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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΜΒΙΛ
(Ό έόχάτως άποθανών Γάλλος ποιητής)

Ένθαρρυνόμενοι έκ της καθ’ έκάότην έκδηλουμένης ύποστηρίξεως καί άγάπης πρός’ τό «’Αττικόν Μουόεΐον» καί φιλοτιμού- 
μενοι νά καταστήοίωμεν αύτό κατά πάντα  άξιον τής εύνοίαςίολου τοϋ 'Ελληνικού κόΰμου θέλομεν προσφέρει έπΐ τί-ί εύκαιρΐα 
των έορτών τοΰ, Πάόχα όπανίαν καλλιτεχνικήν καί φιλολογικήν άπόλαυσιν διά των δύο όμοϋ έκδοθηΰομένων τευχών τής 10 
Kai 20 ’Απριλίου.
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ΟΙ δοκιμώτεροι των ποιητών μας, οί εκλεκτότεροι διηγηματογράφοι μας, οί όνομαότότεροι καλλιτέχναι μας, θά κοόμήσωσι 
τάς στήλας τοϋ Πασχαλινού «Α ττικού Μουσείου». Θα είνε τό έντελέστερον υπόδειγμα τής συγχρόνου προόδου δλου τού 'Ελλη
νικού τύπου. Θά εϊνε τό κάτοπτρον δλης τής φιλολογικής, καλλιτεχνικής καί τυπογραφικής παρ' ήμ ϊν κινήσεως.

Ή φιλολογία, ή  ποίησις, ή  καλλιτεχνία, ή  τυπογραφία, θά άμιλλώνται έξ 1<5ου πρός τήν καλαισθησίαν, τήν χάριν, την Αξίαν, 
τήν φιλοκαλίαν, τήν πρωτοτυπίαν και τήν τελειότητα έν γένει.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΊΓΣΕΙΟΝ,,
Εύγενώς κα\ προθύμως προσέφεραν τήν πολύτιμον συνεργασίαν των,οί έξής διακεκριμένοι λογογράφοι,ποιηταί καί καλλιτέχναι:
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ϊ:ε  σύζυγος τυγχάνει νά είνε ε’ίτε ά- 
(δελφός ή άπλοΰς φίλος, ό άνήρ ό εκ

λεχθείς ΰπό γυναικός διά νά συνοδεύω, αυ
τήν έν τή πόλει, έκτελεΐ τήν ένδοξοτάτην, 
τήν έπικινδυνωδεσιάτην, την δυσχερεστά- 
την των αποστολών, παντοϊα άπαιτούσαν 
προτερήματα, πνεύμα, ιδανικόν, φαντα
σίαν καί βαθυτάτην τοΰ βίου την πείραν, 
έν πλήρει νεότητι! διότι ό συνοδεύων κυ
ρίαν οφείλει νά είνε, καί εΐνε νε'ος.

Δ ια τ ί; έξ αΰτής της φύσεως των πραγ
μ άτω ν διότι οφείλει οχι μόνον νά εχγ ΐν 
έαυτφ τήν δύνα[/ιν όπως ύπερασπίζη αυ
τήν, άλλά καί τό εξωτερικόν αΰτοϋ νά 
παριστόί άνθρωπον ικανόν νά πράξγ) τοϋτο, 
ί’να διά της παρουσίας του καί μόνης μα- 
ταιοΐ πάσαν άσεβείας απόπειραν καί την 
άμυδρότατα, κατ’ ιδέαν μόνον, προσπα
θούσαν νά έκδηλωθή. ’Ανάγκη πρός τού- 
τοις να είνε ώραΐος, διότι ή έκ τής οικίας 
έξοδος τής γυναικός οφείλει νά λάβν) χροι
άν θριαμβευτικήν, επίζηλον καθιστώσαν 
αυτήν ΰφ’ δλας τάς επόψεις, μάλιστα δέ 
διά τ·ήν καλλονήν τοϋ συνοδεύοντος" καί 
ή καλλονή αΰτη πρέπει νά είνε φύσεως 
τοιαύτης. δηλαδή τόσφ διακεκριμμίνη, τό· 
σω εύγενής και λεπτή, ώστε οΰδείς, οΰδέ 
των συκοφαντών ό χείριστος, νά εχ1/) τό 
δικαίωμα νά κατηγορήση τήν έζερχομένην 
κυρίαν ότι εξέλεξε τό': συνοδόν αυτή; μό
νον καί μόνον διά τήν ωραιότητά του.

Μεταβώμεν τώρα εις τό χρηματικόν ζή
τημα, του όποιου έν πάση περιπτώσει 
πρέπει ν ’ άπαλάσσηται τις τό ταχύτερον ! 
Εϊτε πέντε μόνον λεπτά διαρκέσει ή εςοδος 
είτε επί πολλας ώρας, ό άνήρ ό συνοδεύων 
κυρίαν οφείλει νά ϊχτ, εις τήν διάθεσίν του, 
έν τώ  θυλακίφ του, όλους τοΰ ‘Ρότσιλδ 
τούς θησαυρούς' διότι αυτόχρημα βλάξ η -  
θελεν έκληφθή εάν ή κυρία απαίτηση παρ’ 
αΰτοϋ τήν σελή/ην λόγου χάριν, ούτος δε 
δέν προσφέρει αύτήν έν τφ  άμα καί άνευ 
αντιλογίας. ’Οφείλει λς»ιπόν νά έ'χν) έν τώ 
χρηματοφυλακίω του, όπως μή άναγκάση 
τήν κυρίαν νά περψείνν) έ'στω καί επί εν 
εκατοστόν του δευτερολέπτου, χαρτονομί
σματα, κερμάτια χρυσοί καί άργυρα, χαλ
κόν, πάντων τών κρατών καί πάντων τών 
αιώνων. Περιττόν νά εϊπωμεν ότι ό συνο
δός θά εχτι τήν λεπτότητα όπως ρυθμίζη 
καί πληρών·/) τους περιπλοκωτάτους τών 
λογαριασμών χωρίς ή κυρία ν ’ άντιληφθή 
τ ι καί προσβληθή έκ τών μηΑαμηνοτήτων 
τούτων. Αύτη θά διακρίντρ μόνον έκ τοϋ 
βλέμματος του συνοδοϋ της, οΰχί δέ, πρός 
θεοΰ! έκ νεύματός τίνος αΰτοϋ, ά λ λ ’ έκ 
τοΰ γαλήνιου καί άταοάχου αΰτοϋ ΰφους 
ότι τα εις τό χρηματικόν ζήτημα άφορών- 
τα έκανονίσθησαν κατ' ευχήν.

’Εάν συμβνί ανωμαλία τις περί τήν κόμ- 
μωσιν τής γυναικός, ό συνοδεύων αυτήν

οφείλει πάντοτε καί κατ' εκείνην ακριβώς 
τήν στιγμήν, νά εύρεθη κατά τύχην απέ
ναντι του καταστήματος έν τώ όποίω τό 
δυσάρεστον συμβεβηκός δύναται νά έπα- 
νορθωθή καί όίνευ οϋδενός περί τούτου ύ- 
παινιγμοϋ νά γνωρίζη τόν αριθμόν τών 
χειροκτίων τής κυρίας τήν οποίαν συνο
δεύει, ν.'; μαντεύση,, ώσεΐ έκ ποιητικής 
έμπνεύσεως, πάσας αυτής τάς επιθυμίας. 
’Από τοΟ πρώτου άρχοντος τής πολιτείας 
μέχρι τοϋ τελευταίου τών σιγαροσυλλεκτών 
τών τριόδων, ό συνοδός είνε ήναγκασμένος 
νά γνωρίζη τούς πάντας, νά συνδέεται μετ’ 
αυτών διά στενότατης φιλίας, διότι έάν ή 
συνοδευομένη κυρία έπιθυμήσγ, άπροσδο- 
κήτως νά παραστή εις τάς ιπποδρομίαν, 
εις στρατιωτικήν τινα έπιθεώρησιν ή τής 
Βουλή; συνεδρείαν, πάσαι αί ίδιαίτεραι 
έξέδραι, πάντα τών διπλωματών τά  θεω
ρεία, παν άδυτον καί ιερόν όφείλουσι νάνα- 
πετάσωσι προ αυτής τάς θύρας.

Ό έν λόγψ κύριος οφείλει πρός τού- 
τοις νά δεσπόζγ) τών στοιχείων ! Καί 
πράγματι, όπόσον γελοΐον πρόσωπον θά 
επαιζεν ούτος έάν ό καιρός, ψυχρός, βρο
χερός ή αίθριος, δέν είνε έν πλήοει μετά 
τής ένδυμασίας καί τοΰ ΰφους τοΰ προ
σώπου τής γυναικός τήν οποίαν συνοδεύει 
αρμονία ! Έάν έξήλθεν αΰτη πεζή καί 
αίφνης έξ οίασδήποτε ιδιοτροπίας μεταβά- 
λτ)’ γνώμην, είνε έντελώ; περιττόν νά εΐ- 
πωμεν ένταΰθα ότι ό συνοδός της οφείλει 
νά έ'χη εις τήν διάθεσίν του, εις αυτό τοϋτο 
τό μέρος καί κατ ’ αυτήν εκείνην την 
στιγμήν, άπαντα τά μέσα τής συγκοινω
νίας καί μεταφοράς, ατμόπλοια, σιδηρό
δρομον άναχωροϋντα άμέσως, παντός εί
δους άμάξας, εστω καί έν καιρώ ραγδαίας 
βροχής, χωρίς εννοείται ή κυρία νά λάβη 
τόν κόπον νά κάμΤ) ουδέ δύο βήματα' άλ
λως ήθελε κριθή άξιος νά έξορισθΐ) εις τήν 
άπωτάτην τών επαρχιών.

Παρουσιάζεται συ/νάκΐί καί ζήτημά  
τ ι σο€αρώτατον. λεπτότατον. φοβερότα- 
τον, οπερ ό πιστός ηθογράφος οφείλει νά 
μή παραλείψη : έάν ή συνοδευομένη κυρία 
έπιθυμήσγι δ ι’ οίονδήποτε λόγον νά μείνν) 
πρός στιγμήν μόνη. ό συνοδός της οφεί
λει νά μαντεύση τοϋτο έπί τοϋ άνεξιχνιά- 
στου καί άπαθοΰς προσώπου της, νά 
έγκαταλείψ'/) αυτήν έκεϊ όπου πρέπει, 
νά εΰρτι πρός τοϋτο μετ’ εκτάκτου ταχύ
νοιας αφορμήν κατάλληλον καί εις αυ
τόν μόνον άφορώσαν καί ή όποια συγχρό
νως νά μή καθιστά αυτόν γελοΐον ! διότι 
καί ή παραμικρά γελοίου άπόχρωσις ή ο
ποία ήθελε περιβάλει αυτόν, δύναται νά 
μειώση τήν θριαμβευτικήν χροιάν τής πο
ρείας της συνοόευομενης γυναικός. Ουδό
λως άπίθανον νά θελήση αΰτη νά παρά
σχω εις τόν συνοδόν της τήν ύψίστην τι- 
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μ ή ν  νά συμφάγη μ ετ ’ αΰτοϋ εις ξενοδο- 
χεΐον οποίαν φαντασίαν οφείλει τότε ν ’ 
άναπτύξη οΰτος διά νά μαντεύση είς ό
ποιαν πνευματικήν διάθεσίν θά εΰρίσκεται 
ή κυρία μετά ήμίσειαν ώραν καί επομένως 
τ ί θά ίπιθυμήση τότε νά φάγγι, ϊνα εμ- 
nYe-JOy αΰτη τήν επιθυμίαν νά μεταβώσιν 
είς τό ξενοδοχεϊον έκεϊνο ακριβώς είς τό 
όποιον παρασκευάζεται έντελε'στερον τό 
φχγητόν τοϋτο. Είνε δέ ήναγκασμένος οΰ
χί μόνον νά γνωρίζν) προσωπικώς όλους 
τούς ΰπηρέτας όλων τών ξενοδοχείων καί 
εστιατορίων, άλλά καί έάν κατά κακήν 
του τύχην εΰρεθή ενώπιον ΰπηρέτου μή 
γνωρίζοντας αΰτόν νά εχη είς ιό  βλέμμα, 
είς τήν στάσιν τό ιδιαίτερον έκεΐνο ΰφος 
του πΛουσίον καί γειγαιοδώροο riov, τό 
οποίον επιβάλλει είς τόν υπηρέτην, καθ’ 
ήν εποχήν τά ροδάκινα στοιχίζουσι πρός 
τρεις δραχμάς έκαστον, νά παραθέσγι είς 
τά πινάκιον τών επιδορπίων όχι τρία ή 
τέσσαρα έξ αΰτών άλλά εξ ή οκτώ, καί 
έκ τών ώραιοτέρων, έξ έκείνων τά όποια 
δεν τρώγονται άλλά φυλάσσονται όπως 
χρησιαεύσωσιν ώς υποδείγματα είς τούς 
μεγάλους ζωγράφους.

’Εντελώς παιδαριώδες θά ήτο νά εΐ- 
πωμεν ότι καί είς άπόστασιν έκατόν λευ
γών από τών ζαχαροπλαστείων, ό συνοδός 
χοεωστεϊ νά προριηθευθή παραχ^ρήμα παν
τοίων ειδών τοαγήυ-ατα καί σακχαρόπη
κτα. ’Αλλά μεταβώμεν είς σπουδαιότερα. 
Πάσα γυνή, οΰδε τής άγνοτέρας. οΰδέ τής 
αΐθεριωτέρας έξαιραυμένης, είνε πολύ πε
ρίεργος. πρό παντός δέ κινοίσι τήν περι
έργειαν αΰτής αί παράδοξοι καί εΰτρά- 
πελοι έρωτικαι ίστορίαι" επομένως ό συ
νοδός οφείλει νά είνε πάντοτε έτοιμος 
όπως διηγηθή πάσας τάς περιέργους καί 
σκανδαλώδεις έρωτικάς ιστορίας τάς άπό 
κτίσεως κόσμου συμβάσας, καί έκεΐνας ά- 
κόμη αί όποιαι οΰδέποτε συνέβησαν. Χρεω- 
στεϊ δέ νά διηγήται ταύτας άνευ πομπω
δών φράσεων, μέ ύφος οΰδέν τό κοινόν ε- 
χον προς τό τών τετριμμένων καί χυδαίων 
μυθιστοριών, πλήν καί άνευ οΰδεμιάς π α 
ραδρομής, οΰδεμιάς συντομίας, δίδων συγ
χρόνως είς τήν άκούουσαν τήν σκανδαλώδη 
διήγησιν του κυρίαν νά έννοήσ’/j ότι σέβε
ται αΰτήν μεγάλως, ότι τήν θεωρεί -— όχι 
τήν θεωρεί, άλλά τήν γνωρίζει —  απολύ
τως ένάρετον.

Δυνατόν επίσης ή κυρία νά έ'χη άθώας 
τινας άπορίζς. στερουμένας πάσης σημα
σίας. πρός λύσιν τών οποίων προστρέχει 
εις τόν συνοδόν της. ώς προστρέχει τις είς 
εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν έν τίΐαύτ/, περι- 
■πτώσει ή μόνη δι’ αΰτόν διέξοδος είνε νά 
γνωρίζτι έκ στήθους τήν ιστορίαν καί γεω
γραφίαν ολοκλήρου του κόσμου ! Οΰδ ’ ο
φείλει νά διστάση ή νά έκπλαγή έαν ή



κυρία αύτη έρωτήση αύτόν κατά τίνας 
του έτους έποχάς το περιδέραιον της βασι- 
λίσσης τοϋ Ταμπουκτοϋ Τουμ^νουρόγκ, 
μΐΐτοός του Τουμαπαλινγκαμπερίγκ,ήλλα- 
ζεν άποχρώσεις καί καθίστατο ότε {/.έν βα
ρύτερα ότέ δέ έλαφρότερον πρέπει να 
γνωρίζ·^ ποϋ κείται τό χώρίον Τεμπά καί 
ό πορθμός τοϋ Τσουγκομερώ, είς ποιον της 
Αφρικής μέρος κατοικοϋσιν οί Γουανιάμ- 

γουίζεί, τι πραγμα είνε ό διαφορικός υπο
λογισμός καί διατί ό Ααμαρτϊνος έφόρει 
κ α τ ’ εκείνους ^οΰς χρόνους, τόσιο μακράς 
ρεδεννκότας ! Εις πάσας ταύτας τάς ερω
τήσεις οφείλει νάπ αντί ώρισμένως, μετά 
πεποιθήσεως, ά λ λ ’ώς άνθρωπος toQ κόσμου 
πάντοτε, άνευ σχολαστικότητος.

