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Α'· ΕΚΛΟΣΙΣ ΕΠΙ ΕΚΛΕΚΤΟΤ Χ Α Ρ Τ Ο Γ



Ο Θ Ε Σ Μ Ο Σ  TOT Γ Α Μ Ο Τ
Υ Π Ο  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η Ν  Ε Π Ο Ψ Ι Ν

έξετάζων μετά τίνος προσοχής 'τά 
φαινόμενα του κοινωνικού ήμών βίου 

δεν δύναται, νομίζομεν, είμή να έκπλαγή 
έκ τοϋ τρόπου, καθ’ ον συνήθως συνά- 
πτονται οί γάμοι παρ ’ ήμΐν και έκ των 
ιδεών επομένως, αί όποϊαι διά του τρόπου 
τούτου παρίστανται ώς επικρατούσα1. κατά 
την σοβαρωτάτην ταύτην έκίήλωσιν τοϋ 
κοινωνικού βίου.

Ή  θρησκεία ημών τοσούτω σοβαοάν 
ύπόθεσιν λογίζεται τόν γάμον, ώστε κα- 
τέλεξεν αυτόν μεταξύ τών μυστηρίων. 
Υπάρχει άρά γε κατά τό πνεύμα. της έ- 
ποχής ημών συμφωνία μεταξύ της υψη
λής ταύτης άντιλήψεως, τήν όποιαν έχει 
περί του γάμου ή θρησκεία, κ*ί τών περί 
αΰτοϋ ιδεών τής συγχρόνου ήμών κοινω
νίας ; Eivat άραγε ειλικρινής ή εξακολου
θούσα τήρησις τών σεμνών εκείνων καί έ- 
πιβαλόντων τύπων, διά τών όποιων ή Ε κ 
κλησία περιέβαλε καί διεκόσμησε τόν α ιώ 
νιον και απόλυτον σύνδεσμον δύο προσώ
πων ; Είναι αληθής ή διά της Εκκλησίας 
έπερχομένη έξαγίασις σβέσεως, ή όποία, 
άν δέν έξηγιάζετο δι’ αυτής, θά κατέπι- 
πτε, κατά τήν έπικρατούσαν επίσημον 
θεωρίαν, οικτρώς έκ τοϋ ύψους τής ήθικό- 
τητος αυτής, καί ή όποία άνευ τούτου 
κατ’ οΰδεν σχεδόν θά διέφερε τής ρυπαρο- 
τάτης ένώσεως δύο βαναύσων σωμάτων j 
Ή  πρός τόν Θεόν πίστις είναι άραγε το- 
σοΰτον άκόμη ισχυρά παρ ’ ήμΐν καί οί 
τύποι τής έκκλησίας έχουσίν άκόμη το- 
σαύτην δύναμιν, ώστε υπό τήν επιρροήν 
αυτών οί μελλόνυμφοι, έκτος τοϋ πολίτι
κου συμφώνου, τό όποϊον κανονίζει τάς 
κοσμικάς αυτών σχέσεις, νά αΐσθάνωνται 
ότι αί ψυχαί των φέρονται εις ΰψηλότερόν 
τινα ορίζοντα καί ωθούνται εις σύνδεσμόν 
τινα πλήρους άγνότητος, εις σύνδεσμον 
άνώτερον πάσης ίδιοτελείας καί έλεύθερον 
πάσης κηλίδος κοσμικοΰ υπολογισμού ;

II
Ούτε θεολόγοι έξ έπαγγέλματος εϊμε- 

θα, οΰτε ηΰτυχήσαμέν ποτε νά είσδύσω- 
μεν είς θεολογικάς μελετάς. 'Ένεκα τού
του έκ τών προτέρων παραιτούμεθα πά 
σης άξιώσεως θεολογικής αυθεντίας. Ά ν  
αί σκέψεις ήμών έξεταζόμεναι καθ’ έαυ- 
τάς άποδειχθώσιν, ότι δέν στερούνται α
λήθειας τινός, τοΰτο άρκεΐ" άν οΰχί, τότε 
μάλλον θά έζημίου ή θά ώφέλει ή αΰθεν- 
τεία τού γράφοντος.

"Εν τών μεγαλειτέοων προβλημάτων, 
τά  όποια άπό μακοού χρόνου κατεπόνη- 
σαν τόν νουν μου, καί ώς έπισιήμονος καί 
ώς ανθρώπου, υπήρξε τά μυστήριον τοϋ γά 
μου. Βεβαίως πάντα τά  μυστήρια, ένεκα

τής ατελούς ήμών θρησκευτικής άνατροφής, 
κατήντησαν πολύ παράδοξα πράγματα" 
έκτός τούτου ή δημοκρατική μόρφωσις τής 
νεωτέρας χοινωνίας εύρίσκεται εις άντίθε- 
σιν πρός πάσαν μή εύχερώς άποδεικνυο- 
μένην αλήθειαν. Βεβαίως οΰχί πάντες ά- 
ποδεχόμεθα τήν θεμελιώδη άρχήν τής νέας 
φιλοσοφίας, ή όποία επιβάλλει απόλυτον 
δυσπιστίαν κατά παντός μή δυναμένου ν ’ 
άποδειχθή σχεδόν ακριβώς κατά τοιοΰτον 
τρόπον, καθ’ ον άποδεικνύονται τά  θεω
ρήματα τής γεωμετρίας. Ιίάντες όμως ύ- 
ποκείμεθα εις τήν επιρροήν τού πνεύματος 
έκείνου, τοϋ όποιου ή έκδήλωσις ήρξατο 
άπό τής Μεταορυθμίσεως, τό όποιον διήκει 
σήμερον δι ’ όλου τοϋ πεπολιτισμένου κό
σμου, καί τού όποιου λυπηρόν αποτέλε
σμα ή έκφύλισις είναι καί αύτή ή ύπερ- 
βολικώς αυστηρά καί επομένως καθ’ ήμας 
σφαλερά μέθοδος τής νέας φιλοσοφίας. Τό 
πνεϋμα τούτο είναι ή σαφήνεια, ή διαυ
γής άνάλυσις καί έκτίμησις παντός φαι- 
νομέ'ου τοϋ φυσικοΰ καί ηθικού κόσμου" 
τό πνίΰμα τούτο είναι άπόρροια τής α
νάγκης, τήν οποίαν αισθάνεται ή ανθρώ
πινος ψυχή όξύτεοον νΰν ή άλλοτε, νά 
είσδύη εις τό έ'σχατον βάθος παντός φαι
νομένου, νά άναλύγι καί τά  ελάχιστα αΰ
τοϋ στοιχεία καί πρός γενικόν αυτού χα
ρακτηρισμόν νά περιλαμβάντ, δ ι ’ ενός 
βλέμματος ολόκληρον τήν φύσιν αΰτοϋ άπό 
κορυφής μέχρι τής βάσεώς του.

Ά λ λ ’ , ΰπο' τινα εποψιν, άν εχθρική ύ- 
πάρχη προδιάθεσις μεταξύ τοϋ νεωτέοου 
δημοκρατικού ήτοι έρευνητικοϋ καί φιλε
λευθέρου πνεύματος καί τής έννοίας τών 
μυστηρίων έν γένει, κ α τ ’ ούδέν άλλο μυ
στήριον ή προδιάθεσις αύτη έκδηλοϋται 
άποτομώτερον ίσως ή κατά τό μυστήριον 
τοϋ γάμου. Κατά τήν τέλεσιν τών λοιπών 
επισήμων διατυπώσεων διά τών όποιων, 
κατά τά δόγματα τής έκκλησίας ήμών, 
επιτυγχάνεται ή άνύψωσις τοϋ κοσμικοΰ 
μέχρι τοϋ θείου, ούδέν ί'σως δύναται ν ’ ά- 
νακαλυφθή κοσμικόν συμφέρον καί οΰδεμία 
ίσως υλική άπόλαυσις. Κατά τό μυστή
ριον όμως τοϋ γάμου οΰχ ούτως έχουσι τά  
πράγματα. 'Ο γάμος είναι τοσοϋτον σπου
δαία κοινωνική ύΐίόθεσις, επιφέρει τοιαύ- 
τας σοβαοάς συνεπείας ού μόν-.ν έπί τών 
μελλονύμφων αλλά καί έπί τρίτων καί άλ
λων έτι άγνώστων ιτροσώπων, έχει κύκλον 
έπιρροής τοσοϋτον εύρύν κατά τε τό παρόν 
καί κατά τό μέλλον, περικλείει τοσαύτας 
δοκιμασίας, συνδέεται διά τοσούτων κο
σμικών συμφερό\των καί τοσούτων υλι
κών άπολαύσεων, ώστε, κατά τήν πραγ
ματικήν έξέτασιν τοϋ θέματος ό κοσμικός 
αΰτοϋ χαρακτήρ ύπερπλεονάζει καί έπι- 
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κρατεί. Τό μυστήριον ίνναΰθα έπισκιά- 
ζεται ύπό τού συναλλάγματος. Ή  λάμψις 
τής θείας χάριτος ή έξαγιάζουσα τήν κο
σμικήν σχέσιν άμαυροϋται ενταύθα ύπό 
τής λάμψεως ετέρων πραγμάτων, τών ο
ποίων τόν χαρακτηρισμόν είναι περιττόν 
ήδη νά έπιχειρήσωμεν. Καθ’ ήμας διά τοϋ 
πλεονασμού τούτου καί τής έπικρατήσεως 
τών πραγματικών συμφερόντων έξηγεϊται 
ή τάσις εκείνη τού παρ’ ήμΐν κοινοϋ πνεύ
ματος, τήν όποιαν οϋδείς εΐλικρινώς σκε- 
πτόμενος δύναται ν ’ άρνηθή καί ή όποία, 
άπηλλαγμένη παντός σχεδόν χαλινού θρη
σκευτικής μορφώσεως, φέρει παρ’ ήμΐν τήν 
πεποίθησιν ή τήν μεγάλην πιθανότητα, 
ότι έν υποθέσει οι:χ ό γάμος, τής όποιας 
πάντα τά  σπουδαία στοιχεία φέρουσι 
κατά τάς τοιαύτας ιδέας κοσμικόν χαρα
κτήρα, ούδέν υπάρχει τό μυστήριον, διότι, 
κανονισθέντων εύτυχώς, διά τής παρεμβά
σεως τοϋ συμβολαιογράφου, τών κοσμικών 
συμφερόντων κατά τάς επιθυμίας άμφοτέ- 
ρων τών μερών, ούδίμία κ α τ ’ ούσίαν, 
έκτος μόνον κατά τύπους, υπάρχει ανάγκη 
τής θείας χάριτος καί τής δεσποτικής εύ- 
λογίας.

I ll
Ά λλά  τί έννοει ή έκκλησία θεωρήσασα 

καί θεωρούσα τόν γάμον μυστήριον καί το- 
σοϋτον αύστηρώς πάντοτε έχομένη τοϋ 
τοιούτου χαρακτηρισμού ; Διά τί ή έκκλη
σία θεωρεί τήν παρέμβασιν αύτής άναπό- 
φευκτον πρός τελεσιούργησιν τοϋ τοιούτου 
συνδέσμου ; Είναι άραγε τούτο, ώς ύπέ- 
θεσάν τινες έν τή Δύσει, συνέπεια τής 
κατά τάς παρελθούσας έποχάς τοϋ χριστια
νισμού ύπερβολικής άναπτύξεως τού θρη
σκευτικού αισθήματος άπαιτοΰντος νά πε
ρίκλειση έν έαυτψ πάσαν σπουδαίαν έκδή- 
λωσιν τού κοινωνικού βίου ή έχει άλλην 
τινά ούσιώδη λογικήν βάσιν, κρυπτομένην 
ύπό τούς εκκλησιαστικούς τύπους ;

Έ ν πρώτοις ύπό ιστορικήν εποψιν πα- 
ρατηροϋμεν, ότι ή άνάμιξις τής θρησκείας 
έν τφ  γάμω ανέρχεται εϊς έποχήν πολύ 
προγενεστέραν τής άναπτύξεως τού θεο- 
ρατικοϋ πνεύματος έν τή Εκκλησία. Έ ν 
έποχή καθ’ ήν ή Έκκλησία οΰ μόνον εις 
έπικράτησιν κοσμικήν καί εις υπερβάσεις 
έπί άλλότρια αΰτής θέματα δεν ήδύνατο 
νά προβή, άλλ’ ούτε περί τής ίδιας αύ
τής σωτηρίας ήν βέβαια, εν εποχή καθ’ 
ήν διωγμός καί καταστροφή έπέκειτο 
κ α τ ’ αύτής, ό απόστολος Παϋλος έν τή 
πρός Έφεσίους επιστολή άνακηρύσσει τόν 
γάμον ώς μυστήριον. Καί προ δε τού 
Παύλου αύτός ό Ίησοϋς άπαντών πρός 
τούς Φαρισαίους ερωτώντας, άν πρέπγι ο 
άνήρ νά διαζεύγνυται τήν σύζυγον αΰτοϋ,



οσάκις άν βούληται, έξήνεγκε τήν ρεγά— 
λην εκείνην ρήσιν: «ον ό Θεός συνέζευ-
ξεν άνθρωπος μή χωριζέτω».

'Η άπό των πρώτων άρχών τοϋ χριστι
ανισμού έκδηλωθεισα άνάμιξις της ’Εκ
κλησίας έν τή σοβαρή καί έξόχω ταύτη 
άστυκή υποθέσει, ή απόπειρα τοΰ νά δοθή 
θρησκευτικός χαρακτήρ εις σχέσιν τά μά- 
λιστα κοσμικήν.έκδηλωθεισα έν οίς χρόνοις 
ού/ί επίσημος, λαμπρά κοί θριαμβεύουσα, 
άλλ ΐδιώτις, ανίσχυρο: και ταλαντευόμενη 
ήρχ ετο τήςπορείας αύτήςή y ριστιανική θρη
σκεία,ή τοιαύτη,λέγομεν, ενέργεια έν τοιαύ 
τγι γενομένη έποχή, πείθει ήμάς oTt ούχί 
θεοκρατικόν αίσθημα ουδέ κοσμική φιλοδο
ξ ία ,ά λλ ’είλικοινής εμπνευσις άπορρε'ουσα έξ 
αύτήςτής θρησκείας έπεβαλεν είςτόν γάμον 
τόν θρησκευτικόν αύτοΰ χαρακτηρισμόν. 
Βεβαίως δεν άρνούμεθα, ότι σύν τή προόδω 
τή·ς δυνάριεως τής Εκκλησίας έπήρχετο 
καί κατά τόν γάμον άνάμιξις τής ’Εκκλη
σίας ούχί άγνώς καί άποκλειστικώς έκ των 
συμφερόντων τής θρησκείας πηγάζουσα. 
Δύναται μάλιστα νά ύποθέσν) τ ις , ούχί ά- 
πιθάνως, ότι ή άπαίτησις τής ’Εκκλησίας 
περί τής άναποφεύκτου παρεμβάσεως τής 
εκκλησιαστικής άρχής ποός σύναψιν έγκυ
ρου γάμου, έκδηλωθεΐσα ίσχυρότερον καί 
έξασφαλισθεϊσα τόν θ ’ αιώνα επί Λέοντος 
τοΰ σοφοΰ, ήτοι πολλούς αιώνας μετά την 
άκμήν τοϋ άγνοϋ και άμιγοϋς άπό πάσης 
κοσμι’κής υστεροβουλίας θρησκευτικού αι
σθήματος,ΰπέκρυπτεν ίσως τοσαύτην φρον
τίδα πρός έπαύξησιν τής κοσμικής έπιρ- 
ροής τήςέκκλησίας,όσηνκαΐπρός εφαρμογήν 
άναποφεύκτουθρησκευτικού καθήκοντος.

