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Προανάκρουσμα.—Συνοπτική γεωγραφία καί ιστορία τής Μικράς ’Ασίας. 
—Σελδζοϋκοι καί Τούρκοι.—Εξαναγκασμός τδ>ν "ΕλλήνωνεΙςίκμάθή- 
σιν τής τουρκικής.—Αποδημίαι "Ελλήνων ίκτός τήςΜικράς Ά«ίας·— 
Άρραβών καί γάμος. .·■?.·■ ■.;■ ■ ·ό

Πρέπει εΐλικρινώς καί ώς έν οΐκογενειακώ κύκλφ— άφ’ ου πάν- 
τες ένταύθα είμεθα ομοεθνείς — ,νά δμολογήσωμεν ότι ήμεΐς οί "Ελ
ληνες, οί καθ’ άπαντα τά λοιπά του ευρωπαϊκού πολιτισμού ση
μεία μηδενός δεύτεροι, έλαττούμεθα οΰσιωδώς ύπό έποψιν έθνικήν 
έξεταζόμενοι. Παρατρέχων τά πολλά, περιορίζομαι μόνον εις τούτο" 
δυνάμεθα, Ισως άνευ λάθους τίνος, νά εΐ'πωμεν πλείστάς δσας λε
πτομέρειας περί των χωρών τής Καφρερίας καί τής Αυστραλίας, πι
θανόν δε νά έχωμεν καί πρόχειρόν τινα στατιστικήν τών φυτών τής 
Πολυνησίας ή τών ευκαλύπτων, οϊτινες, προ αιώνων άναφυέντες, κα- 
λύπτουσι δαψιλώς τάς έκτενεΐς δχθας τού ’Αμαζόνιου" ομοίως,δια
τρέχει τον κίνδυνον νά έκληφθή.·ώς άγευστος μαθήσεως. δ μή,ειδώς 
την έκτασιν τών παρθένων δασών τής .’Αμερικής, οΰχ'ι όμως καί δ καθ’ 
ολοκληρίαν εαυτόν άγνοών Έλλην, Ό Χίλων ή δ Σόλων ει,πεν ότι τδ 
«Γνί^θι σαυτδν» είναι αρετή. ’Εάν δέ πλατύνωμεν ολίγον την ση
μασίαν, τού ρητού τούτου, θά πεισθώμεν ότι τό «Γνώθι σαυτόν» διά 
,τά έθνη είναι ό αφ’ οΰ όρος. &ς λέγουσιν οί φιλοσοφούντες, τής. έαυ- 
τών ύπάρξεως. Ταύτα λέγων ,οΰδένα μέμφομαι ώς άγνοούντα την 
στατιστικήν τών Απανταχού δμοεθνών αυτού. Ούτος δέν πταίει Αν 
έδίδαζαν αυτόν ότι Ελλάς είναι ή σημερινή «Ελλάς» καλουμένη, 
παροεκεαεδέ μόνον. έ.ΙΛηνιχαι ύπάρχουσί που καί που διεσπάρμέ- 
ναι, έν τισι τών χωρών τής Θράκης καί τής Μακεδονίας-—δέν πρό
κειται, .περί, τής ήρωοτόκου Νήσου, ένθα ουδέ μία υπάρχει έλληνική

1 Άνεγν.ώσΟη. έν τώ.'δυλλόγω τη 18 Νοεμβρίου 1888. . ,.
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οικογένεια,μ.η προςενεγκοΰσα τό ίλαστήριον αύτής Θύμα είς τόν βω
μόν τΤ5ς ’Ελευθερίας καί τής μητρός Ελλάδος—καί έπί τινων νήσων 
τοΰ Αιγαίου, "Αν, δ| ;>πά<ίά;- «^vot^»; ^νά,ι «δε^όν'καί πολλών κα
κών άνθρώποις αιτία», κατά τόν εύφυέστατον Σαμοσατέα, άλλ’ ή 
έπί εθνικών ζητημάτων καθίσταται δεινοτάτη κα'ι έγκληματική, 
άναγκάζουσα ήμάς, έν σκότφ ψηλαφητφ διαπορευομένους·, νά ατε- 
νίζωμεν σήμερον μέν πρός ταύτην τήν Δύναμιν, auptov δέ πρός έκεί- 
νην, έλπίζοντες νά ευρωμεν έκάστοτε έρεισμα πρός ύποστήριξιν τών 
παραπαιόντων σφαλερών ήμών βημάτων. Τούτων ένεκα φρονώ οτι οίον 

* δήποτε θέμα, δσον μακρόθεν καί άν έγγίζη τά εθνικά ήμών συμφέ
ροντα, δικαιώματα καί φρονήματα, δέον νά έξερευνάται έπιμελώς ύπό 
ών δυναμένων κα'ι νά μή παραμελήται. Έζ ιδίων δέ κρίνων, άδι- 
«τάκτως κηρύττω ότι, οσονδήποτε ασθενής καί άν γναι ό έπιχειρή- 
σων νά διαφωτίσν) τά σκοτεινά μέρη τής εθνικής ήμών ΰπάρξεώς, 
θέλει τύχει πλήρους έπιεικείας καί εύμενείας παρ’ ύμών.

■ - ! * ...
* ♦

‘Η πρός δυσμάς τής ασιατικής ηπείρου χερσόνησος, ή κατά τότ 
δ’μ. X. αιώνα κλήθεϊσά κάί κοινώς' ή ενθεν
μέν περιβρεχόμένη ύπό τής Μεσογείου θαλάσσης καί τοΰ Εύξείνου 
Πόντου, ένθεν δέ χωριζομένη άπό τής λοιπής ήπέίρου διά τών δύο 

! < μεγάλων ποταμών Τίγρητος καί Εΰφράτου, εγκαίρως είχεν έξελληνι-
I σθή διά τε τών πολυπληθών αποικιών, τών σταλεισών έν δαψιλείς

άνά τάς πολυαρίθμους νήσους τοΰ Αιγαίου καί τά ώραϊα παράλια 
αυτής άπ’ αύτών τών άρχαιοτάτων χρόνων, καί διά τής έκστρατείας 
τοΰ ’Αγησιλάου καί κατόπιν τών Μυρίων ύπό τφ Κλεάρχω καί τφ 
Σενοφώνττ ένεκα δέ τών μεγάλων κάί ένδοξων πόλεμων πρός τούς 
κατακτητάς τής περιώνυμου ταύτης χώρας Πέρσας’Αλεξάνδρου έκεί
νου τοΰ Μεγάλου καί τών περικλεών Διαδόχων αύτοΰ, έξ ών «ί Σέ
λευκον καί ’Άτταλοι διά τών πολυπληθέστατων ελληνικών κέντρων 
αυτών διέδοσαν τά έλληνικά γράμματά καί τήν έλληνικήν παιδείαν 
καί φιλοσοφίαν καθ’ άπα'σαν τήν χερσόνησον τής Έλάσόονος ’Ασίας' 

ι ό δέ Χριστιανισμός, εις τό μέσον προκύύας, τήν A7.?z/;i^7/r γλώσσαν
μετεχειρίσθη ώς οργανον έπιτηδειότατον πρός διάδοσιν τών ύγιεστά- 
των κα'ι θεοπνεύστων άρχών αύτοΰ. Ουτω λοιπόν, έκτός τών λαμ
πρών βιβλιοθηκών τοΰ βασιλείου τής Περγάμου καί τών έξοχων θεά
τρων, άτινα έν άπάσαις σχεδόν ταΐς δπωςδήποτε σημαινούσαις πό- 
λεσι τής κεντρικής Μίκράς ’Ασίας ήσαν διεσπαρμένα, καί τοΰ Εύαγ-
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γέλιου, τών ’Επιστολών -τόΰ Παύλου/ τών Δίδάύκάλων άάίΉάήΙ·|ρώ'ν’ 
τής Εκκλησίας/.<ώΰ Ώριγένους·, τ-όδ'■ Ίωάνύό'ϋ' ,Χ'ρύσόσήό^όύ,'' τόΰ 
Μεγάλου Βασιλείου καί Γρηγορέόυ τδΰ Νάζιάνζήνύΰ ·όί κάΐοϊκόι ήής 
Μικρός ’Ασίας, εις οίονδήποτε έθνος καί άν. άνήκόν πρότέρόν, έΐχόν 
έξελληνισθή τέλεον καί: διόλου δέν δίεφερέν ή γλώσσα, ήV μετέχει-. 
ρίζόντο, άπό τής τών 'Ελλήνων τής κυρίως Ελλάδας.

Κα’ι ούτω μέν. έβαινον τά πράγματά μέχρίς οΰ βράδύτέρον έκ ΐής 
κεντρώας Ασίας έχώρησαν πρός τάς δυτικώτέράς επαρχίας τόΰ τότε 
άχανοΰς .Βυζαντιακοΰ Κράτους οί Σελδζόΰκόι, πρώτόν άνάδείξανΐές 
πρωτεύουσαν αύτών το Ίκόνιον(Κόνία), καί κατόπιν Οί Τοΰρκσι, τήν 
αυτήν άναγνωρίσαντες πρωτεύουσαν έπί χρόνον μακρόν. Ούτοί έπέ- 
βαλον καί τήν ιδίαν γλώσσαν πάσι τοΐς κατακτηθεϊσί λαόΐς, άαί ίδίι^ 
καί μετά πείσμονος έπιμονής τοΐς ’Έλλησιν, οΐτινες άπέβαλον μέν 
τήν μητρικήν γλώσσαν, ήτινι έχρώντο μέχρι τής έποχής ταύτης, άπε- 
δέξαντο δέ τήν τών Τούρκων έκόρτες άκοντες1. Ουτω δέ έλάλουν 
τουρκιστί καί ταύτην τήν γλώσσαν λαλοΰσι κοινώς καί μέχρι τής 
σήμερον, πλήν όλιγίστών κώμώό καί χωρίων, ε,νθα ΰφίστάταί πως, 
άλλ’ έν λίαν ο’ικτρά καταστάσει, ή αρχαία ελληνική γλώσσα.

’Αλλ’ έπειδή; οί πλεϊστοι τών χριστιανών κατοίκων τών.. πλεόνων 
έλληνικών χωρών ούδένα εύρίσκ.ουσι πόρον ζωής εν τή ίδίι£ πατρίδί' 
αναγκάζονται νά άποδημώσιν άλλαχοΰ, μάλιστα δέ είς Τάόνιονς Άπν 
τάλειαν και Σκάρταν τής. Πισιδίας, Σμύρνην καί Κωνσταντινούπολην,· 
ένιοι δέ καί είς ’Οδησσόν· Ή αποδημία αΰτη τών Έλλήνών διαρκεΐ 
τουλάχιστον τρία έτη, φθάνει δέ μέχρι τών .δέκα και.'εί'κρ^ιν,-,'δστίν 
δτε δέ καί έτι. πλέον· Κατά τό μακρόν τοΰτ.ο τ,ής·.έν τή;Λξέν$.: :δ^α- 
τριβής διάστημα βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά μένωσιν ,άνευ ,άλλητ 
λογραφίας οί άτυχεϊς ούτοι τής Μοίρας απόκληροι, άφ’ ού μοίλιστ.α; 
κατά τά παρ’ ,αύτοΐς έπικρατοΰντα -έθιμα,, .νέος, ύπέρ τά όκτωκαί- 
δεκαΰέ_τη γεγονώς, θεωρείται είς ώραν γάμου ή τρύλά)ίμστο·ν>-..τούλάΓ 
χιστον αρραβώνες. Ώς εδδηλον, τοΰτο γίνεται, διότι δ γάμος, καθά 
ορθότατα σκέπτονται, είναι δεσμός δπωςδήποτε στερεός καί δύςρη- 
κτος, δ μόνος'συνδέων τόν είς τήν ξένην απερχόμενον μετά τής πα
τρίου έστίας· έπειδή δύναται μέν ίσως νά «έγκαταλίπνι δ άνθρωπος 
τόν πατέρα αύτοΰ κ·αί τήν μητέρα», άλλά «προςκολλάται πρός.-τήν

1 «/ΐαρνασσος», τόμ. ΙΑ',-σελ. 319. Το αύτο έυ τω ίδκχιτίρφ φυλλμδϊω ιι'ίί 
Καμπάνα to?χωριοΰ μου» σελ. 5 13. Καϊ έν τή έφημερίδι τοΰ
Πολίτικου Συλλόγου άριβ. 49 κ«ϊ 51 (13 καί 15 Μαρτίου 1888).,
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γυναίκα αύτοΰ», κατά τον Απόστολοί. “Εξ μήνας δέ τό πολύ .μετά, 
τόν γάμον ;.ή Γ.τόν φρραβώνα, γέγκατχλείπών ,,τήν σύνευναν$ την ‘μνήπ 
στήν, απέρχεται,προς ^ν^ύρε(5ΐν,.;τρΰ,.ίχρυ.σο.ΰδέρατος», (μακράν αύτής, 
ένθα δι’ έργασίας ένδελεχοΰς καί ,βαρρτά.της κάί δι’ οικονομίας δ,υς-: 
φορητού άγωνίζεται·. νά συναθρόίσήό ποσόν.. τι. χρηματικόν, δι’ ού, 
έπανερχόμενος εις την .γενέτειραν,.διάγει, βραχυχρόνιον ώς τά.πολλά 
βίον παρά,τή.-’ιδίιγ οΐκογενεί^ έπειδή άαί άύθις επανακάμπτει εις ..τόν 
τόπον τής έργασίας αύτοΰ,. ί-νά κάί πάλιν έπαναλάβγι τόν πρότερον 
τών στερήσεων καί τής ξενητείας βίον, μήλάμβάνων καιρόν επαρκή 
πρός κατάλληλον μόρφωσιν τής συζύγου ή ευπρεπή ανατροφήν τών 
τέκνων, άτινα γεννώνται, βαπτίζονται καί αύξάνουσι τή ήλικί<γ, 
αύτοΰ συνήθως άποδημ.οΰντος.

Β'

*Η έκπαίδευσις τοΰ γυναικείου φύλου,—«Αίσχος έν έρήμφ».— 
«Άρκαδίην μ*  αιτείς».—Έπιστολαί χωρικών-

Ή έκπαίδευσις τοΰ γυναικείου φύλου έν Ανατολή καί σήμερον έτι 
δέν είναι λίαν προωδευμένη, διότι μόλις έπ’ εσχάτων ήρξατο. Λαλώ 
περί τών Έλληνίδων τής Μικράς ’Ασίας,διότι,υποκειμένου λόγου περί 
τών έν αυτή Όθωμανίδων καί Αρμενίων γυναικών, άδιστάκτως δύ
ναται νάφηθή τό τής παροιμίας: «Τί κοινόν κυνί και βαλάνείω »2, 
έπειδή παρ’ αύταΐς έτι καί νυν έπικρατεΐ βαθεΐα άμαθείας και άπαι- 
δευσίας νυξ, άπαρεγκλίτως κλήροδοτόυμένη ταϊς έπερχομέναις γενε- 
αΐς. Άφ’ ού λοιπόν μέχρι τοΰ νΰν ή έκτίαίδέυσίςύ τών θηλέων παρ’ 
ήμϊν έιναι έλλιπήςΙ, πόσον ςέξ-άνάγκής^ έλλιπεστέρα 'ήτο πρό’ δέκα 
έτών, οτε μόλις, άνανήψαν-ίες άπό τοΰ λήθάργου,'έν φ ήμεθα παρά-*  
δεδομένοι, ήρξάμέθα «υνίστάντες παρθεναγωγεία, πού δέ καί που καί 
Υηπιαγωγέΐά τινά ■·;'· Επομένως ήτο ■ σπανιώτατον πράγμα,’ ^ «δίσκος 
έν έρήμω!»-—νά έύρεθή ύΕλληνίς, γί’νώσκούσά τουλάχιστον 8σά και δ 
άνήρ γράμματα, ήτοι όλίγην άνάγνώ'σιν, καί ταύτην ούχί άπταιστον, 
ύλιγώΐέραν γραφήν," καθ’ έξι ν'-μόνον καί κατά' συμπερασμόν ύπό’ τών 
άλλων άναγινωσκομένην, κάί τάς τέσσαρας θεμελιώδεις τής Αριθμη
τικής πράξεις. Ιδία δέ έν τοΐς μικροτέροις χωρίοις ύπήρχον προνο-

1 ’Eyetr. ε’, 31. ' . ' ' '
• " Τί κυν'ί κάί βαλάνείω· επι των ασυνήθεις καταλάμβανόντωντόπους (Μακχρ 
Παροιμ. Έκατο τ. II', 34),
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μιουχοι^ ώς εΐπεΐνγ όΐκογένειάΐ,·παέ' άίς': κλήρόνομικώ'ξ’'έδιδάσκι’ΰντό 
•τά < άνωτέρωγ αί ;δέ κόραι ^αύτώνί ά-πέλαύον τοΰ άκρου ’ σέβασψιΌΰ άά- 
σών τών λοιπών ‘χωρικών γυναικών, ’κάταφευγούσών ‘ είς τάύτας, ϊνα 
διά παρακλήσεων καί ποικίλων μικρών δώρων γράψωσιν αύταΐς έπι· 
στολήν ,τινά πρός το έν τή ξ-ένή δΐάμένον φίλον πρόςωπόν;' Όυτω δέ 
συνέβαν-νεν ώςτε μία κάί' μόνη πολλ’άκίς κόρη ’νά·κ'ράτή τήν άλληλό- 
γραφίανωβλου .τοΰ χωρίου κάί νά ήνάι ολως; άπρόςβλήτός πάσης’ όϊάς 
δήποτεγγυναικείάς. καταλαλιάς, ώς ούσα «κύριος καί ρητών κάί'ά'πόρ- 
ρήτων »Λ. “ Ώςτε δ έπιθυμών νά! συζευχθή μετά κόρης «γγγίάγι^άίΌΪ', 
ώφειλε,. νέος’ Διογένης, λύχνον άψας, νά πέρΐέλθή άνά τάς κώμ'άς καί 
τά χωρία, τών έλλη-νικών κοινοτήτων, καί πάλιν δέ μετ’ άπογνώσεώς 
καί έν άλλ?) γλώσσγ; καί δι’ εύλήάτών δι’ αύτόν λέξεώτθά ήκόυέ το 
περιώνυμοντ ! λ ω. .

«Άρκαδίην; μ’ αΐτεΐς] μέγα μ’ αιτείς· ούτοι δώσω»-2.

καί δικαίως, έπειδή «ούκ άν λάβοις παρά τοΰ μή έχοντος». "Οθέν 
αί έπιστολαί, αί έξερ’χόμεναι άπό ένας καί’ τοΰ αύτοΰ χωρίου, είχον 
πάσαι τόν αύτόν ομοιόμορφον γραφικόν χαρακτήρα,καΐ'τόπεριεχό- 
μενον δ’ αύτών ήν έιδός τί εγκυκλίου διά πολυγράφου έκτυπουμένης, 
κατά τόν αύτόν ώς έπί τό πολύ τύπον γεγραμμένον, συνήθως μέν ύπ’ 
ανδρικής,; κυρίως τής τοΰ ίερέώς, σπανιώτατα δέ καί ύπό γυναικείας 
χειρός. " · ω·-— ω ”·

. ,’-,ί .. ,.'Ρ-.· . ,.ω,’··

ΊΙ γλώσσα τής αλληλογραφία;.—Κοινή χρήσις τής τουρκικής.—ΔιΛ τίΆί 
"Ελληνες δέν έρ.άνϋανον τήν τουρκικήν ·,—Ό αδελφός μου Χατζή Κων- 
στάντής. —*6  παπα Άδδακούμ,—’ΕκμΑθησις εκκλησιαστικών ύμνων, 
τροπαρίων κτλ.

Άλλά διά τίνος λοιπόν τρόπου έξεδήλουν οί ατυχείς ούτοι.τής Ει
μαρμένης δούλοι τάς εαυτών σκέψεις καί ’ιδέας;-καί πώς συνεκοινώ- 
νουν διαμοητικώς πρός άλλήλ-ους ;> Τίς ήτο ,;ή· διάλεκτος,·, .δι’· ,·ης ό 
μνηστ.ήρ ,έ.ξωμολογεϊτο άπό τηλικαύτης άποστάσεως. τφ. μέλλόίτί 
■έτέρφ ήμίσει αύτοΰ, τό τά στήθη .αύτοΰ ήαΐαβ,ιβρώσ.κ.ον πάθος.; .Τίς 
ήτο αληθώς, ή γλώσσα, .δι’ -ής ~δ νεόνυμφος διετήρει ζωηρόϊν καί. άλή·?

1 Anjiocd, ΌΛντθϊάχοϊ Λ', 4. ' .
-^Ώαρ’ '#ρήόοτώ!Ά','66;.'' ’’’ ■-·. ,
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. στον...τόν έρωτα iv τφ καρδίμ τής δεκατετφκέτ.ι.δος. συζύγου καί έδιδε 
τάς άπμιτο'υμένας. οδηγίας δ..μιίςρΰς..·πάίήρ τή μίκροσκοπική ■«'*« ’’- 
ρι.δίη άλόχφ » πρανατροφήν, τού .τυχόν άμΙσως ,μετά τήν άναχώ- 
ρ.ησιν αΰπρ,ύ τεχθέντος .;, . „ :

; Καί μήπως έγίνωσκεν άλλην τινά γλώσσαν ό Μικρασιάτης "Ελλην 
πλήν τής τουρκικής, ήν μόνγ,ν νηπιόθεν έδιδάχθη νά λαλή καί έν ή 
έποιεϊτα τάς έαυτού σκέψεις ; Ναί, άλλ’ δ,ν ήτα ήναγκασμένος νά 
με.ταχειρίζ.ηται εις τον προφορικόν,, καί ■ τον ένδιάθετονλόγον τήν 
τουρκικήν .όπως .συνενναήταιμετά -τών w<pi αυτόν ομοεθνών καί αλ
λογενών, . οΰδείς. ρμως ήδρνατο νά άναγκ,άσγ αυτόν; νά πράξη τό 
αύτό κ.α,ί,εΐς τόν γραπτόν. ’Άλλως δέ πώς ήδόνατα νά έκμάθη τήν 
γλώσσαν έθνους, όπερ. κατ’-άνάγ,κην μέν άναπόδρ.(κστον;ήνέίχετο καί 
κατ’ έπίφασιν έ'στεργεν, άλλα κατά βάθος έμίσει, καί έμίσει λυσσω- 
δώς ; Καί έπειτα, καί άν τις των νεωτέρων, πρακτικώτερότ πως 
σκεπτόμενος, •ήθελε νά έκμάθτι την γλώσσαν τών καταχτητών, έκώ- 
λ.υον αΰτον αί προλήψεις τών γονέων καί τών συμπατριωτών,. οϊτινες 
παντί σθένεί προςεπάθουν. νά άποτρέψωσιν αυτόν άπό του ασεβούς 
σκοπού., τορ. : Έγω αυτός ούχί άπαξ ήκο,υον. έν·. πή. οίκογόνείφ μου 
λε.γ<^Λεν<λν ότι ό προ..δεκαετίας έν. Βαρνη άποβίωσα-ςάτυχης άδελφάς'' 
[499.,^,μτζ.ή! ^ω.νσταντής. έν μ^κρά ήλικι'α ήρξατο διδασκόμενος την 
τουρμί,κήν. παρά .πι,νος.. άγα.θον χώτζα τής; γειτονικής πόλεως. Νίγδης·. 
’Επειδή δέ ήτο έκτακτος ή επιμέλεια καί ή ευφυΐα του παιδός, και 
εντός ολίγων μηνών ήρξατο άναγινώσκων έλεύθέρως άναγνωστικόν 
τι τουρκικόν βιβλίον, ό πατήρ μου, τ95 άνενδότφ άπαιτήσει τής αγα
θής μητρός μου, άπέσυρεν άποτόμως άπό του τούρκου διδασκάλου 
τόν άδελφόν μου, αυστηρότατα άπαγορεύσας αύτφ καί διά του παπά 
Άββακοΰμ• ■άπειλήσας, τήν κατάραν τής ’Εκκλησίας, ά,ν ήγγιξέ τουρ
κικόν βίβλίον^ εκ φόβον,φή, Μα^θεϊς τήν ·ζΰνρκικήν και κο.Ιακευό- 
μενος και τιμώμένος ίόιαζοντως επί τούτω νπο τών Ταύρ^ωκ, xir- 
όυνεύσγ νοι άπαρνηθ$ τά πάτρεα, έγκολπούμενος τόν Ίσ- 
Χαμιεβμ»όν ί Ώςτε, ώς βλέπετε, το πράγμα είχε φθάσει έίς τό ά- 
προχώρητον. Προυτιμήθη λοιπόν νά άρκεσθή δ υιός αύήών είς τήν 
έκμάθησιν τής άναγνώσεως τών· ολίγων έλληνικών έκκλήσίάστικών 
βιβλίων, άτινα έδιδάχθη ύπδ τού σεβαστού προέστώτος'τού χωρίου 
μόυ ;Άφαβανί·ου· παπά Άββακούμ, τού πρό τίνος άναπαυθέντος έν 
Κυρΐφ εις ήλικίαν 105 έτών, καί νά παρ’αιτηθή πάσης περαιτέρω σο
φίας. Έφρόντισαν όμως νά διδάξωσι καί .ημάς ,καί,,τάς άδελφάς μου 
τά μαθήματα, άτινα κατ’εκείνην τήν εποχήν ησαν· προςιτςέ' ·ήτοι 
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- ήκροώμεθά διαρκώς καί άνέλλιπώς τής έλλήνίκής γλώόσής έν τή Έκ- 
' κλησίά/έκανόναρχόύμεό τά ψαλλόμενα τροπάρια-^ άνέγινώσκομεν έν 
I ^ 'Βσπόρΐνω λό.φΒ^όφήτείας, το ^Άσ-πιΛε^ αμόΛυντε κτλ.ς συνε- 
j. ψάλλόμεν μετά Τόύ κάνδηλανάπτου *ίήν  ΆκοΛοΟβίαν. τον "Ορθρβν, 

άνεγινώσκομεν μετά μέλους τόν Απόστολον καί παρηκολουθρύμεν 
ολην τήν θείαν λειτουργίαν. άλλ’ ουδέ μίαν λέξιν ένοούμεν έ,κ τών 
έλληνικών τούτων, ώ,ν τά πλεϊστα έν τουτοις, ένεκα τής συχνής 
άκροάσεως, άσυνειδήτως ένετυποΰντο έν τή μνήμη ,ήμών καί άσυνει- 
δήτως έπανελαμβάνομεν δίκην ψιττακών. Διότι έν τφ νάρθηκι του 
ναού πρώτον'καί έν τφ'σχΟλείφ κατόπιν, ώς γνήσιοι 'Έλλην'έςγ τ'ά τε 
άφρονα κάί τά θήλεά- τέκνα τών Χριστιανών τής’Μί ’ΑΛίάς, ■ ίμάν- 
θανον τήν έλληνικήν γλώσσαν,καί μόνην τήν έλληνικήν; άλλ’, ώς ήδη 
κ-άτεδείχθη,; νομίζομεν, έδιδάσχΌντο· μόνον νά άνάγινώσκώσι, δίακρί- 
-νοντές τά. στοιχεία- τής έλληνικής Αλφαβήτου, όδ^ί όμως κάί τήν

? σημασίαν έκάστης· λέξεως. ·. .■ ■.·
I · ·· ■· V : - ..Α ■- ; . Μ , ; . .. / .■· · ; ■

Γ \ ’ : Ζ " ■ :Ζ. . ..

s Τφ ’βλκηνι ούδεν άμήχανον.' - Γράφειν· ίίίήνισαί τουρκικ*.  Ανέκδοτον 
; r $Οβ$-ί<ϊ-δΙν. Χώτζα. - Καί ·; όλίγα γραμματολογικά. —Ό καφές ·κάΐ ύ κα- 

πνός παρΛ τι9'Κ? άρχαίοις. “Αλλοι καιροί, άλλα ήθη! .<>£ ’Αλεξανδρινοί. 
•Αριστοφάνης δ Βυζάντιος. Qi 'νεώτεροι έλληνες αίρισιάρχαι τού :ϊρά- 

| ητόύ λόγου.—*0  Alfred dei Musset, ί »Γ«ερτ0λ0ος' κάλ δ Μισί Μπ«β«1Μ<«

ί ... Λοιπόνj ,πφς έξφκονομούμεθα-έν ,τή έξαι-ρέτφ ταύτη 'Βαβέλ.; Τφ 
'Έλληνι. οΰίδέν αμήχανον. Έφςΰρε τρόπον^ καλώς άρμόζοντα τή πα> 

t τροπαραδότω εύφνίμ .αΰτ'οΰ, καί π^οςφυέστατα συνεδύάσε τήν^άνάγ- 
Is κην καί. τήν -έθνικήν αυτού φιλοτιμίαν. 'Όθεν έπετόησε νά/μά^μμέν 

τϋν,ρχισγίί, άλλά διά χαρφικτ^ιροίί1 καί ούτως εξακολουθεί
πραττών ^μέχρι τή,ς: σήμερον 'καί'τό αιίτό. έξ.ακολού^ήείει έφαρμόζών 
έφ1 ικανόν έτι χρόνον ►έως,διδαχθώσι πολλοί καί πλήθυνθή· ή γνώσις»ί 
δ'ιάιτών πολλών σχολείωνι άτινα ή Φιλαμουίήά ΐδρυσέν: άνά ^ιάσκς 
•τ-άςτίόλεις καί τάς= κώμμς καί τά-χωρίκ^ ένθα καΙ'μία'·μόνη.ευρίσκ·ε- 
τ«ι οικογένεια έλληνική, 'Όθεν, αντί νά γράφη, φέρ’ έισέεΐν, έλλη- 
νιστί:. «Αγαπητή ρ,ο,υ αλεΛφή'»\ή\διά τουρά.ίκών χάρακτήρών τήν 
άντίστοιχόν φρ.άσιν, γράφει τήν τελευταίαν ταύτηχ ■ δι’· ελληήικΦν 

Α ου,γω:, Μονχα,πετ.Ιαυ χερ<σιρέριτ>,· ή αΣεβ,κιρυ^Ιοή κήζ,,καρόμαήρ,^· »τλ.
1 ΔανιήΛ IB', 4. .. ·” -» ■ ;'"ίϊ ■■ '"'r '-V
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’Ιδού δ’ έκ.πεμισ.σοΰ καί ανέκδοτόν ·τΑΡέπ.ΐΐών τφΰ μιαα^μό’ίνΝάσρτέδ:- 
δίν ΧώτζαΑ-.-ώς ;δεϊγμί,αΛ .άντιγραφένΛρκ τού τουρκικού ν πρωτοτύπου·.- ■ ■

• « ·χώτζαιγ-2α γ^βΛ,ρΧδου*̂έβκέι|ή{υέ  Υ^^α,ρλά·^
Χώτξα; 8έ}>ί.Μίρη«ρλάρ,.γ!ΐΧ81;ζ-Λν2αη<χρλάρ9, ζ«|*4$*·».;·
"'’'Ητοι;''s " '';'·'.'Λ.';' '' /γ

Ά’Ηρώτήσάν"τον Χωτζακ : '
Α-— "Οταν γινετΐιι ria σελήνή, τί τήν χαμνοήν την πα.Ιαιάν; 
—-Τήν f a.lJidifyvr χαίτην χαμνουν' άστρο,,'άπ^πησεν'».

■ ’Επειδή δέ;ή προφορά της, τουρκική;.γλώσσης,,τραχεία-ούσα, δέν 
άποδίδετριι/έπαρκως, διά των- ,24;·γραμμάτων -τ^ςι"ελληνικής Αλφα
βήτου, ό "Ελλην. Ιπενόησε .τρόπον,^ δι’Γθύ:.κάί .αυτή ή.’· έλλειψις, αύτ 
σιωδως θεραπεύεται. Ουτω, χάριν . παραδείγματος, ·ή πρυφ,ορά,; ,τοΰ 

. γαλλικού,-.δ. σημόιοΰται :,δι’, ,ένός' π φέροντόςύπεράνω.. αυτού μ.ικρόν 
στίγμα-ομοίως τό ενστιγμον σ αποδίδει τό,.γαλλικόν cjt ή-τό γερ
μανικόν sell' τό ώςαύτως γερμανικόν z διά τοΰ τσ, διότι άλλως προ- 
φέρεται τό δζ $ τζ (τσαμ ή πεύκη, δζαμ ή τζαμ ή ύαλος τοΰ πα
ραθύρου)- τό ό μετά στιγμής αντικαθίστατο τών ευρωπαϊκών γλωσ
σών d, επειδή τό παρ’ ήμϊν έν τοιαύτη χρήσει ντ προφέρεται τρα- 

,χύτιερόν, πως,νφς, έ,ν. τή-’ιταλική τό Αηίοπΐο ή έν τή γαλλική,προ
φορά ΑπίΟΐϊϊβ, καί οΰχί ώς έν τή έλληνική ’-Αντώνιος. Έπ’ ίσης τό 
γερμανικό'/Μ καί ru ή γαλλικόν ed κα'ι u διά υ μετά στιγμής κτλ.

