιά τό φαγή, 
γιά τό γλυκό.. . 

Ανδρέας.—Τής έλεγες καί κάτι χωρατά... 
Χαραλ.—Κι' αυτό τό λένε;...(λνσμονεϊ τήν 

λέξιν). 
Ανδρέας.—Α?! άς τ « , κύρ Χαράλαμπε. 

Γρουφ (τφ Χαραλάμπφ με&' ϋφονς άγριου). 
Έχομε καί τέτοια; Δέν είμαστε γιά 'δω. Έδώ 
θά χάσω Λαί τόν άνδρα μου,.ιμ' αύταίς τήςμό· 
δαις. 

Α ν δ ρ έ α ^ . — Α υ τ ά γίνονται παντοΰ, κυρά 
Γαρουφαλιά, μ ά τ ά λεν άλλοιώς...ζαχαροκου· 
Ιένταις.. . 

Γαρουφ. — 2 έ τέτοια ηλικία θέλει ζαχαρώ-
ματα | Αυτά τά λένε ξεμωράματα στόν τόπο 
μας . . . 

("ΉχβΙ δ «ωίωνίσκος ιί)ς §ξα) θύρας) 
Πόπη.—Καλέ, τ ί όμιλίαις τέτοια ώρα; Δέν 

τ ' άφίνετε; 
Άνέζα (Ιμφάτιζομένη πρδ τής ϋύράς).— 

Κτύπων τήν πόρτα. Ν ' ανοίξω κυρά; 

Γαρουφ. [βλέπουσα βλοσυρώς τόν Χαράλαμ* 
πον και δεικνύουσα τήν 'Ανέζω). Κάνε της 
'λίγο άπό 'κεΐνο ποΟ ' π ' (5 κύρ Ανδρέας, 6 δά
σκαλος σου . . . 

Ανδρέας.—Τά Ίαλες μαζύ μου, κυρά Γα
ρουφαλιά; 

Γαρουφ. — Τοΰ λόγου σου μας έκανες άνω 
κάτω. 

Χαραλ. (τή 'Ανέζω), — "Ανοιξε. (Τή Γαρου
φαλιά).—Μή μας κάνης ρεζίλι μέ τής ζήλειαις 
σου. 

Γαρουφ.—Κάτζε νά τούς δεχτές τοΰ λόγου 
σου μέ τήν'Ανέζω.Παμε, παιδί μου (τήν Πόπη). 
Τί μας θέν' έδώ; Νά γελοΰν μαζύ μα:; Ό ένας 
με τό φ λ έ ρ τ του κ ι ' ό άλλος τρέχει καί κά
νει βίζιταις σέ ζωντοχήραις. 

Χαραλ. — Μή τό κουνήσης ά π ' έδώ, γ ιατ ί 
χωρίζουμε αμέσως. 

Ανδρέας. —Άρχισαν ή βίζιταις. (Κα&' εαυ
τόν).— Σάν νά τούς έπιασε ή μυΐγα. 

Εισέρχεται ό Πιρλιπής, διστάζων,ώς μή γνω
ρίζων τους έν τή άι&ούοη). 

Οί ανω καί ό Πιρλιπής 

Πιρλιπής.—Μέ συγχωρείτε... Μήπως έκαμα 
λάθος; 

Χαράλ. — (Τω Ανδρέα). Τόν γνωρίζεις; 
Ανδρέας.—"Οχι. (τφ Πιρλιπή) παρακαλώ... 

(τ^ Πόπη). Ρωτήσατε τον. 
Πόπη (τφ Πιρλιπή).—Μέ ποίον έχομε τήν 

τιμή νά 'μιλοΰμε; 
Πιρλ. —Πέτρος Πιρλιπής, [φίλος τοΰ έορτά-

ζοντος Μίμη σας. 
Χαράλ.—Φίλος του; (τή 'Ανέζφ). Πάρ' τό 

καπέλλο τοΰ κυρίου, (τφ Πιρλιπή). Καθήστε, 
παρακαλώ. 

Ό ' Ανδρέας εγείρει τους ώμους, ώς άγνοών 
τόν ζΙσαχΜντά). 

Γαρουφ. —Ό Μίμης πήγε σέ κάτι βίζιταις, 
στοΰ μπάρμπα του Δημήτρι. 

Πιρλ.—Δημήτρι; Ό μπάρμπας του λέγετοίι 
Γιάννης!.. 

Γαρουφ. (τφ Χαραλάμπη).— Βλέπεις έχε» 
κ ι ' άλλον μπάρμπα...Καί μας τό '^ρυψε. 

Ανδρέας.—Μπορεί νάέχνι καί τόν ξέχασε... 
Γαρουφ. —Μά τόσο ξεχασμένος είνε; 
Πιρλ. —Παρακαλώ, δέν κάθεται έδώ ό Μί

μης Τακουνας; 
Ανδρέας.—Τί Τακουν*ς; (τή Γαρουφαλιά). 

Ξέρετε κανένα Τακουνα; 

Πόπη.—Κύριε έδώ κατοικεί ό Μίμης Χαχά-
λης. 
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Τιρλιπ. —Χαχάλης; (ύποκλινόμενος δπως 
άπέλ&η). Μέ σογχωρεΐτε. Ήρθα γιά τόν Μίμη 
ποΰ έκάθητο έδώ. Ά λ λ α ξ ε σπήτι καί δέν μας 
τό 'πε . . . 

Ανδρέας.—Σύμπτωσις! Μίμης λέγεται καί ό 
κύριος τάς κυρίας (δεικνύει τήν Πόπην). 

Πιρλιπ. (κα&' εαυτόν).— θ ά 'φυγε τήν πρώ-
την Σεπτεμβρίου... 

Γαρουφ.—Καί εισασθε παντρευμένος; 
Πιρλιπ.—"Οχι δέν ήμουν τόσο γενναίος... 
Γαρουφ.— Μά χρειάζεται νά 'νε κανείς γεν

ναίος γιά νά παντρευτεί; ( Ό Πιρλιπής κινζί τήν 
κεφαλήν ώς κατανενων). 

Πιρλιπ.—Τώρα τό 'πιάσατε αυτό τό σπήτι; 
Είνε καλορροίζικο στους νεοπαντρεμένους. 

Χαράλαμ.—Είνε σέ καλή γειτονιά. Μόνον 
ποΰ μας ξεκουφαίνουν κάτι φωνογράφοι, κάτι 
λαντέρνες, κάτι καντάδες. 

Πιρλιπ.—Μά αύταΐς είνε γ ιά κάτι ώμορφες 
γειτόνισσες, θ ά περάστε καλά. Χαίρετε. 

Γαρουφ.—Τί βιάζεσθε; Δέν μας λέτε , γνω
ρίσατε τόν Μίμη μας ; . . . ένα μέ σηκωμένα τά 
μουστάκια. (Έρωχονν ταυτοχρόνως). 

Ανδρέας. — Μέ μιά καρφίτσα διαμαντένια 
στόν λαιμοδέτη ; . . . 

Χαράλαμ. — Ένας ασίκης εύμςρφάν"3ρωπος ; 
Πόπη.—Καμμιά τριανταριά χρονών ; . . . 
Γαρουφ. (κα&' έαντήν). — Κάτι θά μάθωμε 

γ ι ' αυτόν. 
Πιρλιπ. — Θαρρώ πώς είδε ένα τέτοιον σή

μερα σέ μιά ποϋ εορτάζει . . . έδώ κοντά. 
Πόπη. — Σέ μιά ζωντοχήρα; 
Πιρλιπ.—Μιά γυναίκα σ ί κ. 
Γαρουφ.—Ξέρει νά κάννι ά π ' αυτό—τό . . . 

(τφ 'Αϊδρέα) πώς τό λένε. 
Πιρλιπ. (κα&' εαυτόν).— Μά τ ί ; ανακρίσεις 

θά μοΰ κάνουν; (τφ Ανδρέα) Τί μ' έρωτοϊν; 
Ανδρέας (χαμηλοφώνως),—Άν ξέρν) νά κάννι 

φ λ ε ρ τ . . . 
Πιρλιπ. (πρός τήν Γαρουφαλιάν). — Είνε ή 

τέχνη της . . . . μέ δίπλωμα. ι Μέ συγχωρείτε. 
Χαίρετε ! 

(Απέρχεται καταλείπων εμβρόντητους του; έν τη 
σκηνή. Ή Ά ν έ ζ α επανερχόμενη καί βλέπουσα αυτούς 
σταυροκοπεϊται). 

Άνέζα. — Μά τ ί τούς ήρθε ; Ταμπλάς ; . . . 

.εξέρχεται). 

Γαρουφ. (σννερχομένη).—Τά 'δες, κύρ Α ν 
δρέα ; Μας είπε χώς πάει 'στόν μπάρμπα του 
κ ι ' αυτός είνε στήν φιλαινάδα του τήν χήρα. 
Ποιος ξέρει τ ί χήρα νά ' νε . . . 

'^νδρέας.—Καλέ, θά είν' ή Εύθυμη χι«ρ<κ· 
Ξέρετε; ό Μίμης έχει μανία μέ τά θέατρα καί 
τώρα δπου πας βλέπει ; κ ι ' άκού».ις . . . χηρ^-ις 
μέ κόκκινα φουστάνια. 

Πόπη.—-Μή τ ά μπαλώνετε, κύρ Ανδρέα.. . . 
Άρχισα νά καταλαβαίνω. Πώς τόν έλεγαν αυ
τόν τόν κύριον ποΰ μας τά 'πε ; 

Ανδρέας.— Δέν θυμάμαι· ξέρω δμως τά χα
ρακτηριστικά του καί θά τόν θυμηθώ... 

Πόπη.—Δέν μας κάνετε μιά χάρι; 
Ανδρέας.—"Αν περνοέ ά π ' τό χέρι μου. 
Πόπη.—Πηγαίνετε στή διπλανή μας χηρ«, 

νά 'βρήτε καί μας φέρετε τόν Μίμη... 
Ανδρέας.—-Μά δέν τήν ξέρω... 
Πόπη. —Πηγαίνετε κατά λάθος, καθώς μας 

ήρθε κ ι ' αυτός. 
Ανδρέας.— Καλά τό σκεφθήκατε. Σέ πέντε 

λεπτά είμ' έδώ. 
Χαράλυμ.— Μή ξεχάσης πώς θά φαμε μαζύ 

τό μεσημέρι. 
Ανδρέας. — Μπορώ νά τό ξεχάσω; θ ά 'ρθώ 

μαζύ μέ τόν Μίμη.. . . 
(Εξέρχεται έσπεσμένως) 

Πόπη. — Πατέρα, δέν θά τά πάω καλά μέ 
τόν Μίμη. 