Οίανδήποτε όμως γνώμην καί άν εγγ 
τις περί τής [Αετέπειτα ένεργείας τής εκ
κλησίας έν τή εξελίξει τοΰ θεσμοΰ τοΰ γά 
μου, είναι βέβαιον ότι ή πρώτη αυτής άνά- 
μιξις έν αΰτώ έπήγασεν έξ άγνοΰ θρησκευ
τικού αισθήματος καί κείται επομένως ΰ- 
περάνω τής ταπεινής πηγής τών κοσμι
κών συμφερόντων καί τών υλικών ορέξεων.

IV

Εκ τών έν Εύρώπτι απολύτων καί α
ποκλειστικών θιασωτών τοΰ πολιτικοΰ γά 
μου έπίστευσαν τινές, ότι δεν πρέπει ν ’ά- 
ποδοθή σπουδαία σημασία εις τάς άνωτέ- 
ρω ρήσεις τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί τοΰ α 
ποστόλου Παύλου. Κατά τόν L a u r e n t  
οί ίδρυταί τής ήμετέρας θρησκείας δεν άν- 
τελήφθησαν τής έννοιας τοΰ γάμου εΐμή 
έν μέρος καί τό κατώτερον μάλιστα αυτής. 
Οί ίδρυταί τής χριστιανικής πίστεως διέ- 
βλεπον τήν ευτυχίαν τοΰ άνθρώπου μόνον 
έν τή άγαμίαρ και τή άποκλειστική πρός 
τόν Θεόν άφοσιώσει. Ό  Ίησοΰς Χριστός 
πρός τους μαθητάς αύτοΰ έρωτήσαντας, 
άν δέν είναι αίρετώτερον νά μή νυμφεύη- 
τα ί τις, απήντησεν οϋ μόνον καταφατικώς 
άλλά καί μετά ζωηρότητος, έπαινε'σας 
τούς άκρωτηριάζοντας έαυτούς πρός άγα- 
μίαν χάριν τ η ς  βασιλείας τών ουρανών. 
Επίσης ό άπόστολος Παΰλος έν τή πρός

Κορινθίους πρώ τγ  έπιστολή οητώς διακη
ρύττει «Καλόν άνθρώπω γυναικός μή ά- 
πτισθα ι». Κατά τόν άπόστολον Παΰλον, 
θεωροΰντα τήν άγαμίαν ώς άγνότητα, ό 
γάμος άπομακρύνει τόν άνθρωπον άπό τής 
θείας λατρείας ένεκα τών άναποσπάστων 
άπό τοΰ γάμου κοσμικών φροντίδων :«Θέ 
λω δέ υμάς άριερίμνους είναι. Ό  άγαμος 
μέριμνα τά τοΰ Κυρίου, πώς άρέσγ, τώ 
Θεώ. Ό  δέ νυμφευθεΐς μέριμνα τά τοΰ 
κόσμου, πώς άρέσν) τή γυνα ικ ί.»

’Εν τα ΐς άνωτέρω φράσεσι πραγματι- 
κώς οΰδέν διαφαίνεται έξ εκείνων τών 
στοιχείων, τά όποϊα άποτελοΰσι τήν εύ- 
γενεστέραν μορφήν τοΰ γάμου, ύποδηλοΰν- 
τα ι δέ πάντοτε έκ τών σχέσεων τοΰ γά 
μου έκεϊναι μόνον, όσαι δέν πηγάζουσι βε
βαίως έκ τής άυλου ψυχής. Κατά τόν 
Λώράν άφ ού τοσοΰτον άτελης καί το- 
σοΰτον ταπεινή ιδέα περί γάμου έπεκρά- 
τει παρά τοΐς ίδρυταϊς τής Εκκλησίας, 
δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι έσκέ- 
πτοντο ούτοι σοβαρώς νά καθιερώσωσι τήν 
έξόχως κοσμικήν ταύτην ΰπόθ:σιν. Σχέ- 
σις, ή όποια παρ ’αυτών κηρύσσεται ώς ά- 
πλώς άνεκτή, δέν δύναται νά άνυψωθή 
παρ’ αύτών εις βαθμόν μυστηρίου.

‘II έν τή Δύσει οξεία κατά τής ίερότη- 
τος τοϋ γάμου καί κατά τής άνακηρύξεως 
αύτοΰ ώς μυστηρίου έπίθεσις δέν πρέπει 
νά φανή παράδοξος, άν ληφθώσι ΰ π ’ ο- 
ψιν οί Ιστορικοί λόγοι οί όποιοι τήν προε- 
κάλεσαν. Ή  άντεκκλησιαστική αύτη ε
νέργεια συνέχεται πρός τό όλον σύστημα 
τοΰ κατά τής κληροκρατίας άγώνος, τόν 
όποιον άπό τής Μεταρρυθρΰσεως άνέλαβε 
τό ευρωπαϊκόν πνεύμα, καί τόν όποιον ά- 
κόμη δεν έπεράτωσεν.

Έ ν τίι Δύσει τά  ήθη ώς πρός τόν γά 
μον υπήρξαν τοιαΰτα, ώστε ή άνάμιξις 
τής ’Εκκλησίας έν τώ θεσμφ τούτφ έγε- 
νετο, ούτως είπεΐν, ΰπούλως καί λάθρα. 
Υπήρχε τοσαύτη διαφορά μεταξύ τών έν 
’Ανατολή έπικρατουσών περί γάμου ιδεών 
καί τών έν τή Δύσει, ώστε, έν ώ έν Ά να - 
τολήήδηάπό τοϋ 8 9 3 ,ώς εΐπομεν,ό αύτο- 
κράτωρ Λέων ό σοφός ίξησφάλισε τήν ε
φαρμογήν τής καί πρότερον επιβαλλόμε
νης Ιεροτελεστίας ώς άναποφεύκτου πρός 
κατάρτισιν έγκύρου γάμου — τοϋθ ’ όπερ 
δέν τόν έκώλυε νά ζή έν μοιχεία μετά τής 
Ζωής Ζαούτσα — έν τίί Δύσει μόνον άπό 
τής έν Τρέντω συνόδου,ήτοι άπό τοΰ ΙΣΤ . 
αίώνος κατωρθώθη νά διαταχθή, όπως οί 
πιστοί τελώσι τούς γάριους αύτών ένώπιον 
τής ’Εκκλησίας έπί ποινή άκυρότητος. 
Καί άναφέρονται μέν διατάξεις τινές τοΰ 
Μεγάλου Καρόλου ώς έπιβάλλουσαι ύπο- 
χρεωτικώς τήν ιεροτελεστίαν, ά λλ ’ αί δια
τάξεις αύταιάπεδείχθησαν πλασταί, χαλ- 
κευθεΐσαι ύπό φανατικών τοΰ κλήρου ριε- 
λών. Ά φ ’ έτέρου δέ είναι βέβαιον, ότι 
πρό τής έν Τρέντω συνόδω οΰ μόνον Πά- 
πα ι, οίον Γρηγόριος ό II καί ’Αλέξανδρος 
ό III, άλλά καί ίεραί σύνοδοι άνεγνώρι- 
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y  , , , , y
ζον ως έγκυρους τους ανευ ιεροτελεστία 
συναπτομένους γάμους (*).. Καί αύτή δέ ή 
έν Τρέντω σύνοδος έπέταξε τήν ιεροτελε
στίαν τών γάμων κυρίως πρός άποφυ- 
γήν τών σκανδάλων καί άνωμαλιών, τών 
προερχομένων έκ τής έν άγνώστφ τόπω 
καί χρόνψ καί άνευ παρεμβάσεως άρχής 
τίνος συνάψεως γάμων. Τοϋτο όμως δη- 
λοϊ, ότι ή περί Ιεροτελεστίας τοιαύτη διά— 
ταξις έν τή Δύσει έπήγασε μάλλον έκ 
κοινωνικοΰ λόγου ή έκ θρησκευτικής πε- 
ποιθήσεως. Λείψανα δέ τής κατά τόν με- 
σαίωνα επικρατούσες έν τή Δύσει άκρας 
ταύτης έλευθερίας ή μάλλον άκολασίας 
περί τήν σύναψιν γάμων είναι καί τό έν 
Σκωτία έπικρατοϋν έτι καί νΰν εθιμον τής 
συνάψεως γάμου έγκύρου δια τής παρου
σίας ενός και μόνον τρίτου προσώπου ώς 
μάρτυρος, έθιμον, τό όποιον, μεθ’ όλην 
τήν άπρέπειαν αύτοΰ, πολλαί σεμναί θυ
γατέρες τής υποκριτικής ’Αλβιώνος, αί ό- 
ποΐαι έχουσι -.όσω πρόχειρον τό έξ αϊδοΰς 
έρύθημα, δέν διστάζουσι νά μιμηθώσι,τρέ- 
χουσαι μετά τοΰ ήγαπημένου αυτών εις 
τό πλησιέστερον σκωτικόν χωρίον καί νυμ- 
φευόμεναι έκεϊ δ ι’ άπλής ύποσχέσεως ένώ
πιον τρίτου προσώπου οίουδήποτε, έστω 
καί γαλκέως. ΈτΕεκράτει δηλαδή κατά 
τόν μεσαίωνα έν τή Δύσει καί έπικρατεΐ 
ένιαχοΰ έτι, ώς έν Σκψτΐίχ: καί ταΐς Ή -
νωριέναις πολιτείαις τής ’Αμερικής, τό 
παρά τοΐς άρχαιοτέροις Ρωμαίοις έπικρα- 
τήσαν έ'θιμον τής συνάψεως γάμου p er  
USUin, ήτοι διά τής συμβιώσεως, μετά 
τίνος έπί τό έλευθεριώτερον μάλιστα δια
φοράς, διότι παρά τοΐς τοιούτοις χριστι- 
ανοΐς τής Δύσεως δέν άπνιτεΐτο ούδ’ ό ό
ρος τής ίπ ΐ εν έ'τος συμβιώσεως, ώς άπιρ- 
τεϊτο παρά Ρωριαίοις, ΐνα θεωρηθώσιν οί 
συμβιοΰντες άνήρ καί γυνή ώς σύζυγοι.

Τό άκόλουθον ρητόν θεωρείται ώς δει- 
κνύον σαφώς τάς κατά τόν Μεσαίωνα έπι- 
κρατούσας ιδέας περί τών άπαιτουμένων 
πρός σύναψιν έγκύρου γάμου στοιχείων : 

Boire, mauger, coucher ensemble 
c'est mariage ce me sem ble.

V

*Av θεωρήσωμεν όμως τό ζήτημα άνε· 
ξαρτήτως τών έν τή Δύσει περί γάμου 
έπικρατησάντων ήθών καί έν γένει άνεξαρ- 
τήτως τών Ιστορικών λόγων, οί όποιοι έν 
τή Δύσει συνέχονται μ ετ ’ αύτοΰ, νοαίζο- 
μεν, ότι δέν είναι ορθή ή έκτεθεΐσα ιδέα, 
ότι οί ίδρυταί τής ’Εκκλησίας τήν εύτε- 
λεστέραν μόνον όψιν τοΰ γάμου, ήτοι τήν 
ενωσιν τών σωμάτων, θεωρήσαντες δέν έ- 
νόουν νά καθαγιάσωσιν αύτόν..

(Tk τίλος its “Λ %̂ οβ%/ές),

A rtunios Α θ. Ρ οντηρης

(*) Friedberg, Das Recht der Eheschli- 
essung in seiner geschichtlichenEntwicke- 
lung Σ«λ. 11— 13.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΟΛΛΑΝΕΣΚΟΤ
Π ΡΕ ΙΒΕΥΤΟ Υ  ΤΗΣ Ρ0ΤΝ1ΑΝIΑΣ ΕΝ ΑΒΗΝΑΙΣ

Ο Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Χ Ο Ρ Ο Σ

(ουνιχβια)

ΛΙΑ
Με άλλους λόγους, ό σύζυγός μου ό δι

ακεκριμένος αύτός επιστήμων, ώς τόν 
ώνομάσατε, μέ δλην τήν φήμην του, ώς 
πεπαιδευμένου, έχει, καθ' υμάς, άτελεϊς, 
άτελεστάτας γνώσεις βοτανικής, καί δσον 
άφορά τά ρόδα ήδύνατο άσφαλέστατα νά 
λάβμ μαθήματα παρ’ ύμών !...

ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ 
Πώς φαίνεσθε δτι είσθε γυνή  ! Και ό

ποία γυνή  μ άλ ιστα ! ’Έχετε πρόχειρον έ- 
κεϊνο τό «δέν ήξεύρω τι», τό όποιον μας 
μαγεύει καί ένίοτε μας πείθει χωρίς νά  
θέλωμεν ! Έχετε τό άνεκτίμητο." δώρον 
τοϋ τρυφεροί; παραδόξου καί τήν σπα- 
νίαν ίδ ιότήτα της εύφυοϋς ειρωνείας τά 
όποια ύποθάλπουσιν έτι μάλλον τό πϋρ 
τό όποιον τόσον εύκόλως άνάπτετε μέ τό 
βλέμμα σας καί μέ τούς λόγους σας. Έ πί 
τέλους παν δ ,τι σάς περιστοιχίζει fi προ
έρχεται άπό σάς . . .

Λ ΙΑ
Αί άκανθαί μου, κύριε Ζορνέσκο, αί ά- 

κανθαί μου τοϋ έκατονταφύλλου! (γελά). 
Η Ιδέα ε ίνα ι πρωτότυπος, καί τό λυρικόν 

ϋφος μέ τό όποιόν την περιβάλλετε τής 
παρέχει γλυκύτητα  δελεαστικήν, έκ τής 
οποίας βεβαίως πολλάκις θά είχατε εύ- 
καιρίαν νά  ήσθε πολύ εύχαριδτημένος. 
Δέν έχει οϋτω ;

ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ 
Ήμπορεϊτε νά λέγετε δ ,τι θέλετε, κυ

ρία μου, καί α ί τρυφεραί άκανθαί σας δέν 
θά σάς εμποδίσουν νά είσθε ή πλέον ά- 
ξιολάτρευτος γυνή καί ή πλέον πολύτι
μος ... ( Ή  Λ(α τόν παρατηρεί επί μακράν) καί 
ή  πλέον πολύτιμος (μετ’ έμφάσεω.,) φίλη.

ΑΙΑ
Λυπούμαι δτι δέν ε ίνα ι έδώ καί ό Γε

ώργιος, διότι πολύ θά ηύχαριστεΐτο νά  
παραόττί εις άληθή μεταμόρφωση» τοϋ κα- 
λοΰ του φίλου, ό όποιος βεθαίώς δχι πρώ- 
τ ιιν  φοράν κα ί χάριν έμοϋ προκαλεΐ το ι- 
αύτας εκπλήξεις !...

ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ 
Ώ  ! δέν βιάζομαι, ό Ροβεάνος ε ίνα ι ό 

προσφιλέστερος φίλος μου, πρός τόν ό
ποιον δχι μόνον α ί π α ιδ ικα ΐ άναμνήσεις 
κα ί ...