‘Η έπινόησις είναι εύφυής καί δέν θά ήτο κακόν άν έπεξετείνεπο ή 
χρήσις τών τοιούτων σεσημειωμένων φωνηέντων ή συμφώνων καί εις 
τήν καθώμίλημένην πρός άχρίδή παράστασίν τής.προφοράς ξένων λέ- 
ξεων^ ών ή· χρήσις σήμερον-κατέστη απαραίτητος; διά τήν? μετά τών 
Ευρωπαίων άδιάκοπον επικοινωνίαν τών 'Ελλήνων;

; Αί■■■■ γλώσσαΓ.'έ.φευρέθησά'ν, ώς·'γνωστόν1,'-πρός πλήρωσινπασών τών 
άναγκών τών μετα·χειριζομ;ένων αύτάς ανθρώπων, ποσώς , δέ δέν &- 
άμάρτάνέι ε’ί'ς'τ'όδμ.οού'σιον -ήτοίάδε ή τοιοέδε'άήαπλήρώσις'ή ή' έξω- 
τερική κατά -συνθήκην .παράσταδϊς γραπτών -τϊνών σημείων τοΰ λό
γου ή έλάφράκαί ανεπαίσθητος, μεταμόρφωόϊς φώνηέντών'-ή' συμφώ
νων πινών προς ·ναφη «Τή-λυσι#·· τής προ'φόράς •λέξεώς'-τίνος.1 -Οί πα
λαιοί ήρκέσθησαν εις 24 'γράμματα1 μόνον, διότι ■ ταΰτίκ·’ήρκουν καί 
δπερήρκουν αύτοΐς. Άλλ’- οί παλαίόί'ήγν’όουν τόν χ'αρρέδ' j ούδεμίαν 
δέ ανάγκην είχαν πού χαπνον, άλλα σήμερον δέν άποτελοΰσι μέρος

1 *0  ■ΤΓαό'ρ-W-^ ίτ Χωτέα-Ο ύπό ’Ζώακ'ίΐμ Βα^οβόγη έν’τω Βνήα·γτιν<ΐ>'ΙΙρε- 
ροάογίω το® {888 ύπό θ. Κ. Μαγχάχη, σελ. 207—310. <· , ί’: ' ; !

I

άνάπόσπαστον. τών:- άναγκών γοδ τκαθ’ ήμέρ.α·ν<βίου) -κάί -τήν ί’σπου*  
δαιμτεραν φάρολ'ογ ική νίπρό·ςοδονϊπά,σών:τών;..Κυβερνήσεωντοΰ τε;«β> 
πολιτισμένου: καί -ήμ.ιπεπΰλίτ:ι®μένουΐ·»όσμαυ. .Βλέπεπεςνάάί/οι ·άάι- 
ροί', αίΙΛα· ήδη ! Εττείκαλώςχεί'τέ-κακώς, )δέν.?ετν,αιΛυναπον :ό άνθρώτ 
πος ·έν,.γέ.νει νά μενμ διηνεκ-ώς προςπεπατπα'λευμένός.ώ'ς'Ό-.'Προμήθεύ.ς 
έπί1 'τοΰ Κ'α.νκάσου-ι'ΐέγνοεϊται- ότι νούδέί-ςτένταΰθαιλόγρς περ'κ τών Sc- 
νών, οϊτινες καί αύτοί-,ίδέν'είναι.πλέον· α,,τι ·;ήσαν..ρ'Hr χθές«δέν·δμοιάι- 
,ζει τήν:σήμερον-. δέ·ν. απαιτείται.;δέ καό προφητική-έμπνεύσις-. ήίΚ'άλ"- 
χαντος' νοΰς. -οπ-ως. ιπροε-ίπη; πις. οτι. καινή ,ίαΰριον δέν ΘΑ ήναι: .·όμοία 
πρός-,τήν’ αήρ.·εμρ·ν.~Κά.ίι.:έπειτκ;τπ-ΰμυλ:ογή'σωμέν εΐ-λικρινώςτ-τ, μήπως 
ήμέΐς αυτοί1 ού^ί μόνον -κατ·άΆ.ήν;γλώσσαν, άλλά και κατά·;τήν''λοι
πήν δίαιταν, <ζώμ»ενΆύχμΓπλέών ώς?οί.άρχ.:αϊοι,1—επσΛΙΐρν γε 
άλλά' τουλάχιστον ώς εζων of ;-πατέρες;ήμών ·■;· --'Τά· όέκράίμά^-·θ'ά·'ζώ'- 
σίνύφ'’ιάς συνθήκας ζώμεν ήμεϊς ; 'Αίαν άμ φίβολο'ν,ύ; Καντόνι τούτο ις 
τίς'δύναται νά άμφιςβητή,σγ. .οτι1 ταΰτ'α μέν,· έξ '.ήμώνγ; ήμ·εϊς· ·δέ. ·>έξ 
έκείνων έγεννήθημεν ; "Ινα δέ έπανέλθωμεν δι’ ολίγον ακόμη,'εις τά 
γραμματολογικά, πλήν τής -μ.ορφής τών στοιχείων τής έλληνικής 
γλώσσης, άτινα κατά καιρούς καί έν πολλοϊς καί αυτά ύπέστησαν 
ούκ όλίγας μεταμορφώσεις, μήπως αυτοί οί πολύ ήμών παλαιότεροι, 
καί έπομένως έγγύτεροι πρός τούς παλαιούς, οί ’Αλεξανδρινοί έπί 
παραδείγματι, δέν ήσθάνθήσαν τήν ανάγκην πολλών,-π'ρός "δυνατήν 
διάσωσιν τής. προφοράς, διακριτικών σημείων, δλως άγνωστων, τοΐς 
"Ελλησι τοΰ Περικλεούς Καί -λοιπόν διέπραξενΑ;έγ.κλημκ καθΑσίτώ- 
σεως ’ δ γραμματικός έκεϊνος Αριστοφάνης . δ- Βυζάντιός,'έπιόοήσας 
τούς τόνους καί τά πνεύματα ; Άλλα τότε πώς θά'ί0ώζ'έ'τό'"βπως 
V . . X . . . , \ , Ά’' ,οηποτε η προφορά παρ ημκν τοις μεταγενεστεροις, οιτινες οια τοσου- 

πορος !χα'ι νύαζος: διήλθομεν ; ‘Ο κόσμος, .·ήτοι, ή άνθρωπ.άτης, 
"δέν μ^ενεί- 'στάσιμος-1; έκαστη: παρερχομένη ; ήμέρα-,κ.ά'ί νέο,-ν %ι: φέρει είς 
φώς: καί τοΰτο καλέΐτάι γενικώς; πρόοδος^ Δέν είπεν ;δ <SchlJ

...... «Die Welt vird alt mid ivifd ivieder jung, ’jj' ■ -°·'-
- · · Doeh der Mensphhofft immer Werhesserung»:;.w; ?;·
’’Ήτοι: ’ ·>' '

«’() χόσμος γτηράσχει, xal praJir ήδάσχει·/aTT ο οίνδρΐύ'πος' πάν
τοτε ε.ΐπΐήει, το χαΛΜτερονν>;

ύ;' Καί ήδη .νομίζετε ®τι πράττει έ'ργον αξιοσύστατο,νΆ
f λα δοκιμώτάτος αληθώς τής έλαφράς Λφιλο-λόγίας.- σκαπτός,?ό.;κ. 
ύίώάνγηςί’Ισιδωρίδ'η'ς Χκυλίσσηςρ.: άπεχδήν^μ^<ΐ ΓόΓ
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Of6Mtor, μέθχού Ιάακά έτη έν: πάσγ όμοναί^ συνεζησενς-Άς,-χαίί ο 
έτερο; έ»»ίνβ<?·4ή ΚορσικήΣαμάθργξγ δ »··Ί· ®*  Φάρδος ή: Φα ρ δ ύς 
(διότι,·άτονου γραφόμένης ύπ? αύτοΰ τής λέξεωςράγναοϋμεν πως- θέλει 
νά τόν προφέρωμεν),-προτείνοντες τήν? άρσιν τών πνευμάτων· .καί,τήν 
είς θάνατον καταδίκην τών τόνων κοά τήνιμσνόνιουχΐ επιστροφήν είς 
τούς· κλασικούς’-τής άρχαιότητός χρόνους;:■-Σήμερον έ'χαμεν· άνάγκην 
Ϋα βινζή&ω^*'  άά σημεία <raS γράπτοΰ ήμών'ήόγού,.: άρα καί: ΐάς·τε- 
τραγώνους θήκας: τών στοιχείων: τόΰ. κ; Σκυλίόση,: δπως ·έπκρκέσω*  
μεν είς τάς άπαιτήσεις-τής νεωτέρας κοινωνίας. Ουτω, έν φ λκλοΰν- 
τες προφέρομεν·.π χςMussefyγράφο.ντες, άνηκάθιστώμςνςεζ: άνάγκής, 
τό u διά ·τής·, διφθόγγου oit,· ότε ό·Jfiisset >γίνετκι Μουσσέ.\·{Π:ρβΧ. 
.Λίο»Λ»8ος.·///), -ή διά τοΰ υ μόνον, δτέ δά απογίνεται,· διότι άπό τον 
περιάάθή.Άλφρέδο'ίι -'MttsSM. γεννάταιείς· ήμά.ς τούς Έλληνάς? ό. γε
λοίος Μυ&σΙ ιίαί ένθυμίζειχ τόν ·Μισ&^ Μπερτόλδον μέ,ταίή ό^Λού· 
τα,τάιςπαΥουρφίαίς του $ τόν άοΐδιριον έκέινον χ,ΐον: Μισ« Μπαστ^ν 
τής Βαβυλωνίας! λ;·.·,·-.-;

' V ’■ ’■··’-·■ ■■■’■:·’<’>’ - ■'•τ-Υ jg- :-· .

'Λνίπιυξις 'Ελλήνων διά τής Εκμν.Οήσεω; τής τουρκικής. -'<> Εύαγγελινό; 
Μισαηλίδης·,—Ή «’Ανατολή·.—Σύσταβις φιλεκπαιδευτικών Οωιιατείων 
άνά. τήν Μικρά,ν Άβίαν. Οΐ Ιίαοίαι τοΰ Έλ'ληνιβμ.οΰ. — Οί'Ρδοσοι όιάΐ οί 

; Βΰ’βΙγάίρΐϋ^'Οί «μίγάλΟι» κυ'δερνήταΐ·: τής Ελλάδος — βΐ »1ι«ρασι8ται 
:■· "Ελληνες ΰλικώς’Εξετάζ’λμενοτί,—Τά Εν τοϊς ΰπογείοις . των Υπουργείων 

Οηπόμεναβιδλία καί οί Προτεοτάνται. — Οί κατά τήν Μ, ’Ασίαν πράςενοι 
τής ’Ελλάδος.—Τ6 «τρομπόνι» καί ή «πάλλα».

' · Οθτω λσιπόν δίακείμενοι; οί "Ελληνες .τής: Μιάράς Άσίας,-.:ή.το:ΐ, 
άγνόοΰ^τ'&ς την Ελληνικής καί: μήμανθάνοντέςτήν τουρκικήν:· δι’ ούς 
άνώΐίρίά έ'ν συνόψει άνεπτύξαμεν λόγους, δέν ήδ.ύναντΟ’βεβαίως: νά 
άναπτυχθώσιν έπαρκώς. Όφείλομεν όμως ένταύθα νά- δηλώσωμεν δτι 
ή άνάπτυξις, ήν τυχόν θά έλάμβανον έκ τής γνώσεως τής τουρκικής, 
δέν ήτο δά καί λίαν σπουδαία, άφ’οΰ καί οί Τούρκοι μόλις έπ’.έσχα
των ήρξαντο ίδρύοντες περιοδικά συγγράμματα καί Εφημερίδας,άλλ’ 
ών τά πλείω ήσαν ανωφελή, άν μή Επιβλαβή, τοΐς Έλλησιν. Έν 
τούτοις, εί καί ύφίσταντο δυςκολίαι πλεϊσθ’ δσαι άν μή άνυπέρβλη- 
ΤΟί, βεβαίως δμως- δυςυπέρβληται, εδρέθηφιλόπατρις "Ελλήν έκ Μι
κρής ΑΑ-σ'^άς,’-'ό’ γεραρός χ< ^όάγγε^ενάφ Λ/ίζχαή^ιΆηο, ιδιοκτήτης κάί 
•έάδό’ϊ'ήί' 'τής καί μέχρι /σήμερον ΕκδΑδομένης ! έφημερίδίός

γραφόμενης , άποκλειστίκώς διά τούς "Ελληνας έκείνων τών χωρών 
«Κ γ.Ιώσναγ Toypxtxqrίιά χαρακτήρων ,/ΛΙηηχ&τ καά διανυούσης 
τό έτος .τής έαυτής έκδόσεως. Αί πρός τό μεμονωμένον έκεΐνο
μέγα τμήμα τοΰ ‘Ελληνισμού προςενεχθεΐσάι. δπηρβσίαι τοΰ έΐρημένου 
άνδρός ε?ναι δυςυπολόγιστοι. ‘Υπεξ,εκαύθη ό πρός τά· γράμματα, ζήλος 
τών Μικρασιατών, καί πολλοί, τέως άδιάφοροι ή καί Εχθροί ετι τής 
Παιδείας/ συνδίηλλάγησαν μετ’ αύτής καί πάντί,σθένει καί λίαν έπί- 
τοχώς κατόρθωσαν; τήν σύστασιν. καί έν τοϊς άλεγανθρωποτέροες: χρι- 
στιανικοϊς χωρίοις Φιλεκπαιδευτικών ’Αδελφοτήτων, σκαπουσών τήν 
ϊδρυσιν .σχολείων, έν οίς έκ τέ τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής 
Σμύρνης προςκαλούμενόι διδάσκαλοι, καί διδασκάλισσαι -βραδύτερον, 
διέδιδον καί διαδίδουσι τά Ελληνικά γράμματα,: βαθμηδόν δέ καί αυ
τήν τήν ελληνικήν γλώσ σαν έπανάγουσιν άπό τής μακροχρονίου: έξο- 
ρίας αυτής·..-: ’ '.-·

Καί άληθώς μετ’ οΰ πολύ διεσπάρήσαν πανταχοΰ, ένθα πνοή έλ’- 
ληνική, πολυάριθμοι φωτοβόλοι λύχνοι, μικροί μέν άναντιρρήτως καί 
άμυδρόνφώς έςακοντίζοντες, άλλ’ οπώςδήπότε'^ιως- διότι,.άνμή ήταν 
λύχνοι δί’ ήλεκτρικ,οΰ φωτός ή αεριόφωτος τρεφόμενοι, ήταν. όμως 
δπώςδήποτε λύχνοι Ελαίου, δι ών ήδυνήθησαν. νά ίδωσιν, άν μήάλλσ, 
τουλάχιστον τα πρό αύτών χαΐνΟν φρικώδες τής Άμαθείας βάραθρον 
καί νά πρΟφυλαχθώσιν. Διότι δ κ. Μισαήλίδης δέν περιωρίσθη. εις 
τήν έ'κδασιν. τής ’ΛνανοΛήςώς έφημερίδος μόνον, έν ή συνήγοντσ πβ> 
σαι ?αί 'άπαραίτήται πολίτικαί ειδήσεις, κτλ;,/άλλά.· κατέστη.όένίάυ- 
τήν,'άλήθές.ταμεϊον. ποικίλων γνώσεων · έκ· τής' ιστορίας,··τής γεωγρα
φίας, τώνφυσχκών:καί συλλήβδην άπασών.τών έπιβτήμώη κάί. τεχνών, 
μετέφρασε δ’ άμοίως καί έξέδωκε πάντοΐα συγγράμματα^ κάί νομικά 
έτι, πλήν τών άναρ ιθμήτων; Εκκλησιαστικών, ών ή χρηόιμότης: καί 
ωφέλεια ύπό πάντων-άνομολσγρΰν.ται, μάλιστα δταν τις? άνάλόγισθήί 
δτΐ.ή: θρήσκέία:·ήτο·. όμόνας κρίκος/ αςτΐς άάό τής·.'Αλώσεω·ς’ καί έν? 
τεδθίν -συνεκράτει τούς ατυχείς ήμών Εκείνους άδελφόύς/ παντελώς 
άποβαλόντας τήν ιδέαν· τού. ίδίαυ έθνισμαΰ. Πλήν: δέ τούτων, καί 
άπειροι κοίνωνικάνμελέται.καί διηγήματα,καν μσθιστσρίάι ’έτι^.προς- 
ηνέχθησαν είς άνάγνωσιν καί μελέτην . τφ Μικράσιάνμ ^Ελλην*;  δπο 
τού άνδρός τούτου?,:-ύάέρ τής ίδιαςί πάτρίδας -έίπεμ.τις. καί άλλοίςΈρ- 
γασθέντος.ί Άλλά τίς Εά τών ήμετέφοτν πολίτευτών- κωτεδ,όχθή νά 
στρέψη τό βλέμμα καί· πρός ήμάς τούς Ιίκρίας τοΰ; Ελληνισμού και 
νά πρμτρέψή ·?δι .ών· αΰτός··;οΙδε τρόπων< τούς ύπέρ..τοΰ; Εθνόυςάγωνι.- 
ζίίμένόνςφ Θί ζένσΐ| Λί'Ρώσσο.ιφααί·αΰτοί. έίό οί Β.αύλγαρχη,> ςιενιστώσί
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πα,νταχυΰ: καϊ-μετά σπουδής1, άμ.έμπ·ίσύ αληθώς; ιήμό#βχάζΦα£γ§πω,ς 
διαδίδω®»: τχ·. εθνικά·-'σ.'ίτ’ωΊ·φρονήματα. εις-λαούς ϊδλως: ’ξένους. χχι 
αγωνίζονται,· * γ.ήνααϊ ουρανού άνακυκώντες:, 'να προςηλϋτίσωσιν'ίδΐ  ̂
ενχ "Ελληνα, ;iv·· φ -. ήμεΐς πάντα:κΐν®ΰμ;εν. 'λίθον 'σπως' άποξενωθώμεν 
,άδέλφούς. όμαίμονας, έχ τών αυτών, γόνέων ' γέννηθέντας. Τίς:ποτέ·έκ 
:ν&ν τόσων, μεχά^ω^. κυβερνητών ;τής' αγαθή'τύχη: έ.λευθερωθείσή:ς'Ελ- 
λάδος:;έσκέφθη·:είλϊκρινώς.~καϊ. έλλην-ικώς 'νά:·ψίψή:'τό';β'λέμμα: εξώστου 
κλωβοΰμ έν ·φ έ.γ.καθείρχθη. ή Πατρίς, -καί νά' πραςη.1υτέ(τγ οΰχί ξένους', 
ώς ώφ^λβ-'?τονλάχ·ιστσν.ί·.τί)ίυνΒουλγ4άρο^χ·^πίΑΧοΰ)·φά·.έξβλληνιί«η·, 
«λλά νά διατηρήσημόνον τ<.ούς.:άγνούς "Ελληνας^ ά.πό·:κάιροΰ εί-ς”και- 
ρον -ανα·μι.μν7)σκομενος.·:.πάσώ.ν ■ τώνάνά' τηνΰφήλτον διεσκαρυ.ένων έλ,- 
■ληνΐκών.'κοινοτήτων; - :··.··λ\ζ ~ .- /;;.ν ■·<;■·;

διότι δπωςδήποτε εύποροΰσι,

«ν- >υ -

Τ

·.·.ΟιΜικρασιάται .Ελληνες ευτυχώς ούδεμίανυλικήν ανάγκην έχ-ουσι; 
λίαν φιλόπονοι δντες καί έν·τή ξένη 

το πλεϊστο,'ν. του έ-κυτών· βίου ·δ.ι.αβιοΰντε'ς καί άδρώς :πρός άξιοπρΟπή 
συντηρη,σιν τών εκπαιδευτικών και έκκλησίαστικών. αυτών καταστη
μάτων.’ δαπκνώντες· άλλα τί ήδύνατο ■ νά. κάμφ ΐίς μόνης,. φέρ’ ε’.πεΐν, 
γεωγραφικός χάρτης.· άποστελλόμενος εκ μέρουςτης Έ22άδοςν καί 
.«4 Αθηνών ,εΐς· .τ& άπάκεντρ'ον έλληνικον χωρίόν ;τής Λυκίας ή Φρυ· 
.γίάς:; Μόνον ό ‘έάϊ πολλά έτη έν Τουρκί? διατρίψας Έλλην δύνα- 
,ται.-.νά.ύπολσγίσή άκριβώς.ςτό μέγεθος τής μιχρας ταύτης. δωρεάς καί 
προςηκόντως νά άπαντήση εις την; ανωτέρω έρώτήσιν. Έκ τών πατά 
χιλιάδας - εν τ.οΐς υπογεί.οις τών 'Υπουργείων .■ της Ελλάδος· σήπομέ- 
νω.ν -παντοειδών βιβλίων άν. μ,ία μόνη' έστέλλετο'· έκατοντάςηθά’ϊήοκει 
νά μ.ηδενίση πάσας, τάς ραδιουργίας καϊ τάς ένεργείας τών. Ιΐαν- 
σλαυϊστών και .Προπεσ-ταντών,· .διότι,·:κατά. το δημώδες λόγιον, «Τό 
αιμα νερό' δεν γίνεται», πολυειδώ.ς δέ βελτίονας ·:έαυπών’θά καθίστα 
τους Μικρασιατας Ελληνας..Εις τί χρησιμεύουσι σήμερον, αν μή ΐνα 
απορ.ροφώσινώ'ς αίμοδίψεϊς:.βδέλλαι καϊ την ϊτελευταίάν'ζωής. ικμάδα 
άπό τ-ών φλεβών.Της,.μή-πάνυ έύπόρούσης:Πατρίδος; οίχήλως άχρη
στοι πρόξενοι -τής»Ελλάδος; ά:φ’ ού διόλου δεν φροντίζουσι, περί τών 
ήμερμ.τή ήμερα καί υπό νέ.ου κινδύνου απειλούμενων Ελλήνων τής 
έλληνικώτ.άτης.έκείνης:'χερσονήσους ·· >·..■■ ν, λ ·β- <

■ Η Παιδεία, .καϊ μόνη ή ' Παιδεία:, έπιτηδεΐως .θεραπευομένηκαί 
διαδιδόμενη, σήμερον:θά κατορθώσή δ,τι άλλοτε- ισόίς θά ήρκει νά 
επιτελεση/,τΟ τρομπονί: χχ'£ ή,. πά·22α:πΩζνϋγ έίχουσι πα πράγματα·, 
μόνον πά βιβλία δέον νά διαδίδωνται αφειδώς- καί μόνη ή γραφϊς νά 
ακονάται έπιμελώς, τό δέ ξίφος άκονάται οίκοθεν καϊ- άθορύβως έπ^ 
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τών, άπρρρωγών.βράχων,-,-ους άνηλεής.μάστίζδΐ ό,?Εΰξεινοξ.ϊ·Χάΐ ήρ,έμ.ά
λείχει -ό “Αλυς. ■ :·:-ς·. <■: Χ.-ft η... s'.W.-V

Ή Νεάπολις τής Καππαδοκίας. -■ Στατιστική.—Άρίοτόβ.οϋ- 
λος. ·.— *Ο  ΓεροβτάΟης έκτουρκισΟείς. —Φιλοπρόοδος.’.Αδελφότης «Νέ8-

- Σεχήρ». — Res et non. verba,— 'Η «Τερακκή»,. —,’.Εβίκλησις . πρό,ς τ,ούς. 
Απανταχού ' Ελληνας συγγραφείς καί έκδότας περ ιοδικών σύγγραμμά-

' των κτλ. ν

.. Έκ τών σημαντικωτέρων '.πόλεων -τή ςΛευρ.εία.ς,Καππαδοκίας ■είναι, 
και τά·Νέβ-Σεχήρ: (Νέα.Πόλις, Ν.εάποΛις^ύ.παγόμενον έκκλησια- 
στικώς μεν ε’.ς τον μητροπολιτικον τής εν Καππαδοκία Καισαρείας 
θρόνον; πολιτικώς δέ -εις. την διοίκησιν , (καϊμακαμλ'ια)- τής Νίγδης 
τοΰ γομοΰ (βιλαέτ). Ίκονίου. Το ολον-πών κατρ.ίήων νΐό« ίΝέβ-Σεχήρ 
ανέρχεται, κατά τάς τελευταίας (18.83) ·στκτ.ιστικας, εις 33:28 οι
κογένειας, έξ ων τα ·7^ιθ "Ελληνες, .τουρκόφωνοι, .Οι Νεαπολΐται ε,ΐτ 
ναι λίαν φιλόμουσοι, συντηροΰντες λαμπρά έκπαιδευτηρια, . όν. ,οϊς 
έπϊ έτη ριακρά, καϊ τελεςφόρως είργάσθη ό φιλόπκτρις διδάσκαλος. 
κ,: Φίλιππος Π· Γ· ’Αριστόβουλος, |Λεταφράσας ;καϊ έιρτυπώσα.ς,,,χά- 
ριν τών τουρκοφώνων συρ.πολιτών αυτού. πλήν., πολλών άλλων χρη
σίμων συγγραμμάτων, καί τον αιωνίως νεάζοντα ,ΐ'β.ρρνταθηγ του,-αει
μνήστου Αέοντος·. .Μελά.. Οί .Νεαπολΐται , ούτρι, ,τό , πλεΐστον.;; μαθη- 
ταϊ τοΰ ρηθέντος διδασκάλου, 'ίδρυσαν οΰ προ πσλλου..χρόνου έν^Κων-. 
σταντινουπόλεί' καϊ ’Αθε ίφότητα, Φ>2οκροο,θον, κληθεϊσαν· 
ϊε^ήρ, άριστα τον προορισμόν αύτής έκπληροΰσαν>-διότίνί^αϊ .ΐά 
έκπαιδευτηρια τής πόλεώς λίαν αξιοπρεπώς συντηρεί και οσημ.εραι 
προάγει, πολυειδώς συντελούσα ε’ις την διάδοσιν τών γραμ,μάτων 
άνά τό έλληνικώτατον Νέβ-Σεχήρ. Σύν άλλοις δέ έθνωφελεσιν έρ- 
γοις ή ’Αδελφότης αυτή ένεγραψεν έν τφ έαυτής Καταστατική καί 
τήν έκθοσιγ, περιοδικού συγγράμματος. Επειδή δε, ευτυχώς, ο,ί τής 
Έλάσσονος ’Ασίας ."Ελληνες, πρακτικοί. άνθρωποι δντες, διαφέρουσιν 
οΰσιώδώς,.' κατά.τάς άναβολάς καί την κατάχρησιν τών
ζών κα.Ιενάων, χπο τών έλευθέρων αυτών αδελφών, αιωνίως χσ,- 
νομένοΥν εις ~Λΰγια καί σχέδια^ ^αυτοϊ έπιδιώκοντες: res;.fit ίΙΟΠ 
veV’bcf, άμα'τή άποφάσει; προέβήσαν καί ·έίς την .έκτελε-σιν: .αυτής) 
συνφδά" ϊτή:^συμβου·λή ■ τοΰ: ;’Ισοκράτουςν λέγόντ,ος’· ‘'«Βόυλεύουχ μέν 
βραδέ<ύ<:} ?έπιτέλε'ι δέ> ταχέως τά .'δύξανταϊ>; -"Οθεν^πρό ,όλίγόυ ΑΪδέ
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τό’ φως ή (ίΐρό&δΌς], σύγγραμμα περιοδικόν, προωρισμέ-
νον άποκλειστικώς διά τούς τουρκόφωνους "ΕΛΛηνας, επειδή έκτυποϋ- 
ται, ώς ή ’ΛΓατοΛή, είς γλώσσαν τουρκικήν διά χαρακτήρων έΙΛη- 
νικών, είς μέγα δον, έκ σελίδων δίστηλων 16, δίς τού μηνός έκδι- 
δόμενον, τή συνεργασία πάντων τών δπωςδήποτε παιδείας τίνος 
λαχ,όντων . Μικρασιατών> . ■ -

Μέχρι τοΰδε έξεδόθησαν 12 τεύχη, περιέχονταύλην μετ’ Επιμέ
λειας άλήθώς άξιόσυστάτόύ ϊυλλεγεϊσαν τή έπϊάτάσ'ίμ τής πάλής 
Αδελφότητος « Νέβ-Σεχήρ ». Τού λόγου δέ γινομένου περί τού πε
ριοδικού τούτου, θεωρώ καθήκον, έπιβαλλόμενόν μοι, καί ώς Μι- 
κρα-σιάτγ καί ώς Έλληνι, νά απευθύνω παράκλησιν θερμήν πρός -πάν- 
τάς’τούς φιλόγενεϊς σϋγγραφεϊς καί έκδοτας, κυρίως’ περιοδικών κάί 
έφημ-Ερίδων-, δπώς, εύαρεστούμένοι-, ύπο’βοηθήσώσι τον έλλήνοάρεπή 
σκοπόν τής έν λόγφ'Αδελφότητος, ’άπο-στέλλοντες =άύτ·ράνά §V άν- 
τίτυπον. ‘fl 'σύνταξις δέ) έκλέγου'σα, θά μεταφράζή χάριν τών Ανα
γνωστών τής Τέρακκη τά προϊόντα τού καλάμου -τών διαπρεπών λο
γογράφων ήμών, ούτω δέ θά δίοχετεύωνται και τοΐς διψώσιν Ελ
ληνικής Αγωγής κάί παιδείας άδελφοϊς ήμών τά πνευματικά νάματά 
άπό τού κλεινού τής Παλλάδόςάστέως,ώς’ Από -πολυχεύμονυς πηγής- 
έστωσανδέ πάντες βέβαιοι ότι συντελέσόύσίν' άποτελεσματικώς πρός 
διάδοσιν τών Ελληνικών γραμμάτων άνά σύμπασαν τήν άτυχή Ελλη
νικήν χερσόνησον τής Δυτικής Ασίας.

όί βουλόμενοι έκ τών συγγραφέων καί Εκδοτών δΐέυθύνουσίν ώς 
έξής τάς Εαυτών προςψοράς :

■ βϊίρδς τήν ^ίεύθυνσιν· τήίζ· -^Τβρακκή». '^νρ&*&ι&'ΐί·,
Μαίισ&υ&ίγιε γγάά/Αρίθ; 6».

Constantinople.

Ή

*Η ταχυδρομική υπηρεσία ϊν Άβιάτική Τουρκία.—’ό «Τατάρ».

Καί -^ίγα τινά*.περί  τού τρόπους κάθ’ ·δν διεξάγεται παρά Τοώρ- 
κοις ή ταχυδρομική ύπηρε-σία.

‘Γπάρχουσι καθ’ άπασαν -τήν έκτασιν τής ’Ασιατικής Τουρκίας 
διεσπαρμένοι άπειροι σταθμοί, καλούμενοι dsptibrt, καϊ ©I διευθυν- 
trial αυτών ^epSirafa^&Q. Οΰτοι ΰποχρεούνται νά εχωσιν έτοιμους, 
16·τό <ρτβρό, ίππους, πυρ Εντονον κάί ύδωρ θερμόν είς-, τό «αμέ-β-rCayil 

κατά πάσας τάς ώράς- τού ήμερονυ-κτΫσυ δ'ίά τόν χε'ί’μώ'να·; καί/τά 
απαραίτητα· σέρμπίτια, διά τΰ ’θέρος, όμΟίωρ δέ ά-άί ύλένη?. Τήλε*·  
γραφικά σύρματα βεβάίως δέν ένούσΐ -τούς σταθμούς 'τούτους πρός 
άλλήλόυς, περί δέ τηλεφώνων ,όΰδέ Αστεϊσμού χάριν δόνάτάν δ Ελά
χιστος λόγος νά γείνγι. "Ώςτέ οί ταλαίπωροι •σταθμάρχαι,· άγνοοδν- 
τες τήν ακριβή ώραν τής διόδου τού ταχυδρόμου, εύρίσκονταΐ^έν διη^ 
νέκεΐπροςδοκίρρ, άγρύπνως φυλάσσονταςνά διέλθ'φ προ τοΰ ^ερβ¥ντ 
αυτών δ Τατάρ (βασιλικός ταχυδρόμος).-, ό'ςτις πόλλάάις, ϊέί’τέ βρά- 
δόνας αλλαχού ή καί μή άρεσκόμένος) 'δέν κφίνεί κάλ-ον- ’νά Όταμα-*  
τήσγ, άλλά μόλις κάταβάίνέΐ άπό ■ τού άσθμαivbvWp? ίππάυ τόυ κάί 
άναρρίχάται μετ’ Αστραπιαίας -παχύτητος -είς τόν προ- τού ^eptflvT 
έτοιμον νέον,'ίνα αναπαυτ είς τόν περαιτέρω ταχυδρομικόν σταθμόν. 
Ή Εξουσία, δι’ ής περιβάλλεται δ Τατάρf είναι πλέον ή-διπτατ-Ορίάή» 
Διά τόν Ταταρ δέν. -υπάρχει ξένη ιδίΟ-κτήσ-ίά, ουδέ ’ Απαγόρευσες 
ή πεφραγμένον κτήμα’ αυτός είναι υπέρτερος καί τών νόμων καί 
τών διαταγμάτων άρζεϊ νά θελήσφ·, καί αμέσως προςφέρονται αύτω 
οί έκλεκτότεοοι καρποί καί τά καλλίτερα προϊόντα τοΰ τόπου, άπο- 
ζημιοϊ δέ τόν προςφέροντα δι’έλαφρΑ'ς ή βαρείας μαστιγώσεως, ώς τούς 
1ππούς; :θΰς διοιάέϊ καί έχει-ύπό τήν απόλυτον αυτού έξουσίαν. T4ty 
είτε Τούρκος είτε Χρίστίανό'ς,. τολμ^ άτίμ/ωρητεί νά μή
αύτω της όιίοϋ, ή νά μή προςαγορεύστ) τήν βντν^ή συνάντησίν του διά 
τού νενομισμένου «.Όγουρ δΛά, Ταταρ άγα !» Ούτε ό ,χειμών^ ούτε δ 
Ανυπόφορος καύσων τής Ασιατικής Τουρκίας πτοεί τόν ■ Τά-μερλ-Ανον 
τούτον, καί μόνον, αν έν τινί τών σταθμών Ακούστ) νά γίνηται λογος 
περί λγστώνΤ κύπτει συχοφρυ τό.μέτωπον καί βυθίζεται έπί τινας 
στιγμής είς -σκέψεις, μεθ' -Ας ’όψοί άαΐ-αύθις άγέρωχον τήν έπηρμένην 
αυτού όφρύν, περιβάλλεται τά έπάργυρα ή περίχρυσα πιστόλιά ίου, 
άνάρΐά άίά© τού ώμου βαρέΐαν μάχαιραν, πηδ^ Επί τού- ίππου καί 
τρέχει' ακράτητος’ ώς 4 λογισμός, όμοιος πρός τόν Δαίμονα τής Κα
ταστροφής. Έάν- βαθύς παρατηρητής ίδγ τόν Ταττιρ κατά νύκτα 
πανσέληνον έλαόνοντα ούτως άπότ^υτήρος, ώς δ ατυχής--Μαζέππας, 
καί θ'ελήσή νά παραβάλφ-αυτόν πρ-ός τιτών τεράτων τής Μυθολογίας 
ή τών δημωδών παραδδβειων, δύνάται φά παρομοιάσω)· «ΰτόν έάίτυ- 
χώς μόνον πρός τον Τούρκον--καί πάλιν πυτόν, δτε,· πλήρης- φανατε*  
σμού υπέρ τής νέας θρησκείας καί μεμεθυσμένος έκ τών υπεσχημένων 
ηδονών τοΰ Τζεντέτ (Παραδείσου), ή -περιδεής ύπό τών άπειλουβών 
αυτόν τιμωριών τοΰ (Κολάσεως)) έχώρεί άκράτηπος ώς
δαίμων τοΰ '\ψ.δου είς το μέσον τών χριστιανικών φάλάγγων, διά- 
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σπειρών κατά .τήνμοιραίων διάβασι'ν του τήν φρίκην καί τόν όλεθρον, 
δγών, λεηλατών καί σφάζων αδιακρίτως ακμαίους άνδρας., γυναίκας 
παγκάλους,' ·γέρο.νταςπολιότριχας,-.παιδιά τρυφερά. .Μόνον, ,-πρός τον 
εαυτόν', του ό Τούρκος δύναταινά παράβληθή, ”Ω ! σέϊς, οί φίλοι τών 
στίχων,και οίγένασμενίζοντες-είς. τάς,; παρομοιώσεις καί τάς όμοιοκα.- 
τ-αλήξιάς, θά.-ευρήτε,· άνάναζητήσ.ητε,έν,τή ελληνική γλόσσν) μίαν 
τουλάχιστον ομοιοκαταληξίαν είς τορ'όιία, το -πόδα, έπ’ ίσης θά δυ- 
ηθήτε ϊσως ,εύστόχως και είς το δόξα να πρρβάλητε τά, τόζα. Άλλ’ 
δμως. και .ολόκληρον την Παγκόσμιον ‘Ιστορίαν άν άναστατώσητε, 
έάν, νέοι .Πλρύταρχοι, θελήσητε νά,συγγράψητε παραλλήλους βίους 
τών έθνών, μή κοπιάτε αδίκως, γράφοντες περί Τούρκων,, νά εύρητε 
τόν παραλληλιζόμενον ή συγγραφή σας θά άποτελέσγι ίσως σώμα, 
άλλά .τό- σώμα τούτό.'·.θά·;όμοιάζή ,^ρός τρν.έτεροσκελή χήνα, τού φίλου 
Νάσρ-έδ-δίνΧότζα, ή, άν προτιμάτε τά ήμέτερα, πρός μόνους τούς 
Παραλλήλους Βίους τού μακαρίτου ’Αναστασίου Γούδα !