Χαράλαμ —Μά άν άρχίσης άπό τώρα, νύφη 
είκοσι 'μερών νά 'χης ύποψίαις . . . άλλοίμονο· 

Γαρουφ. — Καί τ ί θέλ' ή εύγενεία σου ; Νά 
κάνη τήν στραβή καί τήν κουφή σέ δσ' ακούει ; 

Χαράλαμ. — Στό 'ξανάπα. Τά ίδια μοΰ 
'φτειανες κασύ — 

Γαρουφ. — Μά είχα άφορμαϊς. Σ' έπεριμά-
ζεψα άπό της παληές σου φιλαινάδα· ς καί κουμ-
μπάραις. 

Χαράλαμ. — Ξέχασες πώς 'βάφτισες καί σύ 

τρία παιδιά ; 
Γαρουφ.— Έ γ ώ τό 'καμα άπό φιλανθρωπία. 

Χαράλαμ. — Κ' έγώ γιά πολιτικούς σκο

πούς . . . 
(Ακούεται Ό κωδωνίσκος της έξω θύρας) 

Γαρουφ. —Νά κ ι ' άλλη βίζιτα! 

Πόπη.—Καί δέν είν' έδώ ό κύρ Ανδρέας νά 

μας συστήση, 
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Ούτε κουφέτα ; Χαρά στή με
γάλη σας φιλία ! 

Μπερκ.— Καί ποϋ νά μ' εύρη ; ΑΓ ! δέν 
πειράζει, θ ά μειναν καί γιά μένα λ ίγα κου
φέτα. Νά τοΰ πήτε άμα έρθη, τώς ετοιμάζομαι 
κ ' έγώ γιά γάμο. Νά 'δήτε ! Δέν θά τό π ι -
π τ ί ψ η . Γιατί μ.ας έλεγον οί φίλοι πώς είμα
στε παμπόνηρα πουλιά καί δέν πιανόμαστε στό 
κλουβί, στόν καπατζέ τοΰ γάμου. 

Πόπη.— Μά είνε κλουβί ό γάμος ; 
Μπερκ.— Κατά τάς περιστάσεις. Γιά μερι

κούς είνε παράδεισος... 
Χαράλ.— υπόγειος ; 

Μπερκ. — Επίγειος, δταν πετύχη καθώς 
'πέτυχεν ό Μίμης. 

Πόπη.— Καί δμως δ φίλος σας θαρρεί τό 
σπήτι φυλακή. Δέν βλέπει τήν ώρα νά βγή. 
Βλέπετε ; τέτοια μ.έρα καί γυρίζει έξω. . . . Ποιος 
ξέρει ; [μειδιώαα) σέ παληές του γνωριμίαις. 

Μπερκ. (μετά οίκβιότητος καϊ ώς άατε'ίζόαε-
νος).—Ά!... μή τόν άφίνετε, κυρία.Νά τοϋκρα-
τήτε καλά τό χαλινάρι, μή πάρη φόρα. Μέ 
συγχωρείτε, ποΰ σας 'μιλώ μ.έ τόσο φιλικό θάρ
ρος. Είμαστε φίλοι άπό μικρά παιδιά. 'Στό ί 
διο σκολειό, στήν ίδια γειτονιά αχώριστοι 
σάν κολλημένα αύγοτάραχα τής Λαγαροΰς. 

Γαρουφ. [βεβιασμένως γελώαα).— Καλέ, τ ι 

γελοΐϊς δ κόριος.... 
Μπερκ. (ώς εκπλαγείς.) Γελοίος ; . . . 
Χαράλ: (ώς διορ&ών αυτήν).— θέλε ι νά πή 

χωρατατζής. 

Πόπη (τφ Μπερκέτη).— Κρίμα, ποΰ σας 
'χώρισ· δ γάμος του. 

Μπερκ.— Μά λέτε δά νά μας χωρίση : . . . 
Μας συνδέουν τόσαι αναμνήσεις, τόσαι πολλαί 
καί παληές ρ ας τρέλλαις... 

Πόπη.— Τρέλλαις ; Καί δέν μ.ας είπε ποτ ί 
γ ιά σας ! Μας είπε γ ιά τόσους άλλους φίλους 
του.. . 

Μπερκ.— Ό κατεργαράκος ! Δέν σας έδειξβ 
ούτε ταίς φωτογραφίαις μας ;. . . Δέν τόν έσύμ-
φερε αυτό ; 

Πόπη.— Μά γ ι α τ ί ; Έ χ ε τ ε φωτογραφηθή 
μαζύ ; 

Μπερκ.— Πολλαίς φοραίς. Μάλιστα μιά 
φορά μέ κάποιαις γνωριμίαις μας.,. 
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Πόπη.— Φιλενάδαις ; [νεύει τή Γαρουφαλιά 

νά προσεχή). 
Μπερκ. (κατανενων).— Σ' ένα γλέντι άλη-

σμ.όνητο 1 
Γαρουφ.— Τί κρυφός ποΰ είνε ! (Τή Πόπη). 

Γ ι ' αυτό δέν σοϋ τίΐς έδειξε. Τής εχει κρυμμ.έ-
ναις δλαις. 

Μπερκ.— Μά είνε λίγο σ ό κ ι ν , Ό τ α ν πά 
ρετε πολύ θάρρος, θά σας δείξη δλαις τής φω-
τογραφίαις του. . . Παρακαλώ δμως μή τοΰ πήτε 
πώς σας τό 'μ.αρτύρησα. Τώρα ποΰ 'παντρεύθη, 
θά 'νε σοβαρός (έγειρόμενος δπως άπέλ&η) καί 
πιστεύω δέν θά ξενυχτά...—Λοιπόν ! με συγ-
χωρήτε διά τήν φλυαρία μ.ου. "Εμεινα πολύ. 
Σας έκαμα άρμ.ένικη βίζιτα. 

Πόπη.— "Οχι δά.... Καθήσατε. (έν ταραχή 
ήν προαπαϋεϊ νά απόκρυψη). 

Χαράλ.— Τρατάρισε τόν κύριον. 
/"Ενψ ή Πόπ>? να προσφέρη φοντάν είς τόν Μπερχέ-

την, ούτος δέ χαριεντίζεται διά μειδιαμάτων μετ' αυτής» 
ή .Γαρουφρλιά πλησιάζει πρός τόν Χαράλαμπον..) 

Γαρουφ.— Τά βλέπεις ; Έχομε ώς τώρα δυό 
μάρτυρες γ ιά τ,ήν διαγωγή τοΰ προκομμένου μ.ας 
γαμπροΰ ( ώ ς μετρώσα έπι τών δακτύλων) Γλεν
τζές, ξενύχτης, σουλατσαδώρος, φιλαινάδαις,χή-
ραις... Μετρημό δέν έχουν ! — 

Χαραλ.— Γιά στάσου, βρέ γυναίκα ! "Αρχι
σαν κ ' έμενα νά μ.οΰ μ,παίνουν ψύλλοι στ ' αυ
τ ιά . 

Μπερκ. (έγειρόμενος) — . θ ά ξανάλθω άλλη 

μέρα. Χαίρετε... 
Πόπη.—Μά τόσο βιαστικός; 
Μπερκ.—Έχω ακόμη βίζιταις σέ τρεις Μί-

μ.ηδες καί μιά γειτόνισσα σας... 
Πόπη. — 'Στή κυρία Δήμητρα; (κα&' έαυ-

τήν). Μά δλους τούς τραβ^ αύτη; 
Μαρκ.—θά τήν ξέρετε άπό τόν Μίμ.η. Χαρι

τωμένη ντάμα. Τί καλά περνούσαμε· μας έδινε 
τό τσάι τόν χειμώνα... 

Πόπη. — Μόνο τσάι; τ ίποτ ' άλλο;. . 
Μπερκ.—Καί παξιμαδάκια, μ.άλιστα, κέϊξ, 

φτεαασμ.ένο άπό τά χεράκια της... 
Γαρουφ.—θά 'νε κάτασπρα, πιστεύω.. . 
Πόπη.—Δέν μας λέτε; Είνε ξανθιά; Γιατί 

τοΰ Μίμη τοϋ αρέσουν ή μελαχροινές.., 
Μπερκ. — Όλαις τοΰ αρέσουν, "Ηθελε τήν 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 
ποικιλία σ' δλα, στής γυναϊκες, στά φαγηά. . . 

Γαρουφ. (έν οργή κα&' έαντήν).— Βρέ τόν 

παραλυμ.ένο! 

Πόπη —Καί πώς δέν τήν 'πήρατε γυναίκα 

κανένας άπό τούς δοό σας; 
Γαρουφ. (τή Ιϊόπη).—Μπορεί νά 'νε παν

τρεμένος δ κρριος (δεικνύει, τόν Μπερχέτην). 
Μπερκ. Μπορεί νά τό πάθω κ ι ' αυτό, ά λ λ ' 

ύπό όρους... 
Γαρουφ. — θ ά θέλετε πολλά προικιά... 
Μπερκ.—Όχι - πολλήν έλευθερίαν. Είμαι 

σύμφωνος σ' αυτό μέ τόν Μίμη σας. Έχομε κ ' 
οί δοό τήν γνώμην πώς δ γάμος δέν είνε χωρι
σμός άπό τήν κοινωνία. Απεναντίας άμ,α παν- ' 
τρευθώ, θ' ανακατωθώ πολύ στή κοινωνία..,θά 
κανω νέαις γνωριμ-ίαις, νέαις σχέσεις... 

Πόπη.—Νέαις σχέσεις; 
Μπερκ. — Γιατί δχι; Τί θαρρείτε; πρέπει νά 

γίνη κανείς αγρίμι άμα παντρευθίί; Δεν είμαι 
ά π ' εκείνους ποΰ θαρροΰν πώς δ γάμος είνε συμ
φωνία νά γκρινιάζουν τήν ημέρα και νά ρουχα-
λίζουν τήν νύκτα. Δέν πιστεύω νά τόν θαρρείτε 
καί σεις έτσι . . , 

Γαρουφ. — Ά ν έχη τής ίδιαις γνώμαις κ ι ' δ 
φίλος σας Μίμης, δέν θά τά παμε καλά. 