Λ ΙΑ  (διαχόπτουσα)

Καί ;...
ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ 

Καί αί τής νεότητος μέ συνδέουσιν, 
άλλά καί βαθεΐα καί άνεξάλειπτος εύγνω- 
μοσύνη !

Λ ΙΑ  (Ιχπεπληγμένη)
Πώς ; όφείλετε εις τόν Γεώργιον εύγνω- 

μοσύνην ! Λέν τό έγνώριζον αύτό. ’Ιδού 
άκόμη μία άρετή. 'Εχέμυθος δταν πρό-

ΚΩ Μ Ω ΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΣ
κηται περί τών εύγενεστάτων αισθημά
των, άν καί δέν είσθε πάντοτε τοιοΰτος 
προκειμένου περί τών ίπποτικών σας π ε
ριπετειών !

ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ
Κυρία !

Λ ΙΑ
Τελειότης σχεδόν σπανία τών σήμε

ρον ... αύτό δέν πρέπει νά σάς έμβάλλμ 
εις σκέψεις, ούτε νά σάς κάμνμ νά λαμβά
νετε μελαγχολικόν ϋφος, διότι έξ δσων μοϋ 
είπατε έγώ πιστεύω μόνον δσα πρέπει 
νά πιστεύσω !...

ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ (λαυδάνων τήν χείρά της).

Κυρία μου, δύνασθε νά πιότεύσητε δ ,τι 
έννοειτε καί δέν απελπίζομαι δτι θά αί- 
σθανθήτε πόσην άλήθειαν καί ε ιλ ικρ ί
νειαν ένέχουσιν οί λόγοι μου. Καί μέ ό
λους τούς σαρκασμούς τούς οποίους με- 
ταχειρίζεσθε έναντίον μου δέν θά μετα- 
βάλητε ποτέ τήν περί ύμών γνώμην μου. 
’Έχετε χαρακτήρα, μάλιστα χαρακτήρα, 
κυρία μου ! Μόνον οποίος σάς γνωρίζει 
ήμπορεΐ νά σάς έκτιμήσμ καί μόνον ο
ποίος σάς άγαπά δύνατα ι νά ύποταχθμ  
εις σάς (της ifiXet τήν χϊίρα).

Λ ΙΑ  (σοίαρά, άποσύρουσα τήν χείρά της)

Καί αύτός είσθε σεις μόνος !
ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ

Δέν λέγω τοϋτο. Πολύ πιθανόν κα ί ό 
Ροβεάνος νά  τό άνεκάλυψε, ούχ ήττον  
δέν φαίνεται ούτε νά λαμβάνμύπό σπου- 
δαίαν έποψιν τό πράγμα ούτε τουλάχι
στον νά τό έκτιμςί δπως πρέπει, καί ... 
έάν ήθέλατε ... (ή Λ ία τόν παρατηρεί έπί μαχρόν) 
πολύ εύκόλως θά κατωρθώνατε νά  τό έν- 
νοήσμ.

Λ ΙΑ
Είσθε άβρόφρων, κύριε Ζορνέσκο, ούχ 

ήττον έπιτρέψατέ μοι νά  σάς εϊπω δτι ή 
φιλοσοφία σας δέν ε ίνα ι πολύ διορατική. 
"Οσα βλέπετε έδώ σάς τό άποδεικνύουν. 
*0 αποψινός χορός ε ίνα ι έργον ίδικόν μου, 
είνα ι τό θέλημά μου. Ό Γεώργιος έπε- 
θύμει τούλάχισ:ον κατά τό πρώτον έτβς 
νά μή άνοίξωμεν τήν οικίαν μας είς τόν 
κόσμον. Είσθε φίλος μας καί δύναμαι νό 
σάς τά είπώ δλα. Γνωρίζετε πόσον μοϋ 
άρέσει ό κόσμος. Είτε ή άνατροφή είτε ή 
φύσις μ ’ έπλασαν το ιαύτην. Είμαι ζωηρά, 
μοϋ άρέσει ό χορός, ή μουσική, ό θόρυ
βος κα ί τό πολύ φώς, κα ί δέν έννοώ παν. 
τάπαόιν, έπειδή ύπανδρεύθην νά  γίνω  
σοβαρά δέσποινα καί νά  κλεισθώ είς τούς 
τέσσαρας τοίχους διά νά  λάβο> ϋφος προσ- 
πεποιημένης σοβαρότητος δλως άντιθέ- 
του πρός τόν χαρακτήρά μου καί νά κύ- 
ψω ύποκριτικώς τόν αύχένα — καθώς κά- 
μνουν αί πλεΐστα ι τών γυναικών—είς τάς 
κοινωνικός άπαιτήσεις α ί όποϊαι μέ στε_ 
νοχωροϋν ή είς ματαιότητας αί όποϊαι 
μέ κάμνουν νά  άγανακτώ !
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ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ 
Σάς έννοώ κά λλ ιστα !

Λ ΙΑ

Είμαι ειλικρινής. Μοί άρέσκει νά  λέγω 
δ,τι αισθάνομαι καί νά κάμνω δ .τι πρέ
πει. Δέν θέλω νά είμαι ούτε σελίς πρό
χειρος έπί τής οποίας έκαστος νά  δύνα- 
τα ι νά γράφμ τάς ταραχάς τής καρδίας 
του, οΰτε αρμονικόν άγγεϊον ήχοϋν μοι- 
ραίως είς πάσαν έπαφήν !

ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ 
Τί ζωηρότης ! τ ί  φαντασία ! τ ί  όφθαλ- 

μ ο ί! καί τ ί ώραία είσθε δταν δίδετε δ,τι 
ποτέ δέν θά λάβετε άπό άλλους, δηλαδή  
συμβουλάς, άν δχι μαθήματα ! Δέν> είχα 
δίκαιον νά εΐπω δτι έχετε χαρακτήρα ! 
Πιστεύω δτι αύτό δέν θά μέ έμποδΐσμ νά  
χαρώ δτι μοί έπετρέψατε νά χορεύσωμεν 
όμοϋ ώς καλοί φίλοι τούς τρεϊς χορούς !
ΛΙΑ  (παρατηρούσα τό έπί τη ; έστίας ώρολόγιον)

Βεβαίως, προσέξατε μόνον μή χάσετε 
τήν εύκαιρίαν. Παρατηρήσατε!...

ΖΟΡΝΕΣΚΟΣ 
’Εντός είκοσι λεπτών έπιστρέφω! (ΦιλεΓ 

τήν χεϊρα τής Λ ίας, λαμβάνει τον πίλον του χαί 
προχωρεί πρός τά δεξιά). Χαιρετίσατε τόν 
Γεώργο έκ μέρους μου. Χαίρετε! (εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
Λ ΙΑ  (σώννους, μετά τήν εξοδον τοΰ Ζορνέσχου) 
Τολμηρός, άλλά ... έχει καλήν καρδίαν! 

Τούλάχιστον έτσι μοϋ φαίνεται έάν τόν 
κρίνω άπό δσα λέγει καί μάλιστα δπως 
τά λέγει ! (μιχρά διαχοπή, πλησιάζει είς τόν χα- 
θρέπτην). Έ κατοντάφυλλον έγώ ! Ή παρο- 
μόίωόις ε ίνα ι λεπτή, άν καί έχμ ίσως ό- 
σμήν κολακείας άν δχι καί άκανθαν ε ι
ρωνείας ! Ά λλ' δπως καί άν έχμ, ε ίνα ι άρ- 
κετά κολακευτικόν δτι έλαβε τόν κόπον 
νά  τήν έφεύρμ δι’ έμέ καί νά μοί τήν ύ -  
ποβάλμ μέ τόσον διακριτικόν τρόπον . . . 
Τψόντι έχει πολλάς άρετάς ό Ζορνέ<3κος 
καί δσον περισσότερον τόν γνωρίζω, τό
σον τόν εύρίσκω καί πλέον εϋχάριστον, 
εύγενή, πλέον... (προχωρεί πρός τά αριστερά) 
άλλά τ ί νά τοϋ έκαμεν αρά γε ό Γεώργιος 
διά νά τοϋ όφείλμ τόσην εύγνωμοσύνην ; 
Καί έπειτα χοηεύει 'σάν άγγελος !... Ό 
ταν ή μην είς τό σχολεΐον ώνειρευόμην, 
ώ ! δχι μόνον έγώ, άλλά δλαι α ί συμμα- 
θήτριαί μου, μικραί καί μεγάλαι, νέους 
κομψούς, διακεκριμένους, περ ιπο ιητι
κούς, φαιδρούς καί μάλιστα χορεύοντας 
τό βαλς είς τήν έντέλειαν. Ποσάκις κατά  
τάς ώρας τής άναπαύσεως δέν περιετρέ- 
χομεν χορεύουσαι τάς δενδροστοιχίας τοΰ 
κήπου, φανταζόμεναι δτι είμεθα είς χο
ρόν καί δτι μία έξ ήμών — κατά σειράν 
διά νά  μή ζηλεύωμεν — ήτο ό περιπόθη
τος έκεΐνος ώραΐος νέος, ό όποιος άπε- 
τέλει τό ιδανικόν τής ζωής μας, τοΰ γά



μου μας !... Τίποτε άλλο δέν Σκέπτονται 
τά κορίτσια δταν είνα ι μεταξύ των καί 
διά τίποτε άλλο δέν όμιλοΰν πλέον εύχα- 
ρίστως, παρά. διά τόν γάμον ! Τό άγνω
στον, τό μυστήριον διά τού όποίου περι
βάλλεται, τά αισθήματα τά είσέτι άκατά- 
ληπτα τά όποια διεγείρει εις τήν ψυχήν 
μας, μας κατακυριεύουν, μας έλκύουν, 
μας Συναρπάζουν ! Καί δμως ποσάκις Λ 
πραγματικότης είνα ι δλως διαφορετική ! 
Δι’ έμέ μάλιστα ητο άδικος ! 'Ο Γεώργιος 
μόνον κομψός νέος, τέλειος χορευτής και 
φιλόφρων δέν είνα ι. Πάντοτε σκεπτικός, 
σοβαρός καί άφμρημένος, ώστε πολλάκις 
φοβούμαι, μή λησμονήσμ, δταν εϋρισκώ- 
μεθα μετ’ άλλων, δτι είμεθα σύζυγο ι! Λό
γου χάριν δέν θά ε ίνα ι είς κατάστασιν νά  
παρατηρήσει άπόψε Οτι θά χορεύσω πολύ 
μέ τό αύτό πρόσωπον ! Ά  ! είχε δίκαιον 
ό Ζορνέσκος λέγων δτι έχω χαρακτήρα ! 
Καί έπειδή πραγματικώς έτσι ε ίνα ι, πρέ
πει νά τροποποιήσω πολλά τά όποια δέν 
συμβιβάζονται μέ τόν χαρακτήρά μου! (Τό 
ώοολόγιον σημαίνει τήν δεκάτην). Δέκα ! καί ό 
Γεώρργιος δέν ε ίνα ι άκόμη έτοιμος. Είναι 
πλέον βραδύς καί πλέην φιλάρεσκος άπό 
γυναίκα ό πεπαιδευμένος μου ! (παρατη- 
ροϋσι περί αυτήν μετ’ ά»υπομονησίας) καί μέ ά
φησε μόνην νά  δέχωμαι τόν κόσμον . 
άλλά ποιον κόσμον ! έως τώρα δέν βλέπω 
κανένα ! Γί δυσάρεστος συνήθεια νά δρ- 
χωνταί τόσον άργά ! (άκούετα. μακρός ήχο; κώ
δωνος). ”Α ! έπ ί τέλους κάποιος έρχεται 
(διευθετεί τήν έαΟητά της και λαμβάνει τά χειρόκτιά 
της προχωρούσα πρός τά δεξιά).

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 
Λ ΙΑ . ΡΟΒΕΑΝΟΣ

(Ιξερχόμενος αριστερόθεν έν ενδυμασία χορού, 
κρατών πϊλόν του).

ΡΟΒΕΑΝΟΣ 
Μήπως έστειλες πουθενά τόν Συμεών j 

Δέν ήμπορώ νά  τόν εΐιρω.
Λ ΙΑ  (έπανερχομε'νη)

Έ πί τέλους ! γιά νά σέ Ιδώ 1 (τοΰ διευθε- 
τεϊ τόν λευκόν λαιμοδέτην). Καλά ποϋ έτελείω- 
σες ! Είχα άπελπισθή καί μάλιστα δταν 
ήκουσα τόν κώδωνα. Βεβαίως κάποιος 
ήλθε. Σύ δέν ήκουσες;

ΡΟΒΕΑΝΟΣ 
Όχι, διότι έγώ έσήμανα διά τόν ύπη- 

ρέτην. Φαντάσου δτι δέν ευρίσκω τά χει
ρόκτιά μου, καί χορός χωρίς χειρόκτια... 
καί μάλιστα ό χορός σου 1...

ΑΙΑ
Πώς ; σύ έοήμανες ; Λοιπόν ούτε είς 

τάς δέκα κανείς ; (πέριπατεί μετ’ ανυπομονη
σίας) Αύτό είνα ι πάρα πολύ !

ΡΟΒΕΑΝΟΣ (παρατηρων αυτήν σοβαρως) 
Δέν ε ίνα ι έτσ ι! Αύτό έλεγα καί έγώ δ

ταν ένδυόμην. Καλά ποϋ έχει ό κόσμος 
περισσότερο μυαλό άπό ήμας κα ί δέν έρ
χεται πρό τών ένδεκα διά νά  έχω άρκε- 
τόν καιρόν νά έτοιμασθώ... διότι έσύ φιλ- 
τάτη , άπό τήν άνυπομονησίαν σου νά  
έγκαινιάσμς τόν χορόν σου, ένεδύθτ>ς πρό 
δύο ώρών...

ΛΙΑ
Καί έκαμα άσχημα ίσως ;...

ΡΟΒ ΛΝΟΣ
Έξ έναντίας. Έγώ δέν παραπονοϋμαι, 

λέγω μόνον δτι ό κόσμος έπρεπε νά  έχιι 
ύ π ’ όψιν του δτι είς τόν πρώτον χορόν 
τόν όποιον δίδεις θά ησαι φυσικά πλέον 
άνυπόμονος κα ί έπομένως θά έκαμνε 
καλά άν ήρχετο ένωρίτερα. Ή συνή
θεια νά έρχωνται άργά, εύχάριστος διά 
τούς προσκεκλημένους, ε ίνα ι πολλάκις 
βασανιστήριον διά τούς οίκοδεσπότας , 
καθώς μέ πείθει Λ στιγμή αύτή  ! (ή Λ α 
τόν παρατηρεί έτασϊιχώς) Μή σέ μέλει, φίλτά- 
τη  μου, καί θά τούς έκδικηθώμεν κα ί ή- 
μεΐς. Ά λλοτε δέν θά ύπάγωμεν καθόλου 
ή τούλάχιστον πολύ άργά είς τούς χόρούς 
των... διότι δσον άφορρ ήμας, δέν πιστεύω  
νά λάβουν ένωρίς εύκαιμίαν νά  δοκιμά
σουν καί πάλιν τήν ύ,ηομονήν μας... Καί 
αύτα ί α ί άνοησίαι έχουν τά δ ρ ιά τω ν !...