Τ Π' ' ·
Prodome mea. — Ή Αλληλογραφία έν Άραβανίφ. ■— Κατά στάσις ταχυδρο- 
, μείων έν τή’Ασιατική Τουρκία.—Πρακτική μέθοδος καί έφαρμογή αύ

τής ύπό των Άραδανιωτίόν. — Ώφέλειαι τής μεθόδου. — Τό,.· Αφορολό
γητον «αιγαρόχάρτον» ώς έάιατολικός χάρτης δίΑ λόγους. . οίκονομίας. 
— Έπιγραφαί έπιστολών τουρκιστί. -Εύσυνειδησία τών τούρκων ΰπαλ- 
λήλων τοΰ ταχυδρομείου καΐό «ΚαιΑδας».-*-Οί  «κιατίπιδ.ες· έπί, σιλτέ- 
5ων καί ό «μουστερής». —«Χανοΰμ» ΰηαγορεϋουσα είς «κχατίπην». -Τό 
έν Κωνσταντινόυπόλει κέντριάόν ταχυδρομεϊον. —'II Βαβέλ. - Αί 72 
φυλαΐ τής ύφηλίου.—Τό «Γκΐ,άίι!» τοΰ τόύρκού ταχυδρομικού υπαλλή
λου καί τό ('Veto!» τών ρωμαίων δημάρχων.τ- «Όρτά μεκτουποΰ» —

. Finale. ........ ............................ ................................... ■ : .

;» Ώς έπιδόρπιον δέ καί ολίγα.τινά prodpmo lliea. Έν Άραβανίφ1, 
τψλγενεθλίφ μου χωρίφ; έν τή. περιοχή .. .τής αρχαίας- Τυανίτιδος, ού 
μακράν τών Τυάνων 'νύν ΛΓΐίισέ - Άισάρ καί κοινότερον Κισάσαρ), 
παρά τήν Νίγδην (άρχ. Νώρα^, επ.ί.τών ορίων τής Κιλικίας καί Καπ
παδοκίας, ή αλληλογραφία .διεξάγεται κατά τό’νδε τόν τρόπον:

Έπειδή ταχυδρομικά γραφεία, διά τό δυςχερές τής συγκοινωνίας, 
έν τοΐς χωρίοις καί ταϊς κώμαις τής ’Ασιατικής Τουρκίας δέν.ύπάρ-

1 ΛΕσΐ-ία, τόμ. ΙΔ'·(21 Νοεμβρίου 1882), σελ. 741—746. V 
■Παρνασσ/,ς, τόμ, ΙΑ.' (1887—1888), σελ. 316—334. - V ·., ■ 
'.,'Ε-άάηνικρί.; ΦιΛαΛβγιχος Κω,νσταντινο,ύπόλεως, τόμ, IB' (1877 —

78); σελ. 102, 103 z. ΐ 107. .

Γ

>ω·

χουσιν ίδρυμενα, δέν·ζ(ίύρ(βκε®αι δέ-ίτά^οφε 'καέ’ ·6δ:οιπόρθ<·άπέρχόώ 
μεηρς ,δ>ι’ ..ιδίαν, έργάσίαν,είς.τήν πρωτεύουσαντού νομού ή ζτής'έπάρ-' 
χίας, είν^ι ήναγκασμέναι. πολλάκις αύταί αί γυναίκες, ών οί σύζυγοι 
ή ρΐ αδελφοί λέίπο.υσιν ςίς τά ξένα, νά άπέρχω-ρταί έκεϊ ©πως τυαρα- 
δίδωσιν είς τά αυτόθι ταχυδρομεία τάς διά τούς οικείους έπιστολάς 
γων, τοΰθ’ δπερ ?χείι κινδύνους ούκ ολίγους, ούδ' άσημά·ντους( ίν'έκα1 
τών Τούρκων, κατ’ εύθύν λόγον ανάλογους πρός-τήν άπό τής πόλεως 
άπόστασιν τού χωρίου ή τής κωμοπόλεως. Διά πάντας τούτους το ύς 
λόγους .οί σνμπατριώταί μου Άραβάνιο,ι έπενόησαν τό έξής πρακτι- 
κώταταν μέσον.:

Είς τών δημογερόντων, συνήθως ό πρεσβύτερος, άναλαμβάνειΆά'ι 
συναθροίζει έν ώρισμέναις ήμέραις τάς έπιστολάς όλου τού χωρίου, 
εγκλείει ,αΰτάς. έν φακέλοις καί, μεταβαίνων έπί τού όναρίου του είς. 
Νίγδην :(τό Κάστρο], ήμίώρον περίπου άπέχουσαν τού Άραβανίουΐ 
τάς παραδίδει εις τό αυτόθι ταχυδρομεΐον. Τό έκ τού-τρόπου τούτου 
τοΐς συμπολίταις μ.οιτ π,ροςγινόμενον όφελος είναι πολλα<λού·ν. Πρ 
τον, δέν εξέρχεται τού χωρίου μόνη ή Έλληνίς, έκτιθεμένη δπώςδήτ 
ποτέ είς τάς Ορέξεις, τού Τούρκου. Δεύτερον, δέν ύποχρεούται είς 
τούτον, ·ή εκείνον έκ .τών συγχωρίων αύτής. Τρίτον, έξοδεύει όλιγ< 
τέρα, τών κ.εκανονισμένων ταχυδρομικών τελών (Πόστα πμρασή), 
έπειδή ό είρημένος πρεσβύτης τού χωρίου, Πόστατζης επιλεγόμενος, 
ώς.είναι νύν ό σεβαστός γέρων κ. Μισαήλ Γκιουλλούς (Πόστάτζή 
Γκίουλλούς Μουσαήλης), πληρόνεται κατά βάρος τήν έπιστολήν καί 
ονχΐ /4« τ'οκοιιμάϊπ. &>ς γίνεται έν τοΐς τουρκικοΐς ταχυδρομείοις, 
ένθα καταβάλλονται 3 γρόσια άργυρα (75 λεπτά) δι’ Ικάστην συνήθη 
έπιστολήη, έλκουσαν μέχρι 15 γραμμαρίων. Έπειδή δέ αί γυναίκες 
τής πατρίδος μου,.συν άλλαις πολλαϊς άρεταΐς, έ'χουσι καί τήν τής 
οικονομίας, κατόρθωσαν νά είςαγάγω.σι καί εχουσιν έν τφ χόρίφ 
χάρτην λεπτόν έπιστολών ώςτό σίγαρόχαρτβν καί τούτου ποιούνται 
χρήσιν έν ταϊς έαυτών άλληλογραφίαις, πληρόνουσαι μόνον 20 ή 30 
ψαράδες ταχυδρομικόν τέλος. Έπειτα δέ καί άν ύπόθέσωμεν ύπερ- 
βλητάς πάσας τάς σεσημειωμένας δυςχερείας, -ήτοι ό'τι εύρέθη κομίτ 
στής. κατάλληλος τής έπιστολής ή ότι πολλαί γυναίκες, δίκην κερ- 

όμοΰ, συνεννοηθεΐ.σαι,μετέβησαν είς τό ταχυδρομικόνγραφεϊον 

■ώ-

κτλ., ύπάοχει όμως καί άλλη δυςκολία ούχ'ι λίαν εύκατάβλητοςθ) 
ασήμαντος, αύτη δέ είναι ή τής επιγραφής έκδοτης επιστολής.
Ίσως είναι γνωστόν όμϊν, καί δέν είναι δύςκολον καί έκ τών προ-
τέρων νά γινωσκη πάς τις, δτι έν Τουρκίγ καί πάντες μέν οί ύπκλ-Τόμος IB'—‘Οκτώβριος ζ.αί Νοέμβριος 1888. Β 
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ληλοι, ιδία δέ οί των ταχυδρομείων, μόνον την τουρκικήν γλώσσαν 
γινώσκουσι πως, ούδεμίαν δ’ άλλην διδάσκονται ή μανθάνουσιν. Δέν 
είναι δέ ένταύθα δ κατάλληλος τόπος νά έξετάσωμεν τούς λόγους, 
δι’ ούς έν γένει οί Τούρκοι άποστρέφονται τάς ξένας γλώσσας. ’Αρκεί 
μόνοννά σημειωθή οτι καί την ιδίαν αύτών γλώσσαν έκμανθάνουσιν 
ευάριθμοί τινες, ών ο.ί πλείους.έκ τών προτέρων είσϊ; προωρισμένοι εις 
το ιερατικόν (σόφτα, φάκκη; μοίΐα, Ιμάμ), •ft διδασκαλικόν στάδιον 
(χώτζα). Οΰτω δέ. άπειρα, χωρία τουρκικά άπαντή καθ’οδόν ό περι
ηγητής, έν οις μόνον δ ιμάμης γινώσκει όλίγην άνάγνωσιν, καί ταύ- 
την δέ άτελώς. ’Επιστολή λοιπόν άνευ τουρκικής έπιγραφης παρα- 
λαμβάνεται μέν προθύμως ΰπό.τών ευόρκων ταχυδρομικών υπαλλήλων 
ϊνα μη στερηθή,.·. εννοείται, τό /ΙοδΛέτι τού νενομισμένου τέλους, αλλά 
ρίπτεται εις τον Καιάδαν καϊ έκεϊ μετά πολλών άλλων συναδέλφων 
αναμένει ίσως τήν.-Δευτέραν Παρουσίαν, οπότε πιθανόν νά φθάση 
ασφαλώς εις τόν πρός δν δρον.

Και ύπάρχει μέν αληθώς διά τούς άγνοοΰντας την τουρκικήν γρα
φήν ευκολία πρός τήν έπιγραφήν τών επιστολών, έπειδή έ'ξω παντός 
ταχυδρομικού γραφείου. έπϊ πενιχρών, αλλά μαλθακωτάτων σι,Ιτέδων 
κάθην ται κατά παράταξιν τουρκικώ τώ τρόπω, ήτοι όκλάδην, κι- 
δαροφόροι αιαίί,πιίεσ(γραφείς); άναμένοντες νά άποστείληαυτοϊς δ 

τινα μουστερήν, εις δν άντ'ι δέκα ή είκοσι παράδων νά 
πόοςενέγκωσι τάς πολυτίμους αυτών υπηρεσίας, έπιγράφοντες τάς 
έλληνικάς ή καϊ γράφοντες διά τάς χα,νύυμ τάς τουρκικάς έπιστο- 
λάς, αλλά γενικώς δέν θεωρείται λίαν αξιοπρεπές μηδ’ άκίνδυνον τό 
νά ισταται γυνή, έστω καϊ κεκαλυμμένη διά πυκνού λευκού πέπλου, 
τό; χριστιανικόν δόγμα πρεσβεύουσα, καϊ νά ύπαγορεύη εις τόν κια- 
τΐπ-ε^ένδην τό όνομα καϊ έπώνυμον τού συζύγου αυτής κτλ.

Τέλος, τό πάντων, ούσιωδέστερον, τί γίνεται όταν φθάση ή έπε· 
στολή μετά 8 τ— 10. ημέρας ε’ις τό έν Κωνσταντινουπόλει κεντρικόν 
ταχυδρομεϊον,, ε’ις τόν φοβερόν, έκεϊνον λαβύρινθον; έν ώ συμφύρονται 
πασαι at γενεαι του ΊσραήΛ, ..όπου, κατά την παροιμίαν, χάνει ή 
μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, ένθα άπό πάσης γής γωνίας 
άνθρωποι συναγείρονται, ζωηρότατα άναμιμνήσκοντες την πολύ- 

κροτον έκείνην περί τών έξορμώντων ε’ις μάχην Άργείων δμηρικην 
παραβολήν: .

«Ήυτε έθνεα είσι μελισσάων άδινάων
Πέτρης. έκ γλαφυρής αΐεί νέον έρχομενάων» \

1 ΊΛιάΰ. Β, 87—8$.
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άναμένοντες μετά παλμών τήν προ δύο-τριών ή κάΐ προ Ιξ-έπτά όλων 
μηνών προςδοκωμένην έπι.στόλήν τής οικογένειας καϊ δπου άποτελεϊ- 
ται ή φρικαλέα έκείνη σύγχυσις τών γλωσσών, αληθής Βαβέλχ καϊ 
αί εις αναριθμήτους τόνους· έκβαλλόμεναΐ από ποικίλων λαρύγγων 
φωναϊ τών γιετμής ήκή πουτσούκ μιΑΛετ, ήτοι 72 1/2 φυλών, εις 
άς διαιρούσιν οί Τούρκοι τό άνθροιπινον γένος, αΐτινες παριστώσι 
μοναδικόν καϊ άπαράβλητον πανδαιμόνιων γλωσσών, . ένδυμασιών, 
φυσιογνωμιών ; ’Ενταύθα, λοιπόν, πότε δύναταϊ δ. αείποτε υποβλεπό
μενος, καϊ. ώς· έκ τούτου ψοφοδεής,; Χριστιανός τής Μικρής ’Ασίας, 
έγκαταλείπων έπϊ ήμίσειαν πολλάκις ήμέραν τό.έργον αύτ.ού, -νά εΰργ 
σειράν, άδιακόπως.ώθών καϊ ωθούμενος, όπως φθάση προ τού &ypt- 
δίου έκείνου τοΰ κλωβού τοΰ τούρκου υπαλλήλου, δςτις.έγ τή έκτε- 
λέσει (;) τής υπηρεσίας του-—άλλοίμονον δέ καί. τρις άλλοίμονον ! 
άν ήναι Ραμαζάν, ήτοι δ μήν τής νηστείας !— είναι, άνευ.ρητορι
κής υπερβολής ή ποιητική άδείιη, άγριος καϊ σκληρός ώς τ.ίγρις ! "Αν 
δέ, δπερ ούχϊ άσύνηθες, έν τή τύρβη εκείνη καϊ τή παραζάλη §ια- 
φύγη αυτόν αίφνης καϊ άκουσίως πολλάκις ή μόνη λέξις. ιΓιόκΙ·» (Δέν 
εχεις !), συνωδευμένη ύπ’ έκφραστικωτάτης άνανεύσεως τής κεφαλής, 
νομίζεις , δτι δύνασαι διά παρακλήσεων ή ικεσιών ή καϊ δακρύων έτι 
νά κάμψης αυτόν, όπως, λαβών ε’ις χεϊρας, έξετάση τήν δέσμην τών 
έπιστολών ; Τό πτερόεν επος^ φυγόν άπαξ τό ερκος των δδόντων, 
άπεπτη διά παντός και αδίκως κοπιής. Καϊ τί είναι, τί δύναται νά 
ήναι, τό έξάκουστον έκεΐνο « Veto [» τών δημάρχων τής 'Ρώμης, πα- 
ραβαλλόμενον πρός τό άμείλικτον .τούτο μονοσύλλαβον «Αολ:!» τού 
τούρκου υπαλληλίσκου ;

’Από τού κεντρικού ταχυδρομείου δ έν Κωνσταντινουπόλει. άντί- 
πρόςωπος τού χωρίου μου λαμβάνει τούς φακέλους καϊ διανέμει τάς 
εν αυτοϊς έπιστολάς εις. ένα έκαστον τών παραληπτών, Οί φάκελοι 
ουτοι περιέχουσι, πλήν τών ιδιωτικών, καϊ μίαν έπισ.τολήν γενικήν 
προς πάντα; τούς συγχωρίους άπευθυνομένην, είδος έφημερίδσς γρα
πτής,ήν δικαιούνται άπαξάπαντες οί Άραβανιώται νά άναγινώσκωσι, 
περιλαμβάνουσαν τά έν τ& χωρίφ συμβάντα τής έβδομάδος. ’Επειδή 
δε, όταν θλιβερόν τι γεγονός συμβή, άποκρύπτουσιν αυτό, ώς ε’ικός, 
οι συγγενείς, οί δέ μή τοιούτοι άποφεύγουσι νά γείνωσιν αύτοϊ κα
κών άγγεΛοι, ή κοινή έπιστολή (δρτά μεκτουπου) αναγγέλλει καϊ 
τούτο, προςπαθούσι δέ μετά τούτο οί λοιποί νά προειδοποιήσωσι καϊ 
δεόντως παραμυθήσωσι τον αμέσως διαφερόμενον.

*
♦ ¥
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To δδωρ τήί κλεψύδρας έξηντλήθη, καί συν αύτφ, φοβούμαι, καί 
•ί) πρός με έπιείκειά Σας. Δέν αγνοώ ποσώς τό εύγενές αίσθημα, οπερ 
περί έμέ συνήγειρε. το κομψόν καί φιλόμρυσον. τοΰτο άκροατήριον 
τήν έσπέραν ταύτην, όφειλόμενον άποκλειστικώς εις τό κατ’ έξοχήν 
έθνικόν τοΰ θέματός μου·.

Λοιπόν έκ τών εΐρημένων έμάθομεν δτι ύπάρχει καί μεμακρυσμένη 
τις γωνία γής, είς τό διηνεκές κατοικουμένη ύφ’ άγνών 'Ελλήνων, 
ώς ύμεΐς, οτι ή μεγάλη αυτή δμάς ύπέστη καί ίτι ύφίσταται τοΰ 
ζένου κατακτητοΰ τόν ζυγόν, δτι διά παντοίων κάί υπεράνθρωπων 
προςπαθειών διετήρησεν ώς πίστη 'Εστίας τόν σπινθήρα τοΰ έθνισμοΰ 
άλώβητον μέχρι τής σήμερον ώςαύτως δμως έπείσθημεν έπαρκώς δτι 
τοΰ λοιποΰ, ΐνα έν καιρφ χρησιμοποιηθώ δεόντως δ σπινθήρ ούτος, 
απαιτείται αρωγή τις ενΐενθεΥ^ σύναψις δεσμών έθνικών, καί μάλιστα 
λίαν κατεπείγουσα, διότι οί περί ήμάς έχθροί-—καί δέν είναι ολίγοι 
— άτυχώς δέν καθεύδουσιν, άλλά καραδοκοΰσι μετ’ άγρύπνου τοΰ 
δμ.ματύς τόν κατάλληλον χρόνον ΐνα έπιπέσωσι καί σφετερισθώσι τά 
απ’ αίώνων κεκτημένά δικαιώματα τής μητροπόλεως <ςοΰ δλου Ελ
ληνισμού. "Αν ή φωνή μου ήδύνατο νά άκουσθώ μ-χ?'· τών ύψηλο- 
τέρων στρωμάτων τής Κοινωνίας ήμών, θά έφώνουν δι’ δλης τής 
Ισχύος τών πνευμόνων μου: Φύλακες τοΰ έθνους, γρηγορεϊτε ! ’Ενόσω 
είναι καιρός καί δέν έθεσαν ακόμη άμφοτέρούς τούς πόδας έπί τοΰ έλ- 
ληνικωτάτου έκείνου έδάφους οί μεγάλοι τής γής, όφείλόμεν itar- 
τες νά άνανήψωμεν κάί νά έργασθώμεν έθνικώς καί εΐλικρινώς, ώςτε 
δτάν, σύν Θέφ, σημάνν) κάί διά τούς άτυχεΐς έκείνους άδελφούς 
ήμών ευοίωνος ή άπό τοσούτων αιώνων μετά παλμών καρδίας προς- 
δοκωμένη ώρά,νά μή άκούσωμεν τό απελπιστικόν Ειζαι αργά.7
Καί νά μή πάθωμεν δ,τι άτυχώς, ίσως άνεπιστρεπτεί, έπάθομεν έν 
έλληνικωτάταίς χώραίς, διότι οί φρόνιμοι άι/θρωποι κάί τά διά τδ 
piJlJor αύτών σκεπτόμενά έθνη δέν μ,εταζοονΜζ,άλλά «jJOrooCair /

’Ιωακείμ. Καλαβάνης.

EUGENE LABICHE και β. MARTIN

ΤΟ ΤΑ3Κ1ΔΙ ΤΟΤ ΚΤΡΙΟΐ ΠΕΡΡΙΣΩΝ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΕΡΡΙΣΩΝ
Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΜΑΓΟΡΙΟΣ
ΑΡΜΑΝΔΟΣ ΔΕΣΡΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΣΑΒΑΡΥ
ΙΩΣΗΦ (υπηρέτης τοΰ Ταγματάρχου) 
ΩΑΝΝΗΣ (ύπηρέτης τοΰ Περρισών)

ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡΙΣΩΝ
ΕΡΡΙΕΤΤΗ (θυγάτηρ της)

ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡ.
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΑΙ
ΤΑ3ΕΙΔΙΩΤΑΙ

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ
Ό σιδηροδρομικός σταθμδς άπδ Λυών είς Παρισίους. Είς τδ βάθος κιγκλίς ανοί- 

γουσα προ αιθούσης ύποδοχής έπιβατών. Είς τδ βάθος δεξιόθεν θυρίς πρδς πώ- 
λησιν εισιτηρίων· αριστερόθεν εδώλια, πωλήτρια γλυκυσμάτων καί έτέρα βι
βλίων.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΜΑΓΟΡΙΟΣ, υπάλληλος τοΰ Σιδηροδρόμου, ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΑΙ,

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΑΙ, ΥΠΗΡΕΤΑΙ

ΜΑΓΟΡΙΟΣ (περιπατών άνυπομόνως). Αυτός ό Περρισών νά μή 
φθάνη ! Μιά ώρα τόν περιμένω, τώρα ... Καί έν τούτοις άναχώοεΐ 
σήμερον άκριβώς διά τήν Ελβετίαν μετά τής συζύγου καί θυγάτρός 
Τον... (μετά πικρίας). 'Αμάξοπηγοί ποΰ ταζεΐδεύουν ’$τήν έί§λβε- 
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τία I άμαξοπηγοί ,π,οΰ έχουν, σαράντα χιλιάδες ..φράγκα εισόδημα ! 
άμαξοπηγοί μέ άμάξια! Ένφ εγώ κερδίζω μόνον δύο χιλιάδες τε
τρακόσια φράγκα τό χρόνο ... καί είμαι ύπάλληλος φιλόπονος, έξυ
πνος, πάντα σκυμμένος ’στο γραφείο μου ... Σήμερα έζήτησα άδεια 
ρ.. είπα πώς είμαι άρρωστος ... Πρέπει άφεύκτως νά ’δώ τόν Περ- 
,ισών πρό τής άναχωρήσεώς του ... θά τόν παρακαλέσω νά μου προ- 
καταβάλή την τριμηνία μου ... έξακόσια φράγκα! Θά πάρ-ρ τό ύφος 
του τό προστατευτικόν ... θά κάμη τόν κάμποσο ! ... ένας άμαξο- 
πηγός ! Είναι /λυπηρόν ! Κάί δμως δέν φθάνει! νομίζει κάνεις πώς τό 
κάνει επίτηδες ! (απευθυνόμενος πρός υπάλληλον διερχόμενον και ά- 
κολουθούμενον ύπό έπιβατών). Τί ώρα αναχωρεί, κύριε, ή κατ’ ευ
θείαν Αμαξοστοιχία διά τό Λυών; ...

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (άποτόμως). Έρωτήσατε τόν υπάλληλον. (’Εξέρχε
ται αριστερόθεν).

ΜΑΓΟΡ1ΟΣ Ευχαριστώ ... χωριάτη ! (απευθυνόμενος προς τόν παρά 
την θυρίδα ύπάλληλον). Τί ώρα αναχωρεί · ή κατ’ εΰθεϊαν Αμαξο
στοιχία διά τό Λυών ; ■

υπάλληλος (άποτόμώ ς). Δέν είναι δουλειά μου αύτη ! κυττάξετε 
τό πρόγραμμα, (δεικνύει πρόγραμμα τοιχοκολλημένον Ααρά τα πα
ρασκήνια, αριστερόθεν). . , ,

ΜΑΓΟΡΙΟΧ Ευχαριστώ! ... (Κατ’ ιδίαν). Ή ευγένεια βράζει έδώ! 
Δέν θά μου πέσρ καμμιά φορά ’στο γραφεϊον μου! ... "Ας ’δούμε τό 
πρόγραμμα. (Εξέρχεται αριστερόθεν).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΓΓΕΡΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΕΡΡΙΕΤΤΗ 

(Εισέρχονται δεξιόθεν).

ΠΕΡΡΙΣΩΝ. ’Απ’ έδώ ! μή χωριζόμεθα! δέν θά εΐμπορέσωμε νά ξα- 
ναβρεθοΰμε ... Που είναι τά πράγματά μας; (παρατηρών. έκ δεξιών 
πρός τά παρασκήνια). Ά! καλά, καλά! Πο^ός έχει τής όμπρέλ- 
λαις ! ...

ΕΡΡΙΕΤΤΗ. ’Εγώ, μπαμπά.
ΠΕΡΡ. Καί τόν σάκκο τής νυκτός; τά σκεπάσματα,; ...
κυρία περρ. Νά τα !
ΠΕΡΡ, Καί δ παναμάς μου; ... Τόν ’ξέχασα ’στο Αμάξι! (έτοιμα-
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j ζόμενος νά τρέξη, ακολούθως σταματών). Ά! οχμ ! τόν κρατώ’ ’στά
J. χόρια. Τί ζέστη, θεέ μου, τί ζέστη!
l· ΚΥΡΙΑ ΠΙΡΡ. Έσύ πταίεις! ...μάς βιάζεις, μάς σπρώχνεις! δέν μ’

,άρέση νά ταξειδεύω έτσι!
! περρ. Ή άναχώρήσις είναι κοπιώδης ... μια φορά δμως μέσα!...

Σταθήτ’ έδώ, πηγαίνω νά πάρω τά εισιτήρια...’ (Έγχειρίζων τον 
πίλον του τή Έρριέττή). Νά ! κράτα τόν πάναμά μου... (πρός τήν 

ί θυρίδα τών εισιτηρίων); Τρία πρώτης διά τό Λυών ! · ’’
/ ΥΠΑΛΛ. (άποτόμως). Δέν άνοιξ’ ακόμη! Μετά ένα τέταρτό7! Ά·

ΠΕΡΡ. (πρός τόν ύπάλληλον). ! μέ συγχωρέϊτε! είν’ ή-πρώτη 
φορά που ταξειδεύω ... (έπιστρέφών πρός τήν σύζυγόν του). "Ηλθαμ*  
ένωρίς. ' : 7 ' ‘· ' ' ■'

ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ. Νά! βλέπεις που σου έλεγα δτι έχομε καιρό !... Δέν 
μάς άφησες νά πάρωμε ούτε τόν καφφέ μας !

k ΠΕΡΡ. Καλλίτερα νά είναι κανείς ένωρίς!... βλέπει κάί τόν σταθ
μό ! (πρός τήν Έοριέττην). "Ε!’κοριτσάκι μου, είσαι ευχαριστημένο ; 
... ολίγα λεπτά άκόμη καί αστραπηδόν καθώς τό βέλος τόΰ Γόυ- 
λιέλμου Τέλλου θά πεταχθούμεν πρός τάς "Αλπεις! (πρός τήν σύ
ζυγόν, του)., ’Πήρες τά γυαλιά;

κυρία περρ. Ναί, Ναί!
ΕΡΡΙΕΤ. (πρός τόν πατέρα της). Δέν παραπονοΰμαι, άλλ’ειναι δύο 

χρόνια δπου μάς υπόσχεσαι τό ταξεΐδι αυτό.
περρ. Έ, κόρη μου, έπρεπε νά πωλήσω πρώτον τό κατάστημά 

μου ... δ έμπορος δέν δύναται τόσον εύκολα ν’ άποσυρθή άπό τό 
έμπόριον καθώς μία κόρη άπό τό σχολείο ... "Επειτα έπερίμενα νά 
τελειώσγ καί ή άνατροφή σου διά νά τήνσυμπληρώσω κατόπιν κά- 
μνων νά λαμπρύνη πρό τών οφθαλμών σου τό μέγα θέαμα τής φύσεώς !

ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ. Γιά νά σου ’πώ, τ’ ειν’ αυτά που κάθεσαι καί ψάλ

λεις ;
.· περρ. Τί;

ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ. Κάμνεις φράσεις μέσα σ’ ένα σταθμό !
ΠΕΡΡ. Δέν κάμνω φράσεις ... άνυψώ τάς ιδέας τοϋ παιδίου αύτοΰ. 

(Σύρών έκ τοΰ θυλακίου μικρόν σημείωματάριον). Νά, κόρη μου, ένα 
σημειωματάριου που ήγόρασα δι’ έσέ.

ΕΡΡΙΕΤΤΗ. Τί νά τό κάμω;
περρ. Διά να γράφης άπό τό ένα μέρος τά έξοδα καί άπό τ’άλλο 

τάς έντυπώσεις.
ερριεττα. Ποίας έντυπώσεις; ...
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ΠΕΡΡ. Τάς έντΰπώσέις μ,Χξ τοΰ ταξειδίου! Θά γράφγς κ’ έγώ θά 
ύπαγορεύω ! .·..’.

ΚΥΡ. ΠΕΡΡ Τί, θά μΖζ γίνγίς τώρα. καίσυγγραφεύς !
ΠΕΡΡ. Δέν πρόκειται νά γίνω συγγραφεύςαλλά μοΰ ’φαίνεται 

δτο ένας άνθρωπος, τοΰ κόσμου ε’ιμπορεΐ νά έχγ; Ιδέας καινά.τάς μα- 
ζεύη εις ένα σημειωματάριον !

ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ., Θά είναι αριστούργημα τδ σημείωματάριόν σου!
περρ. (Κατ’ ιδίαν). "Ετσι έ-ϊναι πάντοτε οσάκις τυχαίνει νά μή 

πάργι τόν καφφέ της! *■
ΚΟΜΙΣΤΗΣ (σύρων άμαξίδιον ρίετ’ επισκευών).’Ιδού, κύριε, τά πράγ

ματά σας.; Θέλετε νά τά καταγράψατε ;...
ΠΕΡΡ. Βέβαια, βέβαια. Πρέπει όμως νά τά μετρήσω πρώτα ..ι 

διότι όταν ’ξέρει κανείς τό- λογαριασμό τον,.*  ένα, δυο, τρία, τέσβάρα, 
πέντε, έξη, ή γυναίκα μου επτά, ή κόρη μου οκτώ καϊ έγώ εννέα. 

. Είμεθα έννεα.
Ο ΚΟΜΙΣΤΗΣ. ’Εμπρός! πάρτε τα!
ΠΕΡΡ. (τρέχων πρός τό βάθος). Κάμε γρήγορα ! ;
Ο ΚΟΜΙΣΤΗΣ. -Όχι άπ’έκεϊ- άπ’ έδώ (δεικνύων πρός τ’ αριστερά).
Π1ΡΡ. Ά ! καλά! (ποδς τάς γυναίκας). ΓΙεριμένετ'έ μ’ έδώ! νά 

μή χαθούμε! (Εξέρχεται τρέχων ακολουθών τδν κομιστήν).

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΐίΥΡΪΑ ΠΕΡΙΣΣΩΝ, ΕΡΡΙΕΤΤΗ, εϊτα ΔΑΝΙΗΛ.