Έάν είς τήν εύμετάβλητον της γυναικός 
φαντασίαν έπέλθη νά είσέλθη είς θέατρον 
τοϋ όποιου ήδη πάσαι αί· θέσεις είνε κατει- 
λημμε'ναι καί ό συνοδός της ουδέ λέξιν et- 
πών, κατορθώσγ ώς έκ θαύματος να εϋρτ) 
κενόν τό πρώτον θεωρείον της πρώτης σει
ράς καί ολόκληρον τήν πρωτην σειράν τών 
εδωλίων η πάσαν άλλην θέσιν τήν οποίαν 
εκείνη ήθελεν έπιθυμήση, οφείλει νά εινε 
έτοιμος όπως τή διηγηθή τήν ύπόθεσιν τοϋ 
δράματος, τάς βιογραφίας των ηθοποιών, 
πάσαν τήν άρχαίαν καί νεωτέοαν Ιστορίαν 
τοϋ θεάτρου’ άλλά παν ό,τι τη διηγείται 
πρέπει να άφορα τρόπον τινα εις αυτήν, νά 
στρέφεται περί αύτήν, αύτήν κα;. μόνην 
ν2 Ιχγ) ώς θέμα, να καθίσταται ολίγον 
κατ ολίγον καί μέ μεγίστην λεπτότητα 
ύμνος πρός τιμήν αυτής- διότι ή γυνή (ώς 
άλλως πάσα ή ανθρώπινη φυλή) ένδια- 
φερεται μόνον δ ι’ ό,τι προσωπικώς είς αυ
τήν άφορ^. Ο συνοδός επίσης, έν τώ θεά- 
τρω, εϊνε υπεύθυνος δια τάς άτελείας της 
παραστάσεως, τήν ίσχνότητα των ηθοποι
ών, καί αύτός οφείλει να έρμηνεύη, νά 
αιτιολογή καί νά κολάζη πάντα ταϋτα  
δια πνεύματος καταχθονίου, πλήν έντέ- 
χνως άποκρυπτομένου. διότι πας καλός 
άνατεΟραμμένος άνν,ρ οφείλει νά μή έπι- 
δεικνύν) τήν εύφυέαν του !

Εννοείται ο τι ένταϋθα άναφέρομεν 
τους στοιχειώδεις μόνον κανόνας, διότι 
όπόσα; αλλας απροόπτους δυσχερείας αελ- 
λει ναντιμετωπίση ή οξυδέρκεια τοϋ άν- 
δρός του βυνοδεύοντος γυναίκα ! Ά πατεΐ- 
τα ι να έχη τήν τόλμην κατακτητοϋ, τήν 
φαντασίαν πoιητQϋ  ̂ τήν πονηριάν ύπηρέ-' 
του, το εύμετάβλητον ήθοποιοϋ, τήν ψυ
χραιμίαν στρατηγού, τήν πνευματικήν έ- 
λαστικότητα καί ευστροφίαν διπλωμάτου, 
γνώσεις έγκυκλοπαιδικάς απείρους, μνήμην 
απέραντον, υγείαν σιδηράν; τό έ'νστικτον 
πάντων τών ιδεωδών πραγμάτων καί πρός 
τουτοις οφείλει να πρτοσεχν) άκαταπαύ- 
στως ινα μη η φίλη αύτοϋ λησμονήση 
επί τών καθισμάτων τών καφενείων ή 1ν- 
τός τών αμαξών ρινόμακτρα επί τών ό
ποιων είνε κεντημένα τάάρχικά τοϋ ονόμα
τος της γράμματα η τά  οικόσημα αυτής.

Επέρχεται είς τόν ν.οϋν κυρίας τίνος

συνοόευομένης ύπο τελείου rCtrrUsf/ar ή 
παράβολος ιδέα (πλήν θεμιτή, ώς πάσαι 
τών κυριών αί ϊδέαι) νά παραστή είς χο
ρόν τινα τών περιχώρων, έξ έκείνων κατά 
τούς οποίους αί μέ αθλητικούς βραχίονας 
γυναίκες τοϋ λαού χορεύουσαι μετά τών 
έραστών αΰτών, έργατών μέ χονδροειδείς 
έπενδύτας, πίνουσιν όκάδας ολοκλήρους 
οίνου. Έ  λοιπόν ! ό συνοδεύων αύτήν ό.· 
φείλει κατ’ αύτήν εκείνην τήν στιγμή* 
κα: εις ο μέρος εΰρίσκονται νά προμηθευ- 
θή τάς άπαιτουμένας διά τήν μεταμφίεσίν 
των ενδυμασίας. Συνοδεύσας αυτήν είς 
τόν χορον τόν όποιον έπεΟύμει νά ίδη, εύ- 
ρίσκεται είς τήν ανάγκην, υπερασπίζομε-, 
νος τήν αξιοπρέπειαν αυτής, νά ύποστή 
μονομαχίαν διά μαχΛιρών, μεθ’ 6 οφείλει 
νά έπανελθη πλησίον αυτής μηδεμίαν κη- 
λίδα αίματος φέρων έπί τοϋ ενδύματος 
του καί νά πράξή πάντα ταϋτα  τοιουτο
τρόπως, ώστε ή κυρία σχεδόν νά μή πα-  
ρατηρήστ, τήν απουσίαν του.

Τελευτώμεν δ ’ αξιώματος πολλής με
λέτης άξιου : 'Ο άνήρ ό συνοδεύων γυ
ναίκα, έαν ύπήοξεν άλλοτε ό εγκάρδιος 
αυτής φίλος, οφείλει νά λησμονήση κατά 
τήν περίστασιν ταύτην δτι υπήρξε ποτε 
τοιοϋτος· έάν, τουναντίον, καταστ-’; τοι- 
οϋτος κατόπιν, οφείλει νά λησμονήση πά
σας τάς περιστάσεις καί αύτήν τήν ήμέ- 
ραν καθ’ ήν συνώδευσεν αύτήν.

Ι>>.' Α . ΖνΓΟΜλΛΑ,Σ

ΤΑ ΔΥΟ ΔΑΚΡΥΑ
ΠΟ ΙΗ Μ Α ΕΙΣ ΠΕΖΟΝ

ταν χειμωνιάτικη νύχτα, νύκτα του
Γεννάρη'ό βοριάς έσφύριζε άγριος’ς τ ’ 

αγκωνάρια τών σπιτιών κι όταν έπαυε αυ
τός νά σφυρίζτ, τό νεροχιωνο έπεφτε τρα
γανό καί τσουχτερό. Νύκτα γιά αγάπη καί 
για κλεψιά.—- ’Εμείς οί δύο έκαθώμαστε 
κοντά ’στην αναμμένη θερμάστρα καί πό
τε βλέπωντας τή φωτιά έκάναμε όνειρα 
ευτυχίας σιωπηλοί κ οί δύο μας, πότε έλη- 
σμονούσαμε καί φωτιά καί ολα και αγκα
λιασμένοι έδίναρ.ε ζωή ’ςτά όνειρά μας μέ 
χίλια γλυκά λογάκια, μέ χίλια φιλιά, με 
χίλια χάδια. Σέ μια τέτοια στιγμή, σέ μιά 
στιγμή άληθινής εύτυχίας άθελα μοϋ ξέ- 
φυγε άπό τά  μάτια ένα δάκρυ, δάκρυ ζε
στό, δάκρυ βγαλμένο άπό τήν καρδιά μου 
Έγύρισες τότε τό κεφάλι σου άπό τήν 
άλλη μεριάγιατί καιτά δικά σου μάτιαηταν 
βουρκωαένα σάν δροσοστόλιστα λουλουίΐια.

Σ ’ έκαλονύκτισα κ ’ έφυγα' ςτό' δρόμο 
ή καρδιά μου έξεχείλιζεν άπό έρωτα καί 
ευτυχία, έξεχείλιζε, έξεχείλιζε κι άνέβαι- 
νεν ώς τό στόμα μου καί παραμιλοϋσα μο- 
νος σάν τρελλός. Ξχφνω μιά σιγανή καί 
τρεμουλιαστή φωνή επέρασε τό αύτί μου. 
Μιά .γυναίκα καθώταν ’ςτή γωνιά ενός σπι
τιού μέ τά  δυό παιδάκια της ’ςτό πλευρό 
της. Τά καϋμένα / Έ μαζεύωνταν καί τά 
δυό ’ς τήν αγκαλιά τής. μάννας των για

νά ζεσταθούν, γ ια τ ’ ήταν μισογυμνα κα 
ξετρα/ελισμένα. Ό βοριάς έσφύριζε κα- 
τασαρκά των.

—  Γιατί κάθεσθε έδώ μέσ’ ’ςτό κρύο ;
—  Μάς έβγαλαν άπό τήν κάμαρη.
—  Έ φάγατε τούλάχιστον άπόψε ;
—  Ό χι, είπεν ή μητέρα.
—  Πεινάμε, είπαν τά παιδιά.
Τούς έδωκα ό',τι μ έφώτισε ό Θεός κ ’ 

έφυγα καταλυπημένος. Έσυλλογιζόμουν 
τήν καταντιά τους καί τή δυστυχία τους, 
τήν πείνα, τό κρύο. "Ενα δάκρυ ευσπλα
χνίας έκύλυσεν άπό τα μάτια μου, δάκρυ 
ζεστό, δάκρυ βγαλμένο άπό τήν καρδιά μου.

Έ πήγα ’ςτό σπίτι μου, έπλάγιασα κ ’ 
έκοιμήθηκα. “Ενα χαριτωμένο π?ιδί τοϋ 
ύπνου, ένα όνειρο χρυσοφτέρωτο ήλθε μέσα 
’ςτό νοϋ μου, μά όνειρο ζωντανό, όνειρο 
αληθινό: Μοϋ φάνηκε πώς έκαθώμουν 'ςτό 
τραπέζι μου γ ΐα νά  γράψω στίχουςγιάσένα, 
γλυκειά μου άγάνη' άπάνω ’ςτό χαρτί 
μου ήσαν ριγμένα σάν δυό διαμάντια τά 
δυο δάκρυα ποϋ είχα χύσει έκεΐνο τό Εδιο 
βράδυ, τά δάκρυ τής άγάπης καί τό δάκρυ 
τής ευσπλαχνίας. Καί τά δυό έλαμπαν κ ι’ 
άκτινοβολοϋσαν... Ξάφνω μοϋ φάνηκεπώς 
μέσα 'ςτή σιγαλιά τής νύκτας μιά μουσι
κή άγνώριστη 'ςτόν κόσμο, μιά θεϊκή αρ
μονία κατέβαινε άπό τόν ουρανό. "Έστρε
φα τήν κεφαλήμου και εΐδα’ςτό πλευρόμου 
έναν άγγελο'ήτον 'ψηλός,ώμορφος,χαριτω
μένος "τό φο'ρειιά του ήταν λευκό σάν τόχιό- 
νι καί τά  μάτιατου έλαμπανσάν άστραπαίς.

Αύτή όλη ή εύμορφιά. αύτή όλη ή μα
γεία μ ’ έκαμε νά γονατίσω εμπρός του χω
ρίς νά τό θελω, χωρίς νά τό συλλογισθώ. 
“Αχ / τι δύναμι που έχει ή εύμορφιά /. . .

Ό άγγελος έσκυψε ’ςτό χαρτί κ’ 'πήρε 
’ςτά κρινοδάκτυλά τουτό δάκου τής άγά
πης' τό ’κύτταξε, τό κύτταξε κ’ ύστερα τ ’ 
άφησε πάλι ’ςτό χαρτί. Τί θαϋμα ηταν 
εκείνο !  Τό δάκρυ τής άγάπης έγινεν άμέ- 
σως ένα λουλούδι, μά λουλοϋδι άλλοιότικο, 
ποϋ δέν όπάρχει ταίρι του ’ςτόν Κόσμο. 
ΤΙ κάμαρά μου έμοσχοβόλησε κ ’ έβλεπα 
τή μυρωδιά του νά βγαίνη σάν καπνός καί 
ν ’άπλονεται ολόγυρά μου καί νά μέ λιγόνιρ.

’Έσκυψε πάλι ό άγγελος κ' έπΐρε καί 
τό άλλο δάζρυ, τό δάκρυ τής ευσπλαχνίας· 
τό κύτταξε κ ι’ αύτό. τά κύτταξε, έγύρισε 
κ ’ έκύτταξε καί μένα, ύστερα άνοιξε τήν 
θύρα καί έφυγε. Μοϋ φάνηκε παράξενο 
γιατί νά μ’ άφήση έτσι κ’ έβγήκα νά ’δώ 
ποϋ πάει. Ό  άγγελος είχε σηκωθή ψηλά 
κρατώντας τό δάκρυ ’ςτά κρινοδάκτυλά 
του.“Οταν έφθασε’ςτόν ούρανό,ή άγνώριστη 
έκείνη μουσική, ή θεϊκή εκείνη άρμονία 
ακούστηκε καί πάλι πολύφωνη καίγλυκειά. 
Ό  άγγελος τότε έβαλε τό δάκρυ κοντά 
’ςτ’ αστέρια κ’ έγινε κ ’ έκεΐνο αστέρι, α
στέρι ακτινωτά, αστέρι γλυκόφωτο.

Τά δάκρυ τής άγάπης, έγινε λουλοϋδι 
καί τά λουλοϋδι έμαράθηκε. Τό δάκρυ τής 
ευσπλαχνίας έγινε άστέρι, καί τό αστέρι 
λάμπει άθάνατο. ΙιίΑΚΝΗΣ ΠολΕΜΗΣ



Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κ Ω Μ Ω ι Δ Ι Α  Ε Ι Σ  Π Ρ Α Ξ Ι Ν  Μ Ι Α Ν

ΙΙαρασταθεϊσα τό πρώτον άπο τής έν Άθηναιc σκηνής τον ΜεγάΛου Θεάτρου την 1 ΛπριΑίου 1881.

(Τω χ α λώ  φίΛω Γ εωργίω  Α. ΒεΛΛιανίτη). 

Π ρ ό σ ω π α  Π ρ ώ τ ο  ι δ ι δ ά ξ α ν τ ε ς
ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΣ, ενε/υροδανειστης καί μεσίτης Πέτρος Λαζαρίδτις
ΑΣΠΑΣΙΑ, σύζυγός του 'Ελένη Κοτοπούλη
ΑΘΗΝΑ, αδελφή ττ,ς, γεροντοκόρη Σοφία, Δημητρουλοπο’ύλοι?
ΤΖΩΡΤΖίίΣ, υπηρέτες του Ξεφτιλ?σμε'νου Εύάγγελος Παντόπουλος
ΚΑΡΟΤΛΙΙΣ, άρχαίοκάπηλος Χαράλ. Δημητρουλόπουλος

Ή  σκηνή σύγχρονος i r  ’Αθήναις.

f it γραφεΓον τοΰ Ξεφτιλισμένου εν ισογαιω πα- 
τιόματι. Αδλειος θύρα είς τό βάθος. Έ τεραι 
δύω δεξιά και αριστερά, φέρονσαι εις Ιδιαίτερα 

δωμάτια. Παρά τό πρώτον παρασκήν’.ον και δεξιά 
γραφεΐον μεθ’ δλων τών χρειωδών, αριστερά σκευο
θήκη μετά διαφο'ρων ενεχύρου. Καθίσματα διάφορα.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΣ καθήμενος παρά τω γρα- 

ςρείω του, ΤΖΩ ΡΤΖΗ 2 είσερ/όμενος και κρατών 
επιστολήν.