ΛΙΑ |έξαπτομένη ίπ\ μάλλον ϊψ ’ οσον όμιλίΓ|
Τί άνοησίαι, τ ί δρια ; Δέν έννοώ τ ί θέ

λεις νά  είπμς. Νομίζει δτι μόνος ό χο
ρός αύτός άρκεϊ νά μάς άπαλλάξμ άπό 
τάς ύποχρεώσεις μας πρός τόν κόσμον ! 
Φίλτατε 1’εώργιε, δταν σέ άκούω νά όμι- 
λμς τοιουτοτρόπως, έσέ, άνθρωπον τοϋ 
κόσμου, ύποθέτω δτι θέλεις νά  μέ περι- 
παίξμς !

ΡΟΒΕΑΝΟΣ
Έγώ ; Θεός φυλάξο ι!

Λ ΙΑ
Τί κακόν, τ ί άνοησία ε ίνα ι τό νά είμεθα 

εύθυμοι, νά  διασκεδάζωμεν μέ τόν κό
σμον, τοϋ όποίου άποτελοϋμεν καί ήμεΐς 
μέρος; Έ γώ νά χορεύω, έάν θέλω, νά  συ- 
ναθροίζωμεν περί ήμας δλους δσοι εύχα- 
ριστοΰνται νά  ε ίνα ι μαζή μας (θωπευτιχώς). 
Αύτό σέ φέρει είς θέσιν νά έκτιμςϊς, νά  
άγαπςίς... ίσως άκόμη περισσότερον... Ε 
κείνην, ή όποία διά της ζωηρότητός της, 
διά τών άναμφισβητήτων νικών τάς ό- 
ποίας δρέπει, τάς όποίας καί σύ  ένΐοτε 
άναγνωρίζεις, διά τοΰ χαρακτήρός της 
(πλησιάζει πρός τόν Ροδεάνον) τοϋ εύαίσθήτου, 
ήπίου, φιλοστόργου καί καλοΰ, καλού, 
καθώς λέγεις σ ύ ...  fi μάλλον μοΰ έλεγες 
πρό πολλοΰ... θά σέ καθιστςί έτι μάλλον 
εύτυχή, καί μάλλον ίδικόν της, καί καλ- 
λίτερον καί άγαπητότερον... (λαμβάνει τήν 
χεΤρά του). Δέν ε ίνα ι έ τσ ι;...

ΡΟΒΕΑΝΟΣ (σοβαρός, άσπαζόμενος τό 
μέτωπόν της)

Έ τσι ε ίνα ι! Ά λλά  καλλίτερα θά είχα 
έάν άνέπτυσσες τήν λαμπράν σειράν αύ- 
τήν τών άρετών καί προτερημάτων είς 
τάς οικίας τών άλλων, κα ί αύτό ένίοτε 
μόνον', καί δχι έδώ. Έ ρρινες, παρακαλώ, 
6ν βλέμμα γύρω σου ; Έμέ μέ καταλαμ
βάνει οίκτος, δταν βλέπω τήν κατάστα- 
σιν αύτήν. Ό λα τά πράγματα έξετοπί- 
σθησαν άπό την θέσιν των καί ε ίνα ι 
συσσωρευμένα ποιος είξεύρει ποϋ, τά δω
μάτια  κενά στολισμένα με καθρέπτας καί 
άνημμένα κηρία, παντοϋ ψύχος, δέν έχεις 
ούτε μίαν γωνίαν νά άναπαυθμς... Ή- 
ξεύρεις δτι μετά τόν χορόν θά άναγκα- 
σθμς νά  κοιμηθη,ς είς τό διβάνι τοΰ λου
τρού καί έγώ είς κανένα καναπέ ή είς 
τήν σοφίταν, ή  είς τό ξενοδοχεϊον. Οί ύ- 
πηρέταΐ ε ίνα ι άφανισμένοι άπό τήν κού- 
ρασι, δ ιότι πρό όκτώ ήμερών δέν άνε- 
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παύθησαν ούτε στιγμή. Έσύ είσαι νευ 
ρική καί άνυπόμονος καί έγώ νομίζω πώς 
είμαι είς κανένα άνεμόμυλον ! Oyti έχο- 
μεν ε ίνα ι είς τάς χεϊρας τών άλλων, είς 
τήν τύχην. Στενοχωρούμεθα πανταχόθεν  
δ ια τ ί ; διά νά συναθροίσωμεν ένα σο>ρό 
δήθεν φίλων, οί όποιοι θά διασκεδάσωσιν 
είς λογαριασμόν μας, καί θά χάσωμεν τήν  
ήσυχίαν μας, τήν άνάπαυσίν μας, τόν 
καιρόν μας καί πολλά άλλα, διά ν ’ άκού- 
σωμεν αύριο ν,μεθαύριον πώς οί μέν μας 
κατακρίνουν, οί δέ μάς κακολογούν !... 
Έάν σοϋ άρέσει νά διασκεδάζμς ϋπό τοι- 
ούτους δρους, σέ συγχαίρω ! Έχεις, φιλ- 
τάτημο υ, νεύρα χαλύβδινα καί καρδίαν 
εύκαμπτον ! "Α ! δέν λέγω νά  ζώμεν με
μονωμένοι καί νά  διερχώμεθα τόν βίον 
μας είς άδιάκοπον διάλογον, ό όποιος, δ
σον γλυκύς χαί ένδιαφέρων καί άν ήναι, 
θά καταλήξμ είς μονόλογον ένοχλητικόν 
ή προσπεποιημένον. "Οχι! είμεθα νέοι, 
ζωηροί, καθώς λέγεις, ζώμεν μέ άνθρώ- 
πους κα ί είμεθα Ιδικοί των, όπως κα ί αύ- 
τοί ε ίνα ι ίδ ικοί μας... άλλά μέ μέτρον, 
φιλτάτη μου, μέ μέτρον, διότι άλλως τρέ- 
χομεν πρός τό βάραθρον !...

ΑΙΑ (εδθυμος)
Πάλιν ήρχισες μέ τάς θεωρίας σου ! Δέν 

έξέλεξας άκριβώς τόν κατάλληλον καιρόν, 
φίλτατέ μου, διά τοιαύτας διδαχάς καί 
δέν θά μέ πείσμς δι' αύτών μέχρι τοϋ ση
μείου ώστε νά κλείσω τήν ζωήν μου καί 
τήν νεότητά μόυ έντός τών τεσσάρων 
τοίχων διά νά  γίνω οίκοδέσποινα άξια ώς 
παράδειγμα διά τούς μεταγενεστέρους, ή 
υποκείμενον πανηγυρικών ή επιγραμμά
των διά τούς συγχρόνους ! Τό πρόσωπον 
αύτό δέν ήμπορώ νά  τό παίξω, είνα ι πο
λύ βαρύ διά τούς ώμους μου καί δέν ήμ
πορώ νά μεταβάλω φύσινΙ... Έάν νομί- 
ζμς δτι ή οικία αύτή ε ίνα ι πολύ άκατάλ- 
λος δ ι’ έορτάς, δέν έχομεν παρά νά  κτί- 
σωμεν άλλην είς τήν όποιαν ήμπορεΐς 
νά τακτοποιήσμς τά πράγματα δπως θέ
λεις διά νά μή ύποφέρμς είς τό έξης ένο- 
χλήσεις τάς οποίας ίσως θά σού προξε
νούν αί δήθεν άνοησίαι μ ο υ ! (άχούεται κώ
δων εζωθεν).

ΡΟΒΕΑΝΟΣ
Έ πί τέλους κάποιος έρχετα ι! Αύτό ί 

σως θά σέ διασκεδάσμ, καί θά σέ ήσυχά- 
σμ (ζητεί τά χειρόκτιά του). Δέν τά  εϋρίσκω I 
Ήμπορώ νά δεχθώ καί χωρίς χειρόκτια, 
τ ί  λέγεις ; (προχωρεί πρός τό βάθος). Εμπρός ! 
ή  Κυρία δέχεται, ή  Κυρία πρέπει νά  ή 
να ι εύθυμος ! Έλα είς τήν αίθουσαν (ή
Λ ία ακολουθεί βραδέως).

(Μετάφρασή έκ τής Ρουμανικής).

Ν. Μοςχακης

ΜΙΜΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ» 1. 1 . «ΗΤΙΑΚΗΝ

άνέγνωσαν έν τφ  «Ά ττ ικ ώ  Μου-
^§& σι·ίω» (φυλλ. 18, 19-20) τό π*ρΐ 
ΝιχόΛα ΣιγαΛον άρθρον, ετυχε δε ν ’ άνα- 
γνώιϊουν καί τό έν λογφ βιβλίον, δεν είνε 
δύσκολον νάντελττ,φθησαν τη ; παρεξηγή- 
σεως, έφ ’ ·η« ό κ. Μν)τ<τάκης έστήριξε κυ-
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Εΐνε δποψις τμΐιματος τίΐς μεγάλης ταύτης  
πόλεως τοϋ Σινικοί; κράτους, ή τ ις  κομψώς φ- 
κοδομημένη, διαιρείται είς δΐ'ο ώς καί δλλαι 
πόλεις τής Κίνας τήν Σ ινικήν καί Ταρταρικήν. 
Τό περίεργον ε ίνεδ τι αί ο ίκΐαι εΐνε μονόότεγοι 
καί δνευ παραθΌρων έπ ί τήςδδοϋ. Αί όδοί εΐνε 
εϋθεϊαι καί λιθόστρωτοι, άλλά ότεναί.Τά. ωραιό
τερα μέρη τής πόλεως εΐνε αί έξοχαί προέχουόι 
δέ οί ναοί κα ί αί άψΐδες.

Η Κ Α Ν Τ Ω Ν



ρίω ; την έπίχ,ρισίν του. Νομίζω ότι αί δυο 
■χέξεις άθηνη ϊχή  μυθίΓ.τορία  αί ύπό τόν τ ί
τλον, δέν εΐνε μόναι άρκεταΐ νά ύποβα- 
στάξωσιν όλον τόν όγκον τών μεγάλων 
φιλολογικών άξιώσεων, δ ι’ ών έζήτησε ί ιά  
τίΐς βίας νά έπιβαρύνη τό βιβλίον μου ό 
κ. Μητσάκη;. 'Ηθογραφίαν τών συγχρό
νων ’Αθηνών δέν έγραψα' ουτε είμαι, ευ
τυχώς, καί τόσον αστο ιχε ίω τος, ώστε νά 
μή γνωρίζω ότι τοιοΰτο έργον θα ήτο 
βαρύτερον όχι μόνον τη ; ίδική; μου, άλλά 
καί της τοϋ έθνου; ηλικίας. Ό βίος μας 
δέν εχει άκομη έκδηλωθή' ό σύγχρονο» 
άθηναϊο; δέν παρουσιάζει άκομη ευκρινή 
φυσιογνωμίαν' θα προεκάλουν δέ πεποιθό- 
τως οίονδήποτε τών παρ’ ήμΐν ) ογίων νά 
γράψη έν τώ μέσω τοϋ χάους τούτου, τοΰ 
κυκεώνος τής διαμορφώσεω; καί τής κυ- 
μάνσεω; ήθογοαφίαν αθηναϊκήν. Φυσικώς, 
τό έργον δέν εΐνε ίσως αδύνατον άλλά 
τεχνικώς νομίζω ότι θά ήτο ανάγκη τής 
ταχυφωτογραφίας έκείνης, ή όποία ειμ- 
πορεΐ νάπεικονίση επτάκις έν τή κινήσει 
χεΐρα ΰψουμένην ταχέως ή ξίφος καταπί- 
πτον. Πλήν ανάλογος μηχανή δέν υπάρ
χει διά τήν φιλολογίαν ■ ούτε νομίζω κα
νένα τών σημερινών μας φιλολόγών ικα
νόν νά ζητήστρ ποτέ τό προνόμιον τοιαύ- 
της έφευρέσεως. Ό σα δέ έργα — μέ τήν 
ρη τή ν  εννοείται άξίωσιν ήθογραφιών —  
έχουσι τήν ιδέαν OTt κατορθόνουσι τίποτε 
γενναΐον μέ άφθονωτέρας δόσεις εθνικών 
συμβόλων, πατριωτικών ιδεών ή τοπικών 
πραγμάτων —  καμμιά; φουστανέλλας έ
ξαφνα λησμονημένης ή σκηνής πλακίώ- 
τικης, ή γλιντιοΰ καί μαγαιρώματος, ή 
κλοπής έκ πατριωτισμού, ή μπακάλη πο- 
λυταλάντου κτλ. —  είμαι βέβαιος ότι ό- 
λιγίστους κατορθόνουν νάπατοΰν καί νά 
πείθουν ότι ύπό ηθογραφικήν εποψιν δια
φέρει καί πολύ κατά βάθος ό άνευ αξιώ
σεων Νιχό.ίας Σ ιγα .Ιός !

Λέγω άνευ άξ'.ώσεων, διότι έπί τοΰ 
έξωφύλλου έγραψα άθηνα ϊχή  μυθ ιστορ ία , 
όπως θά γράψω καί εις άλλο μου βιβλίον, 
έννοών άπλώς ότι ή σκηνή τοϋ δράματος 
ύπόκειται έν Ά θηναις’ ότι οί ήρωές του 
δηλαδή εΐνε κάτοικοι τών Αθηνών — δέν 
λέγω άθ ΐ)m in t —  καί ότι περιέχονται μέν 
περιγραφαί τής πόλεως καί τοΰ έδώ βίου, 
ά λλ ’ άνευ τών αξιώσεων, τά ; όποιας αδί
κως θέλουν νά μου αποδώσουν, δηλ. τοΰ 
χαρακτηρισμού, τοΰ γενικοΰ, τοϋ συνήθου;, 
τοΰ τύπου, έν ένί λόγοι τή ; ηθογραφία;. 
Καί έλπίζω νά μή διέψευσα τήν άπλήν 
ταύτην επαγγελίαν τοΰ έξωφύλλου. Ό  
Νικόλα; Σιγαλό; εΐνε αί άληθεϊ; εντυπώ
σει; τοΰ άθηνα'ίκοΰ μου βίου άπό τή ; 
πρώτης σελίδο; μέχρι τή ; τελευταία;. 
Ύπάρχουσιν ή υπήρξαν τά  πρόσωπα, μηδ’ 
αύτοΰ τοΰ βοημοΰ Λυκίδου έξαιρουμένου" 
συνέβησαν δέ τά πράγματα όλα, μηδ’αυ
τής τή ; έκρήξεω; τοΰ πυριτιδοποιείου 1- 
ξαιρουμένη; — τό άπιθανότερον ϊσω; κατά 
τόν κ. Μητσάκην —  ήν πραγματικώ; κα-

τέστησεν άβλαβή ή έγκαιρο; συνδρομή ivc; 
ήρωϊκοΰ κουρέω;.