ΕΡΡΙΕΤΤΗ. Ό καΰμένος δ μπαμπάς ! πώς κουράζεται!
ΚΥΡ. ΠΕΡΡ. Είναι σάν σαστισμένος.
ΔΑΝΙΗΛ (εισέρχεται ακολουθούμενος ύπδ κομιστοΰ φέροντος τάς 

άποσκευάς του). Δεν εΐξεύρω ακόμη που πηγαίνω ! στάσου. (Ίδών τήν 
Έρριέττην). ~Α ! νά την ! δέν ήπατήθην ! (Χαιρετά τήν Έρριέττην 
ήτις τφ ανταποδίδει τόν χαιρετισμόν).

ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ1ΣΩΝ. Ποιδς εΐν’ αύτος δ Κύριος
ΕΡΡΙΕΤΤΗ. Εΐν’ ένας νέος που μ’ έχόρευσε τήν περασμένη εβδο

μάδα εις τδν χορόν τής Δημαρχίας.
ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ. (ζωηρώς). ‘Ένας χορευτής! (χαιρετφ τον Δανιήλ).
ΔΑΝΙΗΛ. Κυρία ! ... Δεσποινίς ! ... ευλογώ τήν τύχην ... Εϊσθε 

διά ταξεϊδι; ...
ΚΥΡ. ΠΕΡΡ. Μάλιστα, κύριε!
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ΔΑΝΙΗΛ. Πή^ύίπ%'*βτήν ’^'«ίσάλίά ' βεβαίως-;...

κϊρ. περρ. ’Όχι, κύριε.
ΔΑΝΙΗΛ. Ε’ις τήν Νίκαιαν ίσως; ...
ΚΥΡ. ΠΕΡΡ. "Οχι, κύριε !

ΔΑΝΙΗΛ. ΜΙ συγχαρείτε, κυρία .,. ένόμιζον ... έάν αΐ ύπηρεσίαι 
μου ... , τ, ς

Ο ΚΟΜΙΣΤΗΣ (πρός τόν Δανιήλ). "Ε, κύριε ! μόλις έχετε καιρόν 
διά ΐά πράγμάτά σας. · ’

ΔΑΝΙΗΛ. *Α,  Vod, πηγαίνωμεν ! (κατ’ ιδίαν). "Ηθελα νά έγνώριζα 
που πήγαίνο^ύ ... πρ'ιν πάρω, τδ ε’ίσιτήριόν μου ... (Χαιρετ.ών). Κυ
ρία ... Δεσποινίς ... (κατ’ ’ιδίαν). ’Αναχωρούν, αυτό είναι τό κυριώ- 
τερον. (’Εξέρχεται αριστερόθεν).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΕΡΡΙΕΤΤΗ, είτμ APMAJIAO?

ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡίΣϊήί. "Εχει πολύ καλό έξώτερίκό αυτός δ νέος !
ΑΡΜΑΝΔΟΣ. (άράτών βακκίδιον έΐς χεΐρας). Βάλε τδν σάκκον μου 

μΐ Y’ άλλα πράγματά ... ά*  έρχομαι! (ίδών τήν Έρριέττην). ’’Α, νά 
την ! (Χαιρετώνται).

ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡίέ^. ’Ηύίός έιν’άΜί δ ΙΚύριός ; ’
βρίίήΤΤΗί '^νάί ά,άϊ άΰΐός ένάς" νέός'ποΰμ?' είς τύνχο-

ρδντ^'Αήμάρ'χ'ίάί.''' : ‘ γ)- ,·,. ........
ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ. Μά έδωκαν λόΐπδν όλδί τούς άυνένΐευξιν έδώ*·..  

Άδϊέψορό’ν, 'άψόύ εϊνάι καί αϊτός χορευτής !· (Χαιρ'ίΐώ8ΐί4’'όέίό^ιΫ’'.γ.

αρμανδος. Κυρία... Δεσποινίς ... εύλογώ τήν στιγμήν 
διά ταξεϊδι; ’ ’ ’'

Μάλιστα,'-κύριέ. · ’Χ \ γ· ' ’-ύ'Η : '
αρμανδος. Εισθε διά ‘ΐήν’Μάδβδίλίάν'βεβάίώς, ! ') '■
κυρ. περρ. "Θχί, κύριε.
ΑΜέϊίΔΟί. Διά τήν Νίκαιαν Ισωςΐ;
lifpiA "ΠΕΡΡ. (κατ'*  Ιδίάν). fed άάν τον ΧλλμνΤ (μέ^βί

νως). Όχι, κύ^ιε! ν-·’
' Α^ώ. ® συγχωρεϊτέ, κύριε, ένόμιζον .... Έάν-αί·ύπήρ^ίάΐ .

ΚΥΡ. ΠΕΡΡ. (κατ’ Ιδίαν). Είναι βλέπετε άά'ί < δύο’

χορόν.
αρμ. (κατ1’Τ^ίάν)-. Άίν όπροχώρήόκ βήμα.,·.· πηγάίνώ^ά.««he-
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γράψω τά πράγματά, μου ... · θά, έπανέλθω I .(Χαίρεχών)♦ Κυρία.... 
Δεσποινίς ... . ......... ,.■· , ... ..

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ·’
ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ. ΕΡΡΙΕΤΤΗ, ΜΑΓΟΡΙΟΣ είτα ΠΕΡΡΙΣΩΝ. > -

ΚΥΡΙΑ περρισών. Φαίνεται πολύ καθώς πρέπει αυτός δ νέος I ... 
Μά τί xoQavsi δ πατέρας σου ; δέν στέκομαι πλέον ’στά πόδια.

ΜΑΓΟΡΙΟΣ. (Εισερχόμενος έξ αριστερών). Ήπατήθην, ή άμαξρ,-. 
στοιχία αύτη αναχωρεί μετά μίαν ώραν! ■ . ............J .

ΕΡΡΙΕΤΤΗ. Μπά ! δ κύριος Μαγόριος !
ΜΑΓΟΡΙΟΣ (κατ’ ιδίαν). Ά ! έπί τέλους νά τους.
ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ. Καλέ σείς, κύριε Μαγόριε,δέν έχετε γραφεϊον σήμερον ;
ΜΑΓΟΡΙΟΣ. Έζήτησα άδεια,: κυρίά μού’ ;δ|ν'ήθέλησα νά σάς άφή· 

σω ν’ άναχωρήσετε χωρίς νά σάς αποχαιρετίσω !
ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡ. Ά ! δι’ αυτό ήλθατε ! τί καλός πού είσθε !
ΜΑΓΟΡΙΟΣ. Δέν βλέπω όμως τόν κύριον Περρισών!
ΕΡΡΙΕΤΤΗ.. Ό μπαμπάς φροντίζει διά τά πράγματα.
ΠΕΡΡ. (εισέρχεται τρέχων πρός τά παρασκήνια). Τά εισιτήρια 

πρώτα! πάει καλά! ' -
ΜΑΓΟΡΙΟΣ. Ά ! νάτρς,!, .Κ^λτίμέρα,-αγαπητέ, μου !
J1EPP. (λίαν .βιαστικός). Ά.! είσαι σύ,! τί καλά έκαμες πού ήλ

θες!... Μέ συγχωρ'εΐς, πρέπει νά πάρω τά εισιτήριά μας! (Τόν· άφινει)·.
ΜΑΓΟΡ^Ο? (καγ*  ΐδίμν). Πολύ εύγενής !
ΠΕΡΡι,^Γπρρςτ,ον, ,έ.ν,τγ: .θυρίδι υπάλληλον). Δέν θέλουν νά κατα^ 

γράψουν τάν7Γρ.άγματά μου. πριν πάρω, τά εισιτήρια. · ...............
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. Δέν άνοιξεν άκόμ.η ! περιμείνατε.
ΠΕΡΡ. «Περιμείνατε» κ’έκεΐ κάτω μού είπαν : «κάμετε.γρήγορα !» 

(Σφογγίζών τό μέτωπον). Είμαι μούσκεμμα.·
ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡΙΣΩΝ. Κ’ έγώ δέν βαστώ, στά πόδια μου !
ΠΕΡΡ. Μά διατί δέν κάθεσαι ; (Δεικνύων πρός τό βάθος ,άριστερό- 

θ«ν), .Ν^.^Κθ!®ματ^ ... Δέγ εννοώ διατί στέκεσθε ,’στή μρ,ση δρθιαις 
σάν δυό σκοποί.

ΧΚΥΡΐΑίΠΕΡ.·-Σύ.ίό^ϊδ.ιος, μάς είπες : «Μείνατ’. έδώ,,Ι» Δέν θά,τε- 
λειώσγις-πλέον ! είσαι ανυπόφορος ! χ 3-;

ΠΕΡ- Καρολίνα, Καρολίνα ! >, ό · ■ ν
: ΚΥΡ. ΠΕΡ. ’^βαρέθηκα πλέον κα'ι τό ταξεϊδι σου,-.-καϊ .....
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' ΠΕΡ. Φαίνεσαι κάθάρά πώς δέν ’πήρες τόν καφφέ σου ! Πήγαινε νά 
καθίσγς νά ήσυχάσωμεν.

ΚΥΡ. περ. Καλέ, μά γλύτωνε πλέον ! (Διευθύνεται προς τά έδώ- 
λια καϊ κάθεται μετά τής Έρριέττης). . ...

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΜΑΓΟΡΙΟΣ

Ό καλός μου δ.Μαγόριος! είσαι πολύ εγγενής πού ήλθες !

έμειναν;, έκεΐ- κάτω

■ μαγ.,(κατ’ ιδίαν). Τί ώραΐονζευγάρι !'
ΠΕΡ. (πρός τόν Μαγόριον). ’Έτσι είναι πάντοτε όταν δέν έχγ'πάρν) 

καφφέ
ΜΑΓ. Ναί, ήθελα νά σου ομιλήσω ,περί; μ.ιά5 μικράς ΰποθέσεωςί,ι :
ΠΕΡ. (άφηρημένος). Καϊ τά πράγματα πού έμειναν;έκεΐ- κάτω 

έπάνω σ’ ένα τραπέζι Είμαι ανήσυχος ! (μεγαλοφώνως) ‘Ο καλός 
μου ,δ Μαγόριος!, τί, καλά έκαμε; πού. ήλθες, -(κατ’ ίδ,ίαν)’ Έάν έπή- 
γαινα νά έβλεπα ... ■?;

’ ΜΑΓ. Έχω μ&ά μικρή χάρι νά σού ζητήσω. ;
ΠΕΡ. Εμένα ;
ΜΑΓ. Άλλαξα σπήτι ... καί, έάν ήθελες νά μού προκαταβάλνις 

μίαν τριμηνίαν έκ τού μισθού μου ... έξακόσια φράγκα !
ΠΕΡ. Μά πώς, έδώ ; ...

ΜΑΓ. Νομίζω ,δτι πάντοτε ,σού έπέστρεψα. ακριβώς, τα χρήματα 
πού μ” έδά'νεϊσές;.

ΠΕΡ. Δέν πρόκειται περί αύτοΰ.
ΜΑΓ. Μέ συγχωρεΐς ! ’Εννοώ νά σού τό υπενθυμίσω ... ΙΙέρνω το 

μέρισμα τών άτμοπλοϊκών μου είς τάς 8 τού προσεχούς μηνάς’ εχω 
δώδεκα μετοχάς... καί, έάν δέν μ.’ έμπιστεύεσαι, σού δίδω τους τί
τλους δι’ ασφάλειαν.

ΠΕΡ. Έλα τώρα, μην είσαι ζφον !
ΜΑΓ. (ξηρώς). Εύχαριστώ !
ΠΕΡ. Μά τί διάβολο σέπιάνει νά έρχεσαι τήν στιγμήν πού ανα

χωρώ νά μού ζητής χρήματα ! ... έπήρα μαζί μου ακριβώς οσα θά 
μού χρειασθούν.

ΜΑΓ. Δέν, πειράζει, αφού σ’ ένοχλώ ... δέν έπιμένω.. Θ’ απευθυνθώ 
είς τοκογλύφους κα'ι θά μέ γδυσουν, αλλα δέν πειράζει, δέν θα πε- 
θάνώ ! " , ν), .

ΠΕΡ. (σύρων τό χρηματοφυλάκιόν του). “Ελα τώρα μή θυμώνής!
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νά, ιδού τή έξακόσιά σου φράγκα,, ήλή£ •jMi.-iiiW W, Ϋυ" 
ναΐκάς μου.

Μαγ. (λ<κ|«.@αένων χαρτιονομ,ίσμα.τα^ ’$ρ^ ίήϊ°$τ* ..$Wi5°σον 
φιλάργυρος !

ΠΕΡ. ΓΙώς ; φιλάργυρος ;
ΜΑΓ. ’Όχι, δηλαδή αγαπά την τάξιν I
περ ’Έτσι πρέπει, φίήφ μορ 1 r?/ .|τφΐ; πρέπει ! ϊ
ΜΑΓ. (ξηρώς). Λοιπόν ! Σου χρεωστώ έξακόσια φράγκα ... Χαΐρε !

(κατ’ ιδίαν'). Τί Ιστορία*.;  ! δι’ έξακόσια φράγκα! ... καί πάει και ji
’στην Ελβετία ! ... Άμαξοπηγέ ! ... (’Αναχωρεί έκ δεξιών). · !

ΠΕΡ. Όρίστε, φεύγει! Καί όδτ’ Ιν'ά ευχαριστώ τούλάχισίον λέ
γει ! ^άτά βάθος δμώς ν-Ομίζω δτι μ' άγάπήΊ (^δών τήν Θυρίδα τών j. 
ϊίσΐτ'ήρίώ1» άνοϊκτήν)'. Ά ! διάβολε Γ μοιράζουν 'τά εισιτήρια !' ... (
(Τρέχ&ί (διάίώς : ημός τ^ήν’ θύφίδά δΐαγκωνί'ζων πέντε $ έξ πρόσωπα 
Ιστ-άμεν* έάεϊ). (

>ΕϊΣί επιβάτες. Μά- 'δέν προσέχετε, κύριε !■ ί.
Ο ΥίϊΑΛΑΗΛΘΣ (πρός τύτίΐΕίΡ·.). Ηάρ'ετε' τήν σειράν ε&ς·,' σείς έκεϊ 

κάτω, κύριε.
ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν). Καί άά πράγματά μΰί»ίίάιή γύναΐκά φΐόυ!... |

(λαμβάνων την σειράν του). (

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ |
ΟΙ ΑΥΤΟΙ. Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ (άκολουθούμενος άί^ο joy, 

δστις φέρει την; άρϊ;ιμκριχή.ν που)»

ο ταγμ. Μέ κατάλαβες καλά ;
ιωςηφ. Μάλιστα, Ταγματάρχη μου,,
Ο ταγμ. Και άν σ’ έρωτησφ αύτη που εΰρίσκομαι,... πότε θά έ,πι- 

στρέψω ... νά της ’πής οτι δέν είξεύφεις ... Δέν θέλω πλέο,ν. ν’ακούσω 
λέξιν περί αύτής. .

ΙΩΣΗΦ. Μάλιστα, Ταγματάρχη μου. . . . .
Ο ΤΑΓ^. Νά ’πής τής Άννέτας ο,τι ολα έτελρίωμκν. μεταξύ μας, 

ολα, δλα!

ί

ΙΩΣΗΦ. Μάλιστα, Ταγματάρχα μου.,
ΠΕΡ. ,ΤΓά εισιτήριά μου τά έχω ! τρρκ γρήγορα δι,ή. τά πράγ

ματά μου ! Τί Ιστορία διά νά πάγ κάνεις ’ς τό Λυών !* (Έξ^ρ^ετρρι

................. ,
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Ο ταγμ. Μ’ έννόησες καλά ;
ΙΩΣΗΦ. Μάλιστα, Τ;αγμριτρ^χ^ μφφ. άλλά μέ τό συμπάθειο νά 

σάς ’πώ μου φαίνεται περιττό ν’ αναχωρήσετε.
ο ταγμ. Διατί ;

ΙΩΣΗΦ. Διότι όταν επιστρέφετε θά ξανριπάρετε πάλι την κυρία 
Άννέτα. ’ ,

ο ταγμ. *Α!
ΙΩΣΗΦ. Λοίπον καλλίτερα θά ήτο νά μή τήν ά^ίνατ.ε διόδου. Έ

πειτα αί συμφιλιώσεις κοστίζουν πμντοφε αρκετή'‘ς τόν Ταγματάρ
χη μου- ", .

Ο ΤΑΓΜ. ’Όχι, δγι, αυτή τήν φορά είναι σπουδαϊον ! Ή’Avyjya 
έ<ράνη άναξία τής άφοσιώσεως καί τών τόσων καλών πομ /ςής έκαμα.

ΙΩΣΗΦ. Αυτή σάς καταστρέφει, Ταγματάρχα μου,. Σήμερα πάλιν 
ήλθεν άλλος δικαστικός κλητήρ ... καί οί κλητήρες, 'μοιάζουν τά 
σκουλήκια ... δταν αρχίζουν νά πιάνουν σ*  ενα^μέρος,...

Ο ΤΑΓΜ. Eij$ τήν επιστροφήν μου θμ διορθώσω δλας μο,υ,τάς ύπο- 
ίίσεις ... Χαΐρε!- ,

ΙΩΣΗΦ. Υγεία, Ταγμαφάφχα μφ,μ.,
Ο ΤΑΓΜ. (πλησιάζει τήν θυρίδα και έπμνέρχε^μι,),,:’Α ναί! θή μου 

γράψφς ’ς τήνΓενεύην.., καί γά μοΰ λ,ές ήμ είσαι καλά ’^,γήν μγείαν.
ΙΩΣΗΦ (κολακευθείς). Είσθε πολύ καλός, Ταγματάρχα μου·1,
Ο ΤΑΓΜ. Κ’ έπειτα νά μοΰ γράψφς τί έντύπωσιν ,έκαμεν ή άναχώ - 

ρημ,ίς μου ... έάν έκλαυσεν ... . '■
ΙΩΣΗΦ. ,Ποίός, Ταγματάρχα μου,£ ...
Ο ΤΑΓΜ. *Η  Άννέτα, διάβολε! αυτή, π<$0£ άλήος,^
ΙΩΣΗΦ. Άμ’ θά τήν ξαναπάρετε, Ί^αγματαρχιφμου I .
Ο ταγμ. Ποτέ ! ,
I,O?:hj. .Αυτή είναι, ή όγδοη, ,φορρί. Kay μή σκάει νά βλέτρω, ένα 

• λαμπρφ άνθρωπο σαν κ,α’ι σάς,,^ά τυραννήπαι άπό .τρύ·ς.'δμνειστάς.του, 
... καί γ^ά πο^όν ; ... για μ$ά ... ι . . 1

Ο ΤΑΓΜ. Καλά, καλά! δώσε μου τόν ,σάκκο μομν και γράι^ε .μου 
\ τήν Γφγε,ύη^ .,. αΰριμν ή σήμερον τό βράδυ ( Χμ,ΐρε! · , * ..

ΙήΣΗΦ. Κμλφ. ταξεΐδι, Ταγμ,ατάρχ^ μου ! ^κατ’,’ιδίαν), ^έ. δ.κ^μ) 
ήμέραις είν’ έδώ ! ’Α, ή γυναίκες, ή γυναίκες ! ν.

(’^έρχετοει^.'^^αγμ. δ,ις&θ,ύνε^ι ,ί^ωί ,άγοράΜρ
καί εισέρχεται ε’ις τήν αίθουσαν τής ύποδοχής). ’ .
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κυρ. περ. (έγειρομένη μετά τής θυγατρός της). Δέν είμποοώ 
πλέον νά κάθωμαι !

.. ΠΕΡρ. (εισέρχεται τρέχων). Έπϊ τέλους έτελείωσα !, 'Έχω τά εισι
τήρια ! κατέγραψα τά πράγματα!

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Δόξα σοι ό Θεός !
Ο ΚΟΜΙΣΤΗΣ (όδηγών τό άμαξίδιον κενόν, πρός τόν,Περρισών). 

Μη λησμονείτε, κύριε... τόν κομιστήν παρακαλώ ! ■
. περ. Ά! ναί... στάσου... (συμβουλευόμενος την γυναίκα καί θυ- 

, γατερβς τόυ) Τί νά τοΰ. δώσω αύτοΰ, πενήντα, λε^τά,·
κυρ ΠΕΡ. ‘Εβδομήντα πέντε.
.ΕΡΡΙΕΤΤΗ. Μ|ά δραχμή.
ΠΕΡ. Ας είναι ... άς τοΰ δώσω μία'δραχμή ! (δίδριν μίαν δραχ

μήν). Νά παιδί μου.
Ο KpM. Ευχαριστώ, κύριε ! (εξέρχεται)..
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Έ ! Θά έμβοΰμε ; ”
ΠΕΡ. Μίά στιγμή ... Έρριέττη, πάρε τό σημειωματάριό σου καϊ 

γράψε.”'· V „ '
ΚΥΡ. ΠΕΡ. ’Από τώρα ; ' ' ' "
περ. (ύπαγορεύων). ’Έξοδα άμάξης, δύο φράγκα ... σιδηρόδρο

μος έβδομήντα δύο φράγκα καί ιίέντε λεπτά... κομιστής ένα φράγκο.
EPP1ET. Τά έγραψα !
ΠΕΡ. Στάσου ! Έντύπωσις !

, ΚΥΡ. ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν) Είσαι ανυπόφορος !
ΠΕΡ. (ύπαγορεύων). Χαϊρε, Γαλλία ..; βασίλισσα τών εθνών ! (δια

κοπτόμενος). Καϊ ό παναμάς μου ;... θά τόν άφησα 'ς τά πράγματα ! 
(θέλει νά τρέξη).

ΚΥΡ. ΠΕΡ.. Μά όχι ! νάτος !
ΠΕΡ, ΤΑ ! ναί ! (ύπαγορεύων). Χαϊρε, Γαλλία! βασίλισσα τών 

έθνών ! (ακούεται ό,κώδων τής άναχωρήσεως καϊ,πλεϊστοι έπιβ,άται 
διέρχονται τρέχοντες).
-- ΚΥΡ. ΠΕΡ. Το κουδούνι ! θά μάς κάμγς νά χάσωμ’ε■’~τό ‘σιδηρό
δρομο ! : ,· .· '·'·1

ΠΕΡ. Έ, πάμε λοιπόν, κα'ι τελειόνομεν τήν έντύπωσιν αργότερα ! 
(Ό ύπάλληλος τόν σταματ^ εις τήν κιγκλίδα όπως έπιθεωρήση τά

εισιτήρια. Ό Περρισών φιλονεικεϊ-μετά τής συζύγου καϊ θυγατρός 
του κα’ι τέλος εύρίσκει τά εισιτήρια εις τό θυλάκιόν του. Είσέρχοντριι 
εις τήν αίθουσαν τής ύποδοχής). < . .

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
- / ί ’ ” APMANAQE,; ΔΑΝΙΗΛ·, είΤα ΠΕΡΡΙΣΩΝ

(Ό Δανιήλ, προχωρών ν’ άγοράσγ τό εΐσιτήριόν του, διαγάώνίζέτάέ 
παρά του Άρμάνδου, δστις ζητεί ν’ άγοράσή το-ιδικόν του).

ΑΡΜ; Προσέχετε σάς παρακαλώ. ν...
δαν. Νά προσέχετε κα’ι σείς. //■
ΑΡΜ. Έ, Δανιήλ! ;·.·'.·.·.· '
ΔΑΝ. Άρμάνδε ! ' ■'
ΑΡΜ. ’Αναχωρείς ; ,. . : ?;
δαν. Μετ’ ολίγον ! καϊ σύ ;
ΑΡΜ. Κ’ έγώ !, ■ . '·!ΐ·
ΔΑΝ. ΛΑ, λαμπρά ! ι θά; συνταξειδεύσωμεν ! Έχω τσιγάρα περί

φημα ... Κ,αϊ πηγαίνεις ; . ;
ΑΡΜ. Τό πιστεύεις, μήτε ’ξεύρω ακόμη. ;■
ΔΑΝ. Περίεργο ! Ουτ’ έγώ. Έπήρα, ένα: εΐσιτήριόν έως-’στο Λν$ν. 
αρμ. Τί σύμπτωσις !: κ*  έγώ · .;έχω; σκοιτό: ν’ ακολουθήσω μίαφ. 

άξιέραστον κόρην.
ΔΑΝ. Καλέ τί λές ! κ’ έγώ τό ίδιο I
ΑΡΜ. Τήν θυγατέρα ένός άμαζοπηγοΰ ! -
ΔΑΝ. Περρισών ;
ΑΡΜ. Περρισών ! . .. · - ·:·
δαν. Είναι ή ιδία I . . ■ ’■■■
ΑΡΜ./ Έγώ όμως, τήν ^άγαπώ, ·άγάπητΙ μον Δανιήλ.
ΔΑΝ. Κ’ έγώ έπίσης, αγαπητέ μου Άρμάνδε.
ΑΡΜ. Θέλω νά τήν νυμφευθώ !
ΔΑΝ. Κ’ έγώ θά τήν ζήτήόώ*1ςγάμον  ..·»- οπερ σχεδόν τό ίδιο.

■ αρμ. Δέν ε’ιμποροΰμεν όμως.νά τήν ύπανδρευθώμεν καϊ οί δύο ! 
δαν. Είς τήν Γαλλίαν απαγορεύεται! , < ·
ΑΡΜ. Τί' μέλλει'γέύέσθαί ·, ... ‘
δαν. Άπλούστατον! Άφοΰ καϊ οί δυο'μας είμεθα δΓ άναχώρη- 

σιν, άς έξακολουθήσωμεν εύθύμως το
σωμεν ν’ άρέσωμεν ... ν’ άγαπηθώμεν ... .,^αθέν<ς δι| τον έαντό^^υ!
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'(ysicSv).·&δγώνίέ(Λ0ς1ρήϋ^'Ι·..!. ^γ&ν’Τ ; / <■·■-.... .

Άλΐϊί^^ών" έντιμος ...'καϊ'<)5ΐλικόξ.' *Αν,  νικήσήςW ίποκν^ώ 
... &ν· νικηθής, δίν θά θυμώσης! Σύμ'φώνιΗ ; ' * Λ

ΑΡΜ. Σύμφωνοι. Δέχομαι.
δαν. Τό χέρι σου, πρό μά^ης.
ΑΡΜ. Καϊ μετά την μάχην (δίδουσι τάς χεϊοας).
ΠΒΡ. (εΐσέρχετΜ^^'έ^ύ.--Πρός- ^ Μρά'άάήν^ίΛ Σού λέγω δτι

δαμ^ .Ν^ ,δ;'·πενθερ4ς.,μας';! \· , ■ ·Α’ .. ■
ΠΕΡ. (πρός τήν πωλήτριαν βιβλίων). ’Άκουσον, γυναίκα μου, ή- 

θελα ένα βιβλίο διά την σύζυγόν μόθ%Μ.:Υήν^δρ·ήν.|ίκΛί.ϊ;'-άλλάΛΑ 
μη έχγ μέσα ούτε έρωτας, οΰτε διά χρ’ή££-ίάγ ο^άήθ&τϊάά, μήτε 
γάμους, μήτε θανάτους. ■ •‘.:.>Ι:·.Δ _

δαν. (κατ’ Ιδίαν)· Τόν ‘Ροβινσών. · ;·Α··\λ·. Ζ. «α.
Η ΕΜΠΟΡΟΣ, 'Ξεύρω, ’ξεύρω, κύριε. Νά τί ζητ««?.,^Εφ Λιδεέ γό

μον τινά). ί1-’- - -
ΠΕΡ. (άναγινώσκων). At οχθαι, τοΰ Σηκουάνα, δύο φράγκα ! (πλη- 

ρό-ήώ^.-fIWS^ ^^σί&ι|ίέ^ μέ^ά ·; (άκο^έ^αι
δ κώδων). Μπά διάβολε! Χαΐρε, κυρά μου (έξέρ^έΐΆϊ'Ϋρέχών}.· -'■

ΑΡΜ. "Ας τόν ακολουθήσω^#?;; -- '<-■.■ - C Μ \
·¥«ΚΛ Έ^π^!τΊ- ΧΛ!εέξ^ρα ■ γΐά · #^-·έ?μίάστέ !... 

δίά^όν’^ζ^Μ^β^. liiW« ■ ή ΆόλθΑα)-/ ■ ■
VJ'

ΠΡΑΞΪΓ ΔΕΥΤΕΡΑ !

ί

Μ :·
’.’7

'Εσωτερικόν ξενοδοχείου έν Μοντανβέρ, παρά τήν θάλασσαν Wi βάγωή.^Εν 
τω βάθει, δεξιόθεν θύρα εισόδου, καί αριστερόθεν παράίυρ0$·; #έα^ών Κα
λυμμένων ύπό χ#^&ρι^ό^ν ^;^α^ 
έφ’ ής τό βιβλίον τών ταξιδιωτών και θόρα-

(Ό Δανιήλ καϊ ‘Αρμάνδος καθήμενοι ,πληρ,ίον, τραπ .,.’ 7
-ίιτώχκνά % χΑ./Α γευματίζουν).

άγριοί·ά^ά«όυν•^•ίοτ*  άλλοf ‘··ί ί.Α

\· ν; _Α
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ΑΡΜ... Δώσε, φαγητόν ε’ις ΐόν.-.αΒηγόν, ac . έπειτα άναχωρού'μεν' διά. 
τήν θάλασσαν τών πάγων. ■ "

ΕΕΝ« "Ελα·,, δδηγέί (Εξέρχεται έκ δεξιών.· ακολουθούμενος ύπό τού

’ δαν.. ’Έ,, πώς τ.ά· πάμε, αγαπητέ-‘Αρμάνδεγ
αρμ. Έσύ πώς τά βλέπεις ;.
δαν. Τά σχέδιά έτελείώσάν καϊ- .Αρχίσαμε*  Την έφοδον.
ΑΡΜ. Ή πρώτη μας φροντ-ϊς· ήπό νά. ε’ισέλθωμεν εις' πόβαγόνι τής 

θίκογέ.νε-.ί-ας Περρ,ισών. Ό πατέρας είχε βάλει τό σκο-υφάκι του.·
Δ-ΑΝ., Τους έβομβαρδί-σαμεν άπό κοπΛυρέντα^ άπν λεπτότατος φι

λοφρονήσεις.'
Α-ΡΜ. Έδάνειίες τήν έφημερίδα σου ε’ις τόν Πε-ρρισών, οστις άπε- 

κοιμήθη έπάνω της .... Εις ανταλλαγήν σού-προσέφερε τάς οχθας 
τοϋ Σηκουάνα .... ένα βιβλίο μέ ζωγραφίαΐς.

ΔΑΝ. Καϊ συ άπο τό Διζών έως έδώ. έκράτεις το μ,περντεάάκι; κάτω 
διότι ή σούστα του ήτο χαλασμένη. Τό τί καύρασι- ’τράβηξες έσύ τό 
’ξεύρεις. '

αρμ. Ναί, άλλ’ ή μητέρα μού προσέφερεν αδιάκοπα καραμέλαις 
τσοκολ,άτινες.

ΔΑΝ. Λαίμαργε!... δέν έντρέπεσαι νά σέ τρέφουν.
αρμ. Εις τό Λυών καταβαίνομεν ε’ις τό ί'διο. ξενοδοχείο...
δαν Καϊ δ πατέρας έπάνευρίσκων. μας, φωνάζει: «Ά ! τί ευτυ

χής σύμπτωσις ! ...» .a.··.' · ■■
ΑΡΜ. Εις Γενεύην ή αυτή Απρόοπτος,. . συνάντησίς ·..·.
ΔΑΝ. ’Εδώ τό ίδιο, καϊ δ Περρισών πάλιν κραυγάζει ■ «ΤΑ !>τί ευ

τυχής σύμπτωσις!»
ΑΡΜ. Χθές μανθάνεις δτι ή οικογένεια σκοπεύει νά έπισκεφθή τήν 

θάλασσαν τών πάγων, καϊ έρχεσαι νά μέ πάργς από τό δωμάτιόν 
μου... ’ς τά χαράμματα... αυτό είναι ίπποτικον·

δαν. Ό ίπποτισμός είναι ’ς τό πρόγραμμά μας... άγων έντιμος! 
πέρνεις όμελέττα *,

ΑΡΜ.. Ευχαριστώ ... Πρέπει δμως, φίλε μού, νά σέ προείδοποιήσώ 
..; τιμίως... οτι. άπό τό Σαλών έως ’στό Λυών ή. δεσποινίς. Περοίσων 
μ’ έκύτταξε τρεις φοραϊς !.

ΔΑ-Ν- Κ’ εμένα τέσσαρέ-ς,!
ΑρΜ. Διάβολε ! Αυτό είναι σπουδαϊονΡ
ΔΑΝ. Καϊ θά είναι σπουδαιότερον όταν δέν. μάς κυτΤάξφ.’,ϊλεΰν 

καθόλου.. Φρονώ, όμως, δτι μέχρι τής στιγμής αυτής μάς πρ'οτιμ^;κάΙ·
IB’—Ό’Λ'ΐώβρνο^ και Νοέμβριος 1888. β 
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τούς δύο... και αυτό είμπορεΐ νά έξακολουθήσ-ιρ καιρό ...1 ευτυχώς 
είμποροΰμε νά διαθέσωμεν τόν καιρόν μας όπως θέλωμεν.-

ΑΡΜ.'’Αλήθεια ! Δέν μοΰ εξηγείς πώς κατόρθωσες ν’άπομακρυνθνγς 
άπό τό Παρίσι ένφ είσαι διευθυντής μιάς άτμοπλοϊκής έταιρίας ;...

δαν. Τών ρυμουΛώζ τον Σηκουάνα .... εταιρικόν κεφάλαιον, δύο 
έκατομμύρια. 'Απλούστατον έζήτησα μία μικράν άδειαν άπό τόν 
έαυτόν μου, κα'ι τήν έδωσα ... "Εχω καλούς ύπαλλήλους· τ’ άτμό- 
πλοια ταξειδεύουν μόνα των καί άρκεϊ νά είμαι μόνον 'ς τό Παρίσι 
είς τάς 8 τοΰ προσεχούς μηνός διά τήν πληόωμήν τών μερισμάτων.. 
.. Καλά ! καί σύ ;... ένας τραπεζίτης ... Μοΰ φαίνεται ότι τώρριξες . 
Ιξω άρκετά.