TZUPTZ. 'Ένα γράμμα απλήρωτο έφε
ραν.

ΞΕΦΤΙΑ. Μά Skv σοΰ είπα. χίλίαις φο- 
ραϊς, ότι γράμματα απλήρωτα δέν δέχομαι;

TZUPTZ. Τούπα νά τ ό  πληρώσω, μ ά  δέν 
ήθελε- άν π χλιν δέν τ ό  θές τ ο ΰ  λόγου σου 
τ ό  παίρνω γώ.

ΞΕΦΤΙΑ. Οχι, νά μή το πάρνις σύ, 
άλλά νά τά δώστις πίσω.

TZUPTZ. Ου, ού, τώρα κ ι’ άλλη μιά 
φορά. Αυτός ποΰ τώφερε εχη ’μισή ώρα 
πουφυγε.

ΞΕΦΤΙ Λ. (Μ ετά θομαΰ) Δός μου το ’δώ.
TZUPTZ. ( '  Ε-) χ ει^ ί(ω ν την επιστολήν) 

‘Ορίστε.
ΞΕΦΤΙΓΑ. (  Λφοΰ άποσφραγίοη την επ ι

στολήν καί ΐδ/] rfjr υπογραφήν.) Βλακα !
TZUPTZ. Πάλι ’γώ φταίω ; Δός μου 

το νά τό δόσω ’πίσω !
ΞΕΦΤΙΑ. ’Α ίγα λόγια ! (Ά φ ο ϋ  άναγνώ -  

σΐ) επ/τροχάδην κατ ' Ιδίαν τήν επ ισ τολήν.)  
Ά  ! μά αυτό δέν όποφέρεται' είναι παρά 
πολύ ! ( ’Εγείρεται).

TZUPTZ. (Ιδ ία )  Οΰ. ου, άσχημα μαν
τάτα  ! Καλά ποΰ δέν τό ’κράτησα ’γ ώ ... 
θάμουνα τώρα φουρκισμένος 1

ΞΕΦΤΙΑ, (τω  Τζ(ύοτζ?ι)  Ά φησε τής 
μουρμούραις σου, συ, καί πήγαινε νά ’βρής 
τήν κυρά σου νά τής πί,ς νά έλθη εδώ.

Τ Ζ ϋ Ρ Τ Ζ . Ά ν  δέν τήν εύρω, τί νά τής 
πώ ;

ΞΕΦΤΓΛ. ( ’Λφηρημένος). Τότε ’πές της 
νά μ ή ... (Συνερχόμενος) Πάντα βλακείαις 
θά λε'ς ! . . .  Έ λα , γλήγορα, γκρεμήσου !

TZUPTZ. ( Εζερχόμενος διά τής προc 
άριστερά ffupac.J Ά ν  ήταν πληρωμένο δέν 
θάκανε έτσι !

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΣ, μονο?.

Είναι ό κακός μου δαίμων I Κύριος οίδε 
τ ί θά είπε πάλιν εϊς τόν άνθρωπον αύτάν

και έθύμωσε. Ά  ί μά το πράγμα πρέπει 
νά λάβη πλέον ενα τέλος / Είναι ή χιλιο
στή ύπόθεσις τήν όποιαν μοΰ /α λ ί  ! ΤοΟ 
διαβόλου τό γεροντοκόριτσο ! Γιά τής ά- 
μαρτίαις μου εΰρέθη 'μπρος μου ! Τί νά 
κάμω μέ αυτήν δέν ’ζέρω! ’Έ τσι μοΰ έ'ρ- 
χεται νά__

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
3ΕΦ ΤΙΛ ΙΣΣ Μ Ε Ν Ο Σ xai ΑΠ ΑΣΙΑ

ΑΣΙΙΑΣ. (εισερχόμενη διά τηr προς α
ριστερά θύρας.) Μέ ίζήτησες ;

ΞΕΦΤΙΑ. Ναι, σέ έζήτησα διά νά μέ 
ιδής κατεστοαμμένον, άφανισμένον κ α ί....

ΑΣΙΙΑΣ. ('Εντρομος) 5Ω Θεέ μου ! Μή
πως πάλιν έχασες ;

ΞΕΦΤΙ λ . Έγώ, δχι.
ΑΣΙΙΑΣ. Ά λ λ ά  ;
ΞΕΦΤΙΑ. Ά λλά  ή αδελφή σου, ή Α 

θήνα, ϊ/ν,ηε ..
ΑΣΙΙΑΣ. Εννοώ. Ή μετοχαϊς θά έζέ- 

πεσα\ π ϊλ ι !
ΞΕΦΤΙΑ. Ή μετοχαϊς έ'μειναν έκεϊ ποΰ 

ήσαν... Η άδελφή σου μόνον έζέπεσε... 
Εκευτιάθη... Έχασε τά μυαλά της, άν 

υποτελή ότι είχε ποτέ !
ΑΣΙΙΑΣ. Ουφ ! καύμένε καί σύ πάντα  

ά ’ίδιος είσαι !
ΞΕΦΤΙΑ. Ό  ίδιος ! Μέ κατέστρεψε, σοΰ 

λέγω, ό Μαμμάκουθος, ή Μαθουσάλαινα !
ΑΣΟΑΣ. Σώπα, καλέ, μή σ’ άκούση κ’ 

έχομε πάλι φωναΐς.
ΞΕΦΤΙΑ. Μοΰ είναι άδιάφορον ! Αυτή  

τή φορά ’τελείωσε ! Πρέπει ή ύπόθεσις να 
λάβη ενα τέλος !

ΑΣΠΑΣ. (Μ ειλ ιχ ίω ς) Μά, τί σοΰ εκαμε ;
ΞΕΦΤΙΑ. Τί μοΰ έκαμε ; ( ’Εγ^ειρίζων 

αυτή τήν επ ιστολήν). Όριστε, διάβασε 
καί θα ϊδής.

ΑΣΠΑΣ. (  Λ ναγινώ σκει).
«Φίλτατε κύριε Ξεφτιλισμενε,

®Χ.έδιόν σχ5 ήτ ο άτυπες οσον καί 
«προσβλητικόν δ ι’ Ιμ έ.Ά ν ή οικία, ήν 0- 
»πεσχέθητε να μοί ύποδείζητε πράς άγο- 
»ράν, είναι εν καί τά αυτό μέ τό προκα- 
»τακλυσμιαϊον έκεϊνο γύναιον, 6περ είχε 
»τήν καλωσύνην νά μοί έκ φράση χθές έν 
»τή οικί^ σας τόν διακαή έρωτά του καί 
»την αίωνίαν ευγνωμ,οσύνην του, εαν το 
«ένυμφευόμην, λαμβάνω τήν τιμήν νά 
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»σάς γνωρίσω, ότι περί ής ο λογος οικία 
»δέν μοΰ κάμνει ώς λίαν ετοιμόρροπος.

*0  φίλο; σα;
Α λέξανδρος Κ ομίοτakuvnhs

Σχεδόν δέν ήννόησα τίποτε.
ΞΕΦΤΙΑ. Δέν ήννόϊΐσε; τίποτε ;
ΑΣ1ΙΑΣ. Ό χ ι.
ΞΕΦΤΙΑ. Δέν θέλεις νά έννοήσης. Ίδοΰ 

περί τίνος πρόκειται; Είχα είπεΐ προχθές 
εις τόν κύριον Κομψοτακούνην νά έλθη 
/θές ί ιά  τό σπήτι ποΰ ’ξεύρεις...

ΑΣΙ1ΑΣ. Κ αί λοιπόν ;
ΞΕΦΤΙΑ. Ήλθε χθες ό άνθ;ωπος, άλλά 

δυστυχώς έλειπα καί εύρε μόνον τήν άδελ
φή σου, τήν προκομμένη, ή όποια κατά 
τήν συνήθειάν της, θά τον έζέλαβε όια κα
νένα υποψήφιον μνηστήρα καί. Κύριος οί
δε, τί έρωτοκουβέντες θά τοΰ έ'καμε, ποΰ 
ένόμισεν ό δυστυχής, οτι τόν προσεκάλεσα 
νά νυμφευθή τήν προμάμμην του 1

Λ2ΠΑΣ. Σώπα, καϋμένε, καί σύ !
ΞΕΦΤΙΑ. Τί νά σιωπήσω, ποΰ μου έ- 

χάλασε τήν σπουδαιότερη δουλειά ! που 
νά πάργι ό διάβολος την ώρα καί τη στιγ
μ ή ...

ΑΣΙΙΑΣ. Ποΰ μ ’ έπαιρνες, αΐ ;
ΞΕΦΤΙΑ. "Οχι, καθόλου !
A2L1A2. Ά λλά  ;
ξέφτια. Ά λ λ ά ...  Ποΰ σάς έπαιρνα! 

Γ ιατί κ ι ’ αυτήν ς’ ράχι μου τήν έχω !
ΑΣΠΑΣ. (Προσβληθεισα). Πολύ καλά, 

κύριε! .. . ka i τί θές νά τήν κάμωμε 
τώρα ;

ΞΕΦΤΙΑ. Ξεφορτώσου με καί σύ ! Νά- 
τα μας ! Τι να τήν κάμωμε !

ΑΣΠΑΣ. (Έ ζερχουένη  δθεν εϊσήλθε). 
Φρόντισε νά τήν ύπανδρεύσης νά ήσυχάσγις!

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ε^ΦΤΙΛΙΣΜ ΕΝΟΣ,μόνος xaxomv ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ΞΕΦΤΙΑ. Νά τήν ΰπανδρεύσω ! Ευκο- 
λον τό έχει πράγμα ! Τοΰ διαβόλου τής 
γυναίκες / Έγώ δεν τολμώ ούτε λο'γον νά 
κάμω, διότι κινδυνεύω νά θεωρηθώ ώς αρ- 
χαιοκάπηλος κι’ αυτή μοΰ λέει...

( Ο  Τΐ,ωρτζής φαίνεται άχροώμενος 
παρά τήν θίψαν).

Μά τί διάβολο νά κάμω ; Διά τήν τύ 
χην μου εΰρέθη αύτή ή άρχαιότης κοντά 
μου! (Σ κέπτετα ι). Νά τήν έκλείδωνα σέ



κανένα υπόγειο νά μή την έβλεπε κανείς... 
νά τή ν... Ουφ ! δέν ήξεύρω τ ί  νά επινο
ήσω ! Καί τά  τραβώ όλα αυτά διά τήν 
κυρία Ά θηνά I... ’Απορώ πώς διάβολο 
δεν εΰρέθη κανένας έφορο; αρχαιοτήτων 
νά μοϋ τήν ζητήση ! Απορώ πώς οί άρ- 
χαιοκάπηλοι δέν σπεύδουν άθρόοι νά ... 
’Αλλά τ ί κάθομαι και ψάλλω, Ινώ πρέπει 
νά εϋρω τό μέσον νά τήν ξεκάνω... νά 
τήν ξεφορτωθώ άπό ’πάνω μου, διότι δέν 
είναι προκοπή πλέον. Πρέπει, μά πώς ; 
Έδώ είναι ή δυσκολία. Νά τήν... ( Πα-  
ρατηρήσας τόν ΤζωρτCrjrJ. Τί κάνεις, σύ, 
Ικεϊ ;

ΤΖίίΡΤΖ. ( Προβαίνων χαι έγχεΐ(·Χων 
τω ΞεφτιΜσμένω θήχην τ ινα ). Τά ριβόλ- 
βερα τοϋ κυρ λοχαγοΰ έφεραν.

ΞΕΦΤΙΑ. Δάς μού τα !
( Ό  Τζωρτζής χ ινύτα ι δπως ίξέΑ θη).
ΞΕΦΤΙΑ. Για ακούσε ’δ ώ ,  θά έλθϊΐ κά

ποιος μ ετ’ ολίγον' ’πέ του νά μέ περιμένη, 
θά έπιστρέψω άμέσως. (Λα,μβάνων μ εθ ’ 
έαυτοΰ τήν θήχην). Οί κ.κ. αξιωματικοί 
ένεχυριάζουν τά ρεβόλβερ τους... άρα ή 
Ευρωπαϊκή ειρήνη είνε εξασφαλισμένη !
( 'Εξέρχεται διά τής θύρας του βάθους).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ, μόνο;

Διάβολε! Διάβολε! Διάβολε! Ά μ  γ ι ’ 
αύτό ’μπαινοβγαίνουν χίλιοι δυώ ’δώ μέ
σα ! Τώρα καταλαβαίνω τ ί τρέχει καί 
δέν τρέχει... Άχρειοκάπηλος, είναι ό άφεν- 
τικός μου !  Ά μ  λέω κ’ εγώ ! Τόσοι καί
τόσοι παράδες πώς διάβολο βγαίνουνε__
καί τελωνοφύλακας νά ήταν, πάλιν τόσους 
δέν θάχε ! Κύριος οίδε ! πάλι πόσα θά ζη- 
τήση γΐά  τήν'Αθήνα, γ ια τ ’εχουν νά ποΰν 
πώς είναι καλή άντίκα  Ά  ! δέν πρέ
πει νά τήν άφήσωμ έ'τσι αύτή τή δουλειά, 
πρέπει κάτι νά βγάλωμε κ ’ έμεϊς... Έ τσι 
κ’ έ'τσι τώρα, καθώς κατήντησεν ό κόσμος, 
ποιος ’λίγο, ποιος πολύ, όλοι άχρειοκάπη- 
λοι είναι . . . Δέν πειράζει αν γίνω κ ’ ε
γώ ! Τί θά εΐπή / Έδώ καν καί κάν 
είναι μπερδεμένοι σ ’ αύταϊς τής παληο- 
δουλιαΐς, κ ’ έγώ ενα δουλικό, ενας άνθρω
πος παρά κλάσμα δηλαδή, αν πασαλει- 
φτώ ’λίγο, δέν χαλάει ό κόσμος. Καί νά 
ίδής ποϋ θά τσιμπήσω κάμποσα, μ ’ αύτή 
τήν στενοχώρια πούχει τ ’ άφεντικό... Ά -  
κοΰς, αδερφέ, νά θέλη νά τήν κλείδωση 
’ς τό υπόγειο καί νά μή φροντίζω νά τήν 
πουλήση ! Θά φοβάται, φαίνεται. Έγώ 
όμως θά τόν βοηθήσω αύτή τή φορά, γ ια 
τί, νά σοΰ ’πώ τήν αλήθεια, όξω ά π ’ όσα 
θά τσιμπήσω, τόν λυπάμαι τόν κακόμοιρο 
νά βασανίζεται έτσι! “Τστερα δέν είναι καί 
καμμιά μεγάλη δουλειά για μένα... μ ιά  
καί δυώ ’ς τόν κυρ Καρούλη, τάνγείτονα, 
κ ι ’ αύτός τά  καταφέρνει... είναι τρομερός 
’ς τήν άχρειοκαπηλεία ! Προχθές άκόμα 
’πούλησε σ ’ έναν Εγγλέζο τό τουρνούρ 
τής Κλυταιπλύστρας ! Εμπρός λοιπόν ! 
Ουτε λεπτό μή χάνουαε ! Καί τά λεπτά  
είναι χρήματα, καθώς λεν’ οί ’Εγγλέ

ζοι! (Τρέχει όπως έζεΛθη άΛΛ'επιστρέφει.) 
Έδώ ’μπορεί κανείς νά ’πή ’κείνο πουλε- 
γε προχθές τ ’αφεντικό μου : Σ ’ τήν ’Αθή
να καί χέρια κούνει! ( Τρέχει δπως ε ίίΛ θΐ).)