Φαίνεται ότ·. μεθ όλον το μετριόφρον 
ΰψος τοϋ Λ ιχόΛα Z tra Joh  λανθάνουσιν έν 
τώ βιβλίω μίκρα.ί τ ινε ; τάσεις, αυτόματοι 
ϊσω ; καί ασυνείδητοι, πρό; γενικοποιήσει; 
καί χαρακτηρισμούς’ πολλοί δέ, /ωρίς νά 
εόθύνωμαι διά τοϋτο. έφθασαν νά τό ονο
μάσουν ήθογρ»φίαν, Ό  ιπιεικής κριτικός 
της «Έφημερίδος» μάλιστα — κατά τας 
πλείστας γνώμας ά·»τιπους άκριβώς τώ κ. 
Μητσάκγι —  εύρεν έν αΰτώ τόσα στοιχεία 
ακραιφνώς άθηναϊκά ώστε ώμολογησεν ότι 
ΘΑ ΕΛΠΝΑΜΙΙΝ νά επιγράψω το βιβλίον 
μου « Ηθη άθηνα ϊχ ά .— ΝιχόΑας Σ ιγα .Ιό ι, 
κατά τό άγαπητόν τοϊς σύγχρονοι; γαλ- 
λοις μυθιστοριογράφοις σύστημα». Τά δυ
νητικόν έκεΐνο το έγραψα μέ κεφαλαιώδη 
γράμματα, όχι διότι αποδέχομαι κατά 
συνείδησιν τήν άδειαν καί δέν την θεωρώ 
εις ακρον έπιεική καί κολακευτικήν, άλλά 
διότι άποδεικνύει πασιφανέστατα τήν πα- 
ρεξήγησιν, ής τό βιβλίον μου έγένετο θϋ- 
μα. Ό  μή παρεξηγήσας κριτής, βλέπετε, 
ό άναγνώσας καλώς ό τι έγραψα, δέν 
θεωρεί τόν υπάρχοντα τίτλον ώς δυνάμε- 
νον ν ’ άναπληρώση τό ηθη ά θ η να ϊχ ά , τό 
όποιον μετοιοφρονών κατ ’ αυτόν δέν έθεσα 
έγώ. Τουναντίον ό κ. Μητσάκης εύρίσκων 
— άγνοώ μά τήν αλήθειαν διά ποίων δε
δομένων καί ποιας λογικής — τό άκακον 
έκεΐνο άθηπχ ϊχή μυθ ιστορ ία , εχον σχέσιν 
πρός τό γαλλικόν m o e u rs p a r is ie n n e s  
(!) κρίνει καί κατακρίνει έπί τοιαύτης βά- 
σεως τό βιβλίον μου' πράγμα τό όποιον 
ε ΐ/e το ’ίδιον ώς νά ΰβριζέ τ ι ;  μίαν αριθ
μητικήν ότι δέν εΐνε “Αλγεβρα, μόνον 
διότι έπί τοΰ έξωφύλλου φέρει ένα κοινόν 
τίτλον μαθηματικά . Έάν τό αθηνα ϊκή  
έκεΐνο έπεδέχετο έστω τοιαύτην παρεξή- 
γησιν, διατί έκ τοΰ βιβλίου νά μήν έξη- 
γήστ, τόν τίτλον, ον έξ άοχής παρεξήγει ό 
κ. Μητσάκη;, ά λλ ’ έχ τοΰ τίτλου νά πα - 
ρεξηγήσν) τό βιβλίον ;

Τοιουτοτρόπω; αίρονται ά φ ’ έαυτών 
πλέον όχι βέβαια όλοι ά λλ ’ οί πλεϊστοι 
καί βαρύτεροι τών ψόγων τοΰ κ. Μητσά
κη. Τοΰ; λοιπού; όσοι δέν στηρίζονται βα
σίζονται έπί τής παρεξηγήσεως δέν θέλω 
νάντικρούσω. Τούς περισσοτέρους θεωρώ 
δικαίου; καθολου, τοΰ; λοιπούς έν μέρει, 
όλιγίστους ανακριβείς καί άντιφατικούς, 
όλους όμως ειλικρινείς' αισθάνομαι δ ’ έξ 
αυτών τόσην ρώμην διά τό μέλλον, όσην 
ατονίαν μοΰ προξενεί ό έπαινος. Δέν μά- 
ποθαρρύνουν οί ψόγοι, άς ήσυχάση ό κ. 
Μητσάκης· ουτε εΐνε τίποτε πλέον Ικανόν 
νά μάποτοέψνι σταδίου, τό όποιον ακο
λουθώ έξ άνάγκης φυσικής. ’Εργασία μή 
θεραπεύουσα κλίσιν έμφυτον εΐνε κα τ ’ έμέ 
δουλεία- ή δέ ίδική μου κλίσι;— τό ομο
λογεί καί ό κ. Μητσάκη;— εΐνε τά γράμ
ματα. Είτε έπιτυγχάνω είτε αποτυγχάνω 
εί; αύτά, άοκβτή ίκανοποίησι; εΐνε δ ι’ έμέ 
ή ήδονή, τήν όποιαν μοΰ προξενεί αύτή 
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αΰτη ή θεραπεία τή ; κλίσεώ; μου.
Κρίνω αναγκαΐον νά δ'.αβεβαιώσω καί 

δημοσία τον κ Μητσάκην ότι δέν είμαι 
δυσαρεστημένο; διολου εναντίον τον. Μά
λιστα τον ευχαριστώ διότι έκρινε τά έργα 
μ.)υ ΰπο πολύ αύστηράν καί γενικήν έπο- 
ψ'.ν— έκτιμησις ογι όλιγον κολακευτική διά 
νέον συγγραφέα. *Ητο φίλος κου καί μέ
νει φίλος μου, άφ ' ού τόν εκτιμώ καί τον 
άγαπώ πάντοτε, άνεξαρτήτως τοΰ τ ί φρο
νεί περί έμο. φιλολογικώς. "Επειτα έχω 
τήν ίδεαν ότι καί ή παρεξήγησις του ήτο 
όλω; άκουσία, και ή περί έμοΰ κρίσι; ή 
πεποίθησίς του αύτο^ρηυα. Τελο;, ώ ; 
προ; τό απότομον ή τραχύ ή άνευλαβές 
τής έκφρασεως, τό θεωρώ άπλως ζήτημα 
χαρακτήρος, άγωγής καί διαθέσεως καί 
δέν με λυπεί διολου. ’Αλλως τε δέν έχω 
πολλάς προλήψεις περί τούς τυπους αυ
τού;, έκτιμώ δέ παντοΰ καί πάντοτε τά 
εύπαρρησίαστον, το ευθύ, την άφοβίαν, 
τήν ειλικρίνειαν. Τά; άοετα; ταύτας φρο
νώ ότι τα ; ί γ ι ι  ό κ. Μητσάκη; καί ότι 
τά ; εδειξεν έν τη κρίσει του. *Αν άπατώ- 
μαι, θ’ άπαταται τότε κ ’ έκεΐνο;

Γρηγοριος Ξ ενοιιουλος

Ο Τ Α Ν  Π Ε Θ Α Ν Ω
(Triolets)

"Οταν πεθάνω έρμος, μοναχός 
Ά π 'τό  δικό σου μακρυά τό χώμα,
Καί μέσ' άπό τόν τάφο ό φτωχός 
Θά ό’ ονειρεύομαι πατρίς μ’ άκόμα,
Καί θά ζητώ τοΰ ήλιού σου τό φώς 
Και τ ’ ούρανοϋ σου τό γαλάζο χρώμα, 
"Οταν πεθά,νω έρμος, μοναχός 
’Απ' τό 'δικό σας μακρυά τό χώμα.

Κι' άν έχ·ζΐ ό τάφος μου καμμιά ίτηά,
Ά χ  ! ελαφρά δ έν.θ ίνε  Λ σκιά της.
Γ ιατί θά τήν θεριεύει ή ξενητειά
Καί δέν θά ψάλλουν τά πουλιά σιμά της.
Οΐ/τε άσημομέτωπη νυχτιά
Μέ τή  δροσιά θά λούζι> τά κλαριά της.
Κ ι’ άν έχι> ό τάφος μου καμμ ιά ίτηά
”Αχ! έλαφρά δέν θ&νε ή οκιά της.

Α. Θ. ΣπΗΛίηΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΔΡΓΣΙΣ ΕΝ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΗΟΑΕΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ Ο Υ  Α ΤΤ ΙΚ Ο Υ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ό γνωότός τών Μουόών θεράπων καί 
τών γραμμάτων κρατερός άγωνιότής κ. 
ΧΡΙ1ΤΟΦΟΓΟΣ ΣΑΜΑ^ΣΤΙΛΗΣ, πρώην 
γυμνασιάρχης καί διευθυντής τοϋ έν Θεσ
σαλονίκη Διδασκαλείου, νϋν  δέ δημοσιο
γράφος έν Κωνσταντινουπόλει, τιμών τό 
«’Αττικόν Μουσεΐον», τοϋ όποιου διατε- 
λεΐ καί συνεργάτης η ολύτιμος, εύηρε- 
στήθη νά άναλάδι> τήν άντιπροσωπείαν 
αϋτοϋ καθ’ δλην τήν Τουρκίαν καί τήν  
'Ανατολικήν Ρωμυλίαν.

Ό κ. Σαμαρτσίδης ιδρύει πρός τοϋτο 
Ιδιον Γραφεϊον τοϋ «Ά ττικοϋ Μουσείου» 
έν τώ Γραφείω τοϋ «Νεολόγου» (ΙΙέραν, 
όδός Κιουτσοϋκ-Χενδέκ, άριθ. 29 καί 31) 
πρός τό όποιον δύναντα ι νά  άπευθύνων- 
τα ι δι’ έγγραφήν συνδρομητών πάντες οί 
έν τα ΐς άνωτέρω χώραις κατοικοϋντες, ό
σοι δέν έχουσι πρόχειρα τά μέσα τής άπ’ 
ευθείας άποστολής χρημάτων είς ’Αθήνας.



ΑΛΦΟΝΣΟΥ Δ Ω Δ Ε

ΝΟΤΜΑΣ ΡΟΤΜΕΣΤΑΝ
(νυνί^κια)

m  « ί άμέσω; ακούονται θύοαι άνοιγο- 
-ί^ϊΓκλειόμεναι, αί κλίμακες άνεβοκατα- 

βαίνονται, τά  παράθυρα ανοίγονται θορυ- 
βωδώ; καί παρουσιχζονται έπ' αύτών κύ
ριοι μετά τών υπηρετών διά νά ιδωσι τό 
παράδοξον θέαμα τής κυρίας Πορτάλ, ή ; 
τίνος τά καλά άποτελέσματα μόνο; ό Νου- 
μά; έδοκίμασεν. Ά φ ’ οτου δε έγένετο 
βουλευτές, ή οικία της πλατείας τοϋ 'Ιπ
πικού άνήκεν εις αυτόν, τη ; θείας αύτοΰ 
περιορισθείση; απλώς είς εν 8ixy.ipicu.oi, 
δπερ ήθελε κατοικεί ίσοβίως. 'Οσάκις δ ’ 
άφικνοΰντο οί Παρισινοί συνεπαγόμενοι 
μεθ' εαυτών την χαράν καί τόν γέλωτα, 
τάς Επισκέψεις καί τάς ύποδοχάς, ή ερη
μική οικία αύτής έπληροΰτο φαιδρότητος 
καί χαράς. Η κυρία ΙΙορτάλ ήγάι-α την 
ανεψιάν της Ροζαλίαν μεθ’ δλην τήν δια
φοράν τών χαρακτήρων των, μεθ δλον τό 
σέβας, όπερ ένέπ/εεν αύτ^ ή κόρη τοΰ προ
έδρου Λεκεσνουά, πρώτου άρχοντος τής 
Γαλλίας,

Πολλάκ'.ς δέ ή Ροζαλία καθημένη έν 
τώ αείποτε δροσερφ προδρόμω, έν ώ ώς 
έν αυλή τινι μαύρων συνεκεντροΰτο όσαή 
μούχλας αηδούς, καί κρατούσα έν ταΐς 
χερσί παρισινόν κέντημα, ηκουεν έπί μα- 
κράς ώρας, τάς έξομολογήσεις τάς περί
εργους τής άντικρύ αυτής κυριολεκτικώς 
χωμένης έντός καθίσματος θείας ΙΙορτάλ, 
ητις αείποτε είχε τάς χεΐρας κενάς ϊνα έ- 
λευθερώτεοον δύνχται νά χειρονομή' ώαί- 
λει δέ πίρί τών χρονικών τής πόλεώς των, 
ίστορίας ολοκλήρους μετά τών τροφών της, 
τοΰ αμαξηλάτου της, ούτινος τόν χαρα
κτήρα έζωγράφιζεν ότέ μέν αγαθόν, ότέ 
δέ τερατώδη καί έν γένει διηγείτο διάφορα 
γεγονότα, ών πλήρη εΐσί τά χ ρ ο η χ ά  τής 
παγιώσεως τής Πίστεως. Ευτυχώς ή Ρο- 
ζαλία, ζώσα παρά τώ ΝουμΧ της, έλαβε 
τήν έζίν τοΰ νά άκούη άταράχως τοιού- 
τους φρενήρεις λόγους. Καί ενίοτε μόνον 
κατόπιν μακρας διηγήσεως έκραύγαζε/ : 
« Ώ  ! θεία υιου ! . . .  »ι

—  ’Αληθώς έχετε δίκαιον, μικρά μου. 
Σας Ενοχλώ ίσως ολίγον.

Ά λ λ ’ ή φαντασία ή θορυβώδης τής 
θείας έπαυε πρός στιγμήν δημιουργούσα 
καί λέγουσα και τούτο διά νά έπανέλθη 
μετά μείζονο; παραγωγικότητος είς τά 
κατά τό μοναδικόν της ταξείδιον είς 11α- 
ρισίους καί τά θαυμάσια τής διαβάσεως 
τού Σομον ένθα είχε καταβή είς μικρόν 
ξενοδοχεϊον συχναζόμενον υπό τών έμπο
ρων πάντων τής χώρα; έν ώ δέν έλάμβα- 
νε τις άέρα εΐμή διά τοΰ ύαλωτοΰ. Ση- 
μειωτέον ότι έν όλαις τα ΐς παρισιναΐ; δι- 
ηγήσεσιν αυτής, ή διάβασις αΰτη άνεφαί- 
νετο ώς κέντρο·' αύτών, ώς σημεΐον περί 
δ κ α τ ’ εξοχήν διέτριβε.

Σημειωτέον δ ’ ότι έν τοΐς άλλοκότοις 
τούτοις διηγήμασιν ή γαλλική γλώσσα 
κυριολεκτικώς διεσπαθίζετο, ή*ουέ τις λέ
ξεις, φράσεις όλως ίδιωτικάς, ξηρά άνθη 
παλαιας ρητορικής, μετά ιδιωτισμών ε
παρχιακών έ'στυ οτε όλω; δυσλήπτων. Έ τ ι 
δέ χείρον αυτής ώμίλει ό αμαξηλάτης Μέ- 
νικλ'.ς (Κυριάκός). Έ πειτα ή θεία ΙΙορτάλ 
είχε τόν ιδιοτροπίαν νά έπιτρέπη είς τούς 
ύπηρέτας νά φέρωσι πίλους, πράγμα όπερ 
παρεϊ^εν εις αυτήν μεγάλην τ ιμ ή ν  διότι 
έν Ά ψ , τό πιλοφορεΐν θεωρείται διακριτι
κόν σημεΐον καί τρόπον τινά ίεοαρχικόν, 
καί ύπεροχικόν έν τή πόλει δηλωτικόν. 
Ά λ λ ’ ακριβώς αί τοιαύται ίδέ*ι τή ; κυ
ρίας Πορτάλ έγένοντο αφορμή σκηνής τ ί 
νος τρομερά; μεταξύ αυτής καί τοΰ Ρου- 
μεστάν ημέρας τ ινά ; μετά τήν εορτήν τών 
ιπποδρομιών.