ΑΡΜ, ’Ώ! ή τράπεζα μου δέν μ’ έπασχολεΐ καθόλου... Συνεται- 
ρίσθην άλλ’ ύπό τόν όρον νά είμαι έλεύθερος· είμαι τραπεζίτης.

ΔΑΝ’Ερασιτέχνης !
ΑΡΜ. Πρέπει νά είμαι κ’ έγώ ’στο Παρίσι, καθώς καί σύ είς τάς 

8 τοΰ προσεχούς μηνός.
δαν. Καί άπό σήμερον έως τότε θά έχωμεν μεταξύ μας πόλεμον 

έξοντώσεως ...
ΡΜ. Έξοντώσεως ! Σάν δυο καλοί φίλοι . . ’Αλήθεια· είξεύρεις 

ότι ήλθε στιγμή όπου ειχ’ άποφασίσει νά σοΰ παραχωρήσω τήν θέ- 
σιν άλλ’ αγαπώ σπουδαίως τήν Έρριέττην ...

ΔΑΝ. Περίεργον! κ’ έγώ ολίγον έλειψε νά σοΰ κάμω τήν αύτήν 
θυσίαν... χωρίς χωρατά... Είς τό Σαλών είχα μεγάλην διάθεσιν νά 
τό στρίψω, άλλά τήν είδα... ■

ΑΡΜ. Είναι τόσον ώραία !
ΔΑΝ. Τόσον γλυκείά !
ΑΡΜ. Τόσον ξανθή !
ΔΑΝ. Καί αί ξανθαί κατήντησαν πλέον σπανιώταταΓ καί τί μάτια.
ΑΡΜ. Πώς τ’ άγαποΰμε !
ΔΑΝ. Αυτά κι’ αύτά μ’έκαμαν νά μείνω. !
ΑΡΜ. Ά ! καταλαμ,βάνω !
ΔΑΝ. ’Έτσι λοιπόν! Δέν είξεύρεις πόσον είμαι ευχαριστημένος νά 

σ’ έχω άντίπαλον ! (σφιγγών τήν χεϊρά του), ’Ακριβέ μου Άρμάνδε!
ΑΡΜ. (δμοίως). ’Αγαπητέ Δανιήλ! ... Καλά αυτά, άλλ’ δ Περ- 

ρισών δέν έρχεται. Μήπως άλλαξε δρομολόγιον- καί τούς χάσωμεν ;
ΔΑΝ. Καί είξεύρεις έχει καί καπρίτσια δ φίλος ... Προχθές μάς 

έστειλεν είς, τό Φερναί δπου έλογαριάζαμεν νά τόν εΰρωμεν ...
ΑΡΜ. Καί αυτός τήν ώραν έκείνην έπήγαινεν είς Λωσσάνην.
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δαν. ’Έχει όμως καί τό άστεΐο του νά ταξειδεύ·/) κανείς έτσι ! 

(Βλέπων τόν Άρμάνδον έγειρόμενον). Κάτι γιά ποΰ;
ΑΡΜ. Δέν είμπορώ νά μείνω ’ς τήν θέσιν μου· έχω μέγάλην διά- 

θεσιν νά ύπάγω νά συναντήσω τάς κυρίας.
δαν. Καί τόν καφφέ ;
ΑΡΜ. Δέν θά πάρω ... Ξαναβλεπόμεθα ! (Εξέρχεται σπεύδων πρός 

τό βάθος). .

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΑΝΙΗΛ, ειτα ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ, κατόπιν ο'οδηγος

Δαν. Τί καλό παιδί! όλο καρδιά, όλο φωτιά ... άλλά δέν είξεύ— 
ρει νά ζήσν)· έφυγε χωρίς νά πάρν; τόν καφφέ του ! (φώνάζων) Έ ! 
ξενοδόχε !

ΞΕΝ. (παρουσιαζόμενος). Κύριε; ..
δαν. Τόν καφφέ! (δ Ξενοδόχος έξέρχεται).Ό Δανιήλ άνάπτέι σι- 

γάρον). Χθές έδοκίμασα νά καταφέρω τόν πενθερόν νά καπνίσρ ... 
δέν τό κατόρθωσα....

“ΞΕΝ. (κομίζων τόν καφφέ). Νά, κύριε, ό καφφές σας.
ΔΑΝ. (καθήμενος όπισθεν τής τραπέζης πρό τής εστίας καί έπα- 

κουμβών τόν έ'να πόδα έπί τής έδρας τοΰ Άρμάνδου). Φέρε κοντά 
αύτήν τήν καθέκλαν.. καλά... (δεικνύων έτέραν έδραν, έφ’ ής ά- 
κουμβφ τόν έτερον πόδα). Ευχαριστώ! ... Ό πτωχός δ Άρμάνδος ! 
τρέχει ’ς τούς δρόμους μέ τέτοιον ήλ^ο ... κ’ έγώ ’ξαπλάνομαι ! 
Ποιος θά φθάσ-γι πρώτος είς τό σημεϊον; δμοιάζομεν μέ τόν μύθον τοΰ 
λαγού καί τής χελώνης.

SEN. (παρουσιάζων τό βιβλίον τών επιβατών). Μήπως δ κύριος 
θέλει νά γράψτ) κάτι τι εις τό βιβλίον τών ταξειδιωτών ; .

ΔΑΝ. Έγώ ; ... ούδέποτε γράφω μετά τό φάγητόν καί σπανίως 
πρό ... "Ας ίδωμεν τάς λεπτάς, τάς ευφυείς σκέψεις τών.επισκεπτών. 
(Στρέφει τό φύλλον τού βιβλίου. Άναγινώσκων). «Ουδέποτε έσφόγ- 
γισα τήν μύτην μου ε’ις τόσον ύψος ...» Ύπογεγραμμ. : «Είς συνα
χωμένος ταξειδιώτης! ...» (Εξακολουθεί στρέφων τά φύλλα). ’Α! 
νά εύμορφο γράψιμο! (άναγινώσκων) «Πόσον είναι ώραϊον νά: θαυ- 
μάζγι τις τήν λαμπρότητά τής φύσεως περικυκλούμενος ύπό τής συ
ζύγου καί, ιής άνεψιάς του! .. » ‘Γπογεγρ. «Μαλακέ, είσοδημα- 
τίας ...» Είναι περίεργον πώς οί Γάλλοι τόσον ευφυείς εις τόν τό- 
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wov των. .γίνονται τόσον ξφα ε’ις τό. -ταξεΐδι! (Κραυγαι καί θόρυβος 
έξωθεν).

ξεν. "Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου,
ΔΑΝ. Τί τρέχει, τί τρέχει; ...

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΔΑΝΙΗΛ, ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΑΡΜΑΝΔΟΣ, ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΕΡΡΙΕΤΤΗ, 

ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

(‘Ο Περρισών εισέρχεται, υποβασταζόμενος ύπό της συζύγου του 
κα'ι τοΰ όδ.ηγοΰ).

ΑΡΜ. Γρήγορα, νερό! άλάτι! ξύδι!
Δαν. Νά τί συνέβη λοιπόν ;
ΕΡ. Ό μπαμπάς ολίγον έλειψε νά σκοτωθή !
ΔΑΝ. Καλέ τί λέτε ;
ΠΕΡ. (καθήμενος). Γυναίκα μου! κόρη μου ! ... ”Αχ! αισθάνομαι 

καλλίτερα I ...
ΕΡΡΙΕΤ. (προσφέρων αύτφ ποτήριον ύδατος μετά σαΖχάρεως). Νά ! 

... πιέ ολίγον ! ... θά σοΰ κάμγ) καλόν ... .
ΠΕΡ. Ευχαριστώ ... τί- τρόμπα ! (πίνει).
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Σύ πταίεις .... .νά θέλτις ν’ άναβαίνγς ■ ?ς τό-άλογο... 

οικογενειάρχης άνθρωπος ... καί μέ σπιρούνια μάλιστα ! :
ΠΕΡ·- Τά σπιρούνέα δέν πταίο.υν:.... τό ζφον ή-τον άγριο. ‘
ΚΥΡ- ΠΕΡ. Θά τό ^κέντησες χωρίς, νά τό έννοήσης καί άγρίεψε ...
ΕΡΡ1ΕΤ. Καί χωρίς τόν κ. ‘Αρμάνδον,δ όποιος έφθανεν έκείνην τήν 

στιγμή ... δ μπαμπάς θά έχάνετο είς τήν άβυσσον ...
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Ήτο σχεδόν χαμένος ... τόν έβλεπα νά κυλά σάν 

σφαίρα... τί φ ωναΐς που έκάμαμε !... ·.
ΕΡ. Τότε δ .κύριος έρρίφθη! ...
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Μέ τί θάρρος, μέ τί ψυχραιμίαν !'... Εΐσθε σωτήρ 

μας .... διότι χωρίς σάς, ό σύζυγός μου... ό'καϋμένος δ σύζυγός μου., 
(έκσπφ εις θρήνους).

ΑΡΜ. Δέν υπάρχει πλέον κίνδυνος ... ήσυχάσατε!
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (Κλαίουσα πάντοτε). ’'Οχι, άφήσετέ με, μοΰ κάμνει 

καλάν! (προς τον σύζυγόν της). Αύτό θά σέ μάθγ νά βάζγς σπιρού
νια. (θρηνούσα περισσότερον)'. Δέν άγαπφς- τήν οίκογένειάν σου.·

ΕΡ. (προς τόν 'Αρμ.);. Έπιτρέψατέ μοι νά προσθέσω τάς εύχαρί- 

στήσεις μου μ’ έκείνας τής μαμμάς' θά διαφυλάξω καθ’ όλήν τήν 
ζωήν μου τήν ένθύμησιν τής ημέρας αύτής ... δλην μου τήν' ζωήν!

ΑΡΜ. ’Ώ ! δεσποινίς !

ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν). Ή σειψά μου ! (μεγαλοφώνως). Κύριέ 'Αρμάν- 
δε ! όχι, δχι, άφήσατέ με νά σάς λέγω 'Αρμάνδε μόνον.

ΑΡΜ. "Οπως θέλετε!
ΠΕΡ. 'Αρμάνδε . . δώσετε μ.ον τό χέρι σάς ... Έγώ δέν έίξεύρώ νά 

κάμνω φράσεις ... άλλ’ ένόσφ κτυπφ, θά έχετε τήν θέσιν έδώ ’’ς τήν 
καρδιά μου ! (σφιγγών τήν χεΐρα του). Αυτό σάς λέγω μόνον !

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Εύχαριστώ, Κύριε 'Αρμάνδε!
ΕΡ. Ευχαριστώ, κύριε 'Αρμ.άνδε.
ΑΡΜ. Κυρία Έρριέττη !
δαν. (κατ’ ιδίαν). ’Αρχίζω νά έννοώ δτι είχον πολύ άδικον νά 

πάρω τόν καφφέ μου !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (πρός τόν ξενοδόχον). ‘Οδήγησε τό άλογόν είς τόν 

σταΰλόν του ... ήμεΐς θά έπιστρέψωμεν όλοι μέ τήν άμαξαν ...
περ. (έγειρόμενος). Μά σέ βεβαιώ, γυναϊκά μου, δτι είμαι ίππεύς 

αρκετά καλός, ώστε ... (έκφέρων κραυγήν). "Αχ, άχ !
ΟΛΟΙ. Τί έχετε ;
ΠΕΡ. Τίποτε ! ... τά νεφρά!.. Πήγαινε τό άλογο ’στο σταΰλο! 
κυρ. ΠΕΡ. ’Έλα ν’ άναπαϋθής ολίγον. Χάίρετε, κύριε ‘Αρμάνδε !
ΕΡ. Θά σάς έπανίδωμεν, κύριε Αρμάνδε !
ΠΕΡ. (σφιγγών θερμώς τήν χεΐρα τοΰ 'Αρμάνδου). Χαΐρε! ... 

'Αρμάνδε ! (έκφέρων κραυγήν). "Ωχ, ώχ ! ... έσφίγξα πολύ δυνατά τό 
χέρι ! (Εισέρχεται αριστερόθεν, ακολουθούμενος ύπό. τής συζύγου καί 
θυγατρός του).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΡΜΑΝΔΟΣ, ΔΑΝΙΗΛ

ΑΡΜ. ’Έ! πώς σοΰ φαίνονται ολα αύτά, αγαπητέ Δανιήλ;
ΔΑΝ. Τί τά θέλεις ! Είσαι τυχηρός ! .... Σώζεις τόν πατέρα, καλ

λιεργείς βλέπεις τάς αβύσσους· αύτό δέν περιελαμβάνετο είς τό 
πρόγραμμά μας

ΑΡΜ. Εντελώς κατά τύχην ...
ΔΑΝ. -'Ο μπαμπάς σέ- φωνάζει 'Αρμάνδο, ή μαμμά κλαίει· άαι οδύ

ρεται κάί-ή-κύρη: σοΰ ξεφουρνίζει κάτι φράσεις αλο< αίσθημα .-.-V 
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νεισμέναις ποιος είξβύρβι άπό τί βιβλίο ... Ένικήθην, είναι φανερό ! 
δέν μένει -πλέον παρά νά ύποχωρήσω ...

ΑΡΜ. ’Έλα δά ! άστειεύεσαι . .
ΔΑΝ. Τόσον ολίγον άστειεύομαι, όπου άπό σήμερον αναχωρώ διά 

τό Παρίσι ...
αρμ. Ά, μπά ! -
ΔΑΝ. "Οπου θά έπανεύργς ένα φίλον ! ... δστις θά σου εύχεται 

καλήν έπιτυχίαν !
ΑΡΜ. ’Αναχωρείς σπουδαίως ; ’Ώ ! σ’ εύχαοιστώ !
ΔΑΝ. Νά μιά φωνή τής καρδιάς !
ΑΡΜ ΤΑ! νά μέ συγχωράς ! την περνώ 'πίσω ! ... μετά την θυσίαν 

που μου κάμεις ...
ΔΑΝ.Έγώ ; εννόησε με καλώς ... δέν σου κάμω την παραμικρών 

θυσίαν 'Υποχωρώ, διότι δέν βλέπω 'Χαμμίαν ελπίδα επιτυχίας,διότι 
τώρα ακόμη άν μου παρουσιασθγ ή πλέον μικρά ελπίς ... μικροτάτη 
ελπίς ... θά μείνω.

ΑΡΜ. ’Α !

ΔΑΝ. Καί είναι περίεργον, όσο μου ξεφεύγει ή Έρριέττη, τόσον 
μου φαίνεται πώς την άγαπώ περισσότερον. '

ΑΡΜ. Αυτό δυστυχώς τό έννοώ ... κα'ι διά τοΰτο δέν σου ζητώ 
μιά χάρι δπου έσκόπευα νά σοΰ ζητήσω...

δαν. Τί χάρι ;
αρμ. Τίποτε, τίποτε...
δαν, Μά ’πες μου ... σέ παρακαλώ.
αρμ. Έσυλλογίσθην... άφοΰ αναχωρείς νά έλεγες δύο λόγια άπ’έξω 

άπ’ έξω τοΰ κυρίου Περρισών περί τής θέσεώς μου, τών έλπίδων μου.
δαν. Ά ! διάβολε!
ΑΡΜ. Έγώ εννοείς, δέν είμπορώ νά τό κάμω μόνος μου ... θάύπο- 

θέση δτι τοΰ ζητώ ανταμοιβήν επειδή τόν έσωσα.
ΔΑΝ. Δηλαδή, μέ παρακαλεϊς νά ζητήσω τήν χεϊρα τής κόρης του 

δι’ έσε ; Έεύρεις δτι μοΰ ζητείς ένα παράξενο πράγμα
αρμ. Άρνεΐσαι ; ...
ΔΑΝ. ’Όχι, 'Αρμάνδε! Θά τό κάμω !

. ΑΡΜ. Φίλε μου !
ΔΑΝ. 'Ομολόγησε δτι είμαι ένας περίφημος άντεραστής, ό όποιος 

ζητεί τήν χεϊρα τής ερωμένης του διά τον αντεραστήν του ! (ακούε
ται ή φωνή τοΰ Περρισών έκ τών παρασκηνίων). ’Ακούω τήν:φωνήν 
τοΰ πενθεροΰ ! Πήγαινε νά καπνίσγς ένα τσιγάρο καί γύρισε!

ΑΡΜ. Δέν ε’ιξεύρω-πώς νά σ’ ευχαριστήσω !.,.
ΔΑΝ. Μείνε ήσυχος, θά τοΰ έγγίξω τήν χορδήν τής ευγνωμοσύνης, 

(Ό Αρμάνδος έξέρχεται έκ τοΰ βάθους).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΔΑΝΙΗΛ, ΠΕΡΡΙΣΩΝ, είτα ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

ΠΕΡ. (εισερχόμενος όμιλεΐ πρός τά παρασκήνια). Βέβαια μ’έσωσε ! 
βέβαια μ’έσωσε κ’ ένόσφ κτυπφ ή καρδιά τοΰ Περρισών...τοΰ τό είπα.

ΔΑΝ. ’Έ ! πώς τά πάτε, κύριε Περρισών;... αΐσθάνεσθε καλλίτερα ;
ΠΕΡ. Ά ! τώρα είμαι πλέον έντελώς καλά... ήπια ένα ποτήρι 

νερό μέ τρεις: σταλαγματ^αϊς ροΰμι μέσα, καί σ’ ένα τέταρτο πετώ 
πρός τήν θάλασσαν τών πάγων. Μά ! ποΰ είναι δ φίλος σας ;

δαν. Έξήλθε πρό ολίγου.
ΠΕΡ. Λαμπρός νέος ! ... αί κυρίαί τόν άγαποΰν πολύ.
δαν Καί θά τόν αγαπήσουν περισσότερον άφοΰ τόν γνωρίσούν καλ

λίτερα ! μιά χρυσή καρδιά, δλο άφοσίωσις καί μία μετριοφροσύνη !..
ΠΕΡ, ”□ ! αυτό είναι σπάνιον.
ΔΑΝ. ’Έπειτα .είναι καί τραπεζίτης ... είναι τραπεζίτης ! ...
περ. Ά !
δαν- Συνέταιρος τοΰ οίκου Τουρνέψ, Δεσρός καί Σή! Τί κολακευ

τικόν νά σωθήτε άπό ένα τραπεζίτην ... διότι, έπί τέλους, σάς έσω- 
σε ! Έ ! τί λέτε; ... χωρίς αυτόν ! ...

ΠΕΡ. Βέβαια ... βέβαια. Έκαμε μίαν καλήν πράξιν !
ΔΑΝ. (έκπληκτος). Πώς, καλήν;
ΠΕΡ. Τί; μήπως θέλετε νά μετριάσετε τήν αξίαν τής πράξεώς του; 
δαν. Έγώ !
ΠΕΡ. ‘Η ευγνωμοσύνη μου θά μείνν; αιώνια ... ώς πρός αυτό ! ... 

ένόσφ πάλλει ή καρδία τοΰ Περρισών ... ’Αλλά μεταξύ μας, αυτό 
ποΰ έκαμε δέν είναι δά καί τόσον σπουδαίου δσον ή γυναίκα μου καί 
ή κόρη μου θέλουν νά τό παραστήσουν.

ΔΑΝ.Ά ! μπά!
ΠΕΡ. Ναί, ναί. Αΰταϊς ’φούσκωσαν τά κεφάλια τους.Ε’ιξεύρετε αί 

γυναίκες ! ...
ΔΑΝ.Έν τούτοις^ όταν δ Αρμάνδος σάς έπιασε, σείς έκυλίεσθε ... 
ΠΕΡ. Έκυλιόμουν, αυτό είν’ αλήθεια ... αλλά μέ μίαν παρουσίαν 
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πνεύματος έκτακτον ... είχον παρατηρήσει ένα μικρό έλατο κάϊΙσκό- 
πευα νά κρατηθώ’ τό έκράτουν μάλιστα όταν δ φίλο,ς σ«ς έ'φθάσέ.

ΔΑΝ. (κατ’ ιδίαν). Ά, α ! νά ’δήτέ ποΰ έπϊ τέλους έσώθη μόνος.
περ. ’Άλλως τε δι’ αυτό δέν τοΰ είμαι όλιγώτερον εύγνώμων διά 

την καλήν του πρόθεσιν ... Σκοπεύω νά τόν έπανίδω ... νά τόν ξα- 
ναευχαριστήσω ... θά τόν προσκαλέσω μάλιστα αυτόν τόν χειμώνα.

δαν. (κατ’ ιδίαν). "Ενα φλυτζάνι τσάι !
ΠΕΡ. Δέν είναι δμως φαίνεται ή πρώτη φορά που έ'τυχε τοιοΰτο 

συμβάν ’ς τό μέρος αυτό ... τό επικίνδυνον ... Ό Ξενοδόχος μου διη- 
γήθη πρό ολίγου ότι πέρυσι ένας ‘Ρώσσος... πρίγκηψ . . λαμπρός 
ίππευς ! ... διότι, άς λέγη ή γυναίκά μου, δέν πταίόυν τά σπιρού
νια ! έγλίστρησε καϊ αυτός σ’ αύτή τήν ΐ'δ^α τρύπα.

δαν. Αλήθεια ;
ΠΕΡ. Ό δδηγός τόν ’τράβηξε ... Βλέπετε ότι τράβέ$έται κανείς 

εύκολα ... Ε ! τί νομίζετε; δ 'Ρώσσος τοΰ έδωκε εκατόν φράγκα !
ΔΑΝ. Καλά τόν έπλήρωσε !
ΠΕΡ. Καλέ τί λέτε, βέβαια ! Κα'ι τόσον ήξιζε ! ...
δαν. Ούτε λεπτό περισσότερο, (κατ’ ’ιδίαν) Μπά, μπά, μΝά, δέν 

φεύγω. '
ΠΕΡ. (άνερχόμενος) Τί διάβολο ! αύτος δ οδηγός δέν θά φθάδή !
ΔΑΝ. Μήπως αί κυρίαι περιμένουν ; - ·
περ. ’Όχι, δέν θά έλθουν ... καταλαμβάνετε ύστερον άπό ...άλλ’ 

έγώ άφίνομαι σέ σάς ... '
.. δαν. Καϊ είς τόν Άρμάνδον ; .<-·■

περ. ’Άν θέλγ, νά έλθν) μαζί μας δ κύριος Δεσρός-, βεβαίως δέν θ’ 
άρνηθώ τήν συντροφιά του.

δαν. (κατ ίδιαν) Κύριος Δεσρος ! ολίγον ακόμη και νά ’δήτε 
ποΰ θά. τόν ’βρίζη !

ΞΕΝΟΔ (εισερχόμενος δεξιόθεν). Κύριε ! ...
ΠΕΙΡ, Μά ποΰ είναι δ. οδηγός ;
!3ΕΝ0Δ, ’Σ τήν πόρτα ... 'Ορίστε τά Υποδήματά σας.
περ. ’Α,! ναί ! φαίνεται δτζγλιστρά κάνεις είς τάς σχισμάδας έκεΐ 

κάτω ... καϊ έπειδή δέν έννοώ νά είμαι Υποχρεωμένος σέ κανένα ...
ΗΕΝΟΔ. (παρουσιάζων αύτώ τό βιβλίον τών έπισκεπτών). Θέλει δ 

κύριος να γράψη τίποτε εις τό βιβλίρν των έπισάεπΛδν
περ. Βεβαιότατα ... α7λα δέν θέλω νά γράψω κοινά πράγματα.*,  

ήθελα ... καμμ^ά ίδςα !-... καμμίά ώρα(α ιδέα ,,, (Έπιστρέφων τό 
βιβλίον τφ ξενοδόχφ) ‘^τάσομ νά μυλλαγισθω βάζω*  τά παπούτσια 

TO TASEIAI TOY ΕΥΡΙΟΥ ΠΕΡΡΙΣΩΝ

μου. (Πρός τόν Δανιήλ). Μιά στιγμή και είμαι ίδικό^ σας. (Εξέρχε
ται δεξιόθεν άκΏλουθούμενος ύπό τού Ξενοδόχου).ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

ΔΑΝΙΗΛ, είτα ΑΡΜΑΝΔΟΣ.

ΔΑΝ. (μόνος). Ό άμαξοπηγός αυτός είναι θησαυρός αγνωμοσύνης, 
καϊ επειδή οί θησαυροί άνήκουσιν είς τόν εΰρόντα, άρθρ. 716 τού α
στικού Κωδικός ...

ΑΡΜ. (φαίνεται είς τήν θύραν τοΰ βάθους). ’Έ! λοιπόν }
ΔΑΝ. (κατ’ ιδίαν). Πτωχό παιδί!
ΑΡΜ. Τόν είδες ;
ΔΑΝ. Ναί
ΑΡΜ. Τοΰ ώμίλησες ;
ΔΑΝ. Τοΰ ('ομίλησα.
ΑΡΜ. Τότε θά τοΰ έκαμες την αϊτησίν μου ; .
ΔΑΝ. Όχι.
αρμ. Μπά! καί διατί;
ΔΑΝ. 'Υπεσχέθημεν νά εϊμεθα ειλικρινείς μεταξύ μας ... Λοιπόν, 

άγαπητέ μου Άρμάνδε, δέν φεύγω πλέον, έξακολουθώ τόν αγώνα,
ΑΡΜ. (έκπληκτος). ~Α! τότε διαφέρει ! ... καί είναι δυνατόν νά

μάθη κανείς τούς λόγους, οί δποΐοι σ’ έκαμαν ν’άλλάξφς άπόφασιν ;
ΔΑΝ. Τούς λόγους ... έχω έ'να ισχυρόν ... νομίζω ότι θά έπιτύχω. 
αρμ. Πώς σύ;
ΔΑΝ. Σκοπεύω νά τραβήξω άλλον δρόμον άπο τόν ίδικόν σου καϊ 

νά φθάσω γρηγορότερου.
ΑΡΜ. Πολύ καλά... είσαι έν τφ δικαίω σου ...
ΔΑΝ. Ή πάλη μας δμως θά είναι πάντοτε τιμία καϊ φιλική ;
ΑΡΜ. Ναί.
ΔΑΝ. Νά ένα «να'ι» ολίγον ξηρόν !
ΑΡΜ. Μέ συγχωρεϊς ... (Τείνων τήν χεϊρα). Δανιήλ σέ τό Υπόσχο

μαι ...
ΔΑΝ. Πάει καλά'. (Ανέρχεται).ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΠΕΡΡΙΣΩΝ, είτα ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ

ΠΕΡ. Είμαι έτοιμος ... έβαλα τά Υποδήματά μου. Μπά! Κύριε
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ΑΡΜ. Συνήλθατε άπό τήν πτώσιν ; Α
ΠΕΡ. Εντελώς! Αλλα δέν αξίζει νά μιλοΰμεν πλέον St*  αυτό τό 

μικρόν συμβάν ...Έλησμονήθη.
δαν. (κατ ίδιαν). Ελησμονήθη! Είναι φυσικότερος άπό τήν φύσιν.
ΠΕΡ. Εί'μεθα διά τήν θάλασσαν τών πάγων ... έρχεσθε μαζί μας ;
ΑΡΜ Είμαι ολίγον κουρασμένος ... θά σάς ζητήσω τήν άδειαν νά 

μείνω .
ΠΕΡ. (μετά σπουδής). Ευχαρίστως! κάμετε τό γούστο σας ! (πρός 

τον ώενοδοχον εισερχόμενον). ’ Α ! Ξενοδόχε, δώσε μου τό βιβλίον τών 
έπισκεπτών. (κάθεται δεξιόθεν καί γράφει).

δαν. (κατ ιδίαν). Εύρήκε τήν ιδέαν του ... τήν ώραίαν ιδέαν του.
ΠΕΡ. (παύων τήν γραφήν). Νά ! ιδού τί έγραψα ! (άναγινώσκων 

μετ’ έμφάσεως). «Πόσον ό άνθρωπος είναι μικρός όταν τόν άτενίζη 
τις έκ τοΰ υψους τής θαΛάηης τών πάγων!»

δαν. Μά αυτό είναι περίφημο !
ΑΡΜ (κατ’ ιδίαν). Κόλαξ !

ΠΕΡ. (μετριοφοόνως). Δέν είναι βεβαίως ιδέα τού καθένός.
ΔΑΝ. (κατ ιδίαν). Ούτε ή ορθογραφία’ έγραψε τό θάλασσα μ’ ένα 

σίγμα ! ’
ΠΕΡ. (πρός τόν Ξενοδόχον δεικνύων αύτώ τό ανοικτόν βιβλίον έπϊ 

τής τραπέζης). Πρόσεχε ! είναι φρέσκο άκόμη !
SEN. Ό Όδηγός περιμένει τούς κυρίους έξω μέ τά μπαστούνια 

τοΰ βουνοΰ.
ΠΕΡ.. ’Εμπρός ! δρόμο !
δαν. ’Εμπρός ! (Ό Δανιήλ καϊ Περρισών έξέρχονται άκολουθού- 

μενοι υπό τοΰ Ξενοδόχου).

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΑΡΜΑΝΔΟΣ, είτα ό ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ καί ό ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ'ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΑΡΜ. Τί περίεργος μεταβολή ε’ις τόν Δανιήλ ! Αί κυρίαι ειν’έκεΐ.. 
δέν θ’ άργήσουν νά έξέλθουν. θέλω νά τάς ΐδώ ... νά ταϊς είπώ... 
(Κάθηται παρά τήν έστίαν καϊ λαμβάνει εφημερίδα). Θά τάς πε
ριμένω.

Ο ξεν. (πρός τά παρασκήνια). Άπ’ έδώ, κύριε ...
ΤΑΓ. (εισερχόμενος). Δέν μένω παρά ένα λεπτό ... καί άναχωρώ 

πάλιν ’ς τή στιγμή διά τήν θάλασσαν τών πάγων... (Καθήμενος 
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προ τής τραπέζης έφ’:ής κεΐται το βιβλίον τών έπισκεπτών άνοι- 
κτόν). Φέρε μου ένα grog μέ ροΰμι, σέ παρακαλώ;

SEN. (έξερχόμενος δεξιά). ’Αμέσως, κύριε. ■· ‘
ΤΑΓ. (παρατηρών τό βιβλίον. τών έπισκεπτών). Ά ! νά καί τό βι- 

βλίον τών έπισκεπτών ! "Ας ’δούμε! ... (άναγινώσκων).*  «Πόσον δ 
άνθρωπος είναι .μικρός δταν τόν άτενίζη τις έκ τοΰ υψους τής θα- 
^άβ??ς τών πάγων ! ...» Υπογεγραμμένος Περρισών ...» ΘαΛάνης ■! 
Νά ένας κύριος πού τοΰ άξίζει ένα μάθημα ορθογραφίας.

SEN. (κομίζων τό grog). ’Ιδού, κύριε. (Τό θέτει έπϊ τής τραπέ
ζης αριστερά).

ταγ. (γράφων αποτείνεται πρός τόν Ξενοδόχον). ’Έ ! Ξενοδόχε.
SEN. Κύριε;
ΤΑΓ. Δέν ήλθε σήμερον τό πρωί έδώ ’ς τό ξενοδοχεϊον σου μεταξύ 

τών άλλων καί ένας κύριος πού ονομάζεται Άρμάνδός Δέσρός ;
ΑΡΜ. Πώς; ... είμαι έγώ, κύριε.
ΤΑΓ. (έγειρόμενος). Σείς ; ... μέ συγχωρεϊτε (πρός τόν ξενοδόχον). 

’Άφησέ μας (ό ξενοδόχος έξέρχεται). Λοιπόν έχω τήν τιμήν νά δμι- 
λώ πρός τόν κύριον ‘Αρμάνδον Δεσρός τοΰ οίκου Τουρνέψ, Δεσρος 
καί Σα ;

ΑΡΜ. Μάλιοτα, κύριε...
ΤΑΓ. Είμαι ό Ταγματάρχης Ματθαίος, (Κάθηται δεξιόθεν καί λαμ

βάνει τό grog).
ΑΡΜ, Ά ! χαίρω πολύ ! ... άλλά νομίζω ό'τι δέν έχω τήν τιμήν νά 

σάς γνωρίζω, Ταγματάρχα.
ΤΑΓ. ’Αλήθεια ; Λοιπόν σάς κάμω γνωστόν δτι μέ καταδιώκετε 

άμειλίκτως διά μίαν συναλλαγματικήν,τήν οποίαν ειχον τήν άνοησίαν 
νά θέσω εις κυκλοφορίαν

ΑΡΜ. Μίαν συναλλαγματικήν ;
ΤΑΓ. Κατορθώσατε μάλιστα νά έκδοθή κατ’,έμοΰ άπόφασις μετά 

προσωπικής κρατήσεως.
ΑΡΜ. Πολύ πιθανόν, Ταγματάρχα, άλλ’ αυτά άφοροΰν τόν οίκον 

καί ούχί έμέ προσωπικώς.
ΤΑΓ. Καί δι’ αυτό δέν εχω κάνέν παράπονον έναντίον σας ... ούτε 

έναντίον τοΰ οίκου σας ... μόνον ήθελα νά σάς κάμω γνωστόν δτι 
δέν έφυγα άπό τούς Παρισίους δπως άποφύγω τήν δικαστικήν κα- 
ταδίωξιν.

ΑΡΜ. Δέν αμφιβάλλω; * ........
ΤΑΓ. Έξ έναντίας! ... ευθύς άμα έπιστρέψω ε’ις Παρισίους, έντός 
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δεκαπέντε Ημερών καϊ προ ίσως ... θά σάς ειδοποιήσω καί θά σάς 
είμαι λίαν ΰπόχρεως άν μ’ έβάζετε ’ς τήν φυλακήν ... τό: ταχύτερόν..