Μπερκ.—Νά ' ν ' εύχαρισμ.έν' ή κόρη σας ποΰ 
'πήρε σύντροφο τοϋ βίου της άνθρωπο 'ποΰ χόρ
τασε τόν κόσμο μέ τό χουλιάρι, άνθρωπο ποΰ 
δέν τά χάνει άμα βλέπει δίπλα του άλλαις γ υ 
ναίκες! 

Πόπη.—Κι' άν τόν καλοβλέπουν ή άλλαις; . , 
Μπερκ. — Πρέπει νά τό πέρνετε επάνω σας, 

νά είσθε υπερήφανη ποΰ ' ^ τ ε ς<νδρα ποΰ τόν 
καλοβλέπουν κ ι ' άλλαις ! . . . Τί θέλετε; νά τόν 
συχαίνονται; 

Γαρουφ. —(Ιδιαιτέρως τή Πόπη). —Νά τόν 
χαίρεσαι τέτοιον άνδρα—Ψουνήσαμ'άπό σβέρκο* 

Πόπη. — Έ γ ώ τόν ηυρα; Σεις μοΰ τόν έδώ-
κατε. . . 

Γαρουφ, — Έγώ; (δεικνύουσα τόν Χαραλχ· 
μπη). — Ό κύριος ά π ' έδώ! "Αν μ' έρωτας έμε
να, σέ χωρίζω κ ι ' άπό τώρα. 

Μπερκ. — (άντιληφ&είς τήν λογομαχίαν).— 
Αί! άς σας αφήσω - (άποχαιρετών). Νά μ ί ς ζή 
σουν οί νεόνυμφοι! Νά 'ν ' . ευτυχισμένοι, 

Χαράλαμ.— Μας "πρόκοψε κ ι ' αυτός μέ τήν Γαρουφ 
πρώτη σύστασι . . . Έ γ ώ θά τ ά καταφέρω καλ
λίτερα. 

(Εισέρχεται ό Περικλής Μπερκέτης, μετά οίκειότη-
τος χα,ιρετών). 

Χ κ η ν ή Ε ' . 
Οί άνω καί Μπερκέτης 

Μπερκέτης.— Καλημ.έρα σας, χρόνια πολλά. 
Γαρουφ. (μετά δισταγμού). — Καλ' ήμερα, 

κύριε! 

Μπερκέτης [τή Πόπη).— Βεβαίως θά είσθε ή 
νεόνυμ-φος . . . τοϋ φίλου μου Μίμη . . . 

Πόπη. —Μάλιστα, (τφ δίδει τήν χεΐρά της 
πρός χαιρετισμόν, ούτος δέ τήν ασπάζεται). 

Γαρουφ. (έκπλαγεΐσα). — Μπα! Ξετσιπωσιά ! 
Κύριε . . . 

Χαράλαμ. (χαμηλόφωνης).— Σώπα. θ ά 'νε 
μόδα κ ι ' αυτό. 

Γαρουφ. — Μόδα, ξεμόδα, δέν μ.' αρέσουνε 
αυτά. 

Μπερκ.—Δέν μέ γνωρίζετε. Είμαι σάν αδελ
φός τοϋ Μίμν] σας, £ Περικλής Μπερκέτης. 

Γαρουφ. — Μπερκέτης;.. .(συγχρόνως). 
Πόπη.—Χαίρομαι πολύ. » 
Χαράλαμ. Είμ.αι ό πεθερός του » 
Πόπη.—Καθήστε, παρακαλώ. » 
Μπερκ.—Δέν ήμουνα έδώ στό γάμο σας. Τα-

ςείδευα. Ά ν ήμουν θά γενόμουν καί κουμ,πάρος. 
Δέν πειράζει - θά γενώ στό πρώτο σας π α ι δ ί . . . . 

Γαρουφ. — Εύχαριστοΰμε [τή Πόπη). Ά π ' 
αυτόν θά μαθωμ.ε πολλά γιά τόν προκομμένο 
Μίμη. 

Μπερκ. — Καί πώς δέν είν ' έδώ; Έ χ ω νάτόν 
'δώ δυό μήνες. 

Γαρουφ.—Κάπου τριγυρίζει . . . έδώ κοντά, 
στή γειτονιά . . . 

Μπερκ.=Τί καλός ! Δέν ξεχνά τήν γειτονιά 
του . . . Πώς τά προφθάνει δλα ! Φαίνεται, δέν 
θ' άλλαξε διόλου . . . 

Γαρουφ. — θ ά τανε πολύ ζωηρός ανύπαν
δρος . . . 

Πόπη.— Μά τόσο φίλος του καί δέν τόν εί
δατε δυό μήνες ; 

Μπερκ.— Μά δέν σας είπα : Έλε ιπα . Έ 
μαθα τόν γάμο του άπό μ.ιά εφημερίδα. 

Χαράλ.— Περίεργο ; Δέν σας έστειλε ένα 
γράμμα κάν ; 
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Γιά μαζώστε τήν γλωσσά σας, 
μή γίνουν τά μικρά μεγάλα. . . 

Γαρουφ.—Μήν άποπέρνης τό κορίτσι. Έχε ι 
δίκτρο. Καλλίτερα νάπερνε εκείνον ποΰ τήν ζή
τησε στό χωριό μας. Παποΰτσι ά π ' τόν τόπο 
σου. Ξέρομε αυτός τ ί καπνό φουμάρει, ούτε ποΰ 
κρατ£ ή σκούφια του. θ ά 'ταν δλα μέλι γ ά λ α ' 
άν τής δύναμε τόν άλλον. 

Χαράλαμ.—Μήπως σοΰ μυρίζει διαζύγιο; Γιά 
σταθήτε πρώτα. ΕΓμαστε στόν πρώτο μήνα.. . . 

Γαρουφ. — Καλέ, θαρρώ... πώς μπήκε στό ν 

δεύτερο. 
Χαράλ. — Καλά τό λές. Λοιπόν τί τά σκαλί

ζεις; "Αφησε νά περάσουν άλλοι έπτά καί . . . . 
βλέπομεν ώς τότε . . . 

(ΉχεΓ δ κωδωνϊσκος της εξω θύρας) 
Γαρουφ.—ΚΓ άλλη βίζ ιτα !... 
Πόπη.—Κλείστε τήν πόρτα. (ΕΙαέρχβται ή 

Άνέζα) Πες πώς είμαι άρρωστη. Πώς νά φανώ 
μέ τέτοιο χάλι . . . 

Άνέζα. — Μά είν ' ό νοικοκύρης τοΰ σπητιοΰ... 
Χαράλ—Πώ ! πώ! θά γίνουμε ρεζίλι... 

(Εισέρχεται ό Γεράσιμος κρατών μικράν άνθοδέσμην). 
3 3 κ η ν ή Ϊ Τ ' . 

Οί άνω καί Γεράσιμος 
Γεράσιμος. — Καλή 'μέρα σας. Πολλά τά 

έτη . . . 
Χαράλ. — Καλώς τόν κύρ Γεράσιμο. 
Γεράσ.—Καλά ' ν ' ό κύρ Μίμης; 
Πόπη.—Έτσι φαίνεται, άφοΰ κάνει ό Γδιος 

βίζιταις; 
Γεράσ.—Αί; πώς τά περνάτε 'στό νέο σπή"τι; 
Γαρουφ. — Σάν καλά, ώς τώρα. 
Γεράσ. — θ ά περάστε καλλίτερα. Γιατί 'νε 

καλοροίζικο 'στούς νεοπαντρεμένους... 
Πόπη.—Μπορεί, θ ά δοΰμε κ ' έμεϊς. 
Γεράσ. — Σ&ς βεβαιώνω. Εχω δείγματα ο

λοφάνερα, μέ τήν διαφορά πώς όσοι τό νοικιά
σουν τ ' άφίνουν υστερ' άπό "λίγους μήνες. 

Χαράλ.— Μά τότε θά 'χη ελαττώματα . . . 
Γεράσ. — Καλέ, τ ί λέτε; Φεύγουν γιατί π λ η -

θύν' ή οικογένεια των. Νά, αυτός ποϋ τό 'γ' 
ενοικιασμένο ήρθε πέρυσι γαμβρός κ ' έφυγε γιατί 
δέν τόν χωροΰσε έπειτα άπό εννιά μήνες. 

Γαρουφ.— θ ά 'κανε κανένα παιδί . . . 
Γεράσ.— Έ ν α μόνο ; Δυό μέ συμπάθειο, δί

δυμα. 

- *6Ι* — 

Γαρουφ. [Ιδιαιτέρως τφ Χαράλαμπο).)— 
Αυτό τής έλειπε μέ τέτοιον άνδρα. 

Γεράσ.— Τό 'χει, φαίνεται τό σπήτι. "Ισως 
τό νερό. 

Πόπη.— 'Εγώ δέν θέλω ούτε ένα... 
Γεράσ.— Μά τί ; δέν τής αρέσουν τά πα ι 

διά ; 
Γαρουφ. Αί ! θέλει νά χαρή λίγο τόν κόσμο 

χωρίς παιδιά. Ποΰ νά βυζαίνη δυό τόν πρώτο 
χρόνο ! 

Χαράλ. (τή Πόπη).— Τρατάρισε τόν σπητο-
τονοικοκύρη μας. 

Γαρουφ. (κα&' έαντήν).— Μα; έκαμε τήν 
καρδιά περιβόλι κ ι ' αυτό;. 

Γεράσ. (λαμβάνων γλύκνσμα).— Καί τοΰ 
χρόνου... , ' 

Πόπη.— Εύχαριστοΰμε. Μα; υποχρεώσατε. 
(Ό Γεράσιμος εξέρχεται. Ή Πόπη έξαλλο; λαμβά

νει άνθοϊέσμην έκ της τραπέζης καί έκφυλλίζουσα αυτήν 
ρίπτει κατά γης τά φύλλα. Ό Χαράλαμπος κρούει τάς 
παλάμας, κάλων τήν Άνέζαν. Ή .Γαρουφαλιά δάκνει τον 
δάχτυλον έν όργή Λ 

Γαρουφ.— Ά χ ! π ώ ; γελαστήκαμε !... 
Πόπη. (τή εϊαερχομένη Άνέζα).— Κλείστε 

τήν πόρτα. Δέν δέχομαι κανένα. 
(Ό Χαράλαμπο; βηματίζει μέ νευρικήν ταραχήν. ί | » 

0έρχεται δέ δ Ανδρέας άκουσας τήν τελευταίαν φράσιν 

τής Ποπης). 