ΤΗτο πρωία Παρασκευής κατά τό πρό
γευμα" πρόγευμα τής Μεσημβρίας, φαι
δρόν καί δροσερόν, άλλά πλήρες νηστίσι
μων φαγητών δοθέν έν τφ  ευρυτάτω εστι
ατόρια), όπερ ήν θολωτόν καί ήχηοόν ώς 
έκ τούτου αντηχούν τούς γέλω τα ; τών συν- 
δαιτηαόνων ώς μοναστηριού τινός κοινοβι- 
ακή τράπεζα.

Έ ν τφ  μέσω τής τραπέζης ήχνιζον δύο 
ώραϊαι μπριζό-Ια ι προωρισμίναι διά τόν 
Νουμάν μόνον έκ τών τής οίκογενείας κα- 
ταλύοντα καί έν καιρφ νηστειών καί γινό
μενον σκάνδαλον εις τε τήν γυναίκα καί 
τήν γυναικαδέλφην αύτοΰ πρός άς ούδε- 
μίάν έδιδε προσοχήν έσθιούσας άντί σ τ ε - ' 
ρεάς τροφής σΰκα καί χειμωνικά. 'Η Ρο- 
ζαλία είχε πλέον συνειθίσει, άλλ ή Ορ- 
τενσία δέν ήδύνατο νά άντιστή είς τόν 
πειρασμόν τών μχριζοΑ ϊον καί οί σιαλο- 
γόνοι αδένες αύτής ήρεθίσθησαν,άλλα τί ή
δύνατο νά πράξη ή δυστυχής άπε'ναντι τής 
θείας Πορτάλ, έν τούτοι; ώς καλοανατε- 
θραμμένη κόρη ύπέφερε χριστιανοπρεπώς 
τόν πειρασμόν τής κνίσσης, τρώγουσα ά- 
νορέκτως τά ευρισκόμενα νηστίσιμα καί 
περιάγουσα τήν κεφαλήν κωμικώς καί ποο- 
σηλοΰσα τούς ρώθωνας πρός τήν μ π ρ ιζ ό -  
d a r  τοΰ Ρουμεστάν ύποψιθυρίζουσα χαμη- 
λώς είς Ιπήκοον μόνη; τή ; Ροζαλία;.

—  ΙΙώ ; μου ’κτύπησε ’στην μ ύ τη !... 
Καί έχω μίαν δρεξιν άπό τήν Ιππασ ίαν!...

Καί λέγουσα ταΰτα παρετήρει καί τήν 
άμαζόνα τη ;

—  ’Έ ! αλήθεια, Ν ουμά... Καί πότε 
θά ’ίδωμεν τόν Βαλμαζούρ;

—· Ποιον Βαλμαζούρ ; άπεκρίθη ό Ρου
μεστάν, δστι; άφηοημένο; ών είχε λησμο
νήσει τόν τυμπανοκρούστην... A ! ναι, 
έχει; δίκαιον, τόν Βαλμαζούρ.,. Καί τόν 
ειχα λησμονήσει... τί τεχνίτη; έ'!

— Θεία Πορτάλ, νά ήξεύρης δτι μετά 
τό πρόγευμα θά άναχωρήσωμεν. Ε το ί
μασε μας τήν άμαξαν.

Οί όφρΰς τής θείας έπήοθησαν έπί τών 
μεγάλων οφθαλμών αύτής λαμπόντων ώς 
οί τών ιαπωνικών ειδώλων.

—  Τήν άμαξαν... Ώ  καύμένε! κτί τ ί 
θά τήν κά μ ν ις ;... τούλάχιστον νά ώδή- 
γεις τά κορίτσια είς τοΰ Βαλμαζού/...

Ό  Νουμάς άμα ώς ήκουσε ταΰτα εγέ— 
λασεν, άλλ’ ή Όρτενσία ύπερησπίζετο τόν 
Βαλμαζούρ u-ετά μεγάλης ζωηρότητες ύ- 
πενθυμίζουσα εί; αύτόν, παν δ,τι αύτό; 
είχε προηγουμένως εϊπει περί αύτοΰ «ε ί
ναι μέγας καλλιτέχνη;».

— Μάλιστα, μάλιστα, έχετε δίκαιον... 
πρέπει νά ύπάγωμεν άδελφοϋλά μου.. .

Ή  θεία Πυρτάλ δέν ήδύνατο νά έννοή- 
ση τήν διαγωγήν ταύτην τοΰ άνεψιοΰ τ η ;1 
δστι; βουλευτή; ών ήντρέπετο νά ύπάγη 
νά ϊδγι τού; χωρικούς, οΐτινε; άπό πατρός 
είς υίόν δέν κάμουν άλλο η νά παίζουν 
πλαγίαυλον κατά τά ; έορτά; τών συγχω- 
ριτών των. Καί ήρχισεν αύτή άφ ’ έαυτής 
νά παίζη φαντασιώδη πλαγίαυλον ποιοΰσα 
χειρονομίας μουσικοΰ... Καί ίδοΰσα έκεΐ 
που ίστάμενον τόν αμαξηλάτην της Μένι- 
κλον διέταξε νά ζεύξη τήν άμαξαν διά 
τάς δύο ώρας παρά τέταρτον μ. μ.

Ή  Όρτενσία άπέβαλε τήν πετσ ίτα  τη ; 
καί τρέξασα κατησπάσθη τήν χονδρήν γυ
ναίκα έπί τών δύο παρειών.γελώσα καί έκ 
τής χ*ράς πηδώσά «γλή γο ρ α ,Ρ ο ζα λ ία .,»

Ή  θ εία Πορτάλ έκύτταξε τήν άνς.- 
ψιάν της.

— Ά λλά , Ροζαλία, έννοώ νά μή άρ- 
χίσητε καί γυρίζετε τούς δρόμου; μέ αύτά 
τά  παιδιά.

— Ό χ ι, δχι, θεία μου... μένω πλη
σίον σα;' άπεκρίθη ή νέα γυνή ύπομειδιώ- 
σα. Κατά τήν όρισθεϊσαν δ’ ώραν ό Μ ίνι- 
κλο; ειχεν ετοιμάσει τήν άμαξαν, άλλά 
τόν διε'ταξαν νά μεταβή καί περιμένη αύ- 
τού; έν τη πλατεία τοΰ Σταδίου, ό δέ 
Ρουιχεστάν άνεχώρησε πεζή μετά τή ; γυ 
ναικαδέλφη; του, ούσης περιέργου καί ύ- 
περηφάνου, διότι είδε τήν Ά ψ , καί έρει- 
δομένης έπί τοΰ βραχίονος τοϋ μεγάλου 
άνδρός, δστις έδείκνυεν αύτή τήν πόλιν 
έν ή έγεννήθη καί τά ’ίχνη τών όδών άπερ 
διήλθε κατά τήν βρεφικήν καί νεανικήν 
αύτής ηλικίαν.

ΤΗν ώρα τοΰ μετά τό γεϋμα ύπνου. Ή 
πόλις έκοιμάτο, έρημος καί σιγαλή, λ ι-ν  
κνιζόμενη ύπό τοϋ βορειοδυτικού άνεμου 
τοΰ δροσίζοντος ολίγον τό καυστικόν θέρος 
τής Προβηγγίας, καθιστώντος όμως καί 
τήν βάδισιν δύσκολον. Έν τούτοις ή Ό ρ
τενσία έπιλαβομένη διά τών δύο χειρών τοΰ 
βραχίονος τοϋ σ,ινοδεύοντος αύτήν έβάδι- 
ζε νεύουσα πρός τά κάτω έν τούτοις εύτυ- 
χής. Ό  Ρουμεστάν ήθέλησε νά άναβώσιν 
είς τήν άμαξαν, ά λλ ’ ή Όρτενσία ηύχα- 
ριστεΐτο έπί μάλλον είς τόν περίπατον λέ
γουσα :

«Τ ί διάφορα συστήματα ’ποΰ εχομεν! . . .  
Ή  Ροζαλία αποτροπιάζεται τόν άνεμον, 
λέγουσα δτι τής άφαιρεΐ τάς ιδέας, τήν 
εμποδίζει άπό τοΰ νά σκέπτηται. Έ γώ  ί ί  
έναντίας τέοπομαι είς τόν άνεμον, δστις 
μέ φαιδρύνει καί μέ μεθύσκει.



—  Καί έγώ τά ί'δ ια ... άνέκραζεν ό 
Νουμας έ'χων τούς οφθαλμούς ύγρούς καί 
κρατών τόν πίλον, δν ό άνεμος παρέσυρε. 
Καί στρέφων τον λόγον αίφνιδίως.

α Ιδού ή όδός... ενταύθα έγεννήθην...»
Ό  άνεμος βαθμηδόν έκόπαζεν εύρί- 

σκοντο εν τινι όδφ εύρεία έστρωμένν) διά 
αυχμηρών σκίρων, άνευ πεζοδρομίων, ένθα 
μικρός οϊκίσκσς σκοτεινός καί φαιόχρους 
μεταξύ τοΰ Μοναστηριού τών Ούρσολίνων 
έσκιασμένου ΰπό πελωρίων πλατάνων καί 
παλαιοΰ ξενώνος άνήκοντος, ώς φαίνεται, 
εϊς πλούσιόν τινα κύριον φέροντος τήν ε
πιγραφήν «Ξενών τοΰ Ροσμώρ». Άντικρύ 
ήν παλαίτατόν τ ι μνημεΐον, φέρον κίονας, 
άγάλματα καί ρωμαϊκοϊς χαρακτήρσιν έ- 
πιγραφάς, καλούμενον δε α Ακαδημία». 
Έ νταΰθα ό ένδοξος ρήτωρ είδε τό φως 
τής 15 ’Ιουλίου τοΰ έτους 1832.

Ό  Ρουμεσταν ήσθάνθη εαυτόν συγκε- 
κινημένον δπως συνέβαινεν αύτφ οσάκις ή 
ζωή του εθετεν αυτόν απέναντι τής προ
σωπικότητάς του. Άπό πολλών έτών, σχε
δόν τριάκοντα, δεν είχεν ϊδει τόν οίκον 
ενθα έγεννήθη καί επρεπεν έπί τέλους ή 
φαντασία τής μικράς κόρης ν ά .. .  Έ ξε- 
πλήσσετο δε διά τό αμετάβλητον τών 
πραγμάτων. Διέκρινεν έπί τών τοίχων 
τής οικίας των τά  ’ίχνη σημείου τινός, 6- 
περ έποίησε διά τής παιδικής του χειρός 
καί έδείκνυεν είς τήν Όρτενσίαν τό στε
νόν παράθυρον ένθεν ή μήτηρ τοΰ Ρουμε
στάν τοΰ Ικαμνε σήματα όταν έπέστρεφεν 
έκ τής Σχολής τών' ’Αδελφών : «Έ λα
γλήγορα, διότι ό πατέρας είναι έπάνω». 
διότι ό πατήρ των δέν ήγάπα νά περιμένγ).

«Π ώς, Νουμά, είναι άληθές... άνε- 
τράφης παρά τοϊς Άδελφοΐς :

— Μάλιστα, άδελφοΰλά μου, μέχρι τών 
δώδεκα έτώ ν ... ότε ή θεία Πορτάλ μέ έ- 
βαλεν είς τήν Σχολήν τής Κοιμήσεως, ή - 
τις ήτο τό καλλίτερον Λύκειον τής πό- 
λεώς μας. Καί διηγείτο εις αΰτήν τούς 
παιδικούς χρόνους, ούς διήλθεν έν τή σχο
λή ταύτ/), ώς καί τόν τρόπον τών σπου
δών χαί τών τιμωριών, ας έπέβαλλον οί 
καθηγηταί τοϊς άτάκτοις τών μαθητών.

«Ά λ λ ά το ΰ το  είναι φρικαλέον... Καί 
σεϊς έν τούτοις έξακολουθεΐτε νά ύπερα- 
σπίζεσθε αυτούς τούς άνθρώ·ίτους ! . . .  καί 
όμιλεΐτε δΓ αυτούς έν τή Βουλγ !

—  Α ΐ! τέκνον μου, αύτό καλείται πο
λ ιτ ική ... είπεν ό Ρουμεστάν άταράχως.

Καί ούτωσίν όμιλοΰντες διέτρεχον δαί- 
δαλον όδών σκοτεινών, ανατολικών, έν αίς 
γραϊαί τινες έκοιμώντο έπί τών πεζου.Ιίων 
τών θυρών των. καί άλλων όλιγώτερον μεν 
τούτων, άλλά φερουσών διάφορα ονόματα 
καί τίτλους καταστημάτων, οίον, τσ οχ ο -  
πο ιε ία , χαΛτσοποιεΐα κτλ. καί έφθασαν τέ
λος είς τήν καλουμένην έν Ά ψ  μικράν 
πλατείαν, ήν έκόσμει ατελές τ ι μνημεΐον 
κείμενον είς τό μέσον αύτής. Ή  Όρτεν- 
σια θέλουσα νά μάθιρ διατί εμεινεν ούτως 
ήμιτελές ήρώτησε τον Ρουμεστάν, όστις

είπεν ύπομειδιών «ότι αύτό  περιέχει όλο- 
κληρον Ιστορίαν» κ α ί έτάχυνε τό βημα.

Ό  δήμος τής “Αψ έψήφισε νά άνεγεί- 
οωσιν αύτω άνδριάντα, άλλ’ οί φιλελεύθε
ροι τής Π(,ωτο<ρυ2αν.ής θεωρήσαντες τήν 
άποθέωσιν ταύτην ζώντος άνδρός ώς ΰ- 
βριν, κατώρθωσαν νά μή άχθί) είς πέρας 
τό έργον. Τό άγαλμα ήν έτοιμον καί ϊσως 
περιέμενον τόν θάνατόν του διά νά τό ίδρύ- 
σω σι.. .

«Πόσον είναι λυπηρόν!» ελεγεν ή Όρ- 
τενσία.

’Όπισθεν τοΰ μνημείου ΐστατο περιμέ- 
νουσα ή άμαξα προφυλαττομένη ούτως 
άπό τε τοΰ ήλίου καί τοΰ άνέμου. Έ ξύ- 
πνισαν τόν έπί τής έδρας του κοιμώμενον 
Μένικλον. ’Αλλά πριν έπιβώσιν ό Ρουμε
στάν έδειξε μακρόθεν εις τήν γυναικαδέλ
φην του εν άρχαϊον ξενοδοχεΐον ό μιχρός 
"Αγιος ’Ιω άννης.

— Βλέπεις αύτό έκεϊ κάτω, άδελφοΰ
λά μου, είπε μετά συγκινήσεως;. . .  Έκεΐ- 
θεν τό πρώτον άνεχώρησα διά Παρισίους 
πρό είκοσι καί ενός έτους· τότε άκόμη ά 
σιδηρόδρομος δέν έλειτούργει καί έπηγαί-
ναμεν μέ λεωφορεΐον  Ό τε τό πρώτον
έφθασα είς Παρισίους, τό ένθυμοΰμαι, ήτο 
εσπέρα ήδη ... Καί ώμίλει ταχέως καί ά - 
τάκτως.