ΑΡΜ. Άστείζεσθε, Ταγματάρχα ...
ΤΑΓ. Καθόλου! ... σάς τό ζητώ ώς υπηρεσίαν'.
ΑΡΜ. 'Ομολογώ οτι δέν έννϋώ ...
ταγ. (έγείρετάι). Πώ? νά σάς τό έξηγήσω, κ’ έγώ ό ίδιος δυσκο

λεύομαι νά σάς τό έξηγήσω ... Μέ συγχωρείτε, εϊσθέ νυμφευμένος ;
ΑΡΜ. ”Οχι, Ταγματάρχα.
ΤΑΜ. Ά ! λοιπόν δύναμαι νά σάς κάμω ^ήν έξομόλόγήσίύ μου.

Έχω τό δυστύχημα νά έχω μίαν αδυναμίαν . . ’Αγαπώ-. 
αρμ. Σείς ;
ΤΑΓ. Είναι άστεϊον είς τήν ήλικίαν μου, έ;
αρμ. Δέν λέγω αυτό.
ΤΑΓ. Ώ! Δέν πειράζει! Είμαι ξετρελλαμένο?· μέ’ μίά μικρή ... 

πεπλανημένη που άπήντησα μιά βράδυά ’ς τό χορό τοΰ' Μαμ-πίλ .. ■ 
ονομάζεται Άννέτα ...

αρμ. Άννέτα! γνωρίζω μιάν Άννέτα.
ταγ. Αυτή θά είναι! ... Έλογάριάζα νά διασκεδάσω μαζί τής 

τρεϊς ήμέρας καί ιδού τρία χρόνια τώρα που μέ κρατεί δεμένο ! Μέ 
άπατρί, μέ καταστρέφει, μέ περιπαίζει εμπρός ’ς τά μάτια μοι» ! ..
Περνώ τήν ζωήν μου νά τής αγοράζω έπιπλά .. . τά όποΐά πωλεϊ τήν 
έπομένην. Θέλω νά τήν έγκαταλείψω, αναχωρώ, απομακρύνομαι δια· 
κόσια μιλιά*  φθάνω είς τήν θάλασσαν τών πάγων...; άαί δέν είμαι 
βέβαιος άν δέν έπιστρέψω σήμερον τό εσπέρας είς τό Παρίσι. Αδύ
νατον νά ιατρευθώ. Τί τά θέλετε ... ό έρως εις τά πενήντα χρόνια 
είναι καθώς οί ρευματισμοί, τίποτε δέν τούς ιατρεύει.

αρμ. (γελών). Ταγματάρχα μου, ήτο περιττόν νά μοΰ έ«μύστη·4 
ρευθήτε τόσον δπως διατάξω νά παύσουν αί καταδιώξεις ... θά γρά
ψω άμέσως εις Παρισίους ...

ΤΑΓ. (ζωηρώς). Καθόλου, καθόλου! μή γράψετε! ’Εννοώ νά φυλα- 
κισθώ*  ίσως αυτό μέ ιατρευσγ.. Δέν έδακίμαόα και αύτά τό μέσον.

ΑΡΜ. Έν τούτοις ...
ΤΑΓ.Μέ συγχωρεΐτε ! Έχω τόν νόμον ύπέρ έμοΰ.
ΑΡΜ. Πολύ καλά, Ταγματάρχα, άφοΰ τό θέλετε... '
ΤΑΓ. Καλέ σάς παρακαλώ ... έπιμόνως. Ευθύς άμα έπιστρέψω ... 

θά σάς άφήσω τό έπισκεπτήριόν μου καί σεϊς ένεργεϊτε ... Δέν- εξέρ
χομαι ποτέ πρό τών δέκα, (χαιρετών) Κύριε,είμαι πολύ ευτυχής, διότι 
είχον τήν τιμήν νά κάμω· τήν γνωριμίαν σας.
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ΑΡΜ. Κ’ έγώ, Ταγματάρχα ... (Άλληλοχαιρετοΰνπαι. Ό Ταγμα

τάρχης έξέρχεται έκ τοΰ βάθους).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
ΑΡΜΑΝΔΟΣ, ειτα ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ειτα ΕΡΡΙΕΤΤΗ

ΑΡΜ. Νά κ’ ένας παράδοξος τύπος! (ΐδών τήν κυρίαν Περρισών 
εί σερχομίνην έκτου βάθους). Ά I ή κυρία ΙΙερρισών.

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Καλέ εί.σθε μόνος.; Ένόμιζα δτι θά έσόντροφεύετε τούς 
κυρίους.

ΑΡΜ. ’Ήμην έδώ πέρυσι, καί έζήτησα τήν άδειαν άπό τόν κ. Πέρ- 
ρισών νά μέ θέσγ εις τάς διαταγάς σας.

κυρ περ. Ά ! ... (κατ’ ιδίαν) Είναι έντέλώς άνθρωπος τοΰ κό
σμου ! ... (μεγαλοφώνως) Σάς αρέσει πολύ ή Έλβετίμ ; ...

ΑΡΜ. ’Έ! πρέπει κανείς νά ύπάγγ κάπου.
ΚΥΡ. ΠΕΡ. ’Ώ ! τό κατ’ έμέ δέν θά έπεθύμουν νά κατοικώ αύτόν 

τόν τόπον... Είναι δλο χαράδραι καί βουνά... Ή οίκογένειά μου 
κατάγεται άπό τήν Μπώς ...

ΑΡΜ. Ά ! εννοώ. ■
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Πλησίον τής Έτάμπ ...
ΑΡΜ. (κατ’ ιδίαν).. Μοΰ φαίνεται πώς έχρμεν- άνταποκριάήν είς τήν 

Έτάμπ- θά μοΰ έχρησίμευεν ώς δεσμός, (μεγαλοφώνως·) Δέν γνωρί
ζετε τόν κύριον'Πίνγγλεϋ έκ τής Έτάμπ;.

ΚΥΡ. περ. Τόν Πίνγγλεϋ ; ... είναι έξάδελφό,ς μου! Τόν. γνωρίζεστε.}
ΑΡΜ. Πολύ, (κατ’ ιδίαν) Δέν τόν είδα ποτέ μου !
κυρ. περ. Τί έξαίρετος άνθρωπος !
αρμ. Ά! ναί!
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Είναι δυστύχημα ποΰ έχει τήν ασθένειαν του έκεένην!
ΑΡΜ. Ά! ναί ,> βεβαίως ... είγαι μεγάλο δυστύχημα;
κυρ. περ. Κωφός, σαράντα έπτά χρ,ονών άνθρωπος ] ·. .·«
ΑΡΜ. (κατ’ ιδίαν) Μπά ! είναι κουφός ό μνταποκριτής μας ; Δι’ 

αύτό δέν άπαντ^ ποτέ εις τάς έπιστολάς μάς.- . .. , · . \
κυρ, ΠΕΡ. Κα'ι κυττάξετε τί περίεργον- '· §νμς φίλος τοΰ Πίνγγλεϋ 

σώζει τόν σύζυγόν μου! ... Τί παράδοξα πράγματα συμβαίνουν ’ς 

τον κόσμο. .......
αρμ. Άλλά καί συχνάκις- άπο^ίδουν εις- τήν τύχην περιπεΛείας, 

αΐτινες δέν έξαρτώνται διόλου έξ αύτής. -
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ΚΥΡ. ΠΕΡ. ΤΑ ! ναί ... πολλάκις αποδίδουν ... (κατ’ ιδίαν). Τί 
θέλει νά ’πή ;

ΑΡΜ. Ουτω λ. χ. ή συνάντησές μας είς τον σιδηρόδρομον, κατό
πιν είς Λυών, έπειτα εις Γενεύην καί έδώ ακόμη, δλ’ αυτά τά βά
ζετε σείς είς λογαριασμόν τής τύχης ·,

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Είς τά ταξείδια συναντάται κανείς πολλάκις ...
ΑΡΜ. Βεβαίως ... κα'ι μάλιστα δταν τό ζητεϊ.
ΚΥΡ. περ. Πώς είπατε ;
ΑΡΜ. Μάλιστα, κυρία μου, δέν μο'ι επιτρέπεται νά παίζω πλέον 

την κωμφδίαν τής τύχης· οφείλω νά σάς’πώ την αλήθειαν, διά σάς,, 
διά τήν κυρίαν κόρην σας.

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Τήν κόρην μου !
ΑΡΜ. Θά μέ συγχωρήσετε ; Άφ’ ής στιγμής τήν είδον, συνεκινή- 

θην, έθελχθην ... "Εμαθα δτι αναχωρείτε διά τήν Ελβετίαν ... και 
άνεχώρησα κ’ έγώ.

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Λοιπόν μάς ακολουθείτε ;
< ΑΡΜ. Βήμα πρός βήμα ... Τί νά κάμω! ... αγαπώ ..,

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Κύριε !
ΑΡΜ. Ώ! βεβαιωθήτε! αγαπώ μέ ολον τό σέβας,' μέ όλην τήν 

εΰλάβειαν ... πρός νέαν κόρην, τήν όποιαν θά ήμην ευτυχής νά έ'κα- 
μον σύζυγόν μου.

ΚΥΡ. ΠΕΡ. (στενοχωρουμένη,. Κατ’ίδίαν) Μία αίτησές πρός γάμον ! 
καί ό Περρισών ποΰ λείπει ! (μεγαλοφώνως). Βεβαιωθήτε, κύριε ... 
είμαι ευτυχής ... όχι, κολακευμένη! ... διότι οί τρόποι σας .. ή ά- 
νατρόφή ■ ··· ό Πίνγγλεϋ ... ή ύπηρεσία τήν όποιαν μάς έκάματε.
... άλλ’ ό κύριος Περρισών λείπει ... είς τήν θάλασσαν τών πάγων... 
καί ευθύς άμα έλθτ) ...

ΕΡΡΙΕΤ. (είσερχομένη βιαίως). Μαμμά!... (ίσταμένη). ΤΛ ! όμιλεΐς 
μέ τόν κύριον Άρμάνδον;

ΚΥΡ. ΠΕΡ. (βεβιασμένη). ‘Ομιλοΰμεν, δηλαδή ναί! ώμιλούσαμε 
πιρί τοΰ Πίνγγλεϋ! δ κύριος γνωρίζει τόν Πίνγγλεϋ."—Δέν είν’έτσι ;

αρμ. Μάλιστα, γνωρίζω τόν Πίνγγλεϋ!
ΕΡΡΙΕΤ. ΤΑ ! τί χαρά!
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (τή Έρριέττη). "Αχ ! πώς είσαι κτενισμένη !,... τόφου

στάνι σου! δ λαιμοδέτης σου! (ταπεινή φωνή). Στέκόυ.λοιπόν ίσ^α.
ΕΡΡ. (έκπεπληγμένη). Τί τρέχει; (κραυγκί καί θόρυβος έξωθεν)·

. ΚΥΓ. ΠΕΡ. καί ΕΡΡΙΕΤ. Τί τρέχει, Θεέ μου ;
ΑΡΜ Τί φωναϊς ...

TO ΤΑΞΕΙΔϊ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΡΡΙΣΩΝ 95ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
ΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΔΑΝΙΗΛ, Ο ΟΔΗΓΟΣ, Ο ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ.

('Ο Δανιήλ εισέρχεται ύποβασταζόμενος ύπό τοΰ Ξενοδόχου;
* , καί τοΰ όδηγοΰ).

περ. (συγκεκινημένος). ’Γρήγορά ! νερό! άλάτι !■ ξύδι Γ (βοηθεΐ 
τόν Δανιήλ νά καθίση).

ΠΑΝΤΕΣ. Τί τρέχει; ;\ ; «π
περ. 'Ένα φοβερόν συμβάν! (διακοπτόμενος). Δώσατέ τόυ νά πίγι, 

τρίψατέ του τά μιλίγγια!
ΔΑΝ. Ευχαριστώ... Αισθάνομαι καλλίτερα.
αρμ. Μά τί συνέβη ;
ΔΑΝ. Χωρίς τό θάρρος τοΰ κ. Περρισών ...
ΠΕΡ. (ζωηρώς). "Οχι! όχι σείς ! μήν δμιλήτε!·.. (Διακοπτόμενος).

Είναι τρομακτικά ! ... Εΐ’μεθα είς τήν θάλασσαν τών πάγων ... Τό 
λευκόν δρος μάς έθεώρέι ήσυχον καί μεγαλοπρεπές..,.

ΔΑΝ. (κατ’ ιδίαν). Τό παραμύθι τής Χαλιμάς!
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Λέγε λοιπόν ’γρήγορα! "
ΕΡ. "Ελα μπαμπά!

• ΠΕΡ. Μίά στιγμή, τί διάβολο! Έπί πέντε λεπτά έπεριπατοΰμεν 
δ'λως σκεπτικοί, εις ένα δρομίσκον σκολιον καί κρημνώδη'μεταξύ δύό 
χαραδρών ... έκ πάγου! Ήμην έγώ έμπρός.

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Τί αφροσύνη !
ΠΕΡ. "Εξαφνα, ακούω όπισθέν μου κάτι τί σάν βούλιάσμα' γυρί

ζω' δ κύριος άπ’ έδώ έπιπτε είς έν χάος άπ’ έκεΐνά ποΰ τό βάθος 
των δέν φαίνεται καί τών δποίων μόνον ή θέα σέ κάμει νά τρέμής ...

ΚΥΡ. ΠΕΡ. (άνυπομονοΰσα). Λοιπόν ...
ΠΕΡ. Τότε μή άκούων παρά τό θάρρος μου, έγώ ό οικογενειάρ

χης, ρίπτομαι ...
ΚΥΡ. ΠΕΡ. καί ΕΡΡΙΕΤ. Θεέ μου!

περ. Είς τά χείλη τής χαράδρας., τοΰ εκτείνω τήν ράβδον μου... 
πιάνεται, τραβώ ... τραβώ ... τραβούμε, καί μετά πάλην φοβε'ράν, 
τόν ’βγάζω άπό τό χάος καί τόν φέρω είς το φώς τοΰ ήλιου πατρος 
όλων ήμών ! ... (Σφογγίζει τό μέτωπον διά τοΰ χειρομάκτρου). ■ 

ΕΡΡΙΕΤ. ΤΩ ! μπαμπά!
ΚΥΡ. ΠΕΡ; "Ανδρα μου!
ΠΕΡ. («σπαζόμενος τήν σύζυγον καί θυγατέρά του). Ναι, πάίδ$ά 

μουI αύτή είναι μ&ά λαμπρά σελίς...
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ΑΡΜ. (προς τον Δανιήλ). Πώς βΐσάΐ; .
ΔΑΝ. (ταπεινή φωνή). Λαμπρά! μήν ανησυχείς! (εγείρεται) Κύριε 

Περρισών, αποδίδετε ένα υιόν είς τήν μητέρα του ...
ΠΕΒ. (μεγαλοπρεπώς). Eivat άλήθεια !
ΔΑΝ. "Εναν άδελφόν εις τήν αδελφήν του !
ΠΕΡ< Και ε'γανί άνθρωπον ’ς τήν κοινωνίαν.
δαν. Οί λόγοι αδυνατούν νά περιγράφουν τριαύτην ύπήρεσίάν.,
ΠΕΡ. Είναι αληθές !
θΑΝ. δ$0·νον ή· Ί^ρ.δ|ά,·:· · ακούετε, ή καρδιά!
ΠΕΡ. Κύριε Δανιήλ! ”Οχι, αφήστε με να σάς ονομάζω Δανιήλ !
ΔΑΝ. Βεβαίως! (κατ’ ιδίαν) Καθένας μέ τήν αράδα του!
ΠΕΡ. (συγκεκινημένος). Δανιήλ, φίλε μου, πβρίδ( μου! .... η® χέρι 

σου. (Λαμβάνει τήν χεΐρα του). Σας χρεωστώ τάς γλυκυτέρας; συγ
κινήσεις τής ζρχής μόυ> .... Χωρίς έμενα, θά είσθέ τώ,ρα ένας σωρός 
άμορφος καί αποτρόπαιος θαμμένος υπό τήν πάχνην ... Μού οφεί
λετε τό πάν, τό πάν ! (μεθ’ εΰγενείας).- Δέν θά τό λησμσνήσω 
ποτέ!

ΔΑΝ. Ούτε έγώ !
ΠΕΡ. (πρός τόν ‘Αρμάνδον σπογγίζων τά δάκρυα). ΤΑ ! νέε μου.!., 

δέν δύν&σθ.ε. νά φαντασθή.τε τήν εύχαρίστησιν πού αισθάνεται κανείς 
σώζων-τόν πλησίον του.

ΕΡ. Καλέ, μπαμπά, δ κΰριο,ς θά τό γνωρίζή, αφού προ όλ.ί$λυ-...
ΠΕΡ. (ένθυμούμενος). Ά! ναί, έχεις δίκ.αιον ! ... Πού είσαι ξενο

δόχε,’ φέρε: μου τό βιβλίον τών ταξείδιωτών.
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Τί νά τό κάμγ,ς ;
ΠΕΡ. Πριν άφήσωμεν τούς τόπους αυτούς, έπιθυμώ νά διαιων,ίσω 

μέ μίαν σημείωσιν τό γεγονός τούτο !
sen. (κομίζων, τό βιβ.λίον) ’Ιδού, κ,ύριε.
ΠΕΡ. Ευχαριστώ ... Μπά, ποιος το έγραψεν αυτό; ·
ΠΑΝΤΕΣ. Ποιον;
ΠΕΡ. (άναγινώσκών). «Παρατηρώ εις τόν κύριον Περρισών δτι ή 

θάλασσα γράφεται μέ δύο σίγμα, συνεπώς τύ Ιν σίγμα άποδεικνύει 
ααθαρ.ώς τήν παντελή τής γραμματικής ^γνηιάν σας, Υπογεγραμ
μένος : 'Ο Ταγματάρχης».

ΠΑΝΤΕΣ. Μπά!
ΕΡ. (ταπεινή φωνή πρός τόν πατέρα της),. Ναί.j μπαμπά ! ή θά

λασσα γράφεται μέ δύο σίγμα.
ΠΕΡ. Τό είξευρα! Θ’άπαντήσω σ’ αυτόν τόν κύριον. (Λάμβάνων

το ταεειδι του^κυριου περρισών 97
τόν κάλαμον καί γράφει). «Ό Ταγματάρχης είναι ... ένας χονδράν-

• θρωπος !» 'Υπογεγραμμένος : Περρισώ,νί. ■ "1
ΟΔΗΓ. (εισερχόμενος). Ή άμαξα ειν’ έξω.
ΠΕΡ. Εμπρός! Κάμετε γρήγορα, (ΙΙρός τούς δύο νέους) Κύριοι, αν 

θέλετε νά δεχθήτε μίαν θέσιν ; ... (Ό 'Αρμάνδος καί Δανιήλ χαιρε- 
τώσι). -

ΚΥΡ. ΠΕΡ. (Πρός τόν σύζυγόν της). Περρισών, βοήθησε με νά βάλω 
τό ταμπάρο μου. (ταπεινή ,φωγή) Moy έζήτησαν προ ολίγου τήν 
κόρη μας ε’ις γάμον ...

ΠΕΡ. Μπά! καί εις έμέ τό ίδιον !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. 'Ο κύριος 'Αρμάνδος.
ΠΕΡ. Εις έμέ, δ Δανιήλ... δ φίλος μου Δανιήλ.
ΚΥΡ. ΠΕΡ. ’Αλλά μού φαίνεται δτι δ άλλος ...
ΠΕΡ. Θά τά ’πούμε αυτά άργότερον ....
ΕΡ. (πλησίον τών παραθύρων). Ώ ! βρέχει ραγδαίως! : .
ΠΕΡ, ’Α! διάβολε! (πρός τόν ξενοδόχον). .Πόσοι χωρούν ’στ.’.άι· 

μάξι σου ; . ,-ι:·::’
SEN. Τέσσαρες μέσα καί ένας κοντά ’στον άμαξά ... ;.
ΠΕΡ. ’Ακριβώς δ,τι μάς χρειάζεται.
ΑΡΜ. Μή στενοχωρεϊσθε δι’ έμέ......
ΠΕΡ. 'Ο Δανιήλ.θά έλθή μέσα μαζί μας.
ΕΡ. (ταπεινή, φωνή πρός τόν πατέρα της). Καί δ κύριός.‘Αρμάνδος.;
ΠΕΡ. (ταπεινή φωνή) Πώς θά γίνγ ; δέν έχομε παρά τέσσαρα? θέ

σεις ! θ’ άνέβη κοντά ’ς τόν αμαξά.
ΕΡ. Μέ αυτήν τήν βροχή! .
ΚΥΡ. ΠΕΡ "Ενας άνθρωπος πού σ’ έσωσε !
ΠΕΡ, Θά τοΰ δανείσω τό καουτσούκ μου!
ερ. ~Α!
ΠΕΡ. ’Εμπρός! έμπρός ! πηγαίνομεν.
ΔΑΝ. (κατ’ιδίαν). Άμ τό ήξευρα έγώ πώς θά τόν φέρω ’ς τά νερά 

μου !.

ΤΔμκκ IB’—’Οκτώβριος «αί Νοέμβριος 1388·
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ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ
(Αίθουσα τοΰ κυρίου Περρισών έν Παρισίοις.—’Εστία είς το βάθος· Ούρα εισόδου 

προς τήν γωνίαν αριστερά δωμάτιον εις τήν γωνίαν δεξιά· έστιατόριον αρι
στερά' έν τω μέσω μικρά τράπεζα έπί τάπητός· άνάκλιντρον δεξιοΟεν τής τρα- 
πέζης, έδραι κτλ.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ (μόνος, άποπερατών τον καθαρισμόν μιας έδρας).

Μεσημέρι παρά τέταρτον.... Σήμερα επιστρέφει άπό τό ταξεϊδι ό 
αφέντης, ή κυρία κα'ι κόρη των... ’Έλαβα χθές ένα γροίμμα άπό τόν 
αφέντη... νοέ το (άναγινώσκων). «Γρενόβλνι, 5 ’Ιουλίου. Θά φθάσωμε 
τήν Τετάρτη, 7 ’Ιουλίου, τό μεσημέρι. Ό Γιάννης νά παστρέψγ τό 
σπήτι καινά βάλλγι τής κουρτίνες.» (δμιλών). Αυτά έγιναν (άναγι- 
νώσκών). «Νά π^ τής μαγείρισσας τής Μαργαρίτας νά έτοιμάση τό 
γεύμα. Νά βάλη τό ψητό... ένα κομμάτι όχι πολύ μεγάλο., έπειτα 
έπειδή έχομε καιρό νά φάμε ψάρι ν’ άγοράστ) ένα καλό κα'ι φρέσκο 
ψάρι... "Αν τά ψάρια έχουν ακριβά, &ς έτοϊμάσν) ολίγο μοσχαράκι 
τής κατσαρόλας», (όμιλών) Τώρα δ αφέντης είμπορεΐ νά έλθ·/) ... όλα 
είναι έτοιμα ... Νά οί έφημερίδες του, τά γράμματά του, και τά 
έπισκέπτήρια ! ... Ά! ναί, ήλθε σήμερονπρωι πρωί ένας κύριος που 
δέν γνωρίζω... μου είπε πώς ονομάζεται Ταγματάρχης... καί πώς 
θά έπανέλθη. (*Ηχος  κώδωνος πρός τήν εξωτερικήν θύραν). Κτυποΰν I 
... είναι δ αφέντης... γνωρίζω τό κουδούνισμά του 1 ...

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΕΡΡΙΕΤΤΗ

(Φέρουσι μετ’ αύτών σάκκους τής νυκτός κα'ι θήκας έκ καρτονίου 
διά πίλους).

ΠΕΡ. ΕΙ'μεθα ημείς ... Γιάννη !
ΙΩΝ. 7Α ! ’Αφέντη ... Κυρία ... Δεσποινίς! (Λαμβάνων τούς σάκ

κους κ.τ.λ.).
ΠΕΡ. 7Α ! πόσον είναι γλυκύ νά γυρίζγ κάνεις ’ς τό σπήτί του, νά 

βλέπν) τά έπιπλά του, νά κάθεται ’ς τ$1ς καρέκλαις του. (Κάθεται 
έπί τοΰ ανακλίντρου). . . . .
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ΚΥΡ. ΠΕΡ. (καθημ.ένη αριστερόθεν). ’Έπρεπε νά εί'μεθα έδώ πρό 

όκτώ ημερών ... . '
ΠΕΡ. ’Αλλά δέν ήμπορούσαμε νά περάσωμεν άπό τήν Γρενώβλ 

χωρίς νά έπισκεφθώμεν τούς Δαρινέλ ... μάς έκράτήσαν ... (πρός τόν 
Ίωάννην). Ηλθε τίποτε δι) έμέ κατά τήν απουσίαν μου ;

ΙΩΑΝ. Μάλιστα, αφέντη ... όλα ειν’ ’ς τό τραπέζι.
ΠΕΡ. (λαμβάνων τά έπισκέπτήρια). Πόσας επισκέψεις! (άναγινώ- 

σκων) Άρμάνδος Δεσρός...
ΕΡ. (μετά χαράς). Ά! '■ ■ .
ΠΕΡ. Δανιήλ Σαβαρύ ... Τί λαμπρός νέος!Άρμάνδος· Δεσρός .. 

Δανιήλ Σαβαρύ... λαμπρό παιδί ! Άρμάνδος Δεσρός ...
ΙΩΑΝ. Αυτοί οί κύριοι ήρχοντο καθ’ ημέρα νά έρωτώσι άν έπίστρέ- 

ψατε. ·
ΚΥΡ. περ. Τούς χρεωστεΐς μίαν έπίσκεψιν.
περ. Βεβαίως θά υπάγω νά τόν έπισκεφθώ... τόν αγαπητόν Δα

νιήλ !
ΕΡ. Καί τόν κύριον. Άρμάνδον ; ;
ΠΕΡ. Καί αύτόν .... κατόπιν, (έγείρετάι). ...
ΕΡ. (πρός τόν Ίωάννην). Βοήθησε με νά φέρω αύτά τά πράγματα 

εις τό δωμάτιον.
ΙΩΑΝ Αμέσως κυρία (άτενίζων τήν Περρισών). Εύρίσκω πώς δ α

φέντης έπάχυνε. Βλέπει κάνεις πώς έκάματε λαμπρό ταξεϊδι.
ΠΕΡ. Λαμπρό, παιδί μου ! Ά Γ δέν ’ξεύρεις δά, έσωσα έναν: άν

θρωπο ! ; . :·:;<■ ; ■· '
ΙΩΑΝ. Έσεϊς ; ... (δεικνύων άπιστίαν) Άφεϊσχε τά χω,ρατά I... 

(Εξέρχεται μετά τής Έρριέττης δεξιόθεν), .

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡΙΣΩΝ.

ΠΕΡ. Τί είπε ; αφήστε τά χωρατά ; ... Μά είναι ζώον αυτό τό κτή
νος ή δέν elvat ;

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Τώρα όπου έπιστρέψαμεν, έλπίζω ότι θά παργς μίάν ά- 
πόφασι ... Δέν είμπορουμε ν’ άργοπορήσωμε τήν άπάντησιν εις αύ
τούς τούς δύο νέους ... δύο γαμπροί ε’ις τό σπήτι ... είναι πολύ!...

ΠΕΡ. Έγώ δέν άλλαξα γνώμι ... προτιμώ τόν Δανιήλ ! ...
ΚΤΡ. ΠΕΡ. Διατί ;
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ΠΕΡ. Καλά καλά δέν ήξεύρω ... άλλά τον ευρίσκω πλέον ... έπί 

τέλους, μ’ αρέσει αΰτος ό νέος !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Ναί, Μ.ά ό άλλος... ό άλλος σ’ έσωσε !
ΠΕΡ. Μ' έσωσε ! "Ολο τό ίδιο τραγούδι !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Τι κακό του ’βρίσκεις ■ Ή οικογένεια του είναι έντι

μος, ή θέσις του λαμπρά...
ΠΕΡ. Μά τήν άλήθειαν δέν τοΰ ’βρίσκω κανένα κακό.,, ούτε τόν 

αντιπαθώ αυτόν τόν νέο.
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Αυτό δά μάς έλλειπε !
ΠΕΡ. "Εχει όμως ένα ύφος περιπαικτικόν.
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Αυτός ;
ΠΕΡ. ΝαίΤ ναί, έχει ύφος προστατευτικόν ... τρόπους ... φαίνεται 

πάντοτε σάν νά θέλφ νά μοΰ ύπενθυμίζν) την υπηρεσίαν που μοΰ 
έκαμε ...

ΚΥΡ..-ΠΕΡ; Μά δέν -σοΰ ώμίλησε ποτέ δί’αύτήν.
ΠΕΡ. Τό ήξεύρω ! άλλ’ έχει τόν άέρα ! ό αέρας του μοΰ λέγει : 

«Έ1 χωρίς έμένα ; ...» Eivat βαρετόν έπί τέλους, ένφδ άλλος...
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Ό άλλος σοΰ επαναλαμβάνει αδιάκοπα' «Έ ! χωρίς 

έσάς... έ! χωρίς έσάς! ...» Αυτό σοΰ κωλακεύει την ματαιότητα... 
καί δι’ αυτό ... δι’ αυτό τόν προτιμάς.

ΠΕΡ, Έγώ, ματαιότητα ; θά είχα ’ίσως τό δικαίωμα νά έχω !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. 7Ω !
ΠΕΡ. Μάλιστα, κυρίά ! ... Ό άνθρωπος ποΰ κινδυνεύει την ζωήν 

του διά νά σώσν) τόν πλησίον του ήμπορεΐ νά ύπερηφανεύεται δι’ 
έαυτόν ... προτιμώ ό'μως βλέπεις νά κρύπτωμε ύπό μετριόφρονα σι
γήν... δείγμα χαρακτηριστικόν τής άληθοΰς γεννάιότητος !

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Μά δλ’ αυτά δέν εμποδίζουν, ώστε ό ’Αρμάνδος ...
ΠΕΡ. ‘Η ‘Ερριέττη δέν τόν θέλει ... δέν ήμπορεΐ νά θέλή τόν 

‘Αρμάνδον !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Ποΰ τό ’ξευρειρ ;
περ. Πώς ποΰ τό ’ξεύρω ... τό ύποθέτω ...
Κυρ. περ. Αύτό είν’ ευκολον νά τό μάθωμεν· άς τήν έρωτήσω- 

μεν .. καί άς έκλέξωμεν οποίον προτιμά.
Περ. *Α«  είναι I... άλλά μή τήν έπιρρεάσης! . ..
ΚΥΡ. περ. Νά την.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΚΥΡ. ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΕΡΡΙΕΤΤΗ

ΚΥΡ. περ. (πρός τήν εΐσερχομένην κόρην της). Έρριέττη ... παιδί 
μου ... δ μπαμπάς σου κ’ έγώ έχομε νά σοΰ δμιλήσωμε σοβαρά.

Ερρ. Είς έμένα ;
περ. Ναί.
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Etoat πλέον είς ηλικίαν νά ΰπανδρευθλϊς ... δύο νέοι 

σέ ζητοΰν ... καί οί δύο μάς αρέσουν ... άλλά δέν θέλομεν νά βιά- 
σωμε τήν θέλησιν σου καί άπεφασίσαμε νά σ’ άφήσωμεν έντελώς 
έλευθέραν τήν έκλογήν.

ερρ. Τί ;
περ. Έντελώς έλευθέραν ...
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Ό ένας εινάι ό κύριός ’Αρμάνδος Δεσρός.
ΕΡΡ. ΤΑ !
ΠΕΡ. (ζωηρώς). Μήν έπιρρεάζεις! ...
ΚΥΡ. πΕρ. Ό άλλος δ κ. Δανιήλ Σάβέρύ ..
ΠΕΡ. Νέος λαμπρός, διακεκριμένος, έξυπνος, κάί δ δποΐός δέν τό 

κρύπτω έχει δλας μου τάς συμπάθειας !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Μά έσύ τήν έπιρρεάζεις...
ΠΕΡ. Καθόλου. Πιστοποιώ ένα πράγμα ! ... (πρός τήν θυγάτέρα 

του). Τώρα έφωτίσθεις ... διάλεζε...
ερρ. Θεέ μου ! ... μέ στεναχώρεΐτε πολύ... έιμαι έτοιμη νά πάρω 

οποίον θέλετε ...
περ. Όχι! όχι! άπεφάσίσε μόνη σου!
κυρ. περ. ’Έλα, πές παιδί μου.
ΕΡΡ. Άφου τό θέλετε καί καλά ... νά έκλέξόί, έκλ'έγω ... τόν κ. 

‘Αρμάνδον.
ΚΥΡ. ΠΕΡ. ’Ορίστε !
ΠΕΡ. Τόν “Αρμάνδον ! Διατί όχι τόν Δανιήλ ;
ΕΠΡ. Μά δ "Αρμάνδος σ’ έσωσε πατέρα.
ΠΕΡ. Νάτα πάλι ! μά ’ξεύρεις πώς κάτάντάτε στην τιμήν μου 

άηδεία !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Βλέπεις λοιπόν ... δέν πρέπει πλέον ν’ άμφιβκλλής ...

- ΠΕΡ. ΤΑ, μά ’ξεύρεις ένας πατέρας δέν' ήμπορεΐ νά παραιτηθώ 
έτσι ... Θά σκεφθώ, θά ζητήσω πληροφορίας .λ

ΚΥΡ. ΠΕΡ. (ταπεινγί φωντί). Κύριε Περρισών είσαι κ'αάής πίστεως!
ΠΕΡ. Καρολίνα!...
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Οί αυτοί, ΙΩΑΝΝΗΣ καί ΜΑΓΟΡΙΟΣ

ΙΩΑΝ, (προς τά παρασκήνια). 'Ορίστε ! ... μόλις τώρα έφθασε ! 
(Μαγόριος εισέρχεται).