Οί άνω καί Ανδρέας 
"Ανδρέας, (τή Πόπη) Ουτ' εμένα ; (βλέπων 

αντονς έν νενρική ταραχή) Μπα ! Τί 'πάθατε ; 
Άνέζα (εισερχόμενη και άποτεινομένη τφ 

Ανδρέα).— Τί τούς έπιασε ; 
Ανδρέας.— Δέν βλέπεις σάν εκείνα ποΰ 

μυιγιάζονται.. . 
Γαρουφ. (άκούσααα τήν ψράαιν τον Αν

δρέα),— Ν α ι , μας έπιασε μιά μυΤγα... Μά ξέ
ρεις ποιά ; ό Μίμης σου ! Τόν πιάσαμε στά 
πράσα. 

Πόπη (τφ Ανδρέα).— 'Ελατε νά καμαρώ-
στε τό έργον τών χειρών σας. 

Ανδρέας.— Μά τί τρέχει, (τφ Χαραλάμπφ) 
αδερφέ ; 

Χαράλ. Κάποιος τούς φούσκωσε τό πλεμόνι 
μέ κάτι λόγια γιά τόν άνδρα της... 

Πόπη.— Ά π ό σήμερα θά 'νε άνδρας μου 
γιά τά μάτια τοΰ κόσμου μόνο. 

— 1 6 1 3 — 
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Γαρουφ. —Ποιος τό ξέρει! Ό γάμος είνε λο- Χαράλαμ 
ταρία. 

Μαρκ. — Είνε σάν λοταρία καί σάν ψάρεμα. 
Ρίχνεις τ ' αγκίστρι 'στό πέλαγος τής κοινω
νίας. ..Τσιμπδί; Τραβάς καί πιάνεις ένα ψάρι.., 
Μπορεί νά 'νε κέφαλος, λαβράκι ή κανένας χά
νος... 

Γαρουφ. —Γιά νά 'δοΰμε τ ί θά βγή αυτό 
ποΰ "πιάσαμε... 

Πόπη. — Κρίμα ποϋ δέν είδατε τόν φίλο σας. 
θ ά λυπηθή κ ι ' αυτός. 

Μπερκ. —Ποϋ θά μοΰ πάγι; Κάπου θά τόν 
'δώ σήμερα! Στό Ζάππειο, ή τό βράδυ στό κ α-
φ έ σ α ν τ ά ν . . . 

Γαρουφ.}— ^ ο ϋ Ρ^ε I"* ' ^ * α · · · Δέν περ
νάτε νά σας ξαναδοΰμε, νά σας ξαναδίί κ ι ' ό 
Μίμης. 

Πόπη.—"Οπου κ ι ' άν είνε θά 'ρθη. Κοντεύει 
μεσημέρι. 

Γαρουφ.—Κάνετε της άλλαις βίζιταις κ ' ε
λάτε νά πάρετε τ ' ορεκτικό μαζύ του. 

Χαράλαμ. — Καμμιά μαστίχα μ' ένα μεζε
δάκι. 

Μπερκ. — Ευχαρίστως. Έτσ ι θά τοΰ κάνω 
σήμερα διπλή" βίζιτα. Μιά γιά τό γάμο καί μιά 
γ ιά τήν εορτή του. 

Πόπη. — ΏραΤα! (κα&'εανχήν). Νά τοϋ τά 
'π-?ί κ ' εμπρός του. 

Γαρουφ.— Σας περιμένομεν. (κα&' έαντήν). 
"Αχ ! τόν παραλυμένο ! 

Χαράλαμ. — Τό μεσημέρι. Γειά σας, κύριε 
Μπερκέτη. 

(Ό Μπερκέτης εξέρχεται. Ή Γαρουφαλιά τον πα
ρακολουθεί διά τοΰ βλέμματος όργίλη. Ή Πόπη τε-
ταραγμένη κάθεται σύννους. Ό Χαράλαμπος, σύνο-
φρυς, βηματίζει). 

Γαρουφ. (τω Χαραλάμπη).—Σ'άρέσουν αυτά 
π ' άκούεις ; Καί ποϋ 'σ ' ακόμα ! Καλέ, αυτός 
δέν ήταν γιά γαμπρός μιας νοικρκυροπούλας 
θ ά μας τήν μαράνη ... Νά πάρωμε τά μέτρα 
μας 'νωρίς. 

Χαράλαμ. — Μά σταθήτι. Δέν είνε γιά πέ 
ταμα. Καί τ ί κακό τοΰ είπαν; Τόν είπαν χαρ
τοπαίκτη; ή μεθύστακα; Τ' αρέσουν ή ώμορφες. 
Καί τί |χ,' αυτό; Ποιανοΰ δέν αρέσουν; 

Πόπη.—Κ' έγώ σας λέγω πως ό Μίμης είν ' 
ένας υποκριτής καί με περν$ γιά κουταβάκι... 

Ανδρέας.— Κανένα άλλο ζήτημα πάλι ; 
Μιά στιγμή έλειψα κ ' έγειναν τόσα... 

Γαρουφ.—Νά 'στά ' πώ έγώ. Ό Μίμης ή 
θελε μιά γυναίκα, γιά νά ξεκοκκαλιάση τήν 
προϊκα της καί άλλαις γ ιά τά γλέντια του. 

Ανδρέας (ώς σνγχισ&είς).— Μά..,. 
Γαρουφ.— Δέν έχει μά.., 
Πόπη (παραχοΰσασα).— Μιά ; Πέντ' έξη 

ώς τώρα... 

Γαρουφ. Καλέ, αυτός θά 'χη μυστικό χα
ρέμι στην Αθήνα. 

Ανδρέας.— Μά τί τόν κάνατε Χαμίτ ; 
Πόπη.— Δέν τόν σών' ή προίκα μου ουτε 

γιά τά καπέλλα του ! 
Ανδρέας.— Γιά σταθήτε νά 'ρθη κ ι ' ό ίδιος 

νά έξηγηθή... 
Πόπη.— θ ά μας πή ψευτιαίς. 
Γαρουφ.— Ξέρει νά ρίχνη στάκτη στά 

μάτια. . . 
Χαράλ.— Μή σας πήρ' ή φούρια... 
Γαρουφ.— Καλοϋ κακοΰ. νά βρής ένα δικη

γόρο νά μας συμβουλέψη τ ί θά κάνουμε. Τί προ
σμένεις νά γεμίση τό σπήτι άπό δίδυμα ; 

Ανδρέας.— Δίδυμα 
Γαρουφ.— Τό 'χει τό σπήτι. "Ετσι μας 

είπε κ ι ' ό νοικοκύρης! 
Ανδρέας.— Υπομονή ! "Ο,τι κ ι ' άν είνε, 

θά τά διορθώσουμε. 
Γαρουφ. — Δέν περνούν μπάλωμα. 'Εγώ τά 

είχα μυρισθή άπό τής πρώταις 'μέραις... 
Πόπη.—"Εννοια σου, μητέρα - γίνομαι καλό

γρια , παρά νά γίνω γεφύρι νά περν$ στά σπητια 
καί πιάνη νέαις σχέσεις. Βιασθήκατε νά μέ 
παντρέψτε γιά νά με ξεφορτωθητε. 

Γαρουφ. — 'Εγώ σοΰ είχα άλλο γαμπρό νοι-
κοκυρόπουλο, μά ή εύγενεία του (δεικνύει τόν 
Χαράλαμπον) μέ τό μεγάλο του κεφάλι. . . 

Χαράλ.—Μέτρα τά λόγια σου, μή μετανοιώ-
σνις τώρα στά γεράματα... 

Γαρουφ.—Γεράματα; Μπα! τόν ξεκουτιάρη! 
(Ό Χαράλαμπος όρμα ?να έπιτεθη, παρεμβαίνει ή 

Πόπη καί ό Ανδρέας, ό'ίτ-.ς ίδεξίως βαίνων απωθεί 
τήν Πόπην, ήτις πίπτει έπί έδρας ώς λιπόθυμος" ή 
Άνέζα συγκρατεί τήν Γορουφαλιάν, ταρασσομένην νευ· 
ρικώς). 

Πόπη.—Μητέρα μου! 
Ανδρέα;. —Στάσου, κύρ Χαράλαμπε· μή κά-
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ης φονικό. (Βλέπων τήν Πόπην). Φέρτε ξύδι, Μίμης.—Μά τί ψάχνεις; 

αμμωνία... 
Χαράλ.— Δέν τήν άφίνε ις ! Είνε καί οί δυο 

γιά όέσιμ.ο! 
Ανδρέας (τή Άνέζα). —Φί^' τό λυκουρανό-

δινο. Τρίψε τά χέρια τους.,. 
Άνέζα. — Μά τί νά πρωτοκάμω;.. 
Χαραλ. (ώς αστειευόμενος). — Πάω 'στό δι

πλανό γιατρό...Νά γιορταίς νά χαραίς! 
ΓΕνφ εξέρχεται εσπευσμένως,συναντάται προ της θύ

ρας μετά τοϋ Μίμη εισερχομένου καί Ισταμένου εν κατα
πλήξει δι' δσα βλέπει έν τή σκηνήΛ 

Χ Κ Η Ν Ή Η 

Οί άνω καί Μίμης 
Μίμης. — Α ί ! τί έπάθατε.,.Γιά τό Θεό ! Τί 

τρέχει; 

Ανδρέας (συνιστών διά νεύματος σιγήν).— 
Τρέξε γιά γιατρό!...Πρόσεξε. Είνε στό δεύτερο 
της μήνα...Μην τήν έρεθίζης... 

Μίμης. —Στάσου...Πές μου, τ ί συνέβη; 
Πόπη (συνεχόμενη). — "Ρωτήστε τον. Τε

λείωσε ή βίζιτα; 

Γαρουφ. (ταντοχρόνω). Ζαχάρωσε μέ τή γει
τόνισσα. 

Χαράλ.-Σ' ερωτάνε γ ι ά τ ή χήρα..) 
Γαρουφ.—Καί τά ξενύχτια... (συγχρόνως 
Πόπη.—Καί γιά τής φιλαινάδαις,. ' 
Μίμης. —Μά τί ' ν ' αυτά ποΰ λέτε; . . 
Πόπη. — Γιά πές άλεύρι;Ό φίλος σου Μπερ-

κετης σέ γυρεύει... 