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ! x«'t Α Σ Π Α Σ Ι Α

ΑΣΠΑΣ. ( “HtiQ ήχονσε τάς τελευταίας 
τοϋ Τζωρτζή Λ έξεις.) Α ϊ, αΐ, ε σ ύ ,  π ο ϋ  τ ρ έ 
χ ε ι ς  έ τ σ ι  ; Τί έ μ ο υ ρ μ ο ύ ρ ι ζ ε ς  έ κ ε ϊ  ;

TZUPTZ. .’Εγώ, κυρία μου, τίποτα ! . .  

Συλλογιόμουνα μιά  παροιμία πούχα ακού
σει κ α ί....

ΑΣΠΑΣ. Αφησε τής άνοησίαις σου καί 
’πέ μου τ ί έλεγες διά τήν Ά θηνά ;

ΤΖίίΡΤΖ. ( Ιδία) Θάναι κ ι’ αύτή άνακα- 
τεμένη ’ ς τήν πούλησι, φα ίνετα ι! (Μ εγα
λοφώνως) ’Έννο}α σου, κυρία μου, μή φο
βάσαι καί γώ δέν λέω τίποτα.

ΑΣΠΑΣ. Απ’ έναντιας, νά ’πής θ έ λ ω .
ΤΖίίΡΤΖ. Μά, κ υ ρ ί α  μ ο υ   ’ξ έ ρ ε ι ς ___

τέτοια πράγματα__
ΑΣΠΑΣ. Έ γ ώ  τ ά  ’ξ ε ύ ρ ω  ό λ α . . .  μ ή  φ ο -  

β α < ? α ι . . .
ΤΖΩΡΤΖ. Ά  ! μπά ! Έγώ νά φοβηθώ ! 

Ό  άφέντης σάμπως νά φοβάται ’λίγο... 
Μά έννοια σου, κ ’ έγώ  ̂είμαι έδ ώ !...

ΑΣΠΑΣ. ( Ί δ ια )  Έδώ χωρίς άλλο κάτι 
τρέχει. (Ύ ψ η λο φ ώ νω ς)  Δέν σ ’ έννοώ κα
θόλου.

ΤΖίίΡΤΖ. Νά ! αποφάσισε ποϋ λές, κυ
ρία, νά τήν ξεκάνη, καί νά σοΰ ’πώ, είναι 
τό καλλίτερο ποϋ ’μπορεί νά γίνη, γ ια τ ί...

ΑΣΠΑΣ. (Έ ντρομος) Νά τ ή ν  ξεκάνη ; ! 
Ποιά ;

ΤΖίίΡΤΖ. Α ΐ! τώρα δέν ’ξέρεις τοϋ λό
γου σου ! . . .

ΑΣΠΑΣ. ( Πεφοβισμέτη)  Ό χ ι !
ΤΖίίΡΤΖ. Τήν αύτήν ντε... τή ν ...
ΑΣΠΑΣ.( Ά^ημονοϋσα) Μά έπΐ τέλους!..
ΤΖίίΡΤΖ. Καλέ τή ν ... . τήν άντίκα ! . . .
λ ΣΠΑΣ. ΓΙο’ά άντίκα ; Δέν σέ κατα

λαμβάνω.
ΤΖίίΡΤΖ. (Ί ό ία )  Θάχουν πολλαϊς, φαί

νεται. (Μυστηριω^ώς προς την ’Α σπασ ίαν). 
Τήν Ά θηνά  1

ΑΣΠΑΣ. ("Εντρομος) Τήν Ά θ η νά ; Τί 
λέγεις, ζώον ;

Τ Ζ α ρ . Μά τό Θεό, κυρία μου, δέν 
σέ γελάω ... Ά ν  τό κάνης πάλι τοϋ ’λόγου 
σου έ'τσι, γιά νά μή τό μαρτυρήσω, έννοϊα 
σου κ ι’ άπό μένα δέν βγένει οΰτε τσιμου
διά, έγώ μάλιστα θά κάνω τά μέρος μου 
κατά πώς πρέπει.

(  Η 'Ασπασία, μένει σΰννους.)
Ά μ ;  δέν ΰποφέρεται, λέει, πειά ! Πάει 

νά τόν καταστρέψη, κ ’ έτσ ι... Μάλιστα 
πρώτα σκε'φθηκε νά τήν κλείσνι ’ς,τό υπό
γειο ...

ΑΣΠΑΣ. ( ’Ιδ ία ) *Ω ! τό τέρας !
ΤΖαρ. Μά ύστερα, άπέφάσισε νά τήν 

ξεκάνη, κ ι ’αύτό είναι τό καλλίτερο,γιατί..
ΑΣΠΑΣ. Πώς !
Τ Ζ α ρ. Ά μ  ! βάσανο είναι νά τήν 

έχει κάνεις σπήτί του !
ΑΣΠΑΣ. Σιώπα, άθλιε !
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ΤΖίίΡΤΖ. Βλέπω, κυρία μου, πώ; Ιχεις 
ύποψίαις ’ς εμένα... δέν μέ ’ξέρεις κα λά .. 
Έγώ δέν θά πώ τίποτα, μάλιστχ θά τόν 
βοηθήσω τόν άφέντη νά τή ξεκάνη, χωρίς 
νά πάρη κανένας μυρουδιά 1

ΑΣΠΑΣ. (Σ τενάζονσα) Ά χ  ! Θεέ μου !
ΤΖίίΡΤΖ. Ά φησε σ ’ έμένα, κυρία, τήν 

ύπόθεσι κ’ εννο’ α σου... Έγώ είμαι έπιτή- 
δειος σέ τέτοια πράμματα, δέν είναι δά 
καί μεγάλη δουλειά, τό βράδυ μέ τό σκο
τάδι, μιά κ ι’ έξω !

ΑΣΠΑΣ. (Έ κ το ς εαυτήτ) Έτρελλάθης ;
ΤΖΙΙΡΤΖ. ( Ί δ ια )  Ό  λόγος είναι νά μήν 

ωφεληθώ κ ’έγώ τ ίπ ο τα ! ('ΤΓψηΑοφώνω ς )  
Όχι, κυρία μου, δέν ίτρελλάθηκα- τάχω  
μάλιστα πολύ σωστά, καί σάν’ τίμιος δοΰ- 
λος ποϋ είμαι, θέλω νά βοηθήσω σέ όλα 
τόν άφέντη μου... Κ ΐ άν μάς πιάσανε, 
μάς πιάσανε ! . . .  Ώ  ! διάβολε ! γ ιά  μιά 
παληοαντίκα νά ύποφέρη ετσι ! Νάτα !

ΑΣΠΑΣ. ’Λ ίγα τά λόγια σου, παρακαλώ!
ΤΖίίΡΤΖ. Ά  ! τώρα μάλιστα ! Πές μου 

πώς θές νά σιωπήσω κ’ έγώ ’ξέρω.
ΑΣΠΑΣ.Νά ξεκουμπισθής άπό ’δώ γλή- 

γορα !
ΤΖίίΡΤΖ. ( Ί δ ια )  Τήςκακοφάνη, φαίνε

τα ι, πώς ’ξέρω όλα τά πάντα !
ΑΣΠΑΣ. Τί μουρμουρίζεις έκεΐ ; Μή τυ

χόν μάς ’θύμωσες ;
ΤΖίίΡΤΖ. Έγώ ; τίποτα, φεύγω. ( Ί δ ια )  

Τρέχω νά ειδοποιήσω τόν κύρ Καρούλη. 
(Ε ξέρ χ ετα ι διά τοϋ βάθους.)

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
Α Σ Π Α ΣΙΑ  μο'νη.

Άνήκουστον ! Πρωτάκουστον ! Νά τε- 
κταίνεται δολοφονία κόρης έν μέση ήμέρ$ ! 
*Ω ! οί άνδρες ! Οί άνδρες ! Καί τ ί δέν 
είναι ίκανοί νά μετέλθουν!... Δολοφόνος!.. 
*Ω ! Θεέ μου ! Θεέ μ ο υ !... Ά  ! όχι ! 
Θά τόν εμποδίσω 1 Θά ματαιώσω όλα τά 
σχέδιά του καί, έν άνάγκη, θά τόν κατ
αγγείλω. Ναι, ν α ί ! Θά τόν καταγγείλω!.. 
ΤΩ ! τις νά μοί έ'λεγεν ότι ό σύζυγός μου 
θά ... Ά  ! φρίττω καί νά τά συλλογίζο
μαι ! Κακούργος ! Δολοφόνος ! *Ω ! (Π ί
πτει ΐπ ί  τίνος καθίσματος. )

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 
. Α Σ Π Α Σ ΙΑ  xat ΞΕΦ ΤΙΛΙΣΜ ΕΝ Ο Σ

ΞΕΦΤΙΑ. (Εισερχόμενος διά τής θύρα,ς 
τοϋ βάθους xat χρατών διά μ εν  τής μιας 
χειρος εν  περίστροφον, δια όέ τής έτέρας 
τήν θήχ ι,νχω ρ ίς νά ιδη τήν σύζυγόν του.) 
Διά τριάντα δραχμάς δέν είναι άσχημα.

ΑΣΠΑΣ. (Έ γειρομένη άποτόμως) Φθά
νει ! Φθάνει, κακοΰργε !

ΞΕΦΤΙΑ. (Έ ντρομος) Α ϊ ,· !
ΑΣΠΑΣ. Τά έμαθα !
ξ έ φ τ ι α . Ποιά ;
ΑΣΠΑΣ. Τά έμαθα, σοϋ λέγω, όλα,άναν

δρε !
ΞΕΦΤΙΑ- Μά τΐ διάβολο σ ’ επιασε ;
ΑΣΠΑΣ. Ίδέτε τόλμην ! Δέν ήξεύρει τ ί

ποτε !
ΞΕΦΤΙΑ. Πώς δέν ’ξέρω! ’Ξέρω καί πα-



Ο ΛΟΡΔΟΣ ΓΡΑΜΒΙΛΑ
( '0  άποθανων άρχηγός τον φιΛε.Ιευθέρον κόμματος έν Άγ.γΛίη,



Ο Θ Ω Ν  Σ Ω Ν Ι Ε Ρ Ο Σ
Ό άποθανών άρχίατρος τοϋ Βαόιλικοϋ Ναυτικού
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ραξέρω ! ’Ξέρω πώς είσάι τρελλή !
ΑΣΠΑΣ. Ναι, είμαι τρελλή, άλλά γνω

ρίζω τους σκοπούς σου, γνωρίζω τί σκο
πεύεις νά πράξης καί δέν θά σε άφήσω νά 
κάμϊΐς οΰτε βήμα. Οΰτε βήμα, ήκουσες ;

ΞΕΦΤΙΑ. *Ω δυστυχία ! Ά λ λ η  θεοπά
λαβη ’ξεφύτρωσε !

ΑΣΓ1ΑΣ. Θεοπάλαβη ! Τρελλή Ι.,.Λέγε, 
κακούργε ! Ά λ λ ’ έγώ, δχι ! . . .  Δέν θά λά
βω καθόλου ύ π ’ οψιν οτι είσαι σύζυγός μου.

ΞΕΦΤΙΑ. (Ζ ητών τον Τζωρτζήν.) Ε κεί
νο πάλιν τό κούτσουρο τ ί έ'γεινε ;

•ΑΣΠΑΣ. Καί μέ κούτσουρο, αί ; Δέν 
σέ φθάνει τό ρεβόλβερ; Ά  ! οΰτε σκυλί νά 
ή το ! (Π.Ιησιάζουσα πρός τον σύζυγόν της) 
Μπόγια ! . . .

ΞΕΦΤΙΑ. Δυστυχία μου ! Δέν μέ έφθα- 
νεν ή μιά, έχομε κ ΐ’ άλλη τώρα !

ΑΣΠΑΣ. Τί κ ’ έμενα ; ! Ά  ! μ ’ αυτό 
είναι παρά πολύ !

ξ έ φ τ ι α . Κυρία ! . . .
ΑΣΠΑ2. ('Α πομακρυνόμενη). Μη ! μη ! 

Θά φωνάξω !
ΞΕΦΤΙΑ. Γυναίκα ! . . .
ΑΣΠΑΣ. ( ' Ως ά νω .)  Θά φωνάξω, σου 

λέω !
ξ έ φ τ ι α . Μπά ! ποΰ ν ά  σκάσ/ις έ π ί  τ έ 

λους! Γυναίκα, έλα ’ς τόν νοΰν σου !
ΑΣΠΑΣ. "Οχι ! Δέν έρχομαι.
ΞΕΦΤΙΑ. (Κ α λ ώ ν )  Τζωρτζη ! Τζωρτζη!
ΑΣΠΑΣ. (Περι(pρovητικώςJ Δειλέ ! Ά 

νανδρε ! Δύω κατά μιας !
ΞΕΦΤΙΑ. Γυναίκα, μοΰ παραφορτώθιρς !
ΑΣΠΑΣ. Τώρα βλέπεις ! (Έ ξερχομένη  

διά τής προς άριστερά θύρας.) Θά λάβω  
όλα τά κατάλληλα μέτρα !

ΞΕΦΤΙΑ. Πήγαινε ’ς τό διάβολο !

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ 
ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΣ *«0™ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

χαι ΚΑΡΟΥΛΗΣ
ΞΕΦΤΙΑ. Κατάρα ! Αυξάνονται κα ίπλη- 

θύνονται οί τρελλοί ’ς τό σπήτι μου ! Πλού
σια τά έλέη σου ! Φοβούμαι μήπως πάθω 
κ ’ έγώ, κ ’ ύστερα άλλοίμονον ! Θεός φυ- 
λάξοι !

(Β α ίνε ι καί χάθηται παρά τω γραψείω 
του. Εύθ'ος άμέσως φαίνονται εις τήν θΰ- 
ραν ό Τζωρτζής καί ό Καρούλης εις 8ν 
ό πρά>Γ(Κ δεικνύει όιά τοϋ δακτύλου τον 
Ξεφτ ιλισμενον) .

TZUPTZ. (Τ ώ  Καρούλη) Νάτος ! Πηγαί
νετε καί σας περιμένω έξω. ( ’Αναχωρεί).

ΚΑΡΟ ι  λ .  (Προχωρων χαι χαιρετών) 
Φίλτατε κύριε Ξεφτιλισμένε...

ΞΕΦΤΙΑ. *Ω ! Τόν κύριον Καρούλην.....
ΚΑΡΟΥΛ. Μήπως σάς ένοχλώ ;
ΞΕΦΤΙΑ. Ά  ! μπά, δχι. ( Ί ^ ία ) .  Ηύρε 

κ ι’ αύτός τήν ώρα νάρθΥ). ( Ί ψ η λ ο φ · )  Κ α- 
θήστε. (Αείλ,νύει αύτώ κάθισμα).

ΚΑΡΟΥΑ. Ευχαριστώ. (Κ άθητα ι) Ά ν  
έχετε έργασίαν, περνώ άλλοτε, άν καί ή 
ύπόθεσις δι* τήν όποιαν έρχομαι είναι 
επείγουσα.

ΞΕΦΤΙΑ. Είμαι δλως είς  τ ή ν  διάθεσίν 
σας.

ΚΑΡΟΥΛ. Ευχαριστώ. Ή ύπόθεσις περί 
ής πρόκειται είναι σοβαρά.

ΞΕΦΤΙΑ. Σάς άκούω.
ΚΑΡΟΥΛ. 'Οσάκις, φίλε μου, μοί έδόθη 

πεοίστασις, έσπευσα πάντοτε νά φανώ 
χρήσιμος πρός όσους γνωρίζω καί δέν γνω 
ρίζω.

ΞΕΦΤΙΑ. Ή καλωσύνη σας ! ( ί δ ι α )  Ρΰ- 
σον ήμας άπό τοϋ πο'-ηροΰ !

ΚΑΡΟΥΛ. Ήλθεν ήδη καί ή σειρά σας.
ΞΕΦΤΙΑ. (Έ κπ λη κτο ς). Ή σειρά μου ;
ΚΑΡΟΥΛ. Μάλιστα. 'Εμαθα τήν στενο

χώριαν σας ή όπάία...
ΞΕΦΤΙΑ. (  Ε πί μάλλον και μ ά λλο ν  εκ 

πληττόμενος.) Την στενοχώριαν μου ; Δέν 
σάς έννοώ.