περ. Μπά! είναι ό Μαγόριος ! ...
ΜΑΓ. (χαιρετών). Κυρία ... Δεσποινίς ...έμαθα πώς ■έπιστρέφετε 

σήμερον... καί έζήτησα άδεια ... είπα πώς είμαι ασθενής ...
περ. Τί αγαπητός φίλος..! είσαι πολύ καλός . . Γευματίζεις μαζί 

μας ; έχομε ολίγο ψάρι...
ΙΩΑΝ, (ταπεινή φωνή πρός τόν Περρισών). ’Αφέντη ... έχομε μο- 

σχαράκι τής κατσαρόλας ! (’Εξέρχεται). .
Ά! (πρός τόν Μαγόριον). Δέν πειράζει.τρώγομε μαζί άλλοτε ....
ΜΑΓ. (κατ’ ιδίαν). Τί είπε ! μέ ξεπροσκαλεΐ ; ”Αν νομίζγ πώς μέ 

μέλλει διά τό φαγί του ! (Λάμβάνων τόν Περρισών κατά μέρος. Αί 
κυρίαΐ κάθηνται επί τοΰ ανακλίντρου). ΤΗλθον νά σου ομιλήσω διά 
τά έξακόσια φράγκα ποΰ μοΰ έδάνισες τήν ήμέραν τής άναχωρή- 
σεώς σου ...

περ. Μου τά φερες ;
ΜΑΓ, Όχι ... Αυριον πέρνω τό μέρισμα τών άτμοπλοϊκών μου.,, 

αλλά ακριβώς τό μεσημ.έρι ...
,.ΠΕΡ. TQ! δέν είναι καμμία βία ! . ·
ΜΑΓ. Μέ συγχωρεϊς ... βιάζομαι νά έξοφλήσω ...
ΠΕΡ. Ά! αλήθεια ... σου έφερα ένα μικρό δωράκι.
ΜΑΓΟΡ. (κάθητε όπισθεν τής μικράς τραπέζης )
ΠΕΡ. Έπιστρέφων διά Γενεύης ήγόρασα τρία ώρολόγια ποΰ κτυ- 

πουν και την ωρα ... ενα δια τον Γιάννη, ένα διά τήν Μαργαρίτα 
τήν μαγείρισαν...... καί ένα δΓ έσέ.

ΜΑΓΟΡ. (κατ ίδιαν) Μέ βάζει ύστερα άπό τόί δουλικά του ! (με
γαλοφώνως) Λοιπόν ;

περ. ΓΙρωτοΰ να φθάσωμεν είς τό τελωνεΐον, τά έκρυψα στο λαι- 
μοδέτι μου ...

ΜΑΓΟΡ. Διατί;
ΠΕΡ. Ορίστε! Δέν είχα ορεξι νά πληρώσω τελωνεία! Μ’έρωτοΰν 

«έχετε τίποτε νά δηλώσετε ;» άπαντώ όχι, αλλά κατά κακήν μου 
τύχήν ένα διαβολένιο ώρολόγι αρχίζει νάκτυπά : ντίγγ, ντίγγ, ντίγγ !

ΜΑΓΟΡ. Καί λοιπόν ;
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περ. Καί λοιπόν, μέ τσάκωσαν ... καί μου τά κατέσχεσαν καί 

τά τρία ...
ΜΑΓΟΡ. Μά πώς ;
περ. ’Έγινε μια σκηνή φοβερά ! Είπα τοΰ τελώνου πώς είναι ένας 

χονδράνθρωπος κ’ έκεΐνος μου είπε νά περιμένω καί θά ’δώ τί έχει νά 
τραβήξγ ή ^άχι μου ... Λυπούμαι πολύ διά τό συμβάν αυτό ... *Η-  
τανε άλήθεια τό ώρολόγι σου λαμπρό πράγμα.

ΜΑΓΟΡ. (ζωηρώς) Δέν πειράζει σ’ ευχαριστώ ώς νά τό έλαβα .... 
(κατ’ ιδίαν) Σαν νά μήν είχε νά πληρώσνι τελωνείο .... Τί αισχρο
κέρδεια !

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
Οί αύτοί, ΙΩΑΝΝΗΣ καί ΑΡΜΑΝΔΟΣ

ΙΩΑΝ, (άναγγέλλων) Ό κύριος ’Αρμάνδος Δεσρός !
ΕΡΡΙΕΤ. (άφίνει τό έργόχειρόν της) Ά !
ΚΥΡ. περ. (έγειρομένη διευθύνεται πρός τόν 'Αρμ.) Καλώς ώρί- 

σατε ... έπεριμένομεν τήν έπίσκεψίν σας ...
ΑΡΜΑΝΔΟΣ. (ύποκλινόμενος) Κυρία ... Κύριε Περρισών ...
ΠΕΡ. Χαίρω... χαίρω .... (κατ’ιδίαν) Πάντοτε μέ τό ύφος του 

τό προστατευτικόν! ...
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (ταπεινή φωνή πρός τόν σύζυγόν της) Παρουσίασε τον 

λοιπόν είς τόν Μαγόριον.
ΠΕΡ. (μεγαλοφώνως) Μαγόριε ... σοΰ παρουσιάζω τόν κ. 'Αρμάν- 

δον Δεσρός ... μίαν γνωριμίαν τοΰ ταξειδίου ...
ΕΡ. (ζωηρώς) ’Έσωσε τόν πατέρα !
ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν) ’Ορίστε! ... μά πάλι !
ΜΑΓ. Τί ! έτρεξες κανένα κίνδυνο ;
περ. Όχι καλέ ... τιποτένια πράγματα.
ΑΡΜ. Δέν αξίζει ό κόπος ούτε νά γίνεται λόγος ...
ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν) Αιωνίως έκεΐνο τό ύφος του !

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
Οί αύτοί, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΝΙΗΛ

ΙΩΑΝ, (άπαγγέλων) Ό Κύριος Δανιήλ Σαβαρύ ! ...
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ΠΕ·Ρ. (Ιλαρυ'νόμένΟς) Ά'! νά ό άάλδς μου φίλος ! ... δ αγαπητός 
μου Δανιήλ .... (ανατρέπει σχεδόν τήν μικράν τράπεζαν σπεύδων 
πρός αυτόν.)

ΔΑΝ; (ΰποκλινόμίενος) Κυρίά ... Καλημέρα; ‘Αρμίάνδε !
ΠΕΡ. (λαμβάνων αυτόν έκ τής χειρός.)' ’Ελάτε νά σάς παρουσιάσω 

είς τόν κύριον Μαγόριον ... (μεγαλοφώνως) Μαγόριε σοΰ παρουσιάζω 
ένα τών καλών μου ... ένα τών καλλίτερων'[/.ου φίλων ... τόν κύριον 
Δανιήλ Σαβαρύ...

ΜΑΓ, Σαβαρύ; τής άτμόπλοϊκής ;

δαν. (ύποκλινόμενος) Ό ίδιος.
ΠΕΡ. Ναί μά χωρίς έμένα δέν θά σοΰ έπλήρωνεν αύριον τό [θέρι

σμά σου.
ΜΑΓ. Διατί ;

ΠΕΡ. Διατί; (μετά φιλαυτίας) 'Απλούστατα διότε τόν έσωσε αγα
πητέ μου !

ΜΑΓ. Σύ ; (κατ’ Ιδίαν) Τί διάβολο έπέοασαν στο ταξεϊδι τόν και
ρόν τους.νά σώζουν τήν ζωήν ό ένας τοΰ άλλου !

'ΠΕΡ. (διηγούμενος) Εϊμεθα είς τήν θάλασσαν τών πάγων, τό λευ
κόν όρος μάς ήτένιζεν ήσυχεν καί μεγαλοπρεπές . .

ΔΑΝ. (κατ’ ιδίαν) Δευτέρα έκδοσις τής Χαλίμάς ! ·
ΠΕΡ. Έπέριπατοΰμεν δλως σκεπτικοί είς ένα δρομίσκο σκολιόν καί 

κρημνώδη.
ΕΡ. (ήτις ήνοιξεν έφημερίδα τινά). Μπά ! τόν μπαμπά τόν έχουν 

’στήν έφημερίδα !
ΠΕΡ. Τί ! μ’ έχουν στήν εφημερίδα ;
ΕΡ. Νά, διάβασε μόνος σου .... έδώ .... (τφ δίδει τήν έφημερίδα.) 
ΠΕΡ. Νά ’δήτε πώς θά έπεσα ένορκος ! (άναγινώσκων) «Μάς δια

βιβάζουν έζ Ελβετίας....»
ΠΑΝΤΕΣ. Μπά ! (πλησιάζουσιν άλλήλους).

ΠΕΡ. (άναγινώσκων) «Συμβάν δπέρ ήδύνατο νά έχγ λυτηροτάτας 
συνέπειας έλαβε χώράν είς τήν θάλασσαν των πάγων ... 'Ο κύριος 
Δανιήλ Σ...... συνεπέία ολισθήματος κατίάεάεν εί'ς χαράδραν έξ έκεί
νων α'ίτινες τοσοΰτον φόβον ένσπείρουν τοΐς ταξειδιώταις. Εις τών 
μαρτύρων τής σκηνής ταύτης ό κ. Περρισών (άς μάς έπιτραπεΐ νά 
τόν όνομάσωμεν)...» (δμιλών.) Καλέ βέβαια! πώς δέν τό έπιτρέπω ! 
(άναγινώσκων) «Ό κύριος Περρισσών διακεκριμένος έμπορος έκ Παρι- 
σίων καί οικογενειάρχης ΰπείκων μόνον είς τήν άνδρίαν του καί μέ 
κίνδυνον τής έαυτόΰ ζωής έρρί^θή αυθωρεί είς τήν χαράδραν..;» (δμι- 

ΙΌ 5

λών) Αλήθεια ! «Καί μετ’ άγώνα φοβερόν καί ευνοούμενος υπό τής 
τύχης κατώρθωσε νά διασώση τόν σύντροφόν του. Τήν τόίαύτήν θαυ- 
μασίαν αύτάπάρνησιν ύπερέβη δμως ή μετριοφροσύνη τοΰ κυρίου Περ
ρισών δστις δέν ήθέλησε νά δεχθγ τά συγχαρητήρια τόΰ συγίί'εκινη- 
μένου καί ένθουσιώντος πλήθους ... Οί γενναίοι άνθρωποί όλων τών 
χωρών θά χρεωστώσιν ήμϊν ευγνωμοσύνην διότι έμνημονεύσαμεν τοι- 
αύτην τινά πράξιν.» (πρός τον Δανιήλ λίαν συγκεκινήμένος.) Φίλε 
μου... παιδί μου! Φίλησέμε! (άλληλασπάζωνται).

ΔΑΝΙΗΛ (κατ’ ίδιαν). Δέν έχει νά ’πή κάνεί'ς, εύρήκά τόν σφΐγμόν 
του ... -

ΠΕΡ. (δεικνύων τήν έφημερίδα). Δέν είμαι έπάνάστάτής, άλλο τό 
διακηρύττω φανερά, δ τύπος έχει τά καλά του ! (θέτων τήν έφη
μερίδα είς τό θυλάκων του καί κατ’ ιδίαν). Θά άγοράσω δέκα 
άντίτυπα !

ΚΥΡ. περ. ’Αλήθεια γ^ά νά σοΰ ’πώ ... δέν νομίζεις δτι έπρεπε 
νά στείλλωμεν στήν έφημερίδα καί τήν ώραίαν πράξιν τοΰ κυρίου 
'Αρμάνδου ;

ΕΡ. Ώ ! ναί ! θά έκαμε μίαν ώραίαν άντίθεσιν !
ΠΕΡ. (ζωηρώς). Περιττόν, περιττόν! δέν είναι σωστόν νά έπα- 

σχολώ τάς έφ'ημερίδας μέ τήν προσωπικότητά μου ...
■ ΙΩΑΝ, (εισερχόμενος μετά χάρτου τίνος άνά χεΐρας). ’Αφέντη ... 

περ. Τί Όές ; ·
ΙΩΑΝ. Ό θυρωρός μου έδωκε νά φέρω ένα χαρτόσημο γραμμένο 

διά σάς.
ΚΥΡ. περ. "Ενα χαρτόσημο ;
ΠΕΡ. Μή φοβήσαι ! δέν χρεωστώ ... έξ ένάντίας μοΰ' χρεωστοΰν .. 
ΜΑΓ. (κατ’ ιδίαν). Δι’ έμέ τό είπε αυτό !
ΠΕΡ. (παρατηρών τό χαοτόσημον). Είναι'κλήσις διά νά παρουσια- 

σθώ ένώπιον τών πλημμελειοδικείου δι’ ύβρεις κατά δημοσίου υπαλ
λήλου έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων του.

ΠΑΝΤΕΣ ΤΏ ! Θεέ μου!
ΠΕΡ. (άναγινώσκων). «Ίδόντες τήν έκθεσιν, ήν συνέταξεν έν τφ 

γραφείω τοΰ τελωνείου ό Μασσώ έξηκ'οντάρχής ... » (δ Μαγόριός ά- 
νέρχεται τήν σκηνήν).

ΑΡΜ. Μά τί σημαίνουν αυτά.
ΠΕΡ. Καλέ ένας τελωνοφύλακας που μοΰ κατάσχεσε τρία ώρολό- 

για ... έθύμωσα πολύ... καί τόν ώνόμασα χονδράνθρωπο ! έκτρομα 
τής άνθρωπότητος ! ... ■
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ΜΑΓ. (όπισθεν τ·ης τραπέζης). Είναι σπουδαΐον! πολύ σπουδαΐον ! 
ΠΕΡ. (ανήσυχων). Τί ;
ΜΑΓ. 'Ύβρεις όρισμένας κατά δημοσίου υπαλλήλου έν τή έκτελέσει 

τών καθηκόντων του,
ΚΥΡ. ΠΕΡ. και ΠΕΡ. 7Ε ! και υστέρα.
μαγ. Δεκαπέντε ήμέρας έως τρεις μήνας φυλάκισιν ...
ΠΑΝΤΕΣ Φυλάκισιν ! ...
περ. Εμένα ! ύστερα άπό πενήντα χρόνων ζωήν έντιμον καϊ χωρίς 

κάνέν στίγμα ... νά καθήσω εϊς τήν έδραν τής ατιμίας ; Ποτέ ! ποτέ !
ΜΑΓ. (κατ’ ιδίαν.) Καλά νά τά πάθγ ! αυτό θά τόν διδάξν) νά 

πληρών?) τό τελωνείο !
ΠΕΡ. ’Άχ ! φίλοι μου, τό μέλλον μου κατεστράφη.
ΚΥΡ, ΠΕΡ. ’Έλα τώρα, ήσύχασε !
ερ. Μπαμπά !
ΔΑΝΙΗΛ. Θάρρος, θάρρος.
ΑΡΜ, Γ.ιά στ.αθήτε! ίσως ήμπορέσω νά σάς ξεμπλέξω, άπ’ αυτήν 

τήν δουλειά.
ΠΑΝΤΕΣ. Έ!

ΠΕΡ. Σείς ; φίλε μου ... αγαπητέ μου φίλε !
ΑΡΜ. (προχωρών πρός αυτήν). Είμαι πολύ φίλος μ’ ένα άνώτερον 

υπάλληλον του Τελωνείου ... θά ύπάγω νά τόν εύρω ... καϊ ΐ'σως κα- 
τωρθωθή ν’ άποσύργι ό τελωνοφύλαξ τήν καταγγελίαν του.

ΜΑΓ. Μοΰ φαίνεται πολύ δύσκολον !
ΑΡΜ. Διατί ; μιά στιγμή ερεθισμού ...
ΠΕΡ. Διά τήν οποίαν λυπούμαι !
ΑΡΜ. Δώσατε μου αυτό τό χαρτί ... ελπίζω πολύ ... μήν συγχί- 

ζεσθε αγαπητέ μου κύριε Περρισών !
ΠΕΡ. (συγκεκινημένος λάμβάνων τήν χεΐρα του). Α ! Δανιήλ μου 

.... (διορθών έαυτόν) όχι, ‘Αομάνδε μου! νά, έ'χω δρεξι νά σάς φι
λήσω ! (άλληλασπάζονται).

ΕΡ. (κατ’ ιδίαν). Δόξα σοι ό Θεός! (ανέρχεται τήν σκηνήν μετά 
τής μητρός της).

ΑΡΜ. (ταπεινή τή φωνή τώ Δανιήλ). Ή σειρά μου τώρα, εύρήκα 
τό σφιγμό !

ΔΑΝΙΗΛ Θέλει καί λόγο ! (κατ’ ’ιδίαν). Έγώ ένόμιζα πώς έχω νά 
κάμω μ.’ έναν άντεραστήν, άλλ’αύτός είναι θηρίον.

ΜΑΓ. (τώ ‘Αρμάνδφ). Εξέρχομαι μαζί σας.
ΠΕΡ. Μάς άφίνεις;

μαγ. Ναί ... (ύπερηφάνως). Είμαι προσκαλεσμένος ! (Εξέρχεται 
μετά του Άρμάνδου).

κυρ., περ. (πλησιάζών τόν σύζυγόν της καί ταπεινή φωνή). 7Ε ! 
τώρα τί ’λες διά τόν 'Αρμάνδον ;

ΠΕΡ. Αυτός! μά αυτός είναι ένας άγγελος! άγγελος!.
κυρ. περ. Καί διστάζεις νά τοΰ δώσγς τήν κόρην σου ;
ΠΕΡ. 7Α ! ’Όχι, τώρα πλέον δέν διστάζω.
κυρ. περ. Έπι τέλους, σέ αναγνωρίζω ! Δέν μένει τώρα παρά νά 

τά ’πής τού Δανιήλ.
ΠΕΡ. ΤΩ ! τό καϋμένο τό παιδί ! νομίζεις ; -
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Πώς νομίζω! έκτος πλέον άν θέλγς νά περιμείνης έως 

δτου στείλλομεν καί τά προσκλητήρια !
ΠΕΡ. ’ A ! όχι δα !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Σ’ άφίνω λοιπόν μαζί του ... θάρρος (μ.εγαλοφώνως). 

Έρχεσαι .... Έρριέττη ; (χαιρετών τόν Δανιήλ). Κύριε... (’Εξέρχε
ται δεξιόθεν άκολουθουμένη ύπό τής Έρριέττης)

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΠΕΡΡΙΣΩΝ καϊ ΔΑΝΙΗΛ

ΔΑΝΙΗΛ (κατ’ ιδίαν κατερχόμενος) Τώρα πλέον είναι φανερόν πώς 
αί μετοχαί μου ξεπέφτουν ... ’Εάν ήδυνάμην ... (χωρεΐ πρός τό 
άνάκλιντρον).

ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν έκ τοΰ βάθους). Τό πτωχό παιδί ... τό λυπού
μαι ... Πρέπει όμως, έμπρός! (μεγαλοφώνως) ’Αγαπητέ μου Δανιήλ 
... καλέ μου Δανιήλ ... έχω κάτι τι λυπηρόν νά σάς αναγγείλω.

ΔΑΝΙΗΛ (κατ’ ’ιδίαν). Νά μας ! (κάθηνται έπϊ τοΰ ανακλίντρου).
ΠΕΡ. Μοΰ έκάμετε την τιμήν νά μ.οΰ ζητήσετε τήν χεΐρα τής 

κόρης μου ... Δέν ήξεύρετε πόσον θά μοΰ ήρεσε αύτό τό σχέδιον ... 
αλλ’ αί περιστάσεις ... τά συμβάντα... ό φίλος .... ό ‘Αρμάνδος 
μοΰ έκαμε τόσας έκδουλεύσεις ... ■

ΔΑΝΙΗΛ. ’Εννοώ.

ΠΕΡ. Δι ότι, δ,τι ’πή κάνεις ή αλήθεια είναι πώς μοΰ έσωσε τήν 
ζωήν αυτός ό άνθρωπος !

ΔΑΝΙΗΛ. Κα>ά καϊ τό κλαράκι άπό τό όποιον έπιάσθητε ;
περ. Ά ! ναί, βέβαια ... τό κλαράκι ... άλλ’ ήτο πολύ μικρόν ·.■., 

κ’ έπειτα δέν τό κρατοΰσ’ άκόμη ...
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ΔΑΝΙΗΛ. Ά ! δέν ...
ΠΕΡ. 'Όχι ... άλλ’ δέν ειν’ αυτό μόνον ... τώρα άκόμ.η νά αυτός 

ό εξαίρετος άνθρωπος τρέχει τά σοκκάκια διά νά μέ σώση άπό την 
φυλακή ... θά τοΰ χρεωστώ τήν τιμήν ... τήν τιμήν !.·

ΔΑΝΙΗΛ. Κύριε Περρισών, τά αισθήματα ποΰ σάς άναγκάζουν νά 
φερθήτε ουτω είναι άρκετά εύγενή διά νά ζητήσω νά τά πολεμήσω ...

ΠΕΡ. ’Αλήθεια ! δέν θά μοΰ θυμώσετε ;
ΔΑΝΙΗΛ. Έγώ, δέν θά ενθυμούμαι παρά τήν άνδρίαν σας ... τήν 

αΰταπάρνησίν σας δι’ εμέ...
περ. (λαμβάνων τήν χεΐρα του). *Α  ! Δανιήλ μου (κατ’ ιδίαν). 

Περίεργο, πώς άγαπώ αύτο τό παιδί !
ΔΑΝΙΗΛ (έγειρόμενος). Διά τοΰτο πριν άναχωρήσω ...
περ. Τί ;
ΔΑΝΙΗΛ. ΙΊρΐν σάς άφήσω διά παντός ...
ΠΕΡ. (εγειρόμενος). Πώς ! νά μ’ άφήσετε ; σείς ; Καί διατί ;
ΔΑΝΙΗΛ. Εννοείται ... δτι δέν είναι πλέον δυνατόν νά εξακολουθώ 

τάς επισκέψεις αΐ όποΐαι ήμποροΰν νά εκθέσουν τόν κόρην σας ... καϊ 
νά λυποΰν κ’ εμέ.

ΠΕΡ. 'Ορίστε τώρα ! Τόν μόνον άνθρωπον ποΰ έ'σωσα !
ΔΑΝΙΗΛ. ΤΩ ! ή ε’ικών σας δμως δέν θά μ’ εγκατάλειψη ! ... διότι 

έ'χω ένα σχέδιον ... νά άποτυπώσω έπί εΐκόνος, καθώς τήν έχω 
στήν καρδιά μου, τήν ηρωικήν σκηνήν τής θαλάσσης τών πάγων.

ΠΕΡ. Μίαν εικόνα ! θέλει νά μέ βάλλη σέ μςάν εικόνα !
ΔΑΝΙΗΛ Διά τοΰτο άπευθύνθην άπό τώρα εις ένα τών έξοχωτέρων 

ζωγράφων μας ... έξ εκείνων, οί οποίοι έργάζονται διά τούς μετα
γενεστέρους !,..-

ΠΕΡ. Τούς μεταγενεστέρους ! ΤΑ ! Δανιήλ ! (κατ’ ιδίαν). Μά 
περίεργο πώς άγαπώ αυτό τό παιδί !

ΔΑΝΙΗΛ. Πρό πάντων έπιζητώ τήν ομοιότητα τών προσώπων ...
ΠΕΡ. Καλέ τί λέτε, βέβαια. Κ’ έγώ!
ΔΑΝΙΗΛ. Θά χρειασθή δμως νά ποζάρετε πέντ’ §ξ φοράς ...
ΠΕΡ. Βεβαιότατα φίλε μου ! δεκαπέντε ! είκοσι ! τριάντα ! αυτό 

δέν μ’ ένοχλή διόλου ... θά ποζάρωμε μαζί !
ΔΑΝΙΗΛ (ζωηρώς). Ά ! δχι ... δχι έγώ!
περ. Διατί;
ΔΑΝΙΗΛ. Διότι ... ιδού πώς σκοπεύομε, νά κάμωμεν τό πράγμα ... 

δέν θά φαίνεται εις τήν εικόνα παρά μόνον τό λευκόν ορος ...
ΠΕΡ. (άνησυχών). Καλά κ’ έγώ !

■ ΔΑΝΙΗΛ Τό λευκόν δρος και σείς ! '
ΠΕΡ.. Λαμπρά ! ... έγώ κα'ι τό λευκόν όρος ... ήσυχον καϊ μεγα

λοπρεπές ! ... καλά και σείς ! ποΰ θά είσθε σείς ;
ΔΑΝΙΗΛ. Εις τήν τρύπα. ... μέσα εις τό βάθος ... θά φαίνωνται 

μόνον τά δύο μου χέρια συνεσφυγμένα καί ικετευτικά ...
ΠΕΡ. Τί άριστούργημα ε’ικών !
ΔΑΝΙΗΛ, Θά τό βάλωμεν .στό Μουσείο ..
ΠΕΡ. Τών Βερσαλλιών ;
δανιηλ. Όχι, τών Παρισίων ...
ΠΕΡ. ΤΑ! να'ι.... στήν έ'κθε,σι ! ...
ΔΑΝΙΗΛ Κάτω δέ θά γράψωμεν τήν έξής σημείωσιν ...
περ. ’Όχι ! δχι ! φούμαρα, ούτε ρεκλάμες ! Νά βάλωμεν άπλού- 

στατα τό άρθρον τής έφημερίδος ... «Μάς διαβιβάζουσιν έξ Ελβε
τίας...»

. ΔΑΝΙΗΛ..Είναι ολίγον ξηρόν.
ΠΕΡ. ’Αλήθεια ... άλλά θά τό διορθώσωμεν ! (μετά διαχύσεως) 

Δανιήλ μου ..■ φίλτατέ μου ... παιδί μου !
ΔΑΝΙΗΛ. Χαίρετε, κύριε Περρισών! ... δέν θά έπανιδοθώμεν πλέον.;.
ΠΕΡ. ’Όχι ! αυτό είναι άδύνατον ! αδύνατον ! ό γάμος αυτός ... 

δέν άπεφασίσθη άκόμη ...
ΔΑΝΙΗΛ. Μά...
ΠΕΡ. Μείνατε ! Τό θέλω !
ΔΑΝΙΗΛ. Βρέ δέν μοΰ γλυττώνει !

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
Οί αυτοί, ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝ, (άναγγέλων). Ό ταγματάρχης Ματθαίος !
ΠΕΡ. (εκπλησσόμενος). Ποιος είν’ αυτός πάλι !
ΤΑΓ. (εισερχόμενος). Μέ συγχωρεΐτε, κύριοι, άν σάς ένοχλώ.
περ. Διόλου, διόλου.
ΤΑΓ. (πρός τόν Δανιήλ). "Εχω τήν τιμήν νά ομιλώ μέ τόν κύριον 

Περρισών ;
περ. Έγώ είμαι, κύριε.
ΤΑΓ. *Α  ! .. (πρός τόν Περρισών). Σάς ζητώ, ιιύριε,δώδεκα ήμ,έρας 

τώρα. Είναι πολλοί Περρ,ισών ε’ις τό Πβφίαι .... έπεσιιέφθην έως ,τ^ρα 
μιά δουζίνα . . άλλ’ είμαι πολύ έπίμονος ...
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περ. (δεικνύων προς αυτόν κάθισμα αριστερόθεν τής τραπέζης). 
’Έχετε τίποτε νά μοΰ άνακοινώσετε ; (κάθηται έπ'ι τοΰ ανακλίντρου, 
Ό Δανιήλ ανέρχεται),

ΤΑΓ. (καθήμενος). ’Ακόμη δέν γνωρίζω ... Έν πρώτης συγχωρή
σατε με νά σάς κάμω μίαν έρώτησιν : Σείς είσθε δ όποιος έκάμετε 
προς μηνός τό ταξεΐδι εις τήν θάλασσαν τών πάγων ·

περ. Ο ίδιος, κύριε ! καί νομ,ίζω, δτι έχω τό δικαίωμα νά καυ- 
χώμαι δι’αΰτό !

ΤΑΓ. Λοιπόν, εΐσθαι σείς, δ όποιος έγράψατε εις τό βιβλίον τών 
έπισκεπτών: «Ό ταγματάρχης είναι ένας χονδράνθρωπος.»

ΠΕΡ. Πώς ! εΐσθαι... ;
ΤΑΓ. Μάλιστα, κύριε ... εΐμ’ έγώ !
ΠΕΡ. ’Έχω εύχαρίστησιν. (άνταλλάσουσι πολλάς αμοιβαίας μι- 

κράς ύποκλίσεις).
ΔΑΝΙΗΛ (κατ’ ιδίαν, κατερχόμενος). Ώ ! διάβολε ! δ όρίζων άμαυ- 

ροΰται ! ...
ΤΑΓ. ’Ακούσετε κύριε’ δέν είμαι ούτε φιλόνεικος, ούτε ξιφιστής, 

άλλ’ ούτ’ έπιθυμώ ν’ άφήσω νά διασύρωνται πλησίον τοΰ ονόματος 
μου είς τό βιβλίον τοΰ ξενοδοχείου έκεϊ κάτω, τοιαΰται κρίσεις ...

ΠΕΡ. ’Αλλά σείς πρώτος έγράψετε μίαν σημείωσιν ... πλέον ή ζω- 
ηράν !

ΤΑΓ. Έγώ ; Έπεριωρίσθην μόνον νά σημειώσω δτι ή θάλασσα γρά
φετε μ’ ένα σίγμα:... κυττάξετε τό λεξικόν...

περ. Έ ! κύριε, κάνεις δέν σάς έπεφόρτισε νά διορθώνετε τά .... 
δήθεν ορθογραφικά μου σφάλματα ! Τί άνακατόνεσθε ; (έγείρονται).

ΤΑΓ. Μέ συγχωρεΐτε! ... δι’ έμέ, ή γλώσσα είναι μία άγαπητή 
συμπατριώτης ... μία κυρία καλής οικογένειας, κομψή άλλ’ ολίγον 
... σκληρά ... τό γνωρίζετε καλλίτερον παντός.

ΠΕΡ. Έγώ ;
ΤΑΓ. Καί δταν έχω τήν τιμήν νά τήν συναντώ είς τό έξωτερικόν... 

δέν έπιτρέπω νά ρυπαίνουν τό ένδυμά τής. Είναι ζήτημα ίπποτισαοΰ 
καί έθνισμοΰ.
7 ΠΕΡ; ’Έ I κύριε, μήπως έχετε τήν άπαίτησιν νά μοΰ δώσετε 
μαθήματα;

ΤΑΓ. Μακράν μου τοιαύτη σκέψις ...
ΠΕΡ. Ά I ένόμιζα ! (κατ’ ιδίαν). Υποχωρεί.
ΤΑΓ. Χωρίς δμως νά θέλω νά σάς δώσω μαθήματα, έρχομαι νά 

σάς ζητήσω εύγενώς .. έξηγήσεις.
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περ. (κατ’’ιδίαν). Ματθαίος!... βέβαια είναι ψεύτικος ταγμα
τάρχης.

ταγ. "Εν έκ τών δύο: ή έπιμένετε ...
ΠΕΡ. Δέν έχω άνάγκην όλων αυτών τών έπεξηγήσεων. Μήπως 

νομίζετε δτι θά μέ φοβείσετε ; Μάθετε κύριε ... δτι έδωκα δείγματα 
τής άνδρίας μου ! καί θά σάς τά δείξω ...

ΤΑΓ. Ποΰ ;
ΠΕΡ. Εις τήν Έκθεσιν ... τοΰ χρόνου ...
ΤΑΓ. *Ω  ! μέ συγχωρεΐτε .... Μοΰ είναι άδύνατον νά περιμένω έως 

τότε ... Έν συντόμφ σάς έπαναλαμβάνω άποσύρετε ναι ή όχι; ...
ΠΕΡ. Τίποτε, τίποτε !
ΤΑΓ. Προσέξατε !
ΔΑΝΙΗΛ. Κύριε Περρισών !
περ. Τίποτε ! (κατ’ ιδίαν) Δέν έχει ούτε μουστάκια !
ΤΑΓ. Λοιπόν, κύριε Περρισών, θά έχω τήν τιμήν νά σάς άναμένω 

αύριον τήν μεσημβρίαν, μετά τών μαρτύρων μου ε’ις τό δάσος τοΰ 
Μαλμεζών ...

ΔΑΝΙΗΛ, Ταγματάρχα, μίαν λέξιν !

ΤΑΓ. (άνερχόμενος). Θά σάς άναμένωμεν είς τήν θύραν !
ΔΑΝΙΗΛ. Μά, ταγματάρχα ...
ΤΑΓ. Μέ συγχωρεΐτε ... έχω συνέντευξιν μέ τόν ταπετσιέρη μου 

διά νά έκλέξω υφάσματα, ώστε... αύριον ... τήν μεσημβρίαν. 
(Ύποκλινόμενος.) Κύριοι ... έχω τήν τιμήν ... (έξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΔΑΝΙΗΛ, ειτα ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΝΙΗΛ (πρός|τόν Περρισών). Διάβολε! ήξεύρετε πώς εΐσθαι οξύ
θυμος ’στής δουλειαίς σας ! μ’ ένα ταγματάρχην πρό πάντων !

ΠΕΡ. Αυτός ! ταγματάρχης ; Καλέ δέν βαρύνεσθε ! μήπως οί 
αληθινοί ταγματάρχαι κάθηνται νά διορθώνουν λάθη ορθογραφικά ;

ΔΑΝΙΗΛ. Άδιάφορον ! Πρέπει νά έρωτήσωμεν, νά πληροφορηθώμεν 
... (σημαίνων τόν κώδωνα) μέ ποιον έχομεν νά κάμωμεν.

ιωαν. (παρουσιαζόμενος). Κύριε ;
ΠΕΡ. (πρός τόν Ίωάννην). Διατί άφησες αΰτον τον άνθρωπον ποΰ 

έφυγε νά έ’μπ$ ’δώ μέσα ;
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ιωαν. Μά άφέντη, ήλθε καί , «ήμερον τό πρωί ... έλησμ.όνηβα μά
λιστα νά σάς δώσω τό έπισκεπτήριόν του ...