« ../ Η το  ή 10η ώρα μ. μ. έν μηνίΝο 
εμβρίω... ήτο λαμπρά σελήνη... ό οδηγός 
μας ώνομάζετο Φούκ, ένας άνθρωπος 
καί ένθυμοΰμαι συνωμίλουν μετά τοΰ Βομ- 
πά ο ... τον γνωρίζεις καλώ ς... όστις μέ έ- 
νεθάρρυνε καί μέ συνεβούλευε καθό άνώ- 
τερός μου... “Ολος μου ό φόβος ήτο μή 
γείνω γελοίος... μέ τό μεγάλο έπανωφόρι, 
τό όποιον μοί έ'καμεν ή θεία Πορτάλ... έ! 
νεότης καϋμένη, πάεις χάθηκες.»

ΤΙ Όρτενσία, ήτις έφοβεϊτο μή τυχόν 
δέν εξέλθη ποτέ τής πολεως, έν ή ό μέγας 
άνήρ εΰρισκεν έν παντί βήματί του καί 
μίαν εύγλωττον βραδυποοείαν, ώθει αύ- 
τόν πρός τήν άμαξαν.

— Ά ς  έ'μβωμεν είς τήν άμαξαν, Νου- 
μ α ... καί όμιλοΰμεν έπίσης τά τής πα - 
τρίδος σου...

V
Ο ΒΑΛΜΑΖΟΤΡ

’Από τής πόλεως Ά ψ  μέχρι τοΰ δρους 
Κορδού φθάνει τις έντός δύο ώρών καί μά
λιστα όταν έχτι τόν άνεμον δπισθεν. Ή  
άμαξα έζευγμένη δύο γε'ροντας ίππους καί 
βοηθουμένη ΰπό τοΰ άνέμου, οστις κυριο- 
λεκτικώς άνύψου αυτήν είς τόν άέρα, έ- 
φθασεν έγκαίρως. Έ κεΐ εΰρον τόν μουσι
κόν δλως έτοιμον διά τήν άναχώρησίν του, 
άλλ’ ή άδελφή του έξυπνοτέρα έζήτησε 
παρά τοΰ Ρουμεστάν νά τοϊς ύπογράψτ) 
συμβόλαιον. Ό περ έπραξαν, διότι ό Βαλ- 
μαζούρ ήτο λίαν άναγκαϊος είς τόν οίκόν 
του,καθότι ήδύνατο νά καλλιεργώ τά κτή
ματά των. Τί θά έκαμαν έάν άνεχώοει, 
διότι ό πατήρ των ήτο πλέον άδύνατος, 
καθό γέρων.
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— Έ ! καλώς, είπε τότε ό Ρουμεστάν, 
έλθετε είς Ιίαρισίους μόνος σας.

— Καί τό σπήτι ;
—  Ενοικιάσατε το. . . πωλήσατέ το- 

κατόπιν άμα έπιστρέψητε άγοράζετε νέον 
καί καλλίτερον.

ΓΙαρεδέχθη τήν πρότασιν αύτοΰ πεισθείς 
δ ι’ ένός βλέμματος τής Όρτενσίας καί 
είπε: «Δέν άρνοΰμαι OTt έν τφ  κόσμω τού- 
τφ  άνώτερον πάντων είναι τά χρήματα... 
Είσθε ευτυχείς, ώς είσθε...»

Ή  Ώδιβέρτη τόν διέκοψε ζωηρώς : 
«Ν αι, ευτυχείς... Ή  ύπαρξ·ς είναι πολύ 
έλεεινή, πηγαίνετε! δέν είναι οί καιροί, ό
πως πρώτα», καί ώμίλει περί τών παρελ- 
θουσών ευφοριών καί ευτυχιών τοΰ τόπου 
των, αΐτινες δυστυχώς έξέλιπον ήδη καί 
οί πάντες εύρίσκονται έν διηνεκεΐ ένδεια. 
Έ ν τούτοις παρεκάλεσε τόν Βαλμαζούρ 
νά παίξη κανένα σκοπόν μουσικόν διά νά 
εύχαριστήση τήν ώραίαν δεσποινίδα.

Ό Βαλμαζούρ χωρίς νά χάση καιρόν 
λαβών τό δργανόν του ήρχισε νά παίζη 
παλαιόν τινα σκοπόν. Ό  Ρουμεστάν κα- 
τενθουσιάσθη. Οί δέ μουσικοί ήχοι τοΰ 
Βαλμαζούρ άντήχουν είς τήν σιγαλήν καί 
φαίδραν φύσιν τοΰ χωρίου. ’Ήδη ό άνεμος 
έκόπασε καί ό ήλιο; έκλινε πρός τήν δυσιν 
του χύνων πορφύρας καί ώοαίας τάς τε
λευταίας άκτΐνάς του έπί τοΰ όρίζοντος.

(ersxai συνέχεια)

E i m m E s
’Ά ν ν α  Ζ ο υ δ ί κ

Κατέρχεται είς 'Αθήνας δπως δώΟχι 
Σειράν έλαφρών μελοδραματικών παρα
στάσεων ή Ζουδίκ, διακεκριμένη άοιδός 
τοΰ έν Παρισίοις θεάτρου της Ποικιλίας. 
Πρό δεκαετίας ή  Ζουδίκ συνεκίνει έν Πα
ρισίοις τά, πλήθη, ήτο δέ έφάμιλλος καί 
Ισως άνωτέρα τής περιβόήτου Θεοϋς κα
τά τό κάλλος, τούς ωραίους τρόπους καί 
τήν γλυκύτητα ιή ς  φωνής. Ά γ ε ι ήδη ή -  
λικ ίαν έτών 40 καί ταύτης ένεκα Ίσως έ- 
μειώθη<3αν παρ’ αύττί τά  τόσα πλεονε- 
κτήματά της. Φέρει δέ μεθ’ έαυτής εκλε
κτόν θίασον έκ τών γνωστών θεάτρων 
τών Παρισίων. Τό δραματολόγιον δέ τοϋ 
θιάσου τής Ζουδίκ άποτελεΐται έξ 23 με- 
λοδραμάτων.

S a n d r e  -  P a c c a r d

Γεννηθεϊσα έν Παρισίοις τφ  1S65, κατό
π ιν  άρίστης σπουδής έλαβε τό πτυχίον 
παιδαγοιγοϋ καί είσήλθεν είς τό Ώδεΐον, 
έν φ διαμεΐνασα δύο όλόκληρα έ cη έν 
τα ΐς  τάξεσι τών διαπρεπών καθηγητών 
κ. κ. Masset καί Obin, συνηγωνίσθη -καί 
έτυχεν Ιδιαιτέρων έπαίνων έκ μέρους 
τών διδασκάλων αύτής.

Μετά τήν άποφοίτησίν της έκ τοϋ ’Ω
δείου, ό κ. Cautin, δ ιευθυντής τοϋ θεά
τρου Bouffes έν Ηαρισίοις συνήψε συμ- 
βόλαιον μετ’ αύτής. ’Ανήλθε διά πρώτην 
φοράν τήν σκηνήν τοϋ είρημένου θεά
τρου κατ’ Αύγουστον τοΰ 1884 κα\ έπαιξε



μετ’ έκτάκτου έπ ιτυχίας τόν Chevalier 
Mignon. Τό έπόμενον έτος μετέβη είς 
’Αμερικήν, ένθα ήρατο θρίαμβον πλήρη 
διά της χάριτος, τέχνης καί καλλονής 
της. Έγκατέλειψε περί τάς άρχάς τοΰ 
1886 τήν πόλιν ταύτην δπως μεταβχί είς 
Κων/πολιν. Νέοι θρίαμβοι, νέα ι δάφναι ! 
Τό κοινόν τής πόλεως ταύτης έμεινε k u -  

τευνθουσιασμένον. ’Εκεί συνεζεύχθη τφ  
συμπαθεί ήθοποιώ κ. Sandre. Κατόπιν 
μετέβη έν ταΐς κνριωτέραις πόλεσι τής 
Ευρώπης και ’Ανατολής.

Τά θεατρικά χρονικά τών έπισημοτέ- 
ρων έφημερίδων τών διαφόρων πόλεων 
γέμουσι κολακευτικωτάτων φράσεων καί 
έπαίνων. Τό δημόσιον τής πόλεώς μας, 
έν ίί διά πρώτην φοράν έπαιξεν άπό τής  
ένάρξεως τών παραστάσεων τόΰ θιάσου 
τών κ. κ. Claudius καί Jean ro y  ύπεδέ- 
χθη πάντοτε τήν συμπαθεστάτην άοιδόν 
μετά τόσου ένθουσιασ^οϋ, μεθ' δσης λ ύ 
πης άποχαιρετφ αυτήν άπερχομένην ήδη  
τής Ελλάδος, έπ ί τή, λήξει τών παρα
στάσεων τοϋ γαλλικού θιάσου.

Κ ρ ο κ ό δ ε ι λ ο ς  
άγ(>εύσα ς α ί λ ο υ ρ ό π α ρ δ ο ν

Ή περίεργος εΐκών τήν όποίαν δημο- 
σιεϋομεν σήμερον παριστα τήν πάλην  
κροκοδείλου άμερικανοϋ, δν οι φυσιολό
γοι είδικώς άποκαλοΰσιν ά λ λ ι γ ά τ ο -  
ρα  σ κ λ ή ρ ο π α ,  μετά αίλουροπάρδου, 
θηρίου χερσαίου τούτου, τό όποιον ό μέν 
Λινναΐος άποκαλεϊ felis onga, ό δέ Ιίυφ— 
φών ί  α γ ο ύ  α ρ ο ν, έτεροι δέ, ά μ ε ρ ι-. 
κ α ν ι κ ή ν  τ ί γ ρ ι ν .  Περιηγητής τής  
Βρασιλίας καί τή ; Παραγουάης, αύτό- 
πτης τής θηριομαχίας ταύτης, περιγρά
φει αύτήν ώς έπομένως.

■ Βλέπω αίφνιδίως τόν ’Αζάραν,—Ά ζά-  
ρας ώνομάζετοό Ιθαγενής οδηγός αύτοΰ, 
—καί ΐσταται, καί στρέφει πρός έμέ τό 
βλέμμα έντρομος. Κροκόδειλός τ ις  φοβε
ρός, δώδεκα ή δεκαπέντε ποδών έχων 
μήκος, έπροχώρει πρός ήμας έχων τό 
τρισμέγιστον έκεϊνο στόμα του κεχηνός, 
τούς όφθαλμοϋς π υπ ίνους, και πλήττων  
τήν γήν διά τής πλατείας του ούράς, τής 
λεπιδωτής. Είχομεν όπλα· άλλ' ό Ά ζά- 
ρας, γινώσκων πόσον άνίσχυραήσαν κατά 
τοΰ άδιαπεράστου θώρακος τοιούτου τέ
ρατος, ένευε ν ’ άπομακρυνθώμεν δσον τά
χος, διότι δέν ε ίνα ι αίσχος τό νά φεύγι> 
τις κίνδυνον κατά τοΰ όποίου πάσα άν- 
δρία θά άπέβαινε ματαία, ούδ' άποκλείει 
τήν φρόνησιν ό άληθής ήρωϊσμός.’Απροσ
δόκητος δμως περίστασις, καί όμοϋ πε- 
ριεργοτάτη πρός έμέ, ώς καί πρός πάν
τα φυσιολόγον, μας συνέσχεν άμφοτέρους, 
καί έμείναμεν νά βλέπωμεν. Ό τερατώ
δης κροκόδειλος, άφοΰ ήλθεν, ήλθεν, α ί
φνης έστράφη πλαγίως, πρός τόν ποτα
μόν· έπειδή διέκρινε μεταξύ τών πυκνών  
καλαμώνων τόν άσπονδότατον αύτοΰ έ- 
χθρόν, έτοιμον νά  όρμήσι> έναντίον του· 
—ένα αίλουρόπαρδον εϊδεν, αίλουρον τψ -  
όντι καί πάρδαλιν ένταύτω, ζώον όχι 
πολύ μέγα, άλλ’ άγριώτατον δσον καί ώ- 
ραιότατον αίλουρόπαρδον δρποντα έπ ί 
τής κοιλίας δπως πλησιάσ^ καί έπιπέσ^  
έπ’ αύτοϋ διά μιας. 'Ολίγα βήματα τόν

διεχώριζον έτι άπό τοϋ κροκοδείλου, δτε 
έβαλε βρυχηθμόν τινα  βαθύν εις τρομε- 
ράν βροντήν άπολήξαντα, καί συγχρόνως 
εύρέθη δι' ένός πηδήματος μόνου έπ ί τοϋ 
άλλου έκείνου τέρατος. Ό κροκόδειλος 
ήνοιξε τό άχανές στόμα του, έστράφη 
πάραυτα πρός τόν αίλουρόπαρδον, καί 
ήρπασεν ένα τών οπισθίων αύτοΰ ποδών 
μεταξύ τών τρομερών του εκείνων σια
γόνων. Έκράτει δε τόν πόδα τούτον στε- 
ρεώς, καί ένώ τό θηρίον τών δασών κα
τέβαλε δλην αύτοΰ τήν λύσσαν δπως ά- 
ποσπασθή, προχωρούν βαρέως πρός τόν 
ποταμόν, παρέσυρε τόν ανταγωνιστήν, 
νά τόν πνίξι> είς τό ΰδατα. Καί ήδη ή 
πελιδνή κοιλία τοΰ έρπετοΰ ήνοιγεν ό
πισθεν αύτοΰ μακρόν ρυμόν, διασχίζουσα 
τήν όδόν τής όχθης- καί ήδη α ί πλατεϊαί 
του παλάμαι καί οί δάκτυλοι παρεμέρι- 
ζον τούς καλάμους έπ ί τά ΰδατα, δτε ό 
αίλουοόπαρδος, άπαυδήσας έκ τών άνω- 
φελών βρυχηθμών καί τής λυσσώδους άν- 
τιστάσεως, κατέφυγεν είς τό έσχατον μέ
σον τό όποιον ύπαγορεύει πάντοτε είς 
αύτόν ά άπελπισμός· άφέθη πλέον παρα- 
συρόμενος καί μηδέν άλλο πράττων, είμή  
καραδοκών άρμοδίαν στιγμήν ΐνα  έμπή- 
ξι> τούς μακρούς του όνυχας είς τά όμ- 
ματα τοϋ κροκοδείλου, καί νά  τά έξορύ- 
ξι .̂ Τοΰτο δέ καί κατώρθωσε καθ' ήν στιγ
μήν έμελλον καί οί δύο νά  καταποντι- 
σθώσι. Τό άλγος τό μέγα ήνάγκασε τόν 
κροκόδειλον ν' άνοίξι> τό στόμα του· εύ- 
θύς δέτότε ό αίλουρόπαρδος άπαλλαγείς, 
έξώρμησεν έπ ί τής όχθης. — Τόν έχάσα- 
μεν. *

Ά γ ω ν  σ π α θ α σ κ ί α ς

'U μονομαχία είσήχθη έν Γαλλία έπ ί 
Καρόλου Η'· κατά δέ τούς αιώνας ΐς·' καί 
ιζ ’ το ιαύτιι είχε γ ίνει κατάχρησις, ώστε 
κατήντησεν είς αίσχράς καί άτιμους ένέ- 
δρας. Ά πό τοΰ Φραγκίσκου Α' μέχρι τοΰ 
Λουδοβίκου ΙΔ', ούδείς σχεδόν έμεινεν 
άνευ στίγματος, διά μίαν ή δύο ιστορίας 
μονομαχιών, άποληξασών είς δολοφο
νίας. Κατά τόν Σοτηέηϊβ, έπ ί Ερρίκου 
Β' έντός 18 έτών ήριθμήθησαν έως 4,000 
γάλλων εύπατριδών φόνευθέντων έν μο- 
νομαχίαις. Ό Ερρίκος Δ' καί ό Λουδοβί
κος Η' έξέδωκαν διατάγματα περισταλ
τικά  τοΰ κακοΰ τούτου, άλλά ματαίως· 
μέχρις ού ό Richelieu  μετήλθε τήν άπα- 
γόρευόιν ταύτην ώς δπλον κατά τής ά- 
ριστοκρατίας, άλλά μετά τόν Λουδοβίκον 
ΙΔ'έπί τής παλινορθώσεως τής δυναστείας 
τών Βουρβόνων είς τήν Γαλλίαν (1814), 
τό μονομαχεΐν έλαβε νέαν έπ ίτασιν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

χορών (ballet), ακολούθως δ’ άνυψούμ;νος βαθμι- 
αίως συνέθεσε τόν «Ίωάννην Νιβέλ» τό^ποώτον 
σπουδαΐον εργον του παιχθέν κατά τό 1880 κατά 
συνεχείαν πλέον ή έχατοντάχις καί «π· τέλους τήν 
«Λακμέ» χατά τό 1885, ή όποία άπέ?··.ξεν, δτι έν 
τω Δελιβ ή Γαλλία «κέκτητο £ν τών = ξοχωτέρων 
μουσικών πνευμάτων τοϋ α’ιώνός μας. Ε σχάτω ς ό 
Δελιβ κατεγίνετο εις σύνθεσιν έτέρου σ βαρωτέρου 
ετι έ’ργου, τό όποιον, ώς λέγεται, είναι ήδη εντε
λώς έτοιμον.