ΚΑΡΟΥΛ, θ ά  μέ έννοήσητε. ( Ί δ ια )  Κα
λόν είναι νά έλθω άμέσως είς τό προκείμε- 
νον. (Μυσττ,ριωδώς πρός τον Ξεφτιλισ/ιέ- 
νο ν ) . Διά τήν Ά θηνά πρόκειται.

ΞΕΦΤΙΑ. Ά  !
ΚΑΡΟΥΑ. Έκπλήττεσθε ;
ΞΕΦΤΙΑ. Μ ά...
ΚΑΡΟΥΛ. Μείνατε ήσυχος. Θά πέσν) σέ 

χέρια καθώς πρέπει.
ΞΕΦΤΙΑ. Άστειεύεσθε ;
ΚΑΡΟΥΛ. Καθόλου, φίλε μου, καθόλου.
ΞΕΦΤΙΑ. Ά  ! μά δέν^ζητώ καλλίτερον.
ΚΑΡΟΥΛ. Λαμπρά.
ΞΕΦΤΙΑ. (Μ ειδ ι& ν) Καί ποιος είναι ί -  

κεϊνος ό όποιος έχει τό θάρρος νά ...
ΚΑΡΟΥΑ. Δέν μαντεύετε ;
ΞΕΦΤΙΑ. Νά μαντεύσω ; Αδύνατον ! 

( Ίδ ια )  Κανένας φαρμακωμένος γ’ά παν- 
δρείά θά είναι χωρίς άλλο !

ΚΑΡΟΓΛ. Τότε θά μοΰ έπιτρέψητε νά σας 
τόν παρουσιάσω.

ΞΕΦΤΙΑ. Ευχαρίστως, όπόταν θέλετε.
ΚΑΡΟΥΛ. Άμέσως τώρα. {'Εγειρόμενος). 

Έγώ ό ϊδιος, άν δέν μ’ ευρίσκετε άκα- 
τάλληλον.

ΞΕΦΤΙΑ. Ακατάλληλον ; Καλέ τί λέτε ! 
Ή Θεία πρόνοια σάς στέλλει.

ΚΑΡΟΥΑ. ( Ί δ ια )  Μάλλον ό Τζωρτζής !
ΞΕΦΤΙΑ, ( ίδ ια )  Ό  κακομοίρης, δέν θά 

έχν), φαίνεται, ιδέαν τοΰ πράγματος !
ΚΑΡΟΥΑ. ‘Όσον δ ’άφορδ: τήν έχεμύθειαν 

μείνατε ήσυχος.
ΞΕΦΤΙΑ. (Ά π ο ρ ω ν)  Τήν εχεμύθειαν ;
ΚΑΡΟΥΑ. Βέβαια.
ΞΕΦΤΙΑ. Ά  ! έμένα δέν μέ πειράζει κα

θόλου. (Ί δ ια )  Αλλόκοτος ιδέα αΰτή π ά λ ι! 
Μά νά σοδ ’πω, έχει καί δίκαιον !

ΚΑΡΟΥΑ. Δέν σάς πειράζει ;  (Ί δ ια )  Θά 
θέλτ), φαίνεται, νά μέ άρμέξϊ) γιά καλά !

ΞΕΦΤΙΑ. Βεβαίως δχι. Ά ν  πάλιν, σείς, 
θέλετε νά κρατήσετε τό πράγμα μυστικόν, 
τό κρατώ κ ’ έγώ.

κ α ρ ο υ λ .  Μά βέβαια, έτσι πρέπει νά 
γίνν).

ΞΕΦΤΙΑ. Σύμφωνος.
ΚΑΡΟΥΛ. Καί δέν μοΰ λέτε, σάς παρα

καλώ, είναι αβλαβής ;
ΞΕΦΤΙΑ. (Ί δ ια ) .  Τί είδους έρώτησις εί

ναι αΰτή π άλι; ('Ύ ψηλοφ .) 'Ως πρός αύτό,

σάς εγγυώμαι... ό χρόνος δέν έπέδρασε 
καθόλου έπ’ αυτής.

ΚΑΡΟΥΛ. Περίφημα ! Κα.ί πώς διεσώθη ;
ΞΕΦΤΙΑ. Ή καλή διατήοησις, φίλε μου.
ΚΑΡΟΥΑ. Περίεργον! Ό σας έχω ΐδεϊ μέ

χρι τοΰδε, σχεδόν όλαι ήσαν ήκρωτηρια- 
σμέναι.

ΞΕΦΤΙΑ. (’Έ κπληκτος) Ήκρωτηριασμέ- 
ναι ;

ΚΑΡΟΥΛ. Μάλιστα, είς τήν μίαν έλειπε 
τό ένα, είς τήν άλλην έλειπε τό άλλο.......

ΞΕΦΤΙΑ. Καλέ τί λέτε !
ΚΑΡΟΥΑ. Σάς βεβαιώ. Έν τούτοις, εύ- 

ρέθησαν κάτι Εγγλέζοι καί τής ’πήραν.
ΞΕΦΤΙΑ. Ά ς  είν ’ καλά οί άνθρωποι ! 

Ψυχικά έκαμαν.
ΚΑΡΟΥ’Λ .  Καιρός νομίζω νά ελθωμεν καί 

είς τό λεπτότερον ζήτημα.
ΞΕΦΤΙΑ. Τό ποιον ;
ΚΑΡΟΥΛ. Διάβολε ! Τήν τιμήν.
ΞΕΦΤΙΑ. Ά  ! Ά  1 φίλε μου, θά μοΰ 

έπιτρίψητε να σάς παρατηρήσω, ότι ή τι- 
μιότης είναι τά μόνον χαρακτηριστικόν τής  
οίκογενείας μου.

ΚΑΡΟΥΑ. Δέν αμφιβάλλω.
ΞΕΦΤΙΑ. Έν τούτοις, ή έρώτησις σας..
ΚΑΡΟΥΑ. Ή έρώτησις μου παρεξηγήθη 

ολως διολου... Λέγων τιμήν, ήνόουν τήν 
ύλικήν το ιαύτην... τοΰτέστι τή ν... τή ν ...

ΞΕΦΤΙΑ. Ά  ·! Ά  ! Τ ήν... τήν προίκα, 
θέλετε νά είπήτε.

ΚΑΡΟΥΛ. "Οπως θέλετε όνομάσατέ την, 
μοΰ είναι άδιάφορον.

ΞΕΦΤΙΑ. Τί νά σάς ’πώ, φίλε μου, με
γάλα πράγματα δέν έχει.

ΚΑΡΟΥΛ. (Ίδ ια )  Τόσω τό καλλίτερον ί  
(Γεγωνυία) Κ αι 'ώς πόσα πάνω κάτω ;

ΞΕΦΤΙΑ. (Κ ατ’ Ιδίαν) Κάνένας παραδό
πιστος θά είναι, άφεύκτως ! Ά μ  ! βέβαια, 
νά θέλη νά πάργι μ ιά ... (Γεγωνυία) Έ ως 
είκοσι χιλιάδες φράγκα.

ΚΑΡΟΥΛ. Οΰτε πολλά, οΰτε ’λ ίγα . Κ αί 
δέν μοΰ λέτε, τήν έχετε πρό πολλοΰ καιροΰ;

ΞΕΦΤΙΑ. Ά πό τόν καιρόν τοΰ γάμουμου.
ΚΑΡΟΥΛ. Άπό τόν καιρόν τοΰ γάμουσας;
ΞΕΦΤΙΑ. Μ άλιστα. >
ΚΑΡΟΥΛ. Καί πώς δέν τήν έδώσατε εκ- 

τοτε ;
ΞΕΦΤΙΛ. Δέν εύρέθη τά κατάλληλον πρό- 

σωπον ή μάλλον δέν έπαρουσιάσθη, καθό
τι, βλέπετε, ολίγοι είναι οί έχοντες κλί- 
σιν πρός τάς άρχαιότητας, ούτως είπεϊν, 
καί μή πρός κακοφανισμόν σας...

ΚΑΡΟΥΛ. Ά ! μπά ! Τουναντίον, φίλε 
μου. Αυτό μέ τιμά, καθότι δ ι’ αύτών γνω
ρίζεις τις περισσότερον, ώς λέγουσι, τόν 
παλαιόν άνθρωπον.

ΞΕΦΤΙΑ. Περί όρέξεως οΰδείς λόγος.
ΚΑΡΟΥΑ. Ά ! βέβαια... Κ αί πότε, σάς 

παρακαλώ, ήμπορώ νά τήν ΐδω ; Τήν 
έχετε πρόχειρον ;

ΞΕΦΤΙΛ. Όπόταν θέλετε... Καί σήμε
ρον, άν ευκαιρείτε.

ΚΑΡΟΥΛ. Α ϊ, τώρα ποΰ είμαι εδώ.
ξ έ φ τ ι α . Ευχαρίστως. ΙΙεριμείνατε όλί-
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γον. ( 'Εξέρχεται διά τής πρό ς τά δεξιά  
θύρας).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
Κ ΑΡΟ ΤΛΗ Σ μο^ο;, ε’ξετάζων xa περίστροφα τά 
όηοΤα άοήχεν Ιπ’ι τοΰ γραφείου του ό Ξ-ιφτιλισμένος.

'Η δουλειά. μοΰ φαίνεται, ολίγον ’μπερ
δεμένη. Νά ένδώση τόσον ευκόλως καί 
εις τόσον μ?κραν τιμήν, όέν είναι καλή 
δουλειά. “Ενα άγαλμα, καλόν, τή ς ’Αθήνας 
κοστίζει πολλά, καί αυτός μόλις είκοσι χι
λιάδας δραχμάς έζήτησε... Τί νά υποθέ
σω κ’ έγώ δέν ’ξεοω. ( Η 'Ασπασία φαώε- 
νεται είς τήν θύραν τι ΰ βάθους). Όπως 
όμως καί άν 1/Υ) το πράγμα, αύτός θέλει 
νά τήν ζεκάν-/) κ ’ έγώ θά τόν βοηθήσω.

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ 
Κ Α ΡΟ ΤΛ Η Σ χαι ΑΣΠΑΣΙΑ

ΑΣΠ. (Φορεί π ίλο ν . Προχωρούσα μα
νιώδης). Ό χι, δέν θα τήν ξεκάνετε, κύ
ριοι! Έχετε, σείς, ρεβόλβερ μά έχω κ’έγώ! 
( ’Ε ξάγει περίστροψον.)

ΚΑΡΟΓΛ. [Ε κπληκτος] Κυρία !
ΑΣΠ. Άνεκαλύφθητε, άθλιοι ! Η Α 

στυνομία όσον οΰπω θά είναι έδώ.
ΚΑΡΟΓΛ. Πρός Θεοΰ, Κυρία !. . .
ΑΣ1Ι. Είναι αίμά μου, άκοΰτε, αίμά  

μου, καί δέν θά επιτρέψω ποτέ και δ ι’ οίον- 
δήποτε λόγον ..

ΚΑΡΟΓΛ. ( 'Id ία) Προΐκά της θά είναι 
φαίνεται. ("?<[τηλοφ.) Ό  σύζυγος σας, κυ
ρία μου...

ΑΣΠ. Ό Σύζυγός μου, ναι, ό άθλιος.. 
’Αλλά, σείς κύριε, τί συμφέρον έχετε ;

ΚΑΡΟΓΛ. Έ γώ ;
ΑΣΠ. Ναι, σείς.
ΚΑΡΟ ΓΛ. Χρηματικόν, κυρία μου.,.Α ύ- 

το είναι το επάγγελμά μου.
ΑΣΠΑΣ. (*Εκπληκτος) Τά επάγγελμά

σας ; ! Ώραΐον έπαγγελμα εχετε ! Ά λ λ ’ 
αύτή θά είναι ή τελευταία άποπειρά σας, 
μάθετε το .,.Έ ντος ολίγου ή δικαιοσύνη..

ΚΑΡΟΓΛ. Μά δέν συλλογίζεσθε τόν σύζυ
γόν σας ;

ΑΣΠΑΣ. Καθόλου ! Δέν θέλω σύζυγον 
δολοφόνον !

ΚΑΡΟΓΑ. Δολοφόνον ! ;
ΑΣ1Ι. Ναι, μάλιστα ’ ή μήπως κάμνε- 

τε πώς δέν ήξεύρετε τίποτε ;
ΚΑΡΟΓΛ. Έ γ ώ  π ρ ά γ μ α τ ι  δ έ ν  ή ξ ε ύ ο ω  

τ ί π ο τ ε  κ α ί  έ π ι τ ρ ε ψ α τ έ  μ ο υ  ν α . . .

Α Σ Ι Ι Α Σ . Κ ά τ ω  τ ό  π ρ ο σ ω π ε ΐ ο ν ,  κ ύ ρ ι ε  σ υ ν 
έ ν ο χ έ  ! . . .

ΚΑΡΟ ΓΑ. Συνένοχος έγώ ;
ΑΣΙΙΑΣ. Ναι, σ ε ί ς .  Καί άπόδειξις είναι 

τό ρεβόλβερ ποΟ κρατείτε...
ΚΑΡΟΓΑ. (Κ αθ’ εαυτόν.) Χωρίς άλλο 

τρελλή είναι ! (Γεγωνυία) Κυρία μου. δέν 
σας έννοώ.

ΑΣΙΙΑΣ. Δέν- μέ εννοείτε, αϊ ;
ΚΑΡΟΓΑ. Ό χι / Καί άπόδειξις είναι ότι 

φεύγω. (Κ ινείται δπως άναχωρήση).
ΑΣΠΑΣ. (Παρεμβαίνουσα μεταξύ τοϋ ϊ  α -  

ρούλη καί τής θύρας τον βάθους.) Πώ- ! 
Ούτε βήμα δέν θά κάμετε ! (Τόν κρατεί

ά π ό  τής γειρός. Ταΰτοχρόνως έκ τής προς 
τά δεξιά θύρας εισέρχονται ό Ξεφτιλισμένος 
f/ετά τής ’Α θήνας.)

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
ΑΘΗΝΑ, ΞΕΦ ΤΙΛΙΣΜ ΕΝ Ο Σ 

xa\ ο! προλαβόντες.
ΑΘΗΝΑ (Βλέπονσα δτι ή ’Ασπασία κρα

τεί ιόν Καρού ίη ν). Ά  ! Ά  ! δέν τά  θέλω 
’γώ αύτά ! Γάμοι διά τής βίας δέν μ ’ α
ρέσουν... Ά ν  θέλγ) μέ το καλό, καλά, 
άλλοιώς...

ΞΕΦΤΙ Λ. Καλέ τί σ υ μ β α ί ν ε ι  ε δ ώ :
ΚΑΡΟΓΑ. Βρέάδερφέ, ή γυναΐκά σου δέν 

είναι ’ς τά  καλά της.
ΑΘΗΝΑ (Τή ’Α σπασία). Άφησε τόν κύ

ριον. Α σπασία. Δέν είναι ανάγκη νά τόν 
βιάζης. (Κ αθ' έαντήν) Ά χ  ! τί εύμορφος 
ποΰ είναι ! Μά πάλι νά τόν πάρω διά τής 
βίας, ’μπορεί νά μοϋ άκυρώσουν -ιόν γά
μο καί μείνω ζωντοχήρα σέ τέτοια ήλικία!. 
(Τή ’Ασπασία). Μά Α σπασία, μή τόν 
στενοχωρεϊς τόν κύριον... δέν θέλω I

ΑΣΠ. (Τή Ά θη νά .) Ά  / δυστυχή, σύ 
είσαι τό θΰμα καί θέλεις νά τόν ΰπερασπι- 
σθης!

ΑΘΗΝΑ. Δέν είμαι, μήτε ή πρώτη μήτε 
ή τελευταία. Αύτά εχει ό γάμος !

ΚΑΡΟΓΑ. ("Οστις καθ' δλον το ανωτέρω 
διάστημα προσεπάθει ν ' απαλλαγή τής 
’Α σπασίας). Μά φρενοκομεϊον είναι εδώ 
μέσα ! ( ’Απ^σπάται τών χειρών τής 'Ασπα
σίας).