Μίμης. —Ποιος Μπερκέτης;! ΤρελλαθήκατεΙ 
Γσρουφ'. — Για δες τον ! Κάνει τόν ανήξερο! 
Ανδρέας. — "Εφδασεν ό κόμπος στό χτένι! 
Μίμης (τω Χαραλάμπη).— Δέν μοΰ λές; πα ί 

ζουν καμμιά κωμωδία έδώ μέσα; 
Ανδρέας.—Τραγική καί σκανδαλώδη... 
Πόπη.—Μάλιστα, κύριε . . . πολύ τραγική. 

(πλησιάζουσα πρός τόν Μίμην και ώς όσφραι-
νομένη). ,Πώ! πώ! μυρίζει πατσουλή! Μητέρα, 
μ.ητεροΰλά μου. Τοΰ κόλλησε τήν μυρουδιά της. 
Γιά μ.υρίστε τον... 

Ανδρέας (πλησιάζων και όαφραινόμένος).— 
Αλήθεια; Μυρίζεις τέτοιο πραμ.α; 

Μίμης.—Γιά έ'λα 'στά καλά σου, Πόπη!.. 
Πόπη (παρατηρούσα τό ενδυμά τον και άνα-

καλύπτουσα έπί τον ώμου τρίχα). Κι' άλλοι Σ' 
έ'πιασα! έπ ' αυτοφώρω! 

Πόπη (άποσποίαα τήν τρίχα άπό τοϋ ένδύ. 
ματος). — Μιά τρίχα ! (επιδεικνύουσα αυτήν) 
Χειροπιαστά!... 

Γαρουφ. (παρατηρούσα μετά φρίκης τήι 
τρίχα). — Αυτά νε πειά σημ.εΐα ολοφάνερα 
Καλά, 7,ας τά 'παν. 

Ανδρέας.—Μά είνε τρίχ' αληθινή ; 
Πόπη (τω Χαρζλάμπφ). — Τί χρώμα έχουν 

τα μ.αλλιά τής χήρας, τής γειτόνισσας του; 
Μίμης. — Ποιας χήρας; ποιας γειτόνισσας; 
Ανδρέας.— Ξέρω κ ' έγώ ; Πότε είνε μ,αΰρα, 

πότε κόκκινα . . . 
Πόπη.—Μπα ! τά βάφει κ ι ' δλας ; 
Γαρουφ.—Μπα! τόν αθεόφοβο ! Άφίνει τήν 

γυναικά του, έ'να τρυφερό κορίτσι ώς τά χθες 
καί τρέχει σέ βαμ.μέναις, σέ άσπρομαλλοΰσες ! 

( Ό Μίμη; ποιών σημεϊον α π ο ρ ί α ς , κάθηται έπί ε-
ορας καί ανάπτει τιγαοέττα). 

Πόπη.—Δέν βλέπεις; Δέν τοΰ καίεται καρφί! 
Γαρουφ. — Μά έπί τέλους, κύριε, μ.πορεΐτε 

νά πηγαίνετε δπου θέτε, μά νά μή μας κουβα
λάτε καί τίς τρίχες τών άγαπητικών ττόϊς! (λαμ
βάνουσα τή τρίχα άπό τής χειρός τής Πόπης 
τήν επιδεικνύει εις τόν Μίμην). Τί απαντάτε 
είς αυτά ; 

Μίμης (γελών). — Θέλετε ν ' απαντήσω είς 
πληθυντικόν; 

Χαράλαμ. — Δέν ξέρει άπό πληθυντικά. Α 
παντησε τους επι τέλους να ησυχάσουν. 

Ανδρέας (κΊ&' εαυτόν).— Είνε τό τελευταίο 
τελεσίγραφο τής οικογενείας 1 

Γαρουφ. (τώ Χαραλάμπω δεικνύουσα τήν 
τρίχα).—Τί λές τοΰ λόγου σου μ.έ της φιλοσο
φία», ς σου; Αυτή ή τρίχα . . . 

Ανδρέας.—Τήν βλέπω,. . . είνε μία τρίχα \ 
Πόπη.—Δέν είν ' άπό γυναίκα; 
Ανδρέας. — Μπορεί νά εινε κ ' άπό άλογο... 

Νά σας τό 'ξηγήσω. Ό Μίμ.ης 'πήγε μέ τήν ά-
[;.αςα. Μπορεί τό άλογο της νά 'κούνησε τήν 
ουρα του κ ' έ'πεσε μ.ιά τρίχα στ,ό σουρτοΰκο τοΰ 
Μίμη. 

Πόπη.—Θέλεις νά τά μ.παλώσης ;. . . 
Χαράλαμ.— Μάδέν τοΰ λέτε έπί τέλους τοΰ 

ανθρώπου καθαρά τί έτρεξ' έδώ μ.έσα; τ ί σας εί-
πεν δ φίλος του Μπερκέτη:; 

Μίμης (έγειρόμενος). — Μά ποιος Μπερκέτης; 
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Μίμης (τφ Μπερκέτη) .^ Κύριε, ποιόν ζ η 

τατε ; 
Μπερκέτης.— Κύριε, πώς μ' ερωτάτε έτσι. 

Είσθε τοΰ σπητιοΰ ;.,. 
Μίμης.— Σας λέγω, ποιος είσθε : (τή Πόπη) 

είνε δ λεγάμ,ενος ποΰ έ'λεγε γιά μ.ένα ; 
Μπερκ, (νεύει τω Ανδρέα, οπως ερώτηση δν 

είνε παράφρων ό Μίμης) Μήπως ; — 
Μίμης.— Μίλα γ ιατ ί σέ βγάνω άπ' έδώ μ.έ 

τής κλωτσιαϊς, 
Μπερκ. (έξάγων τό χειρόκτιόν του και ρί

πτων αυτό προ τών ποδών τον Μίμη)·—-Στείλε 
τούς μάρτυρας σου. 

Ανδρέας,— Θά τρέξη κ ' αίμα ! Τώρα τό 
κάμ.αμε ρόϊδο ! . 

Μπερκ.— Λέγομαι Περικλής Μπερκέτης καί 
δνομ,άζω μάρτυρας μ.ου τούς παριστάμενους.... 
(τώ '-ίίνδρε^) τ ' όνομα σας ;... 

Ανδρέας.— Περιττόν. Δέν δέχομαι, 
Μίμης.— Λέγεται Ανδρέας Τζαντζαμ.ίνης... 
Μπερκ. (δεικνύων τόν Χαράλαμπον).— καί 

τόν κύριον, τοΰ φίλου μου Μίμη Τακουνα. 
Χαράλ.— Γιά μένα λέει ; (τφ Μπερκέτη) 

Δέν είμ.αι πεθερός κανενός Μίμη Τακουνα... Κά
νεις λάθος. 

Μπερκ. ( τφ Μίμη).— Τ' όνομα σας κύριε... 
Μίμης (τώ δίδει τό επισκεπτήριόν του).— 

Νά το ϊ 'Μέ ξέρεις; . . . "Ανοιξε τά μάτια σου 
καλά καί διάβασ' το. 

Μπερκ. (άνανινώσκων).— «Δημ.ήτριος Χα-
λάλης» (τώ Μίμη) Καί τ ί επήρατε τό μ.έρος 
τοΰ συζύγου της ; (δεικνύει τήν Πόπην) δηλαδή 
τοΰ φίλου μ.ου ποΰ κάθετ' έδώ ; (εισέρχεται ε
σπευσμένος ό Γεράσιμος). 

Γεράσ.—Μά τί τρέχει, κύριοι ; Μέ τ·̂ ς φω-
ναίς σας μαζεύτηκε τόσος κόσμ.ος κάτω. 

Μίμης.— Στό σπήτι μου είμ.' ελεύθερος νά 
κάνω δ,τι θέλω, νά φωνάζω.. 

Μπερκ. (έκπληκτος).— 'Στό 'σπήτί σου ;. . . 
έδώ δέν κάθεται δ ΜΊμ,ης Τακουνας ;... 

Γεράσ.— Αυτός ποΰ λές τό άφησε στάς ε ί 
κοσι του Σεπτεμ-βρίου... Τοΰ 'χα κάνει έξωσι. . . . 

Μπερκ.— Μπα. ! (δεικνύει τήν Πόπην) — 
Δέν είνε ή κυρία του •; 

Ανδρέας (παρεμβαίνων ώς άνακαλύψας).— 
Γιά σταθήτε ! Κάτι λάθος έγινε. . . 

Γαρουφ. Πάλι ζητάς νά τά σκεπάσης ! (τφ 
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Πόπη. — Ό Περικλής Μπερκέτης . , . 
Γαρουφ. —• Ό καρδιακός σου σύντροφος στά 

γλέντ ια . . . 
Πόπη.— Καί στής φιλαινάδαις . . . 
Μίμης.—Δέν γνωρίζω κανένα Μπερκέτη... 
Πόπη. — Τώρα ήτα/ έδώ καί μ,ας τά 'πε 

δλα... 
Μίμης.—Σας έλεγε γιά μένα ; (τω Ανδρέα) 

Παμ,ε νά μου τόν δείξης. Θά πάθη τών παθών 
του τόν τάραχον! Θά τοΰ κάνω τά μοΰτρά του 
κεφτέ. . . 

Ανδρέας .—Άν μέ θέλης γ ιά μάρτυρα μονο
μαχίας, δεν δέχομαι, Είμ' εναντίον τής μονομα
χίας. Ά ν θελης γνώμαις καί συμβουλαίς, σας 
δίνω δσας θέλετε. 

Μίμης (εν οργή ϋέτων τόν π'ιλον του) — Παμ.ε 
νά τόν βροΰμ,ε. 

Πόπη.—Μή λάβης τόν κόπο. "Οπου νά 'νε 
θά 'ρθη . . . 

Γαρουφ. —Θέλει καλά καί σώνει νά σε 'δή. 
Πόπη. — Ποιος ξέρει τ ί έχει νά σοΰ πή 

κρυφά. 
Μίμης. — Τ ί ; Θά ξανάρθη ; (επιδεικνύων τόν 

νρόν^οι* του). 
Γαρουφ.(παραδίδουσα τω Ανδρέα τήν τρίχα). 

Σοΰ τήν παραδίνω. Δεΐξ' την καί σ' αυτό σάν 
έρθη. 