— Ώ ς γνωστόν πρό τινων ετών ή άπυ'πειρα εκτε- 
λέσεως των Λόχεγχριν τοΰ Βάγνερ άπό τής σκηνής 
τίνος των tv Παρισίοις θιάτρων «ναυάγησε πρό της 
μανίας τοΰ πλήθους έξεγερθείσης δπό κα/.ώς έννοου- 
μένου πατριωτισμού. “Ηδη οί Γερμανό, άξιομίμη- 
τον παρέχοντες παράδειγμα, έτοιμάζουσι ν ’ άναβι- 
βάσωσιν έπί τής σκηνής τοΰ Ιν Καρλσρούη θεάτρου 
τούς «Τρώας ι τοΰ Έχτορος Βερλιέ, τοϋ έξοχω- 
ιέρου τών γάλλων μουσουργοΰ, τόν όποιον ουδέ 
κατ’ δνουα ίσως γινώσκουσιν οί παρ’ ημΐν διακε
κριμένοι ©ιλόμουσοι. Συγχρόνως δέ ή έν Βερολίνω 
βαγνεριακή έταιρ·'α παρασκευάζει μεγαλοπρεπή έκ- 
τέλεσιν τής «Καταδίκης τοΰ Φάουστ» έτέρου Ιργου 
του αύτοΰ δαιμονίου πνεύματος. Σημειοίτίον δτι ό 
Βερλιέ ΰπήρξεν ό φανατικώτερος εχθρό; τοΰ Βά
γνερ, καίπερ τολμηρός ών αυτός μεταρρυθμιστής. 
Έ ν  τούτοις τά εργάτου 6πεβλή0ησαν ε ί, τοϋ; γερ- 
μανούς. και τοΰτο μαρτυρεΓ τήν ΰπέρο/ον αύτοΰ 
δύναμιν.

— Προσεχώς έν Νίκαια θά παρασταθήό «Ό θέλ- 
λος» τοϋ Βίρδη, ό όποίος αυτοπροσώπως θά διευ- 
θύνη τήν ορχήστραν. Πρός έκτέλεσιν τοΰ έργου προ- 
σελήυθησαν οί διασημότεροι τών άοιδών, ό Τ «μά- 
γιας, δ Mojpi-λ κα’ι ή Μέγερ.

— Έ π ί τή πεντηκονταετηρίδι της ώ ; νοσοκόμος 
ή δεσποινίς Βοττάρ έν Παρισίοις ελαβε τό παράση- 
μον τών ’Αξιωματικών τής ’Ακαδημίας, χρυσουν 
μετάλλιον υπό τής Διευθύνσεως τοΰ Νοσοκομείου 
καί τοΰ 'Γπουργείου των ’ Εσωτερικών, άγαλμα 
έξ ορειχάλκου τής ’Ελεημοσύνης, χρυσοΰν ώρολόγιον 
υπό τής κ.Σαρκώ χαι δύο τρίχας τοΰ ίατροΰ Σαρχώ.

—  Άνεκαλύφθη ακέραιον τά κείμενον τής Jtfpl 
τη ς  l l o l t t c i a c  τώι· Ά θ η γ α ίω ν  πραγματείας τοΰ 
Άριστοτέλους άποιελουμένης έξ 63 κεφαλαίων, και 
άσχολουμένη εις τήν άνάπτυξιν τοΰ πολιτεύματος 
τών ’Αθηνών καί περιγράφουσα τά επίσημα καθή
κοντα τών αρχών καί δημοσίων σωμάτων τής επο
χής τοΰ συγγραφέως. Τά κείμενον τοϋ θαυμασίου 
ευρήματος οπερ άπέκτησεν έν Α ίγύπτω τό Βρεττα- 
νικόν ΜουσεΤον έξετυπώθη.

— Τά «Βυζαντινά ’Ανάκτορα» τοϋ παρ’ ήμϊν δι
απρεπούς συγγραιρέως κ. Α . ΓΙασπάτη μεταφρα- 
σθέντα εις τήν 'Αγγλικήν γλώσσαν έκδίδονται προ
σεχώς έν ’Αγγλία καί ’Αμερική.

Άπέθανεν αίφνιδίως έν Παρισίοις ό καθηγητής 
τοΰ Ώ διίου τών Παρισίων και μέλος τής ’Ακαδη
μίας τών 'Ωραίων Τεχνών Λέων Δελίβ. Κατά τήν 
νικρώσιμον ακολουθίαν γενομένην Ιν τή εκκλησία 
S t-R o c h  εψαλεν ό περίφημος βαρύτονος Φώρ, ή 
δε ορχήστρα τοΰ Κωμικού Μελοδράματος έξετέ- 
λεσε διαφόρους σ·/ετικας συνθέσεις τοΰ επισήμου 
μουσουργοΰ. Ό  Δελιβ ήρξατο τοΰ σταδίου του διά 
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Έξεδόθη εναγχος έκ τών πιεστηρ'ων σύγγραμμα 
περισπούδαστον καί μεγάλης ιστορικής αξίας, ή Ι
σ τορ ία  τη<: π α ρ ’ ή μ ΐ ν  ίχχΛ·ησ ίαστ ιχης μ ο ν σ ι χ η ΐ ,  
συγγραφεΓσα υπό τοϋ πολυμαθοΰς κ . Γεωργίου I. 
Παπαδοπούλου, δημοσιογράφου καί προέδρου τοΰ έν 
Κωνσταντινουπόλει μουσικού συλλόγου «Ό ρφέως».

Τό πρωτότυπον και σπουδαίον τοΰτο ϊργον, δπερ 
άπό πολλοΰ χρόνου, πολλά χαμών, έξεπόνησε καί 
διεπέρανεν ό πολυίστωρ καί φερέπονος συγγραφεύς, 
πρώτην ήδη φοράν άνατέλλον έν τώ Ιστορικοφιλο- 
λογικώ κόσμω, άρχούντως θά διαλευκάνη, τό περί 
τής ήμετέρας έχχλησιαστιχής μουσικής πολύκροτον 
ζήτημα, δπερ άπό πολλοϋ, σύμπαντα τόν φιλολο
γικόν κόσμον άπησχόλησε χαί ϊτ ι άπαοχολεΐ· διά 
τής πρωτοτύπου ταύτης συγγραφής, έν ή τά «γχ ί-
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νουν καί τό τής >-ρίσεως ασφαλές, ετι δέ κα\ το 
πολύ τών αναγνώσεων του συγγραφέο>ς καταδείκνυ- 
τα ι, ό χαλκέντερο; ίττοριχός είς τους αρχαιότατους 
άνατρέχων χρόνους, εναργέστατα έκ πηγών αυθεν
τικών άποδεικνύει δτι ή ήμετέρα εκκλησιαστική μου
σική, δεν είναι ή τών ’Αράβων κα\ Τούρκων, 9ώς 
τινες ειπον, άλλ’ αρχαία εκείνη έλλ^νική, τουΟ’ δ- 
περ μετά σθένους πραγ;μΧ?£ύ=ται, πείθων-^πάντα λο
γικόν και εχέφρονα είμή Ικουσίως τυφλώττοντα, άγ- 
•/ει δέ και τους ύπεναντίους και δή τούς τά πάτρια 
άρνησααένους σημερινούς ό ρ θ οd6£ovc χαΛ ονμενους ,  
οιτινες είς τάς άπαιτήτεις τοΰ συρμού, και τάς φ ι- 
λοκαίνους ένδίδοντες, έτόλμησαν ού μόνον νά δυσ- 
φημήσωσι τήν πάτριον ίεράν μουσικήν, τουρκικήν 
κα\ βάρβαρον αυτήν άποκαλουντες, άλλά και νά εί- 
σαγάγωσιν, ώς μή ώφειλεν, εν τισιν Σεροΐς ναοΤς 
τήν άσεβή και βέβηλον τών ζυθοπωλείων κ α ν τ ά δ α .

Τό εν λόγω σύγγραμμα μονονουχ! φωνήν άφιέν, 
ουδόλως χρήζει τών ήμετέρων επαίνων και εγκω
μίων, είναι δε β^λος και φίμωτρον αμα τών εχθρών 
τοΰ ήμετέρου έθνους, λέγομεν δέ τοΰ έθνους ήμών, 
διότι θρησκεία και γλώσσα, Ιξ ών αχώριστος και ή 
αουσική, είναι τά μόνα συστατικά τά άποτελουντα 
οιονδήποτε έθνος, τούτων δ’ άπολεσθέντων και τό

έθνος συναπόλλυται* διό πας γνήσιος Έ λλη ν οφεί
λει έκθύμως υπέρ τούτου ν’ αγωνίζεται, και ένδε- 
λεχώς νά μελέτα τήν ιστορίαν του έθνους αύτοΰ- 
αλλ* δπως μή εκλείψη ό προγονικός οδτος ήμών 
θησαυρός, τό ιερόν τούτο κειμήλιον,»ή πάτριος, λέγω. 
μουσική, δέον νά ληφθή σύντονος πρόνοια και μέ
ριμνα £ττό τε της Κυβ-ρνήσεω; κ#ΐ τ^ ςΕ κκλησ ία ς. 
Τείνατε δθεν άρο>γόν γεΐρα ο! συνάμενοι, ίδρυσατε 
σχολάς μουσικάς, καλέσατε παίδας καλλιφώνους, 
και διδασκάλους δυναμενους και έτέρους διδάξαί, δα
πανήσατε τέλος πάντων και υπέρ της πατρίου ίερας 
μουσικής, τό χιλιοστημόριον τών δσων υτ.ερ ζών 
πεφιλημένων υμών θεάτρων κα\ λοιπών δαπανάτε, 
και το'τε οψεσθε ού μόνον, ήνπερ ποθητέ βελτίωσιν 
τής ήμετέρας εκκλησιαστικής μουσικής, και νέους 
ίεροψάλτας, τήν άκοήν ήμών τέρποντας και καθη- 
δύνοντας, άλλά και τούς εχθρούς ήμών ήττημένους 
και τήν ήτταν αύτών όμολογοΰντας.

Συγ/αίροντες τώ άκαμάτω συγγράφει έπι τώ 
πρωτοτύπω και πρωτορανεί αύτου συγγράμματι πε- 
ποίθαμεν δτι κα\ είς αλλα Ο^λει επιδοθή εθνωφελή 
έργα, διότι νέος ετι ών, και δή ευσεβής και πολυμα
θής, πρός δέ και άγαν τών πατρίων ζηλωτής, πολλά 
τω ήμετέρω Κθνει ύπισχνεΐτα .
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Ε.* G. T rie s te . Και παρ’ ήμΐν ή δαπάνη τής 
τυπώ ι*ως μουσιχής εΐνε μεγίστη. Μετ’ ολίγον χρό
νον δτε θα ε\σέλθωμεν είς τό Β . ετος του « Α ττι
κού Μουσείου» κα\ θά γ ν̂τ] αλλοΐος ο τροπος της 
τυπώσεως του εικονογραφημένου μέρους διά νεω- 
τάτης μεθόδου , εύκολωτέρα θά εΐνε ή κατα- 
χώ/ϊ^ ις μουσικών ^μαχ ίω ν , διότι πλεΐστοι 6- 
σοι επεμψαν ήμΓν τοιαυτα πρός δημοσίευσιν. ’Ανα- 
μένομεν λοιπόν και τό τοΰ ύμετέρου άδελφοΰ.—Γ . 
Λ. Κ . Σύρο;. Ένεγράφητε και σάς άπεστάλησαν. 
—Δ .Γ . Λ·Θ ήβας. Ένεγράφησαν και τό δέμα μό
νον άπεστάλη πρός ύμας δπως άσφαλώς δοθή πρός 
άμφοτ^ρους. Εύχαριστουμεν κα\ άναμένομεν υπο- 
σχεθέντας.— Ν. Π. ’Οδησσόν. Έλήφθησαν, άλλά 
μόνον ή συνδρομή του Α . Μ. Έ ν τούτοις χάριν 
τών ήμετέρων ενεργειών πρός εγγραφήν συνδρομη
τών θα πέμψο*μεν τό ζητούμενον ώς δώρον* φύλλα 
άπεστάλησαν τακτικώ ς.— Δ. Τ . Βόνιτσαν. Έ νε-  
γράφητε και σας άπεστάλησαν της Β '.  Ιξαμηνίας.— 
Σ . Ν. Μ. Sophia. Έ γέν ε το .— Α. Σ. Καλά- 
μας. Άπηντήσαμεν. — Γ . Μ , Κέρκυραν. Φωτο
γραφία κα\ χειρόγραφον έλήφθη. Εύχαριστουμεν και 
θά προσπαθήσωμεν νά εκπ^ηρωθή ή επιθυμία σας^

— Και δέν στενοχο*ρείσαι, άδελφέ, μόνος ;
— ’Ό χ ι ! φίλε μου, δέν είμαι μόνος* είμαι μέ 

τήν άρρώστια μου, που καμμιά φορά είναι καλλίτε
ρα συντροφιά άπό τούς φίλους.

-τ&~
Ό  Γιάννης, σκοντάπτει cisl τοΰ τοίχου, ρίπτων 

τό θερμόμετρον, τό όποιον συντρίβεται.
Ό  κύριός του είσερχόμβνος:
— Δέν προσέχεις; έσπασες τό θερμόμετρον.
— Ν αί, κύριε* τουλάχιστον έτσι δέν θά κατεβαίνη.
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