ΑΣΠΑΣ. (Τή ’Αθήνα) Άπό δώ, Α θ ή 
να, άπό ’δώ. Κρύψου !

ΑΘΗΝΑ (Ά π λο ϊχ ώ ς). Έ ννοια σου, καί 
δέν τους φοβούμαι γ ώ  τούς άνδρας !

ΞΕ Φ Τ Ι Λ . ( Ιδία) Φυσικά / οι άνδρες πρέ
πει νά φοβούνται ’σενα !

( Ο Καρούλης θέλει νά ψύγη)
ΞΕΦΤΙΑ. Τώρα φεύγεις καί σύ, χριστια

νέ, στασου λίγο.
ΚΑΡΟΓΑ. Τί νά σταθώ, αδελφέ, ποϋ θά 

μέ πάρουν καί μενα γ ιά  τρελλόν /
ΑΣΠΑΣ. Νομίζετε ότι θά διαφύγετε δ ι’ 

αύτοΰ τοϋ τρόπου. Έ ννοια σας καί ή δι
καιοσύνη εβαλλε πλέον γνώσι. Ό λοι τόν 
τρελλόν προσποιούνται μ ά ...

ΚΑΡΟΓΑ. Μόνον τοϋ ’λόγου σου, κυρία 
μου, δέν τόν προσποιείσαι, είσαι πραγμα
τική τρελλή.

ΑΘΗΝΑ. (Κ αθ' έαυτήν.) Τί αυθάδης ποϋ 
είναι / Ά λλά  δέν πειράζει, σάν τόν πάρω 
’γώ τόν διορθώνω /

ΞΕΦΤΙΑ. (Τω Καρούλι/). Φίλε μου, έχεις 
δίκαιον, μά άκουσε καί ’μένα.

ΚΑΡΟ ΓΑ. Δέν άκουω τίποτα, ή τρέλλα 
είναι κολλητική, καί δυστυχώς δέν είμαι 
’μπολιασμένο; /

ΞΕΦΤΙΑ. Πολύ σωστά, μά κύτταξε ’δώ. 
(Αεικνύων αύτώ τήν Ά θη νά .)  'Η περί ής 
ό λόγος. (Τή Α σπ α σ ία ). Τραβήξου σϋ από 
κεϊ.

ΚΑΡΟΓΛ. Δηλαδή ;
ΑΣΠ. (Τή Ά θηνά  ήτις θέλει νά προ- 

χωρήση). Καλέ, φεϋγ’ άπό ’κεϊ, Άθηνά !
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ΑΘΗΝΑ (Tr, ’Ασπασία). Έλα ντέ καί 
σύ, ποϋ δέν θές νά μέ ίδής αποκαταστη
μένη. Ζηλιάρα / (Τ ω  Κηρούλη.) Καλέ κύ
ριε, είμαι ή ανηστή σας.

Κ Α Ρ Ο Γ Λ .  Η μνηστή μου !  (Σταυροκο- 
πού/ιενος). Μνήσθη-.ί μου, Κύριε / Ά λ λ η  
τρελλή /

ΞΕΦΤΙΑ. Μά. φίλε μου, έλησμόνησες;.. 
ΚΑΡΟΓΛ. Τί ; Μήπως καί τοϋ ’λόγου 

σου. . Ώ  Θεέ μου / Ά ν  δέν τά χάσω σή
μερα, δέν θά τά χάσω ποτε' /..

ΑΘΗΝΑ. Καλέ κουνηθήτε άπό τόν τόπον 
σας /

ΚΑΡΟΓΛ. (7η  Ά θηνίζ). Ξεφορτώσου με 
και σύ άπό ’δώ !

ΑΘΗΝΑ. Καλέ κύριε, είμαι εκείνη τής ό
ποιας έζητήσατε τήν χεΐρα πρό ολίγου.

ΚΑΡΟΓΛ. Ά ϊντε  ’ς τό καλό, κυρά μου, 
νάχης καλή ψυχή /

ΑΘΗΝΑ. Ά  / μα είσαι παρά πολύ αυθά
δη:. Τό ξέρεις ή όχι ;

ΞΕΦΤΙ Λ . ( Tfi Ά θη να , ώργισμένος). Πή
γαινε λοιπόν ’ς τόν διάβολο/... Πάντα 
χαλάς της δουλειαΐς μου J (Γώ Καρούλη) 
Γιά ’πε μου, φίλε μου, νά μέ περιπαίξης 
ήλθες έδώ ή . ..

ΚΑΡΟΓΛ. Δέν σ ’ έννοώ καθόλου.
ΑΣΠ. (Λ ατ' ιδ ία ν). Κάμνουν τόν άγνώ- 

ριστον οί δήμιοι /
ΞΕΦΤΙ Λ .  (Τω Καρούλη). Δέν μοϋ έζήτη- 

σες πρό ολίγου τήν γυναικαδέλφην μου ; 
Κ Α Ρ Ο Γ Λ .Τήν γυναικαδέλφην σου·;Έγώ;/ 
ΞΕΦΤΙ Λ .  Πρόσεξε καλά !
ΚΑΡΟΓΛ. Τί νά προσέξω, φίλε μ ο υ .... 

ποΰ έδώ μέσα είσθε όλοι θεοπάλαβοι / 
ΞΕΦΤΙ Λ . Ά  / μ ’ αύτό είναι παρά πολύ ! 
( Όρρά κατά τοϋ Καρούλη, δτε είσερ- 

χεται τρέχων ό Τζωρτζής).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΤΖΩΡ'ΓΖΗΣ χαι οι άνωτε'ρω.

ΤΖΙΙΡΤΖ. Σταθήτεγιχ τ ’δνομα τοϋ Θεοΰ/ 
Ά χ  / άφεντικα μου, άρχήστέ μου καί δό- 
στε μου όσαις βαστ^ ή ψυχή σας / Το κε
φάλι τό ’δικό μου θέλει σπάσιμο... Ε λάτε, 
μή καθοστε, δόστεμου άλύπητα ... ή καλ
λίτερα λυπηθήτέ με, τόν φτωχό, καί συγ- 
χωρατέ με καί ό Θεός σχωρέσοι σας /

(ΓΙάντες fifvovv εκστατικοί.) 
ΚΑΡΟΓΛ. Άλλος πάλιν τοϋτος !  Μπρε’, 

μή κατά λάθος μπήκα σέ κανένα Φρενο- 
κομεΐον /

ΞΕΦΤΙΑ. Βρέ, τί ψάλλεις, σύ, αύτοΰ ; 
ΤΖίίΡΤΖ. Ά χ/  αφεντικό μου, έγώ είμαι 

ή αιτία όλης αυτής τής φασαρίας... Μά 
δέν τώθελα ό καϋμένος. Παραπήρα / 

ΞΕΦΤΙΑ. Εξηγήσου γλήγορα.
TZUP. Ένόμισα ό κακομοίρης, ποΰ σάν 

σ ’ ακόυσα πρωτήτερα νά ’μιλης γιά τήν
κυρά Άθηνά, πώς είχες κάποιο άρχαΐο__

ΑΘΗΝΑ. Ζώον ! · „
Τ Ζ ί ΐΡ . .. .  καί ήθελες νά τό ξεκάνης / 
ΑΣΠ. Πώς; πώς/
Τ Ζ ϋ Ρ .  Καί έτρεξα καί ειδοποίησα τήν 

αφεντιά του άπό ’δώ ... (Αεικνύων τον



Καρούλην) ποΰ είναι μάννα 'ς αΰταϊς τής 
παληοδουλειαϊς !

ΚΑΡΟΥ Λ. ’Λ ίγα τά  λόγια σου, παρα
καλώ J

TZUP. ’Έ λα ντέ / Καί έπειδή είσαι ά- 
χρειοκάπηλος, δέν θά ’πή πώς είσαι καί 
σύ αχρείος. Μόνον τα αγάλματα ποΰ που
λάς είναι αχρεία, ηγουν χωρίς φύλλο της 
συκιάς καί μέ τό συμπάθειο!

ΞΕΦΤΙΑ. (Γελών χαι αποτεινόμενος προς 
την ’ Α θήναν.) Ύ ι βλέπεις τί τραβούμε για 
τήν αφεντιά σου ;

ΑΣΠ. (Μ ειλίχια)c). Έ λα, πάψε τώρα.
ΞΕΦΤΙΛ. (TV) ’ Ασπαοία) Ά μ  !  του λό

γου σου πάλι /
ΑΣΠ. Έ γώ είναι ποΰ τήν έπαθα χειρό

τερα !
ΞΕΦΤΙΑ. (Τώ Καρού.//)). Συγγνώμην, 

φίλε μου, άλλά...
ΚΑΡΟΥΛ. Περαστικά, τί νά γίντρ /
ΑΘΗΝΑ. Ώ ραϊα νά σάς ’πώ, νά περι

παίζεται έτσι. ενα άθώον πλάσμα σαν κ ’ 
έμενα /

TZUP. (Ίό ια ) Τί λόγος !
ΑΣΠ. (Λαμόάνουσα τά επί της τραπΐζης 

περίστροφα). Μά, τά ρεβόλβερ αΰτα τί 
χρειάζονται.

TZ.UP. Είναι τό αμανάτι τοΰ κυρ λο
χαγού /

ΑΘΗΝΛ. (θί.Ιυυσα νάόρ:τάση τά περίστρο
φα άποτώνχειρώ ν τής Α σπασ ίας.) Δός μού 
τα  γλήγωρα έδώ !

ΑΣΠ (Άπομακρύνονσα τ?)ν Α θήναν.) 
Μή, γ ν ά τ ’όνομα τοΰ Θεοΰ !  Τί θέλεις νά 
κάνγις ; /

ΑΘΗΝΑ. (Αειχννονσχ τον Τζωρτζήν.) 
Θέλω νά τά σπάσω ’ς τό κεφάλι αύτουνοΰ, 
ποΰ είναι ή αίτια  όλης αυτής τής φασα
ρίας.

ΤΖίϊΡ. Κτύπα με, κυρά μου, μά τό 
νοΰ σου, μή πάρουν φωτ)ά, κϊ ’ ακουστή... 
’ς τή γειτονε>ά τό τ ί έγεινε δώ μέσα /

ΞΕΦΤΙΑ. Έ λα , ήσύχασε, Άθηνά, κ’ 
έγώ θά φροντίσω νά σέ άποκαταστήσω.

ΑΘΙ1ΝΑ. Αΰτή ή δουλειά πρέπει νά τε- 
λειώστ) τώρα. ποΰ είμαι ’ς τά άνθος τής 
ήλικίας μου, άλλοιώς σάν περάσω τα  
τριάντα/... (Τω Καρούλι7)· Τί λές καί 
τοΰ λόγου σου ;

ΚΑΡΟΥΑ. Έγώ ;
ΑΘΗΝΑ. Ναι.
ΚΑΡΟΥΛ. Έ γώ λυποΰμαι ποΰ δέν είσαι 

άπό μάρμαρο /
ΑΘΗΝΑ. (Φεύγουσα). Νά χαθής / 

Τ Ε Λ ΟΣ

Nik . I. Λ αςκαρης

ΣΗΜ. Ή «πό σχην?); 8ι3ασχαλΐα αναγορεύεται 
ανευ γραπτής άδείβς τοΰ γράψαντος .

Ο Ν Ε Ι Ρ Α  Τ Ρ Ε Λ Λ Α

Είναι φοραίς ποΰ ό δύότιχος dk κράζω , 
Στή μοναξιά ’ς τήν άφωνη (5ιγή.
Κι’ είνα ι φοραίς ’ποΰ άθέλητα τρομάζω, 
Μήπως προβαίνεις, ’ΰάν ροδίζ’ ή αύγή.

"Αλλαις φοραίς τή θάλα<ι<?α κυττάζω , 
'Αχνός μέ τή  δική Οου (ίυλλογή.
Καί πώς θ’ άνοιξή Λλλαις φοραϊς λογιάζω, 
'Ω<3άν τό κρίνο, νά ϋέ §γάλχι ή γη.

Τοϋ κάκου ε ίν ’ όλ’ άπάτη όλογυρά μου. 
Και θάλα(Μα, κα ίγή , καί ούρανός,
"Ολα γελούν κρυφά ’ς τή  δύότιχιά μου.

Γελάς και ϋ ν , καί <}ιωπιλή διαβαίνεις, 
Σάν νά μοΰ λέει ό όφθαλμός όου ό γαλανός, 
“ ’Απ’ δνειρα τρελ^ά, τ ί περιμένεις;,, 

ΖάχυνΟο: .·
Δ. ί. Μαργαρης 

ΑΛΦΟΝΣΟΥ δΩΔΕ

ΝΟΤΜΛΣ ΡΟΤΜΕΣΤΑΝ
(συνίχβια)

Είσήλθεν αύθις εις τά Γραφειον. άλλά 
δέν ήδυνήθη νά άρχίσγ) τήν έργασίαν του. 
Ήδη όμως οΰχί ύπνος ά λλ ’ άλλη αιτία
παρελυε τόν κάλαμόν του  ή έν τω γει-
τονικώ δωματίω .παρουσία τής ’Αλίκης 
Βασσελερύ. Ά ραγε εΰρίσκετο είσέτι έκεϊ ; 
"Οπως βεβαιωθή, ήμιάνοιξε τήν θύραν 
καί δέν έτόλμησε πλέον νά τήν κλείση, 
φοβούμενος μή διαταράξγ) τόν γλυκύτα- 
τον τής άοιδοΰ ύπνον, έν μεγάλη έξη- 
πλωμένης άφοοντισία, μέ λελυμένην τήν 
κόμην καί οΰ μικράν έν τί) ένδυαασία α τα 
ξίαν.

—  Λοιπόν Νουμά... Εντός τοΰ δω
ματίου τοΰ Βαγιάρ. Τί διάβολο !. . .

Εστράφη άποτόμως, ώσεΐ αΰτός εαυ
τόν ώς̂  κακοΰργον άπο τοΰ τραχήλου συν
έλαβε. καί διά τής Βίας έκάθισε πρό της 
τραπεζης, μέ τήν κεφαλήν μεταξύ τών 
χειρών, φραττων οφθαλμούς καί ώτα, 
όπως μάλλον άφοσιωθή εις τήν σύνταξιν 
τοΰ λόγου, έπαναλαμβάνων τήν τελε^- 
ταίαν φοάσιν, είς ήν είχε σταματήσει, άλ
λά μάτην πειρώμενος νά προσθέστ, λέξιν.

ΤΙ αντηχούσα έςωθεν καταιγίς τάν ή- 
νώχλει. Δυστυχή υπουργέ ! Μάτην ήθέ- 
λησε νά συνέχιση τόν λόγον του, άνακα- 
λών είς τήν μνήμην του τάν ίπκότην Β α
γιάρ, τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν, τήν θρη
σκείαν, τάν έπαρχον τοΰ Σαμπερύ κλπ. 
Έ πί τέλους ήναγκάσθη νά είσχωρήση αύ
θις είς τόν κοιτώνα τοΰ Βαγιάρ, καί τήν 
φοράν ταύτην τόσω έγγύς τής κοιμωμέ- 
νης, ώστε ήκουε τήν έλαφοάν άναπνοήν 
της, ήγγιζε διά.τών δακτύλων του τά πα
ραπετάσματα, τά  περικλείοντα τάν προ
κλητικόν έκεϊνον ύπνον, τά έν τή σκια 
μαργαριτώόες φαινόμενον έκεϊνο σώμα...

Καί ήδη άκόμη είς τήν άκμήν τοΰ πει
ρασμού έπάλαιε καθ' έαυτοΰ, καί ήδύνα- 
τό τις ν ’ άκούση τά χείλη του ψιθυρίζοντα 
τάς πα ;ιαγγελλίας, άς οί γονείς πρέπει 
νά δίδωσι είς τα τέκνα τω ν... ότε ό κρό
τος τής προσκρούσεως αΰτοϋ έπί τινο<· έ- 
πίπλου ε/.αμε τήν άοιδάν ν’ άνορθωθή έν
τρομος.