Άνορέας (παρατ^ρών τήν τρίχα). Μά γ ιά 
σταθήτε! Ή χήρα ποΰ λέγαμεν. έχει κατσαρά 
μαλλιά . . . (δεικνύων τήν τρίχα). Κ ι ' αυτή 'νε 
σκληρή κ ι ' άλλοιώτικη. 

Μίμης. — Ή μοΰ δίνετ' εξηγήσεις ή . . . . 
(κινείται νά άπέλ&η). 

Πόπη.—Ζητεϊ πρόφασι, γ ιά νά ξεφύγη πάλ ι . 
(Ακούεται κτύπημα έπί της θύρας. Ή 'Ανέζα 

σπεύδει νά ίοη). 
Γαρουφ.— θ ά νε δ φίλος του. 
Άνέζα (άπό τής &ύρας.)— Αυτός ποΰ 'ταν 

έδώ... 
Πόπη.— Ό σύντροφος σου δ αχώριστος. 
Ανδρέας (περίφοβος).— Δέν ήθελα νά ήμουν 

τρίχα τής κεφαλής του. 
(Ό Μίμης δρμά προς τήν θύραν καί συναντά^ 

μετά τοΰ Μπερκέτη, εισερχομένου.^ 

Οί άνω Μπερκέτης είτα Γεράσιμος 



Μπερκέτη) Δέν ήσουνα τοΰ λόγου σου που μας 
είπες τόσα γ ιά τόν φίλο σου τόν Μίμη ; (δει
κνύει ι ^ ν Πόπην) γ ιά τόν άνδρα της ; 

Μπερκ.— Καί τά ξαναλέω ! 
Μίμης.— Τά ξαναλές ; Ξέρεις ποιος είμαι ; 
Μπερκ.— Μάδέν είπα γιά σας, κύριε. Ούτε 

σας έχω δη ποτές μου. Είπα γιά 'κεϊνον ποϋ 
'παντρεύθηκε στό ίδιο σπήτι πέρσι. 

Χαράλ.— Γι* αυτόν 'ποΰ έ'κανε τά δυό πα ι 
διά ; 

Γαρουφ.— Γι' αυτόν ποΰ 'χε σχέσεις με 
μιά χήρα ; 

"Ανδρέας.— Γιά 'κεϊνον τόν ξενύχτη ποΰ 
τούς έλεγες ; 

^Αί τρείς αύται έρωιήοεις γίνονται ταυτοχρόνως). 

Μπερκ.— Σας έλεγα γ ι ' αυτόν ποΰ 'χε παν-
τρευθή καί εορτάζει σήμερο ; 

Ανδρέας.— Πάλι μας τά μπερδεύεις. Έ ξ η -
γήσου, αδερφέ ! 

Πόπη (τφ Μπερκέτη). — Κι' αυτή ή τρίχα, 
ποΰ τήν ηύραμε επάνω του;.. Δήτέ την. θαρρώ 
μυρίζει πατσουλί. . . 

Ανδρέας. (Δεικνύων τήν εις χείρας του τρί
χα).—Αυτά!... 

Πόπη.—Δέν εϊ/ε της γειτόνισσας του Δήμη
τρας ; 

Μπερκ. (Παρατηρεί τήν τρίχα).—Δέν είνε άπό 
τ ά μαλλιά της. Ή κυρία Δήμητρα τά 'χει χρυ-
σόξανθα. Τά βάφει μέ δξυζενέ... 

Γαρουφ, (Τφ Ανδρέα).—Μέ τί τά βάφει, 
λ έ ε ι ; 

Χαράλαμ.—Τί μας νοιάζει μέ τ ί τά βάφει. 
Ανδρέας. — 'Εφύγαμε άπό τό ζήτημα μας 

πάλ ι . 

Πόπη. — "Οχι! ακόμα δέν τό "λύσαμε. Ευ
ρέθηκε μιά τρίχα γυναικεία στό ροΰν/ό του επά
νω. (Προς τόν Μίμη). Δέν μας είπες, άπό ποια 
γυναίκα είνε. 

Μπερκ. (Παρατηρεί τήν τρίχα, είς τάς χείρας 
τον Ανδρέα). — Μέ συγ/ωρεϊτε νά παρέμβω; 
Αυτή δέν είνε γυναικεία τρίχα. 

Ανδρέας. — "Εχει δίκαιον ό κύριος. Είνε τρί
χα άπό βοΰρτσα, ποΰ σκουδλίζουν. (Τφ Μίμη). 
Μήπως σ' έξεσκούβλησε κανείς πριν έρθης; 

Μίμη—ς."Ημουν στης θειας μου καί μ'έβούρ-
τισε ή υπηρέτρια της 'Ελενιώ·.. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΘΗΝΑΙ» 
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Μπερκέτης.— Σάν πολύ. . . . υστερ' ά π ' αυτά 
νά σας ένοχλϊ) ή παρουσία μου καί 'στό τρα

πέζι 
Μίμης .—θά μιας εύναριστήση τό άπρόοπτον. 

"Επειτα τό 'χω σέ καλό νά πιήτε στήν υγειά 
μας (δεικνύει τήν Πόπην) ώς φίλος κατά λάθος ! 

Γαρουφ. — Γιά δές τί κόντευε νά γίνη σήμερα 
μ' αυτό τό μπέρδευμα... Χωρισμός! (τή Πόπη^ 
δεικνύοντα τάν Μίμη) έλα τώρα, τράβηξε τ ' 
αυτί του! 

Χαράλ. (τή Πόπη),—Δός του καλλίτερα ενα 

φιλάκι. 
Ανδρέας (τή Πόπη).— Δός του καί δυό, τ έ 

τοια "μέρα σήμερα. 
Γααοσφ.—Άς τοΰ δώση καί τρία... 
Ανδρέας. — "Οχι τρία . . . κ ' έμπροστά μας. 

Ξέρετε; τρία φιλιά κάνουν μιά τραγική σονάτα! 
Γ α ρ ο υ φ . — Ά λ λ η πάλι μόδα;... 
Μίμης.— 'Εφετεινή . . . Τήν είδε σ' ενα πρό

γραμμα θεάτρου, ( τω Μερκέτη). Ξέρετ' ετοιμά
ζει μιά έπιθεώρησι 5λο μέ καλαμπούρια . . . . 
Νά! δήτέ τον ποΰ σκέπτεται , . Κάτι θά μας 

. ξεφουρνίση πάλι . 
Ανδρέας (μετά στιγμιαίαν σκέψιν).—Τό ηυραΐ 

("Ολοι συναθροίζονται περϊ αυτόν ϊν' ακούσουν). 
"Εχετε καταλάβει γιατί έγινεν ή σημερινή άνα-
κατοσοΰρα 'στό σπήτί βας ; 

"Ολοι.—"Οχι! γιά πές το . . . 
Ανδρέας. — Ήπό μιά παρεζιίγησι. Ό κύριος 

(δεικνύει τόν Μπερκέτην) 'μιλοΰσε γιά ένα άλ
λον Μίμην ! 

Όλοι.—Μπράβο! — Πώς τό ηύρε! — Τί ά-

νάπτυξιςΐ 

Άνέζα (άπό τήν ΰύραν). — Κερά, έτοιμη ή 

σοΰπα! 

Μπερκέτης.— Ευχαρίστως, (διερχόμενος προ 
τον Ανδρέα τόν έρωτα χαμηλοφώνως). Πώς τήν 

λένε ; 
Ανδρέας.—Κυρία Πόπη Χαλάλη. 
Μπερκέτης (δεικνύει τόν Μίμην, χαμηλοφώ

νως τφ Ανδρέα) Χαλάλι του ! 
Μίμης (προσφέρει τόν βραχίονα τον είς τήν 

Γαρονφαλιάν).— Έπέρασαν τά νεΰρα ; (μειδιά 
και αποτείνεται τφ Χαραλάμπω). Δόσε καί τοΰ 
λόγου σου τό μπράτσο σου... 

Χαράλαμπ. — Σέ ποιά; Δέν περισσεύει... 
Ανδρέας (χαμηλοφώνως και ώς άατεϊζόμενος) 

Νά μπορούσες νά τό έδινες στήν Άνέζα (δει-
κνύει τήν πρό τής ΰνρας Ίαταμένην 'Ανέζαν). 

Χαράλαμ. — Σώπα! Τί θέλεις; Νέαις φασα-
ρίαις πάλι ; (πρός δλονς). Αί! πάμε.. . 'στό τρα-
πέζί . 

Γεράσ.—Τό 'πεν, είνε καλορροίζικο τό σπήτι . 
Κ α ί τοΰ χρόνου...δίδυμα. 

Ανδρέας, (επιδεικνύων τήν εις χείρας· τον 
τρίχα). Κ' αυτήν τί θά τήν κάνω; 

Μίμης. — Πέταξ' την . . . 
Χαραλ.—Κάνε την τουρσί. 
Πόπη. —"Οχι! νά μοΰ δώστε νά τήν βάνω 

στό μετάλλιόνμου γιά ένθύμησι... 

Ανδρέας. — Μπράβο, κυρία Πόπη. (Πρός 
δλονς). Βέρετε; Αυτό ποΰ είπε ε ίνεμεγάλ' ιδέα. 

Μίμης. — Πές την κ ι ' αυτήν.. . 
Ανδρέας. — Μά δέν καταλαβαίνετε; θ έλε ι νά 

'πή (δεικνύων τήν Πόπην) πώς άπό μιά τρίχα 
κρέμεται πολλαίς φοραίς ή ευτυχία τοΰ άνθρω
που, (επιδεικνύων τήν τρίχα) άπό μιά τρίχα... 

Πόπη (νβκάκια).—Μάλιστ' άπό χήρα... 
Ανδρέας.— 1 Καλέ, τ ί χήρας; Ά π ό μιά τρί-

χα...βούρτσας ποΰ βουρτζίζουν!.. 

"Ολοι (καγχάζοντες).— Μπράβο, κύριε Τζου-Μίμης (τφ Μπερκέτη), — Κύριε Μπερκέτη* 
δόστε τό μπράτσο στήν κυρίαν (δεικνύει τήν τζαμίνηϊ— Εύγε κύρ Ανδρέα! 
Πόπην), Γ·®»Φ δλοι τόν συγχαίρουν «ί«τ»ι ή αυλαία) 

Γαρουφ.—"Αλλη πάλι...τέσσαρες ώςτώρα.. . 
δοΰλες καί κυράδες! (κα&' εαντήν). Μά τ ί διά
βολο! Σωμό δέν έχουν!.. 