——% S32 S—-

—  Ώ  ! πόσον έφοβήθην... Ά  f είσθε 
σείς ;

Καί ήδη έμειδία, χωρίς ούδόλως νά 
ταραχθή δια τήν άταξίαν τής έσθήτος 
της. "Εμειναν άκίνητοι, κατεχομενοι ύπό 
τής αΰτής σιωπηλής φλογός τής επιθυμίας 
τω ν  αίφνης έν τφ  δωματίω με'γα σκότος 
έπεκράτησε. κλεισθέντων ύπό τοΰ σφοδροΰ 
άνέμου τών παραθυροφύλλων. Ήκούσθη 
ό κρότος κλειομε'νων θυρών. ό στρόβιλος 
τών έπί τής άμμου συστρεφομένων φύλλων 
καί άνθέων μέχρι τοΰ ούδοΰ τής αιθούσης, 
όπου /) καταιγίς έσύριζε λυπηρώς.

—  Τί καταιγίς 1 τω είπε χαμηλοφώ- 
νως, λαβοΰσα τήν φλέγουσαν χεϊρά του 
καί προσελκύσασα αΰτόν σχεδόν ύπό τά 
παραπετάσματα...

«Καί κύριοι αί ύψισται αΰται παραγ- 
γελίαι τής μητράς τοΰ Βαγιάρ, διασωθεΐ- 
σαι με’χρις ήμών έν τή τόσω γλυκεία τοΰ 
μεσαίωνος γλώσση...))

Ούτως ώμίλει ήδη έν Σαμπερύ ό μέγας 
τοΰ Πανεπιστημίου άναμορφωτής, πρά τοΰ 
άρχαίου τών δουκών Σαβοά μεγάρου. πε- 
ριστοιχούιιενος ύπό πάντων τών έν τέ- 
λει, κυρίαρχων διά τής ρητορικής του φαν
τασίας άπειρου πλήθους, κρατών είσέτι 
τό μέ έλεφαντοδόντινον λαβήν μυστρίον, 
ί ι ’ οΰ είχεν έπιχρίσει τόν πρώτον θεμέ
λιον λίθον τοΰ λυκείου.

<ι Έπρεπε τά Ιΐανεπιστήμιον τής Γαλ
λίας νά άπηύθυνε τούς λόγους τούτους είς 
όλα τά τέκνα του : ΙΙέτρε, υίέ μου, σοί
παραγγέλλω πρά παντός άλλου...»

Καί ένόσω έλεγε τούς συμπαθείς τού
τους λόγους, ή χείρ του, ή φωνή του, αί 
πλατεΐαι παρειαί του έ'τρεμον έκ συγκινή- 
σεως έπί τή άναμνήσει τής μεγάληςκαίπλή- 
ρους αρώματος ίαίθούσης, έν ή, ύπό τάν 
θόρυβον σφοδράς καταιγίδας, είχε συντάξει 
τόν λόγον τοΰ Σαμπερύ.

X II
ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟϊΟΝΤΛ. ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

«Ή  δεσποινίς είνε πολύ ασθενής... δέν 
ή μπορεί νά δεχθή κανένα».

Τήν άπάντησιν ταύτην έλάμβανε καθ’ 
έκάστην ή Ωδιβέρτη Βαλμαζούρ, δεκά
κις ήδη έλθοΰσα πρός έπίσκεψιν τής Ό ρ- 
τενσίας.

Μ άλισια, ή Όρτενσία ήσθένεί σοβα- 
ρώς. Έβλεπε τήν μεταξύ αΰτής κι ί̂ τοΰ 
Βαλμαζούρ άντίθεσιν.,. καί όμως τάν ή -  
γάπα. 'Ολοκλήρους διήρχετο νύκτας άνα- 
κυκώσα έν τώ έγκεφάλφ της τάς θλιβερω- 
τέρας σκέψεις. Καί έπί τέλους κατέληγεν 
είς τήν εξής :

«Ό χ ι, ποτέ δέν θά τά κάμω ... προ
τιμώ μάλλον ν ’ άποθάνω».

Ή ύγεία της όσημέραι πρός ’ τά  χείρω 
έβαινε καί αί παρεναί της έκοιλαίνοντο έπ- 
α,σθητώς.

Έκ τής οικίας Λέ Κεσνοά ή Ωδιβέρτη 
,ίπελπις έπέστρεψεν είς τήν οικίαν της.



Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν  Μ Ο Τ Σ Ε Ι Ο Ν

Ό  πατήρ της είχεν έξέ'λθει. Καί τοϋτο 
δ έτι μάλλον έπέτεινε τήν οργήν της διότι 
άπό τίνος χρόνου ό πατήρ της έπέστρεφε 
λίαν άογά εις τήν οικίαν καί αΰτη ουδόλως 
έπεθύμει νά συχνάζωσιν 5 τε πατήρ καί ό 
υιός είς · τά  καφενεία, όπου ήδύναντο νά 
έξοδεύσωσιν αδίκως χρήυατα. 'Ημέραν 
λοιπόν τινά άπεράσισε νά τόν άκολουθήσν) 
καί είδ'ν αυτόν είσερχόμενον εϊς τι μαγα- 
ζεϊον με τήν επιγραφήν ;

Εις τά προϊόντα της Μεσημβρίας.

Καί πράγματι τά  πάντα έν αύτώ ήσαν 
της Μεσημβρίας άπό τούς καταστηματάρ- 
χας, τόν κύριον καί τήν κυρίαν Μέφο, 
μέχρι τών υπηρετών, μέχρι τών αγορα
στών, φλυαρούντων έπί ώρας, διά τήν ά- 
γοράν πλακοϋντος δέκα λεπτών, ή καθη- 
μένων κύκλω καί συζητούντων ποιον τό 
καλλίτερον έκ τών παστών κρεάτων.

Μέσω τοϋ ομίλου τών συμπατριωτών 
τούτων ό γέρων Βαλμαζούρ ήτο λίαν εύ- 
μενώς δεκτός. Ό  κύριος καί ή κυρία Μέφρ 
είχον άναμνησθή ότι είχον γνωρίσει αύτόν 
άλλοτε είς τήν μεσημβρίαν εις τινα συναυ
λίαν τυμπανιστών.

Τήν ευτυχίαν όμως τοϋ γέροντος Βαλ
μαζούρ διέκοψεν ή θυγάτηρ του είσελθοϋ- 
σα αίφνης :

—  Τί κάμνετε έδώ, πατέρα ;
'Η κυρία Μέφρ ύψώσασα τάς χεΐρα ς 

ανέκραξε :
—  Πώς ! είνε ή κόρη σας Δέν μας 

τό εϊχετε είπεϊ... ”Α ! τ ί μικρούτσικη ποΰ 
είνε...

Καί r»j έδωκε κάθισμα πλησίον της. Ή 
Ώδιβέρτη έμεινεν έκπληκτος. “Ηρχετο έκ 
τοΰ ψύχους, τοϋ σκότους νυκτός Δε
κεμβρίου, ηρχετο έκ τοΰ Βορρά, ηρχετο 
έκ τοϋ χειμώνος καί αίφνης εύρίσκετο έν 
πλήρει μεσημβρία, έν τώ καταστήματι τών 
κ υ ρ ίω ν  Μέφρ. έξαισίως έστολισμένω μέ 
όλα τής Μεσημβρίας τά προϊόντα έπί τη 
προσεγγίσει τών Χριστουγέννων. Τή έφάνη 
ότι έπέστρεψεν είς τό ίδιο·̂  αυτής χωρίον 
μετά εν έτος εξορίας καί δοκιμασιών. Ή - 
σθάνετο έαυτήν έπανελθοϋσαν είς τήν προ- 
τέραν της ζωήν, τάς προτέρας συνήθειας 
της καί δάκρυα άνέβλυσαν είς τούς οφθαλ
μούς της.

Τό δνομα τοΰ Ρουμεστάν προφερθέν 
πλησίον της διέκοψε τήν συγκίνησίν της. 
*Ητθ ή κυρία Μέφρ, ήτις παρήγγελεν είς 
τόν υπηρέτην της νά μή κάμγι λάθος καί 
μεταφέρη τούς ίχθϋς τής Μεσημβρίας είς 
τήν οδ ον Γκρενέλ, ένθα τό "Τπουργεΐον, 
ά λλ ’ είς τήν όδόν Λονδίνου.

—  Φαίνεται, ότι είς τήν όδόν Γκοενίλ 
δέν τά έχουν σέ ύπόληψι τά  ψάρια μας 
είπέ τις τών παρακαθημένων.

—  Τό πιστεύω, είπεν ό κύριος Μέφρ... 
Ή γυναίκα του είνε κυρία τοϋ Βορρά, 
ολως διόλου τοϋ Βορρά... ένίο είς τήν ό
δόν Λονδίνου είνε ή ώραία Μεσημβρία, ή 
ζωηρότης, τά  τραγούδια... Νομίζω πώς 
ό Νουμάς ευχαριστείται καλλίτερα έκεϊ.

'Ωμίλουν ούτως άπροκαλύπτως περί τής 
δευτέρας κατοικίας ταύτης τοϋ Νουμα, έν ή 
ούτος ήδυνατο ν’ άναπαύηται έκ τών κό
πων τής Βουλής. Βεβαιότατα όμως εάν 
τό τοιοΰτον συνέβαινε καί διά τόν σύζυγόν 
της, ή κυρία Μέφρ ήδύνατο νά γείνν) έξαλ
λος έξ όργής, άλλά διά τόν Νουμαν ήτο 
φυσικόν. Μήπως δέν είχον πράξει τό αύτό 
καί οί βασιλείς Κάρολος I' καί ’Ερρίκος 
Δ ’, καί όλοι σχεδόν οί βασιλείς.

Καί άνέφερον τάς λεπτομερείας τών 
μετά τής Άλικης Βασσελερύ σχέσεων τοΰ 
Νουμα καί τά  μεγάλα τής μικρας θέλγη- 
τρας.

Ή δ’ Ώδιβέρτη ήκουε μετά τής με- 
γαλνιτέοας προσοχής πάντα ταϋτα, ουδέ 
λέξιν χάνουσα καί προσπαθοΰσα ν ’ άπο- 
τυπώσγι έν τώ νώ της τό λεχθέν όνομα 
καί τήν διεύθυ νσιν, ενώ οί (/.ικροσκοπικοί 
οφθαλμοί της ελα|/.πον έκ διαβολικής

fΟ  Λ ό ρ δ ο ς  Γ ρ ά μ μ ^ λ λ
Ό  λόρδος Γράμμβιλλ όστις πολλάχις ύψωσε φωνήν 

υπέρ ιώ ν  δικαίο>ν τής Ελλάδος έγεννήθη τόν Μάίον 
του 1815 κα\ ή'ρξατο του διπλωματικού σταδίου 
ώς ακόλουθος τής εν Παρισίοις πρεσβείας τό 1836 
ε?τα εκλεχθείς μέλος τής Βουλής τών Κοινοτήτων, 
άπεδύθη εκτοτε είς τό πολιτικόν στάδιον. Τό 1840 
δ-.ωοίσθη δφυπουργός τών εξωτερικών, τό δέ 1846 
διεδέχθη τό άποΟανόντα πατέρα του είς τό αξίωμα 
του ομοτίμου και είσήλθεν εις την Βουλήν τών 
λόρδων.

Καταλαβών εκτοτε διαφόρους θέσεις,έγε'νετο τό!858 
πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου έπι τής προ>θυ- 
πουργίας τοΰ λόρδου ΙΙάλμερστων και τό 1868 υ
πουργός τών Εξωτερικών έπί τής πρωθυπουργίας 
τοΰ Γλάδατωνος, διατελέσας είς τήν θέσιν ταύτην 
μέχρι του 1874, εκτοτε δέ άνεγνωρίσθη ώς ό αρ
χηγός του φιλελευθέρου κόμματος. Κατά δετό 1880 
προσκληθείς παρά τής βασιλίσσης ν’ άναλάβη τήν 
πρωθυπουργίαν ήονήθη, υποδείξας, τόν Γλάδστωνα, 
ώς δικαιούμενον να επιτελέστ) τοιοΰτο καθήκον, αυ
τός δέ έγένετο υπουργός έπι τών εξωτερικών

Ο εά δ ω ρ ο ς  Λ1παμ.6ΐλ
’Ολίγον αργά, Γνα τοΐς άναγνώσταις του Ά ττιχ ου  

Μ ουσε ίου  σχετικώς τελείαν παράσχωμεν εικόνα τοΰ 
εσχάτως άποβιώσαντος γάλλου ποιητοΰ, δήμοσιεύο- 
μεν τήν προσωπογραφ-αν αύτοΰ, συνοδευομένην υπό 
μεταφράσεως πεζοΰ τίνος έργου αύτοΰ, άμυδράν δυ- 
ναμένου νά δώση ιδέαν τής έκτάκτου τοΰ Μπαμβίλ 
λεπτότητος και παρατηρητικότητος.

Ό  Θεόδωρος Μπαμβίλ έγεννήθη τώ 1823 εν 
Μουλέν εκ πατρος πλοιάρχου* νεώτατος μεταδάς είς 
Παρισίους έπεδόθη είς τήν φιλολογίαν και ιδιαιτέρως 
είς τήν ποίησιν ής κατόπιν, κατά τους τελευταίους 
τούτους μέχρι τοΰ θανάτου του χρόνους, εγένετο είς 
τών περιφανεστάτων δ ιδ ασχάΛ ω ν .

’Ήρξατο διά σειράς ποιημάτων,τών Κ αρυα τ ιδώ ν  
ήν έπικολούθησεν έτέρα, οί Σ ταΛ αχ τ ίτα ι. Ά λλά  τό 
εργον, έν ω 6 ποιητής κατέδειξε τήν περί τήν στι
χουργίαν δύναμιν αύτοΰ καιτόν ρυθμόν καιτήν φ όρ 
μ α ν ,  τό εξωτερικόν δηλαδή τής ^τοιήσεως ένδυμα, 
τήν γλώσσαν ώς συνήθως λεγομεν ημείς, άνύψωσεν 
καί έτελειοποίησεν είς βαθμόν παροιμιώδη,εϊνέ ή σειρά 
τών σατυρικών αύτοΰ ποιημάτων, at O des fu n am - 
b u le g q u e s , άς τώ 1857 έδημοσίευσεν. Έκτος τών 
ποιητικών τούτων έργων ό Μπαμβιλ έγραψε πλυθυν 
διηγημάτων και ηθογραφιών, κωμωδίας πλειστας, εν 
αις ή έκτακτος λεπτότης και ή περι τήν στιχουργίαν 
τέχνη αύτοΰ έθαυμάσθησαν.

Οί τίτλοι και μόνοι τών ποιητικών έργων, αί υ 
ποθέσεις τών κωμωδιών αύτοΰ, δεικνύουσι τήν λα
τρείαν ήν ετροφεν 6 Μπαμβιλ πρός τήν έλληνικην 
αρχαιότητα. Έ κ  τών έλληνικωτάτων τούτων έργων 
δύο και μόνον ηύτυχήσαμεν ν’ άναγνώσωμεν εις τήν 
καθ’ ημάς γλώσσαν, τύ/Σ ω χράτην x a t τ ι)ν  "Σύζυγόν 
του  κατά τήν εύφυιαν £μμβτρον τοΰ κ .Σ τ . I. Στεφά
νου μετάφρασιν και άλλην τινα κωμωδίαν ής διαφεύ
γει ήαίν ό τίτλος* κα\ ταΰτα ενώ τα εργα τοΰ Μπαμ
βιλ εΐνε έχ τω ν όΛ ίγων εκ ε ίνω ν  τ η ς  (έ νη ς  Μ ού- 
σ η ς  π ρ ο ϊό ν τω ν  τα όποια οί τ ζ ο ίλ ο ΐ δ υ σ τ υ χ ώ ς  παρ 
ήμίν δόκιμοι μεταφρασται ώφειλον κατ έξοχήν και 
πρό πολλοΰ νά καταστήσωιι κτήμα τής νεωτέρας η
μών φιλολογίας. ’Ά ς γείνη τούλάχιστον τοΰτο τώ - 
ροϊ, δτε ό θάνατος επανέφεοεν είς τα στόματα πάντων 
τό όνομα τοΰ μετριόφρονος ποιητου, τοΰ ώς παρθέ
νος Ιρυθριώντος δτα^ ήκουε νά έπαινωσι ενώπιον του 
τι τών έργων του.