Γεράσ.—Γιά νά σας πω κ ' έγώ. Πνίγεσθε 
σέ μιά σταλαματιά νερό, "Ο κύριος (δεικνύει τόν 
Μπβρκέτην) ήρθε νά κάνη βίζιτα σ' ένα άλλον 
Μίμη ποΰ καθόντανα εδώ. (Τφ Μαρκέτη). Αυ
τός ποΰ ζητ^ς, ό συνονόματος του (δεικνύει τόν 
Μίμη) έφυγ' άπ ' έδώ τόν περασμένο μήνα. 

Μπερκ. —Μά τότε νά με συγχωρήτε. "Εκαμα 
μεγάγο λάθος... 

Πόπη.—Λοιπόν δέν 'λέγατε γ ιά τό δικό μας 
Μίμη; 

Μπερκ. (δεικνύων τόν Μίμην).—Γιά τόν κύ
ριο; Πρώτην φοράν τόν βλέπω. . . 

Γαρουφ. — Μά τέτοιο λδϋθος 'μέρα μεσημέρι; 
θ ά 'νε κ ι ' αυτό τής μόδας 'στήν "Αθήνα... 

Χαραλ. — Καλά σας τό 'πε κ ' ή Άνέζα πώς 
σας έπιασε ή μυΐγα.. . 

Ανδρέας. — Σας τό 'πα κ ' έγώ ό δικός σα; 
Μίμης είνε χρυσό παιδί;..Νά χετε πεποίθησι σ' 
αυτόν καί νά μή μυιγιάζεσθε μέ τά κουνούπια 
ποΰ περνοΰν κοντά οτ' αυτιά σας... 

Χαραλ. (τή Πόπη και τή Γαρονφαλιά).—Ύο 
πάθημα σας άς γίνη μάθημα. 

Μπερκ.—Κ' έμενα νά μέ συγχωρήτε ποΰ σας 
τάραξα τήν ησυχία σας. (νποκλΛνό μένος δπως 
άπέλϋη). 

Πόπη.—Απεναντίας, σ*ς εύχαριστοΰμε. Τό 
λαθός σας μας έσωσε άπό μεγαλείτερα,,.δικά 
μας. 

Μίμης. — 'Εκάμαμε μ' αυτό τό λάθος ένα 
νέον φίλον—κατά λάθος. 

Μαρκ. — Χαίρετε... 
Μίμης. — Γιά σταθήτε. θαρρώ πώς κατά λ ά 

θος σας έκάλεσαν (δεικνύει τόν Χαράλαμπον και 
τήν Γαρονφαλιάν) τό.μεσημέρι... 

Χαραλ. (σνμπληροΐ τήν φράσιν).—Νά πάρη 
ενα μεζέ καί τό ορεκτικό μαζύ μας καί μαζύ 
σου (δεικνύει τόν Μίμην). 

Μπερκ. (τώ Μίμη) — "Οχι μέ σας· μέ τόν ά λ -
λ.ον Μίμην. 

Χαραλ. — Ποΰ νά τόν βρήτε τώρα τόν άλ
λον Μίμην. ^"Επ3ΐτα έβαλαν ένα πιάτο 'στό 
τραπέζι καί γ ιά σας. Καθήστε... νά δήτε πώς 
θ' άγαπηθήτε (δεικνύει τήν Πόπην και τόν Μί
μην). 



Ο ΡΟΣΣΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΑΡΙΣΙΝΗ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ».-Το απο

τέλεσμα τών τελευταίων ρωσσικών απογραφών 
σημ.είώνει μ.ίαν αΰξησιν πληθυσμ.οΰ άπό τοϋ Ο
κτωβρίου 1892 μέχρις Ιανουαρίου 1902, παρά 
τόν πόλεμον παρά τήν χολέραν παρά τήν έπα-
νάστασιν, τριάκοντα καί ενός εκατομμυρίου ψυ
χών, κατ ' άκολουθίαν ό ρωσσικός πληθυσμός αυ
ξάνει ετησίως κατά 4 ,600,000 άτοαα. 'Απέ 
τής απόψεως ταύτης ό ρωσσικός λαός πρωτο
στατεί έν τνί λευκή φυλή,, ελάχιστα δέ υπο
λείπεται τής κίτρινης φυλής τών Κινέζων. 

ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΕΝ ΣΟΥΗΔΙΑ 
Αί άντιαλκοολικαί έταιρίαι τής Σουηδίας «ορ

γάνωσαν κατ ' αύτάς δημ,οψήφισμα μεγίστου εν
διαφέροντος. Ήρώτησαν τό σύνολον τών ανδρών 
καί τών γυναικών τών εχόντων ήλικίαν άνω 
τών 18 ετών έπί τοΰ ζητήματος τής απαγορεύ
σεως τοϋ οινοπνεύματος. Είς μ.ίαν μόνον έπαρ-
χίαν παρουσιάζονται 100,000 απαιτήσεις κατα
φατικά! τής απαγορεύσεως καί μόνον 664 ψή
φοι υπέρ τοΰ οινοπνεύματος. Είς τάς πλείστας 
περιφερείας τής Δαλεκάρλης 96 ο)ο έκηρύχθη-
σαν κατά τοΰ οίνοπνεύμ-ατος, είς δέ τά λοιπά 
μ.έρη τής Σουηδίας ή αναλογία τών ζητούντων 
τήν άπαγόρευσιν ποικίλλει μ.εταξύ 60 καί 80ο)ο» 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΐΟΛΟΝ 
Είς τό 'Εδιμβοΰργον έληξε κατ ' αύτάς τό 

παγκόσμ,ιον συνέδριον τών ιεραποστόλων οίτινες 
προέβησαν είς τόν άπολογισμόν τών έργων 
μιας εκατονταετίας. Τ ώ 1810 πασαι αί χώ-
ραι τ ή ; Ασίας καί τής Αφρικής ήσα"ν κλει
στά! είς.ιήν διάδοσιν τοΰ Ευαγγελίου. Σή

μερον είς νάς |χώρας ταύτας υπάρχουν περισ
σότεροι τών 2 έκατομ.μυρίων καθ' αυτό χρι

στιανοί καί υπέρ τά έξ έκατομ,μύρια κατεχο
μένων τ ώ 1810 είργάζοντο μόνον εκατόν ίερα-

[ ' Ε π ι σ τ ή μ α ι - Γ ρ ά μ μ α τ α - Τ έ χ ν α ι ] 

πόστολοι. Ή σ α ν τότε οί ηρωικοί χρόνοι. 
Σήμερον εργάζονται 22 ,000 έξ ών 5,000 γ υ 
ναίκες. Τώ 1815 ή Βίβλος ήτο μεταφρασμένη 
είς 65 γλώσσας. 

Τώ 1910 μετεφράσθη είς 500 . Άν-1 τών 
250.000 φράγκων τά όποια τ ώ 1810 άπερρό-
φων οί Εεροπόστολοι.. σήμερον δαπανώνται 120 
εκατομμύρια φράγκων ετησίως, τώρα υπάρχουν 
ιατροί απόστολοι, νοσοκομεία καί σχολεία καί 
ολόκληρος ιεραποστολικός τύπος. 

°*@®*> 

ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ 
Αί τελευταΐαι στατιστικά! τών διαζυγίων 

έν τώ Ήνωμένω|Βασιλείω τής Εύδαίμονος Α λ 
βιόνος αποδεικνύουν δτι ή Σκωτία άλλοτε ποτε 
άκαμ-πτος και αλώβητος έν τώ βήματι τούτω, 
υπερβαίνει σήμ-ερον τήν 'Αγγλίαν είς τόν άριθ-
μ.όν τών εν Σκωτία τά διαζύγια έπί 100,000 
κατοίκων ένφ έν Α γ γ λ ί α αριθμούνται μ.όνον 2. 

Ή ένωσις διά τήν μεταρρύθμ.ισιν τών διαζυ
γίων ασχολείται κυρίως, ΐνα διευκολύνη μεταξύ 
τών πτωχών τάξεων τής νέας συζυγικής ενώσεως 
μεταξύ τών διεζευγμένων. Παρατηρείται δέ με
ταξύ άλλων δτι οί ήμίσεις τών διεζιυμένων έρ
χονται είς δεύτερον γάμον. 

ΤΟ ΚΥΝΗΓΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΡΟΥΖΒΒΛΤ 

Ή «Φιλανθρωπική Ένωσις» τής ΆγγλιΛς» 
έθεώρηδεν έπιΙεδλημένον αύτη καθήκον νά δια-
μαρτυρηθή πρός τόν τέως Πρόεδρον Θεόδωρον 
Ροΰζβελτ διά τήν σοβαρότητα τών κυνηγεσίων 
τών έν 'Αφρικη. Κατηγορεί δέ τόν μ.εγάλον α υ 
τόν Κυνηγόν δτι -κρύπτεται δπισθεν υποτιθεμέ
νων επιστημονικών ασχολιών,ΐνα επιδίδεται είς 

-άληθινάς σφαγάς. 

Ό Ροΰζβελτ μετά πολλής ζέσεως ήμύνθη 
κατά τήν κατηγορίαν ταύτην χαρακτηρίσας 
αύτάς ώς όλως αδίκους, έβεβαίωσε δί,οτι προσ-
επάθησεν ΐνα φονεύση ένα ή δύο έκ τών άντ ι -
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προσώπων έκαστου γένους τοΰ ζωικού βασι
λείου. Πράγματι δέ μ.αζή μ.έ τό κυνηγέσιον 
σκοπόν είχε τήν μ.ελέτην τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου 
τής ζώνης τοΰ ίσημερινβϋ. Έν τέλει δέ δ 
Ροΰζβελτ λέγει ί π έάν ήκολ,ούθει τά δόγματα 
τών φιλανθρωπικών λεγομένων πράγμ.ατι δμω; 
εκκεντρικών εταιρειών τής Α γ γ λ ί α ς , άτινα έ-
φαρμ.οζόμ.ενα θά άφηνον τήν 'Αγγλίαν γέμ.ου» 
σαν άπό άγρια θηρία, τότε έ'πρεπε να θεση αυ
τόν είς ύποδεεστέραν μ.οίραν τοΰ λέοντος δν 
φονεύει, διότι καί δ λέων φονεύει τον βόνασον. 

ΆΕΡΟΠΛΟΙΑΙ» 
ΤΟ ΑΤΕΛΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ «Π α-

ρ ί σ ι ο ι . — Τό περίεργον είνε δτι καθ' δν χρό-
νον πάντες άναίγνωρίζουσι τήν άτέλειαν τών ση
μερινών αεροπλάνων πκντός συστήματος, έ
παυσε πασα εφευρετική εργασία πρός βελτίω-
σιν τών συστημάτων έπί τή βάσει τών δντω: 
καταπληκτικών προόδων άς ή αεροπλοία έπετέ-
λεσε κατά τήν τελευταίαν διετίαν. Καί ένώ 
είνε γνωστός δ λόγος τών πλείστων ατυχημά
των τά όποια καθημερινώς επαναλαμβάνονται 
ουδείς απολύτως τείνει είς τήν βελτίωσιν αυτήν 
τών λόγων. Δέν πταίει ό μηχανή δέν πταίει ή 
ελιξ, δέν πταίει ή στερεότης τ,ής συσκευής, Α 
πεδείχθη περιτράνω; δτι ή ευστάθεια τών αερο
πλάνων είνε τό χρησιμώτερον αύτοΰ έφόδιον 
διότι άνευ αυτής αδυνατεί νά τηρήσΥΐ τήν άνα-
πόφευκτον ΐσορροπίαν. 

Τό άεροπλάνον είνε άσφαλέστατον 'έν π λ ή -
ρει νηνεμ.ία. Τό ελάχιστον ρεΰμ.α άνεμου δύνα
ται είς διάστημα πολύ μικρότερον τοΰ δευτιρο-

·.λεπτού ν ά τό άνκτρέψη, πρίν ή δ αεροπόρος άν-
τι/.ηφθ·?ί τοΰτο. Ά λ λ ά καί άν τό άντιληφθη καί 
\άβη τήν άπαιτουμένην κλίσιν ΐνα τό άποφύγη 
δέν δύναται νά γνωρίζγι τήν διάρκειαν τοΰ ρεύ
ματος ώστε άμα τω πέρατι αύτοΰ νά έπανέλθν} 
είς τήν άπαιτουμ,ένην δριζοντίαν θέσιν. Τότε δέ 
νά διατρέχη τόν κίνδυνον νά εύρεθη μ.έ κεκλ.ιμέ-
νον έπίπεδον μή ίσορροπιζόμ.ενον διά τοΰ α ν υ 
πάρκτου -πλέον ρεύματος, καί κατ ' άκολουθίαν 
έτοιμ.ον νά κατρακυλίση είς τό κενόν. 

Διά νά έπανευρεθή ή ατέλεια αύτη ή στοι
χειώδης πρέπει νά δοθη μεγ' άλη προσοχή είς 
τό ζήτημ.α τής ευσταθείας, ώστε νά παρέχε
ται μ-είζων χρόνος είς τόν άεροπόρον διά νά εύ-
ρίσκη τήν ΐσορροπίαν του. 

ΑΕΡΙΚΗ ΕΠΙ8Ε0ΡΗΣΙΣ 
Κατ' αύτάς έπερατώθη /) κατασαευή τοϋ 

πρώτου άοροπλάνου τό όποιον έχει χαλύβδινον 
άντί ξύλινου σκελετόν, επιφανείας δ' έκ λε 
πτότατου άλλά καί στερεωτάτου αλουμινίου, 
άντί τοΰ είδικοΰ ύφάσμ-'ατος. Ή διαφορά τοΰ 
βάρους είνε 12 χιλιογράμ,μ.ων διά τό υφασμ.α 
καί 75 χιλιογράμ.μ.ων διά τό αλουμίνιον. Ά λ λ ' 
ή διαφορά αύτη είνε ασήμαντος ενώπιον τής 
στερεότητος ήν άποκτα ή νέα συσκευή ήτις έ 
γένετο μέ τύπον Φαρμάν. 
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Η Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Ω Ν 

[Φαγητά, Γλνχναματα,Επιδόρπια] 

( Β ύ ό τ ν ο γ λ υ κ ό ) 

Παίρνομεν 1 1)2 όχι βύσσινο καλό τό χαστρεΰο-
μεν καί τό βάζομεν εί ; τό καζανάκι μέ 1 όκ5 ζά-
χαρι. Πλένομεν τά χουχούτσια μέ Ινα ποτήρι νερό 
χβί τό ρίχτομεν είς τό καζανάκι χβί αυτό. Παίρ
νομεν μία χούφτα κουκούτσια μέ ίνα τουλχάν: 
χαλά δεμένα χαί τά ρίχτομεν είς τό χαζανάκι τό 
οχοΐον βάζομεν είς ϊυνατήν φωτιά. Ά μ α κον
τεύει Ιχομεν κρύο νερό είς Ινα πιάτο ρίχτομεν ο
λίγο χαί βλέχομεν άν γίνεται κόμπος όχι σφιχτός 
οχως διά τό σερ»έτη. Καί άμα γίνεται τό χατε-
βάζομεν. 

( Π α γ ω τ ό ά π ό κ α ρ χ ο ΰ ζ ι ) 

Κάμνομεν ίνα σιρόπι 28 βαθμών μέ βανίλλια, 
τό χερνοΒμεν αχό τριχιά εις μ ί ι ν λιχάνην νά 
χρυώση. Περνοΰμεν (χειτα άπό τριχιά μία οχα 
χαρχουζι καθοριζομένου χαί τό ένώνομεν μέ τό 
σιρόπι. Στυβόμενον τό ζουμ! 3 λεμονιών καί τό 
γραδαρόμενον νά γίίνη 20 βαθμών. Τό χύνομεν 
έπειτα είς τήν γλαστέρα, μή λησμονοδντες νά βά-
λωμεν ολίγον χαρμίνιον χόχχινον χαί τό πάγω
ν ομε ν. 

Τό παγωτό πεπόνι γίνεται δπως χαί τό παγωτό 
χαρχοΟζι μόνον χοΒ δέν ίάζομεν χαρμίνιον. 

( Μ ε λ ι τ ζ ά ν α τ ς π α ρ α γ ι ε Μ ο τ α Ι ς ) 

Παίρνομεν μαλαχαΐς μελιτζάναις χαί άφοΰ τάς 
τρίζωμεν ολίγο νά μαλακώσουν, τάς σχάχτομεν μέ 
Ινα χουλιάρι καί χόχτομεν ταΤς οΰραΤς των. Ά φ ί -
νομεν αύτάς ολίγον είς τό άλας χαί τάς πλύνομεν 
λαλά δύο τρία νερά νά φύγν) ή πίκρα τους, χάμνο-
μεν δέ τό Ιδιον χαί διά τήν ψύχα των τήν οποίαν 
«βγάλαμε. Παίρνομεν ψαχνό χρέας, τό κοπανίζομεν 
είς Ινα σανίδι προσθέτομεν τάς ψύχας τών μελιτζα
νών καθώς χα! όλίγην ντομάτα καί κάμνομεν χατ' 
αυτόν τόν τρόπον Ινα χαλό μίγμα. Μαραίνομεν ο
λίγον ταΤς μελίτζάναις είς τό τηγάνι χαί γεμίζο-
μεν μέ τ ίν χιμα αΰταΤς χαί ταΤς βίζομεν είς μίαν 
χατσορόλα ;.ε βούτυρο χαί ντομάτα. Άφίνομεν νά 
βράσουν Ιως ότου ψηθοΰν τό χερίχομμα χαί σερβί-
ρομεν. 

( Π ε ρ ι σ τ έ ρ ι α ό τ ι ψ ά τ ο ) 

Ά φ : 3 χαθαρίσωμεν τά περιστέρια τά βάζομεν 
νά τσιγαρισθοΟν μέ βούτ.ρο χαί χατόχιν κάμνομεν 
χυλό άχό άλεΰρι χαί βούτυρο εις τό όχοΐον βάζομεν 
12 μικρά χρομμυδάχια, και προσθέτομεν Ινα πο
τήρι άσπρο χρασί χαί ολίγον ζωμόν. Βάζομεν μέσα 
νά ψηθοΒν τά περιστέρια μέ δάφνη, θυμάρι, χα! σερ-
βίρομεν άφοΰ ψηθοΰν, χροβθέτοντες ολίγο ξΟδι. 

( Κ ο λ ο κ ν θ α κ « & « 4 δ « ς ) 

Παίρνομεν 3 όχάδες κολοκύθια τά χόχτομεν είς 
μιχρά τεμάχια διά ευκολία, τά βάζομεν νά βράσουν 
χαί μετά τά χερνουμεν άχό τήν μηχανήν τθΒ χρέας 
τος (άν ί χ ω μ ε ν ) χαί τά βάζομεν κρύα εις μία πε-
τσέταν χαί τά στίδωμεν χαλά νά φύγν} όλο τό 
νερό τους χαί νά μείνη μόνον τό κολοκύθι. Λυώνο-
μεν μέ τό χηροδνι 50 δράμια τουλευμοτΟρι χαί 1 
ή δύο αυγά, τά ζυμώνομεν όλα μαζί βάζομεν χλάε 
πιπέρι χαί τά πλάσοωμεν χεφτέδες μεγάλους χαί 
τούς τηγανίζομεν μέ πάχος χοιρινό άλλά νά χλέουν 
μέσα χαί είς δυνατήν φωτιάν. 

Γ Ν Ω Μ Α Ι ΚΑΙ Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α ! 

"Η σχέψις χάμνει τόν άνθρωπο. 
(Σατοβοιανο) 

— "Οσον ολιγώτερον σκέπτεται χάνεις, τόσον χε-
ρισσότερον δμιλιί*. 

(Μσντεσχιέ) 
— Σπανίως τ ι ; αγαπά άνευ αντιζήλου. 

(Λασωβί) 
— Ό Ιρως είνε υπεράνω τοΰ θανάτου, όπως ό ού·· 

ρανός είνε υπεράνω τοΰ Ώχεανοΰ. 
(Λάχοςιδεο) 

— "Όσον χαί αν άλλάζγ} τις ούρανόν, δέν αλλάζει 
Λνιΰμα. 

(Πλάες) 
— Σπανίως γεννάται δμον δ άνθρωπος όστις θέλει, 

χαί δ άνθρωπος όστις δύναται. 
(Σατωβςιιάν) 

— Οί άνθρωποι γεννώσι τας περιστάσεις άλλ' αί 
περιστάσεις «χρασύρουν τους ανθρώπους. 

(ΚονσκΥν) 
— ΑΙ περιστάσεις είνε πολλάκις υπέρτερα! τών 

ανθρώπων. 
(Νιονπεν) 
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