- — 2 333 I— -

’Ό Οων Σων& έρος
Ό  *Οθων Σω/ιέρος ελκει τό γένος έξ εύγενοΰς 

στρατιωτικού οι*ου τής Γαλλίας. Ό  θεΓος αύτοΰ, 
ανώτερος άξιο)ματικός τοΰ Γαλλικοΰ Ναυτικοΰ κατέ
χει θέσιν έν τή πινακοθήκη τών ναυτικών ηρώων 
τοΰ εύγενοΰς έθνους. fO πάππος του Ιπίσης ανώτε
ρος αξιωματικός τοΰ Γαλλικού Ναυτικοΰ, κατελθών 
είς Κέρκυραν, ένυμφεύθη Ιλληνίδα, αύτόθι δέ εγεν- 
νήθη και ό πατήρ τοΰ αειμνήστου αρχιάτρου, γνω
στός ώς είς έκ τών πρώτων στρατιωτών τοΰ πρώτου 
τακτικοΰ στρατοΰ έν Έ λλάδι, ταχθείς υπό τόν Φα- 
βιέρον καί λαβών ενεργόν μέρος, ώς υπασπιστής 
μάλιστα τοΰ μεγάλου εκείνου φιλέλληνος, κατά Toy 
υπέρ ανεξαρτησίας αγώνα, άποθανών δέ μέ τόν βα
θμόν τοΰ άντιστρατήγου, Έ ν Κορώνη ύπηρετουντος 
τοΰ πατρός Σωνιέρου, έγεννήθη αύτόθ'. ό ’Όθων τή 
12 ’Απριλίου 1835. Διανύσας τάς εγκυκλοπαιδικά? 
και έπιατημονικάς αύτοΰ σπουδάς έν Άθήναις και 
συνεχίζων τάς οι’χόγενειακάς παραδόσεις κατετάχθη 
τώ 1862 ώς δόκιμος ιατρός είς τόν στρατόν τής ξη- 
ράς, όπόθεν τώ 1867 μετετέθη είς τό Β .  Ναυτικόν. 
Διελθών αύτόθι έκ τών πρώτων τάς βαθμίδας τοΰ 
υγειονομικού κλάδου, τόν όποιον έτίμησεν δντως, 
προήχθη κατά τό παρελθόν ετος είς τόν βαθμόν τοΰ 
άρ·/ιάτοου, έν τώ όποίω ειμαρτι τόσον ταχέως νά 
στερήση τό Νοίυτικόν τής ίκανότητος και του παροι- 
μιώδους ζήλου του.

*Ως ναυτικός ιατρός, δ Ό θω ν Σιονιέοος, καθ* 
δλον τό μακοον στάδιον τής υπηρεσίας του, έξαιρέ- 
τως διεκρίθη κα\ ήγαπήθη. Κατ’ εξοχήν άνήρ τοΰ 
καθήκοντος και φιλόπονος, παρέσχε πλειστας όσας 
υπηοεσίας είς τόν υγειονομικόν κλάδο ν τοΰ Ναυτικού 
μας . Λύτος πρώτος κατήρτισε τό Ναυτικόν Νοσο- 
κομεΐον, μετά τοΰ οποίου άρρήκτως είχε συνδέση τήν 
ζωήν του. Χάρις είς τόν ζήλον καί τάς ένεργείας αύτοΰ 
κατηρτΐσθη και πληρεστάτη χειρουργική αποθήκη καί 
ή κεντρική φαρμακαποθήκη τοΰ Β . Ναυτικοΰ.

*Τάς άρετάς ταύτας του άνδρός άναγνωρίζων κα\ 
ή Λ . Μ . ό βασιλεύς έτίμησεν αύτόν διά τοΰ χρυ- 
σοΰ σταυροΰ τοΰ σωτήρος καί έπί μακοά ετη έτή- 
ρησεν αύτόν ώς ιατρόν τής θαλαμηγοΰ « ’Αμφιτρίτης» 
κατά τήν έν τή οποία υπηρεσίαν του έτιαήθη καί διά 
τοΰ Δανικοΰ και Ίταλικοΰ παρασήμου καί ενθα κα- 
τέκτησε τάς συμπαθείας τής βασιλικής ημών οίκογε- 
νείας, ήτις καί κατέθηκεν θαλερόν καί πολυτελεΓ έκ 
φυσικών άνθέοιν στέφανον επί τής σοροΰ του.

Ά λ λά  καί ώς ιατρόν καί ώς πολίτην ή πόλις τοΰ 
Ιίειραιώς Ιγνώρισε τόν 'ΌΟωνα Σωνιέρον, εξόχως 
φιλάνθρωπον καί προσινή. Τήν στέοησιν του απολο-· 
φύοεται ήδη ή πολύτιμος αύτοΰ σύζυγος, διαπρεπής 
δέσποινα, θυγάτηρ Ά ξελου, διακρινομένη έν τή ήμε- 
τέοα κοινωνία καί έν 11 ειρα-.st ό̂ ς πρώτη πάντοτε είς 
τά εργα τής φιλανθρωπίας, καί αί άτυχεΐς αύτοΰ 
άοελφαί.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Ό  έν τώ ΙΙανεπιστημίω τής Ρώμης καθηγητής κ . 
’ Ιούλιος Β ιλώ χ ήρξατο τής δημοσιεύσεως περιοδι-



·: ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΓΣΕΙΟΝ ί·

Η ΣΤΤΓΞ, ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝ ΑΜ ΕΡΙΚΗ ι

χοΰ φέροντος δπογραφήν «Μ ελέται άρ/αίας Ιστορίας» 
Τό πρώτον τεϋχος τοΰ περιοδικού τούτου περιέχει 
μελέτην τοΰ κ. Πιόρόλη πιρί τών εισφορών τών συμ
μάχων τών Αθηναίων. Έ ν  αυτί) ό συγγραφεύς ζη
τεί v i έξακριβώση τό ποοόν τά όποΤον έχάστη auu- 
μαχιχή πόλις εισέφερι.
—Άπέθανεν έν Μ ιλάνω ό Ιλδετάς άρχιτέχτων ’ Ιω 

σήφ Φουσάτης. Μέγα μέρος τοϋ βίου αΰτοϋ διήλθεν 
ιν Κωνσταντινουπόλει ώς άρχιτέχτων τοΰ Σουλτάνου 
Άδδοΰλ Μετσίτ. Ή  άναχαίνισις μέρους τινάς τής 
'Αγίας Σοφίας έγένιτο υπό την διεύθυνσιν αΰτοϋ.

— ΓΙρό ολίγων ΐδημοσιεύθη εν Παρισίοις γαλλική 
μιτάφρασις των Π οιήσεων  τοΰ έξοχου αγγλου ποιη- 
τοϋ Σούϊβαρν. Ή  μετάφρασις έγε'νετο υπό τοΰ χ. 
Μουρί, προηγείται δ’ αύτής εισαγωγή τοϋ χ . Γουί 
Μωπασάν πιρί των έργων τοΰ έξοχου ποιητοΰ.
— ‘Υπό τήν προεδρείαν τοϋ δουχός τοΰ Ώ μάλ συν- 

νίστη επιτροπή πρός συλλογήν έράνων εις άνέγερσιν 
μνημείου τοϋ μεγάλου ζωγράφουΜεισσονιέ. Ή  έχτε- 
λεσις τοϋ έργου άνετέθη είς τόν διάσημον γλύπτην 
Αντώνιον Μερόχ.

— Ό  φυσιολόγος Φωδώρ έποιήσατο πειράματα λίαν 
ένδιαφέροντα περί της βαχτηριδιοκιόνου δυνάμεω; 
τοΰ αίματος. Ό  Φωδώρ άνιχάλυψεν οτι τό αίμα τών 
αρτηριών χέχτηται φονικήν χατά τών βακτηριδίων δύ- 
ναμιν ΰπερτέραν τοΰ αίματος τών φλεβών. Ή  φονι
κή αΰτη δύναμις αυξάνει διά τής αΰξήσεως τής θερ
μοκρασίας χαι διά τής έπιδράοεως φαρμάχων τινών 
οίον τής διττανθραχιχής σόδας ίλαττοΰται δέ διά τής 
επιρροής τής χινίνης.

— Ή  ’Ακαδημία τής Μαδρίτης πρόχειται νά έχδώση 
προσεχώς τά ’ Α σματα  ήτοι ποιήσεις τοϋ βασιλέως 
Άλφόνσου, X , τοΰ σοφοϋ βασιλέως τής Καστίλης, 
ό όποιος υπήρξε ποιητής καί προστάτης τών τεχνών 
χα\ γραμμάτων.

Α Η Μ ® 2 ! ! Ϊ Μ Α Τ Α
*0  διδάκτωρ της φιλοσοφίας και πρώην καθηγη

τής χ ·  Εΰάγ. Κ . Κοφινιώτης έδημοσίιυσεν ( ίρ γον 

030ν σπάνιον χα\ ου ομοιον ούδε\ς παρ’ ήμΐν Ιξεπό-

νησε, τόσον και χρήσιμον εις πάντα κληρικόν και 
περι τήν μελέτην τών άγ. Γραφών άσχολούμενον* τό 
νέον τούτον εργον του κ . Κοφινιώτου φέρει τίτλον 
Π αλα ισ τ ίνη  η  ισ το ρ ία  χ α ϊ γ εω γ ρ α φ ία  τη ς  ά γ . 
Γ ης ε ζη γ μ έ ν η  εκ  τη ς  Γ ραφ ής , μετά εικόνων και 
γεωγραφικού χάρτου. . .

Ό  συγγραφευς μετά μεγάλης άκριβείας περιγράφει 
πάσας τάς πόλεις, χωρία, ορη λίμνας κτλ. τάς μνη- 
μονευομένας εν τη Γραφι) και εν αίς ου μόνον έδί- 
δαξεν άλλά και θαύματα έποίησεν 6 Εωτήρ. Μετά 
τούτο εξετάζει τήν Ιστορίαν Ικάστης πόλεω;, χρόνον 
καταστροφής, σωζόαενα μνημεία καί τήν νυν θεσιν· 
δπου οί περιηγητα\ κα\ συγγράφεις άπό τοΰ 4 αίώ- 
νος μέχρι σήμερον διαφωνουσι παρατίθησιν εν υπο
σημειώσει τάς γνώμας τούτων και υποστηρίζει τήν 
υπ’ αύτου προτιμηθεΤσαν μετά μεγάλης κρίσεως.

Τήν καρδίαν του συγγραφεως παντού και πάντοτε 
διαπνέει αίσθημα θρησκευτικόν μέγα, δ προσπαθεί 
νά μεταδώση και τώ άναγνώση. Ενθαρρυντικόν πολυ 
είνε και τοΰτο δτι εις τόν παρόντα χρόνον τής θρη
σκευτικής αδιαφορίας> άπαντα τις και λόγιους περι 
θρησκευτικά ζητήματα άσχολουμένους, δι’ δ και 
πολλοΰ επαίνου άξιος τυγχάνει ό κ. Κοφινιώτης.

Εκ του έργου τούτου άνεδημοσιεύσαμεν χάοιν 
τών αναγνωστών ημών εικόνας τινάς και πεοίληψιν 
πόλεων τινων, εις τόν προηγούμενον αριθμόν παρα- 
λιπόντες τάς παραπομπάς ώς και τάς υποσημειώ
σεις, θε^οντες ^ίδέαν τινα της Παλαιστίνης του κ . 
Κοφινιώτου νά παράσχωμεν αύτοΐς.

Κ ανον ισμ ό ς  τ?|ς δημοτικής Φωσκολιανής βιβλιο
θήκης μετά προοιμίου'και παραρτήματος υπό Σ. Λ ι- 
β'.άζη εφόρου αύτής. Έ ν  Ζακύνθω τύποις Φο^σκό- 
λ ο υ 1890.

Περί τ ινω ν  ά π ο ικ ιω ν  τών άρχαων Ε λλήνων 
έκ διαφόρων Ε λληνικών αναγνωσμάτων υπό Δ. Ε ι- 
ρηνίδου. Έ ν Άθήναις τύποις Έρμου. Ή  διατριβή 
αΰτη ελήφθη προ πολλου έκ διαφόρων Ε λληνικών 
αναγνωσμάτων υπό του γηραιού τών γραμμάτων φί
λου κ . Ειρηνίδου, έγράφη δέ ^άριν τών έπιθυμούν- 
των νά γνωρίζωσιν έν συνόψει συμβάντα τινά τής 
ιστορίας τών προπατόρων μας.

Ι τ ι γ μ α ι  T i m a x
Α ΙΝ ΙΓ Μ Α

7
Μέ τό πρώτον ήμισΰ μου έν έπίρ£ημα δηλώ,

Μέ τά δεύτιρον βεβαίως λάμψις τις θέ να γενώ .
Μέ τά όλο» μου ώ είμαι Sv φαινόμενον καλόν, 

Τά όποιον απαντάται εις όποιονδήποτι καιρόν.
8

'Επίρρημα τό πρώτον μου,
Τρέχει τό δεύτερόν μου.

’Άνθος ΐσ τ ι τά τρίτον μου,
Χωριά τά σΰνολόν μου.

Δ ΙΣ ΤΙΧ Α
9

Ή  ψυχή σου αν τήν μνήμην δέν συνθαψη ή χαρά. 
Δέν θά 'ξεύρη τι νά κάμη νά στενάζ ή ......................·

10
Μία μόνη μία ημέρα μή νομίσης πώς άρκεΓ.
Παντελώς νά έξαλείψη όλον.............................

Νά συμπληρωθούν τά δίστιχα
(Δ . Φ . Β . )

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Α . Μ . Α . Ζάκυνθον δημοσιευθήσεται.— Γ . Ζ . 

Ζάκυνθον.— Χ ρ .Σ . Κωνσταντινούπολή· επιστολή 
ελήφθη έχει καλώ ς-Π .Α .Π ειρα ιά  ένεγράφη δι’ όλον 
τό Ετος και φύλλα άπεστάλησαν. -  Γ . Μ .  Κέρκυραν. 
Δ ι* τόσον πολύτιμον συνιργασίαν όφείλομεν ΰμΐν μυ- 
ρΐας ιΰχαριστίας. —Ε . G ■ Trieste έλήφθησαν' τόν 
χρόνον τής δημοσιεύσεως τοΟ μουσικού τεμαχίου τβΰ 
κ .Ά δ .δ έ ν  δυνάμεθα νά ό ρ ίσ ω μ ε ν ,ά λ λ ά  πέμψατε χει-· 
ρόγραφα όπως έν καιρώ δημοσιευθή. — I. X . I .  
"Αρταν κατ' έντολήν σας εστάλη πλήρης σειρά του 
Γ '.  έτους είς τάν έν Πάτραις κ . Ιν. X . I . — Μ . 
Μ* Άταλάντην ένεγράφητε και φύλλα απεστάλησαν. 
Η . Ο . Πάτρας· άρ. 26 έστάλη— Γ . Ξ . Ζάκυνθον. 
I .  Α . Α ΐγιον. Δ . Α . Καρδίτσαν. I . Π . Ναΰ- 
πλιον. Δ . Λ . Θήβας έγράψαμεν.—T . S . Sevasto
pol* 6 συνδρομηται ένεγράφησαν. Ευχαριστοΰαεν- 
θερμώς διά τό ζωηρόν υπέρ τοϋ Ά τ .Μ  . :-»ο.αφέρον.