ΔΑΝΙΗΛ. Ά! ναί τό έπισκεπτήριόν του !
ΠΕΡ. Φέρε το ! (άναγινώσκων). «Ματθαίος ταγματάρχης του 2ου 

συντάγματος τών Ζουάβων έν διαθεσιμότητι ...»
ΔΑΝΙΗΛ. Ζουάβος !
ΠΕΡ. Μπά διάβολε !
ΙΩΑΝ. Τί τρέχει ;
ΠΕΡ. Τίποτε I άφησε μας! (ό Ιωάννης εξέρχεται).,
ΔΑΝΙΗΛ. Όρίστε μας. τώρα σέ ώραία θέσι !
ΠΕΡ. Τί νά σου κάμω ! έφάνην πολύ ζωηρός ... Μ’ έναν άνθρωπον 

τόσον εύγενη ! ... Τόν έξέλαβα διά παυμένον συμβολαιογράφο!
ΔΑΝΙΗΛ. Τί θά γίνν) τώρα ;
ΠΕΡ. Πρέπει νά εύρεθή κανένα μέσον !... (έκφέρων κραυγήν). Ά !.. 
ΔΑΝΙΗΛ. Τί ;
ΠΕΡ. Τίποτε ; τίποτε ! Δέν υπάρχει μέσον ! τόν προσέβαλα, θά 

μονομαχήσω ! ... Χαίρετε ! ... .
ΔΑΝΙΗΛ. Ποΰ πηγαίνετε ;
ΠΕΡ. Νά βάλω τάς υποθέσεις μου εις τάξιν ... εννοείτε πώς ...
ΔΑΝΙΗΛ. Έν τούτοις ...
ΠΕΡ. Δανιήλ ... δ’ταν θά σημάνγι ή ώρα τοΰ κινδύνου ... θά μέ 

’δΐ!ς τί ωράγμα είμαι ! (έξέρχεται άρι,στερόθ.εν).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
ΔΑΝΙΗΛ (μόνος). Ά, μπά ! ... δέν είναι δυνατόν ! ... δέν ήμπορώ 

ν’ άφήσω τόν Περρισών νά κτυπήθή μ’ ένα Ζουάβο !... διότι τό λέει 
ή καρδιά τοΰ πενθεροΰ ! τόν γνωρίζω δέν θά υποχώρηση ... Έξ άλλου, I
ό ταγματάρχης ... καί όλα αυτά διά μίαν ανορθογραφίαν ! (σκεπτό- -
μένος). "Ας σκεφθώ ! ... άν ειδοποιήσω τήν αστυνομίαν ; ώ ! οχι! ... ί 
μά διατί όχι ; κανείς δέν θά τό μάθν). ’Άλλως τε δέν έχω καί κάνέν I 

άλλο μέσον ... (λάμβάνων χάρτην καί μελανοδοχεΐον έκ τρ^π^ζης 
τίνος πλησίον τής θύρας τής εισόδου καί κάθηται παρά τήν. μικράν j 
τράπεζαν). '.Ενα γράμμα πρός τόν Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας ! ... )
«γράφων). «Κύριε Διευθυντά ... λαμβάνω τήν τιμήν νά ... Όμιλών 
ένφ γράφει). Μία περιπολία θά περάσ·/) άπό τό μέρος εκείνο .... ’Έτσι , 
έντελώς κατά τύχην ... καί ή τιμή μένει άσπιλος. (Κλείει τήν έπι- I 

ί
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στολήν καί θέτει είς τήν πρώτην‘θέσιν τό μελανοδοχεϊον κτλ.» Τώρα 
πρέπει νά σταλή 'ή .έπιστολή αμέσως ... ό Γιάννης ‘θά -είναι !
(έξέρχεται καλών). Γιάννη ! Ιωάννη ! (έγκαταλίπει τήν σκηνήν)ϊ'; ''

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
ΠΕΡ. (μόνος. Εισέρχεται κρατών έν χερσΐ ,έπκστρλήν -ήν άναγινώ- 

σκει). «Κύριε Διευθυντά, νομίζω οτι οφείλω νά είδρποιήσφ ρήν 
άρχήν, ότι δύο άνόητοι σκοποΰν νά διασταυρώσωσι τά ξίφη αυ,ριον 
τήν μεσημβρίαν παρά τέταρτον...» (δμιλών). Βάζω -παρά τέταρτον 
γιά σίγουρα. Κ’ έπειτα άρκεΐ ένα τέταρτο νά ... (έ.π,αναλαμβάνει τήν 
άνάγνωσιν). «Μεσημβρίαν παρά τέταρτον ... είς τό δάσος τοΰ Μαλ- 
μεζών. Ή συ,νέντευξις έδόθη είς τήν θύραν τοΰ δάσους ... Είς υμάς 
άνείκει νά έπιβλεπετε έπ'ι τής ζωής τών πολιτών. Είς τών μονομά
χων είναι πρφην έμπορος, οικογενειάρχης, άφωσιωμένος είς τό πολί
τευμα καί χαίρων μεγάλην ΰπόληψιν είς τήν συνοικίαν του. Δεχφήτε, 
κύριε Διευθυντά, κτλ. κτλ. ...» "Αν νομίζη πώς θά μέ φοβίσν) αΰρός 
δ ταγματάρχης ! ... Τώρα τήν διεύθυνσιν ...» Έτσι, θά φθάσγι ... 
ΙΊοΰ είναι δ -Γιάννης ;

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΔΑΝΙΗΛ, είτα ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΕΡΡΙΕΤΤΗ -. 

εϊτα ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΝΙΗΛ (ε’ισερχόμενος έκ τοΰ βάθους μετά τής έπιστολής άνά 
χεϊρας) Αδύνατον νά εΰρω αυτόν τόν ύπηρ^την. (Ίδών τόν Πέρρι- 
σώ,ν). Ώ! (κρύπτει τήν έπιστολήν).

ΠΕΡ. Ό Δανιήλ ! (κρύπτει τήν έπιστολήν).
ΔΑΝΙΗΛ. Λοιπόν, κύριε Περρισών; ... ·
ΠΕΡ. Τί;... βλέπετε ... είμαι ατάραχος ... σάν στήλος! (Βλέπων 

τήν γυναίκα καί τήν θυγατέρα του.) Σιωπή, ή γυναίκα μου ! -κατ
έρχεται).

ΚΥΡ. -ΠΕΡ. (πρός τόν σύζυγόν της) Ό 'διδάσκαλος' τοΰ π4άνου τής 
Έρριέττης μάς Άστειλεν εισιτήρια διά το κονσέρτο ,αδριον,... τό με
σημέρι ...

ΠΕΡ. (κατ’ Ιδίαν) Μεσημέρι !
T6|Mf Ifc'—‘Οκτώβριος χαι Νοέμβριος 1888. β
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EP. Αί εισπράξεις είναι δι*  αυτόν, θά μάς πάς ;
ΠΕΡ. ’Αδύνατον! αύριον ή ημέρα μου είναι παρμένη !·
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Μά δέν έχεις τίποτε νά κάμης ...
ΠΕΡ. ’Εχω, μίαν σπουδαίαν ΰπόθεσιν ... πάρα πολύ σπουδαίαν ... 

έρώτησε τόν Δανιήλ ...
ΔΑΝΙΗΛ. Πολύ σπουδαίαν !

ΚΥΡ. ΠΕΡ. Τι ύφος σοβαρό ! (πρός τόν σύζυγόν της.) ’Έχεις ένα 
πρόσωπο μιά πήχυ ! φαίνεσαι σάν νά φοβήσαι.

ΠΕΡ. Έγώ ; νά φοβούμαι ! Θά τό ’δούμαι στο-πεδίον !
ΔΑΝΙΗΛ (κατ’ιδίαν) Πάει!

κυρ. περ. Στο πεδίον !
1ΊΕΡ. (κατ’ιδίαν) Ώ διάβολε! μοΰ ξέφύγε!
ΕΡ. (τρέχουσα πρός αυτόν) Μονομαχία ! μπαμπά μου !
ΠΕΡ. Λοιπόν, ναί, παιδί μου, δέν ήθελα νά σάς τό ’πώ άλλ’ αφού 

μοΰ ξέφυγε μάθε δτι δ πατήρ σου μονομαχεί ! ...
ΚΥΡ. περ. Μά μέ ποιόν ;
ΠΕΡ. Μέ ένα ταγματάρχην τοΰ δευτέρου συντάγματος τών 

ζουάβων.
κυρ περ. κα'ι ερ. (φοβηθήσαι) "Αχ ! Θεέ μ.ου !
ΠΕΡ. Αύριον, τό μεσημέρι εις τό δάσος τοΰ Μαλμεζών, είς τήν 

θύραν τής εισόδου.
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (διευθυυομίνη πρός αυτόν) Μά μήπως έτρελλάθης ... . 

σύ ! ένας ήσυχος άνθρωπος !
ΠΕΡ. Κυρία Περισσών, είμαι κατά τών μονομαχιών ... άλλ’ ύπάρ- 

χουσι περιστάσεις κατά τάς οποίας ό άνθρωπος οφείλει νά ύπακούη 
είς τήν τιμήν του ! (κατ’ ιδίαν δεικνύων τήν έπιστολήν.) Μά ποΰ 

,ειν*  δ Γιάννης ;
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (κατ’ιδίαν), Μά αύτό είν’ άδύνατον,! δέν θ’ άφήσω ... 

(διευθύνεται πρός τήν τράπεζαν τοΰ βάθους, και γράφει. Κατ’ ιδίαν) 
«Κύριε Διενθυντά τής ’Αστυνομίας... »

ΙΩΑΝ, (παρουσιαζόμενος) Τό γεύμα είναι έτοιμον.
ΠΕΡ. (πλησιάζων τόν Ίωάννην κα'ι ταπεινή φωνή.) .
Αύτό τό γράμμα εις τήν διεύθυνσίν του . . . είναι λίαν; κατεπεΐγον! 

(απομακρύνεται).
. ΔΑΝΙΗΛ’(ταπεινή φωνή τφ Ιωάννη') Αυτήν τήν επιστολήν εις τήν 

διεύθυνσίν της .ι. λίαν κατεπείγουσα (άπαμακρύνεται.)
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (ταπεινή φωνή τώ ’Ιωάννη.) Αύτό τό γράμμα στήν 

διεύθυνσίν του ... είναι πολύ κατεπεΐγον, . ··· ·
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ΠΕΡ. Εμπρός πάμε στο τραπέζη !.
ερ. (κατ’ ιδίαν) Θά ειδοποιήσω τόν 'Αρμάνδον. (εισέρχεται 

ξιόθεν).
κυρ. περ. (πρός τόν Ίωάννην πριν έξέλθη) Σούτ ! '
ΔΑΝΙΗΛ (ομοίως) Ούτε λέξιν !

περ. (δμοίως) Σούτ ! (άποσύρονται καί οί τρεϊς.)
ΙΩΑΝ, (μονος.) Τί μυστήρια,είν’αυτά; (άναγινώσκων τήν διεύθυν- 

σιν τών τριών επιστολών.) «Κύριον Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας .... 
Κύριον Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας ... Κύριόν Διευθυντήν τής ’Αστυ
νομίας ...» Μπά ! Δέν έχω παρά ένα δρόμο !

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ
Κήπος.—Εδώλια, έδραι, τράπεζα έξωχική· αριστερόθεν σκιάς )

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΔΑΝΙΗΛ, ειτα ΠΕΡΡΙΣΣΩΝ

ΔΑΝΙΗΛ (εισερχόμενος άριστερόθεν έκ τοΰ βάθους.) Δέκα ώραι ! ή 
συνέντευξςς, είναι διά τό μεσημέρι, (πλησιάζει τήν σκιάδα καί νεύει.) 
Ψίτ ! Ψίτ !

ΠΕΡ. (περών τήν κεφαλήν έκ τής θύρας τής σκιάδος) ΊΑ I είσθαι 
σείς ... μή κάμνετε θόρυβον .. εις ένα λεπτό είμαι ίδικός σας. (εισ
έρχεται).

ΔΑΝΙΗΛ (μόνος) Ό πτωχός δ Περρισσών ! θά πέρασε κακήν νύκτα... 
Ευτυχώς ή μονομαχία δέν θά γίνη.

ΠΕΡ. (εξέρχεται τής σκιάδος έντός μεγάλου έπανωφορίου. Νά με 
... σάς έπερίμενα ..

δανιηλ. Πώς άίσθάνεσθε τόν έαυτόν σας ;
ΠΕΡ. ’Ατάραχος σάν στήλος !
ΔΑΝΙΗΛ ’Έχω τά ξίφη είς τήν άμαξαν.
ΠΕΡ. (άνοίγων τό έπανωφόριον) Έγώ, τά έχω έδώ.
ΔΑΝΙΗΛ Δύο ζεύγη 1
ΠΕΡ. Τό ένα ήμπορεΐ νά σπάση .. . δέν θέλω νά εύρίσκωμαι σέ δυσ 

σκολίαις τήν τελευταία στιγμή.
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ΔΑΝΙΗΛ (κατ’ ιδίαν) Καλέ αύτός είναι λιοντάρι ! .;. (ύψηλοφοινοις) 
-Τ’ άμάξι είναι στην πόρτα ... άν θέλετε . . .

περ. Μιά στιγμή ! Τί ώρα είναι ;
ΔΑΝΙΗΛ Δέκα ώραι !
ΠΕΡ. Δέν έννοώ νά φθάσω πρό της μεσημβρίας .... ούτε υστέρα, 

(κατ’Ιδίαν). Τότε θ’ άποτύχουν όλα.
ΔΑΝΙΗΛ Έχετε δίκαιον .... άρκεΐ νά φθάσωμεν στην ώρα. (κατ’ 

ιδίαν) .Τότε, θ’ άποτύχουν όλα.
ΠΕΡ. Νά φθάσφ κάνεις πριν ... είναι κομ.πορρημοσύνη .... μετά, 

είναι δισταγμός’ άλλως τε περιμένω καί τόν Μαγόριον ... τοΰ έγραψα 
χθές τό έσπέρας ένα γράμμα κατεπεΐγον.

ΔΑΝΙΗΛ. Ά ! νάτος.

ΣΚΗΝΉ ΔΕΓΓΕΡΑ
Οί αυτοί, ΜΑΓΟΡΙΟΣ

ΜΑΓ. ’Έλαβα τό γράμμα σου, έζήτησα άδεια ... Τί τρέχει ;
ΠΕΡ. Μαγόριε ... μονομαχώ μετά δύο ώρας! ...
ΜΑΓ. ’Εσύ ; άφησε τά χωρατά ! και μέ τί ;
'περ. (άνοίγων τό έπανωφόρίόντου και δεικνύων τά ξίφη) Μέ αυτά. 
μαγ. Ξίφη.
ΠΕΡ. Καί έβασίσθην εις έσέ, ώς δεύτερον μάρτυρα. (Ό Δανιήλ 

άπέρχεται).
< ΜΑΓ.λΣ’ ·έ·φίέ'·5; μέοσυγχώρέΐς φίλε’ριου, έι’Μάι αδύναμόν.·! ···

περ. Διατί ;
■Μαγ; ®ρέτέι-νά‘.υπάγω ίι'ς 'ΐδ’γράφέΐόν;.. θά χάσω τήν ^σίνμου.
ΠΕΡ. ’Αφού έπήρες άδειαν
ΜΑΓ; Όχί'διά νά γίνω μίάρτυς ! .. .Όιμάρτΰρε'ς τιμωρούνται'!
ΠΕΡ. Νομίζω, Κύριε Μαγόριε, ότι σού έκαμα άρκετάς υπηρεσίας 

ώστε νά μή μοΰ άρνηθγς τήν συνδρόμήνΐίόύ■•■^■'άύτ^ϊν την1 ϊκ^άκτον 
περίστασιν τής ζωής μου.

ΜΑΓ. (κατ’ιδίαν) Μου κΤυπά αιωνίως'τά'έξάκύσιά ,‘φράγάά'¥αυ !
ΠΕΡ. Άλλ’ άν νομίζης’ότι θά έκτεθής ...‘;άν φοβ'ήσάι. '
ΜΑΓ. Δέν φοβούμαι ... (μετά πικρίας.) ’Άλλως τε δέν δύναμαι ν’ 

άρ νη^ώ ... ’μ’ έ^έις δένϊει · μέ τούς δεσμούς τής -ευγνωμοσύνης, (μέμψι- 
μοιρών) Άχ I ή ευγνωμοσύνη ! ' ■
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. ΔΑΝΙΗΛ , (κατ’ιδίαν) . Νκ κι’άλλος ! ’
ΜΑΓ. Σού ζητώ δμως μίαν χάριν ... νά έπιστρέψωμεν είς τάς δύο 

διά νά πάρω το μέρισμά μου ... θά σ’ εξοφλήσω άμ.έσως ... και θά 
έλθωμε ίσια κ’ ίσια !

ΔΑΝΙΗΛ Νομίζω πώς είναι ώρα νά πηγαίνωμεν (πρός τον Περρισ- 
σών). Άν έπιθυμεϊτε ν’άποχαιρετίσετε τήν Κυρίαν ΓΙερρισσών και 
τήν κόρην σας ...

ΠΕΡ. Όχι, όχι ! θέλω ν’ άποφύγω αυτήν τήν σκηνήν ... θά έχώμ.ε 
κλάμματα, φωναΐς ... θά κωλληθούν επάνω μου διά νά μέ κρατή
σουν ! (άκούεται ήχος τραγωδιοΰ είς τά παρασκήνια).. 'Η κόρη μόύ !

: ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ "
Οΐ αυτοί, ΕΡΡΙΕΤΤΗ) έίτα κυρία περρισών

ερ. (εισέρχεται τραγώδόύσκ'καί κράτούσά'εις χεΐρας καταβρεκτή- 
ριον.) Τρά λα λα ! τρά λα λα! (δμιλοΰσα) Ά! εϊσ’ έσύ μπαμπά- 
κα μου ...

πρρ. Ναί .... βλέπεις .... Αναχωρούμε .... μέ αύτούς τούς δύο κυ
ρίους ... πρέπει ... (τήν άσπάζεται μετά συγκινήσεως^) Χαΐοε'!

ΕΡ. (ήσύχως) Αντίο, μπαμπά μου. (κατ’ ιδίαν) Δέν ·ύπάρχει κα
νένας, φόβος,'ή? μαμμά ειδοποίησε; τόν Διευθυντήν τής Αστυνομίας'1'... 
κ’ έγώ, ειδοποίησα τόν Άρμάνδον. (Προχωρεί καί ποτίζει τ’ άνθη.)

ΠΕΡ. (σπογγίζω* τούς οφθαλμούς καί νομίζων αυτήν πλησίον του ) 
’Έλα τώρα μήν κλαϊς ! ... άν δέν μ’ έπανίδγς, συλλογί;ζο.υ*ί..'(στα- 
ματών) Μπά ! αύτή ποτίζει! 'ί

ΜΑΓ. (κατ’ ιδίαν) Αυτό μέ σκάει ! άλλά καλά νά παθαίνη !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (εισέρχεται μετ’ άνθέων είς χεΐρας- πρός τόν σύζυγόν 

της). Αλήθεια ... πειράζει νά κόψω μερικάΐς δάλλ^ες ; ’* .·
ΠΕΡ. Ή γυναίκα μου ! ·■ ■
ΚΥΡ. ΠΕΡ, Μαζεύω άνθη διά τά βάζα μου.
ΠΕΡ. Μάζευε ! ... είς τοιαύτην στιγμήν, δέν σού; άρνούμαι τί

ποτε ... άναχωρώ, Καρολίνα... .
κυρ. περ. (ήσύχως). Ά! ναί ! πάς εκεί! .
ΠΕΡ.- Ναί ... πηγαίνω ... έκεϊ, μέ αύτούς τούς δύο κυρίους.
ΚΥΡ. ΠΕΡ. Καλά ! κύτταξε δμως νά είσαι έδώ είς τό γεΰμάί . > Λ 
περ. καί.μαγ. *Ε  ! . './, ■
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ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν). Αύτη ή απάθεια ... μήπως ή γυναϊκά μου δέν 
μ’ αγαπά;

ΜΑΓ. (κατ’ Ιδίαν). Βρέ δλοι αύτο'ι οί Περρισών νά μή έχουν καρ
διά ! καλά νά πάθη !

ΔΑΝΙΗΛ. Είναι ώρα ... άν θέλετε νά είσθε ε’ις τήν συνέντευξιν τό 
μεσημέρι ...

ΠΕΡ. (ζωηρώς). ’Ακριβώς!
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (ζωηρώς). ’Ακριβώς ! δέν έχετε καιρό νά χάνετε.
ΕΡ. ’Έλα κάμε γρήγορα μπαμπά. '
περ. Ναί... ναί ...
ΜΑΓ. (κατ’ιδίαν). Τώρα τόν στέλλουν κιόλας αύταΐς ! Μωρέ τί 

οικογένεια !
ΠΕΡ. Λοιπόν, Καρολίνα, κόρη μου, αντίο ! αντίο ! (απέρχονται).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Οί αυτοί, ΑΡΜΑΝΔΟΣ

ΑΡΜ. (παρουσιαζόμενος έκ τοΰ βάθους). Μείνατε, κύριε Περρισών, 
ή μονομαχία δέν θά γίνη.

ΠΑΝΤΕΣ. Πώς;
ΕΡ. (κατ’ ιδίαν). 'Ο Αρμάνδος ! ήμουν τόσον βεβαία δι’αύτόν !
ΚΥΡ. ΠΕΡ. (τφ 'Αρμάνδφ). Μά έξηγήσατέ μας ...
ΑΡΜ. Είναι άπλούστατον ... πρό ολίγου έφυλάκιςα τόν ταγμα

τάρχην. Ματθαίον.
ΠΑΝΤΕΣ. Στή φυλακή ;
Δ’ΑΝΙΗΛ. (κατ’ ιδίαν). Βρέ τί ένεργητικός ποΰ είναι ό αντεραστής 

μου !
ΑΡΜ. Μάλιστα ... αύτό ήτο συμφωνημένο μεταξύ μας πρό ένός 

μηνός ... κα'ι δέν υπήρχε καλλιτέρα εύκαιρία νά τοΰ φανώ εύχάρι- 
στος ... (πρός τόν Περρισών) καί νά σάς τόν ξεφορτώσω !

ΚΥΡ. ΠΕΡ. (τφ 'Αρμάνδφ). Ά ! κύριε, πόσην εύγνωμοσύνην! ...
ΕΡ. (ταπεινή φωνή). Είσθε ό σωτήρ μας!
ΠΕΡ. (κατ’Ιδίαν). Τί νά σάς πω, εμένα μοΰ χαλά τά σχέδιά μου 

αυτό ... είχα τόσο καλά διορθώσει τά πράγματα ... Τό μεσημέρι 
ακριβώς θά μάς έπιαναν ...

ΚΥΡ. ΠΕΡ. (πρός τόν σύζυγόν της). Δέν εύχαριστεϊς λοιπόν ;

■ ή ’
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περ. Τί πράγμα ;
κυρ. περ. Καλέ, τόν κύριον 'Αρμάνδον !
ΠΕΡ. Α ! ναί. (Πρός τόν 'Αρμάνδον ξηρώς). Σάς ευχαριστώ.
ΜΑΓ. (κατ’ Ιδίαν). Νομίζει κανείς δτι αύτό δέν τοΰ ήρεόε! (μεγα

λοφώνως). Πηγαίνω νά πάρω τό μέρισμά μου. (Πρός τόν Δανιήλ). 
Νομίζετε, δτι τό ταμεϊον θά είναι ανοικτόν ;

ΔΑΝΙΗΛ. Πώς, βέβαια. ’Έχω τ’ άμάξι, σάς πηγαίνω. Κύριε Περ
ρισών, θά έπανιδοθώμεν έχετε νά μοΰ δώσετε καί μιαν άπάντησιν '...

κυρ. ΠΕΡ. (ταπεινή φωνή τφ Άρμάνδω). Μείνατε. Ό Περρισών 
ύπεσχέθη ν’ άποφασίσγ σήμερον ή στιγμή είναι κατάλληλος, κά- 
μετΐ τήν αΐτησιν. ■'

αρμ. Νομίζετε ; ... Διότι ...
ΕΡ. (ταπεινή φωνή). Θάρρος, κύριε 'Αρμάνδε'!
ΑΡΜ. Σείς ; ώ ! τί εύτυχία !

ΜΑΓ. Χαίρετε, κύριε Περρισών !
δανιηλ (χαιρετών). Κυρία... δεσποινίς... ('Η Έρριέττη καί ή 

κυρία Περρισών εξέρχονται δεξιόθεν. Ό Μαγόριος καί δ Δανιήλ έκ 
τοΰ βάθους αριστερόθεν).

ΛΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΕΡΡΙΣΩΝ, ΑΡΜΑΝΔΟΣ, είτα ΙΩΑΝΝΗΣ καί ό ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν) Είμαι δλο φοΰρκα ... δλο φοΰρκα! ... επέρασα 
ολην τήν νύκτα γράφων στούς φίλους μου δτι μονομαχώ ... θά γίνω 
γελοίος.

ΑΡΜ. (κατ’ ιδίαν). Θά είναι είς καλήν διάθεσιν ... "Ας δοκιμάσω 
... (μεγαλοφώνως). ’Αγαπητέ μου κύριε Περρισών...

ΠΕΡ. (ζωηρώς). Κύριε ;

ΑΡΜ. Δέν ήξεύρετε πόσον είμαι ευτυχής, διότι κατώρθώσα νά τε- 
λειώση αύτή ή δυσάρεστος ΰπόθεσις ...

περ. (κατ’ ιδίαν). Πάντα αύτό τό ΰφος του τό προστατευτικόν ! 
(μεγαλοφώνως). Τό κατ’ εμέ, κύριε, λυποΰμαι, διότι μ’ έστερήσατε 
τής εύχαριστήσεως νά δώσω ένα μάθημα σ’ αύτόν τόν δάσκαλο τής 
γραμματικής !

αρμ. Πώς! μά αγνοείτε λοιπόν πώς ό αντίπαλός σας ...
ΠΕΡ. Είναι ταγματάρχης τοΰ δευτέρου συντάγματος τών Ζουάβων 
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... Καϊ ύστερα ; ’Εκτιμώ τόν στρατόν, άλλ’ ειμαιέξ-έκείνων, οϊτι- 
νες δύνανται νά τόν ατενίσουν κατά μέτ-ώπον. (Διέρχεται ύπερηφά- 
νως προ αυτού).

ΙΩΑΝΝΗΣ (παρουσιαζόμενος καϊ άναγγέλων). 'Ο ταγματάρχης 
Ματθαίος.

ΠΕΡ. Τ’ είπε ;
ΑΡΜ. Αυτός !
ΠΕΡ. Μού.είπατε πως είναι στην φυλακήν !
ΤΑΓΜΑΤ. (εισερχόμενος). Ήμην, άληθώς, άλλ’ έβγήκα (ίδών τόν 

Αρμανδον). Α ! κύριε Αρμάνδε, πρό ολίγου έξώφλησά τήνσυναλ- 
λαγματικήν πού σάς ώφειλα, και έπϊ πλέον τά έξοδα·... . *

ΑΡΜ. Πολύ καλά, ταγματάρχα ... Έλιΐίζω ότι- δέν έθυμώσατε 
έναντίον μου.... έφαίνεσθε μέ τόσην έπιθυμίαν νά πάτε στην 
φυλακήν !

ΤΑΓΜ. Ναί, αγαπώ την φυλακήν, άλλ’ όχι τάς ήμέρας όπου πρό
κειται νά μονομαχήσω (πρός τόν Περρισσών). Λυπούμαι, κύριε, διότι 
σάς έκαμα νά περιμένετε... Είμαι είς τάς διαταγάς σας.

ΙΩΑΝ, (κατ’ ιδίαν). ”Ωχ ! ό πτωχός ό αφέντης-!
περ. Φρονώ, κύριε, ότι θά μού αποδώσετε τήν δικαιοσύνην ότι 

ήμην όλως ξένος τοΰ συμβάντος αυτού ;
αρμ. ’Εντελώς ! διότι πρό ολίγων στιγμών ακόμη, ό κύριος μοί 

έξεδήλου τήν λύπην του μή δυνάμενος νά συναντηθή μαζί σας.
ΤΑΓΜ. (πρός τόν Περρισών). Ουδέποτε άμφέβαλλον, κύριε, ότι 

έχω νά κάμω μέ γένναΐον αντίπαλον.
περ. (μεθ’ ύψηλοφροσύνης), Τό ελπίζω.
ΙΩΑΝ, (κατ’ ’ιδίαν). Μωρέ βαστά ό αφέντης μου !
ΤΑΓΜ. Οί μάρτυρές μου είναι ε’ις τήν θύραν ... άς πηγαίνωμ-εν I 
περ. ’Εμπρός, πηγαίνομε,ν;
ΤΑΓΜ. (έκβάλλων τό ώρολόγιόν του). Είναι ακριβώς μεσημέρι.
ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν). Μεσημέρι ! ... άπό τώρα !
ΤΑΓΜ. Θά ήμεθα έκεΐ ε’ις τάς δύο.
ΠΕΡ. (κατ’Ιδίαν). Είς τάς δύο ! θά έχουν φύγ·ρ .
ΑΡΜ. Τί έχετε λοιπόν ;
ΠΕΡ. ’Έχω ... έχω ... κύριοι, έσκέφθην ... ότι είναι εύγενές πάν

τοτε ν’ άναγνωρίζφ κάνεις τά λάθη του.
Ό ΤΑΓΜ. και ό ΙΩΑΝ, (έκπληκτοι). Πώς;
αρμ. Τί λέγει ;
ΠΕΡ. Γιάννη ... πήγαιν’έξω !

m
ΑΡΜ. Άποσύρομαι κ’ έγώ
ΤΑΓΜ Ω ! μέ συγχωρεϊτε ! έπιθυμώ όλα αυτά νά γίνουν ένώπτον 

μαρτύρων.
ΑΡΜ ’Αλλά ...
ΤΑΓΜ. Σάς παρακαλώ νά μείνετε.
ΠΕΡ. Ταγματάρχα ... είσθε ένας γενναίος; στρατιώτης ... κ’έγώ... 

άγαπώ ... τούς στρατιωτικούς ! ’Αναγνωρίζω ότι έπταισα απέναντι 
σας ... καί σάς παρακαλώ νά πιστεύσετε ... (κατ’ιδίαν). Διάβολε ! 
έμπρός ’στον ύπηρέτην μου! (μεγαλοφώνως) σάς παρακαλώ νά πιστεύ- 
σετε οτι δέν είχον ούτε τήν πρόθεσιν ... (κάμνει σημεΐον τώ Ίωάνν-ρ 
νά έξέλθγ, δσ-τις όμως φαίνεται μή έννοών. Κατ’ ιδίαν.) Μού είναι 
άδιάφορον θά τού δώσω τά παπούτσια στο χέρι τό βράδυ,· (μεγα-' 
λοφώνως) ούτε τήν σκέψιν ... .νά προσβάλλω έναν άνθρωπον τόν 
όποιον έκτιμώ καί τιμώ !

ΙΩΑΝ, (κατ’ιδίαν). Τού ’πήγε ριπιτίδι, τού άφέντη!
ΤΑΓΜ. Λοιπόν, κύριε, ζητείτε συγγνώμην ;
ΑΡΜ. (ζωηρώς). Ώ ! έκφράζει τήν λύπην τθυ ! ...'
ΠΕΡ. Μή διαστρέφετε τά πράγματα ! μή διαστρέφετε τά πράγ

ματα ! άφήσετε νά όμιλήσν) ό ταγματάρχης. > .
ΤΑΓΜ. Ζητείτε συγγνώμην ή εκφράζετε τήν λύπην σας ;
ΠΕΡ. (διστάζω.ν), Μά ... μισό άπό τό ένα... καί μισό άπ’τό άλλο... 
ΤΑΓΜ. Έγράψετε, καθαρά καθαρά έπι τού βιβλίου εις Μοντανβέρ : 

«ό ταγματάρχης είναι ένας ...»
ΠΕΡ. (ζωηρώς). ’Αποσύρω τήν λέξιν ! τήν άπέσυρα !
ΤΑΓΜ. Τήν άποσύρετε ... έδώ .. άλλ’έκεϊ ! φαίνεται είς τό μέσον 

μ^άς σελίδος, τήν οποίαν όλοι οί ταξειδιώται δύνανται ν’ άναγνώσουν.
ΠΕΡ. Έ! διάβολε τί νά κάμω! ... έκτος άν υπάγω νά τήνσβύσω 

μόνος μου.
ΤΑΓΜ. Δέν έτόλμων νά σάς τό ζητήσω, άλλ’ αφού τό είπατε ... 
περ. Έγώ !
ΤΑΓΜ. Δέχομαι.
ΡΕΡ. Μά μέ συγχωρεϊτε ...
ΤΑΓΜ. Ώ ! δέν σάς ζητώ νά φύγετε αμέσως σήμερον... όχι! 

άλλ’ αύριον.
ΠΕΡ. καί ΑΡΜ. Πώς ;
ΤΑΜ. Πώς ; μέ τόν πρώτο σιδηρόδρομο, καί θά σβύσετε μέ τό 

χέρι σας^ καί μέ καλήν θέλήσίν, τάς δύο κακάς γραμμάς, αί άποίΐαι 
σάς έξέφυγον άσκέπτως ... θά μέ υποχρεώσετε.
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περ. ’Έτσι,., εύκολα ... πρέπει νά επιστρέφω πάλιν ’στην Έλ» 
βετία ;

ΤΑΓΜ. Κατ’ άρχάς τό Μοντανβέρ άνήκεν εις την Σαβοΐαν ... τώρα 
είναι Γαλλία!

ΠΕΡ. Γαλλία, βασίλισσα τών εθνών !
ΙΩΑΝ. Σάν νά είναι γι’αύτό ποιο κοντά.
ΤΑΓΜ. (ειρωνικώς), Δέν μοΰ μένει πλέον ή νά έκφράσω τόν θαυμα

σμόν μου διά τά συμβιβαστικά αίσθήματά σας.
περ. Δέν άγαπώ νά χύνω αίμα !
ΤΑΓΜ. (γελών). Κηρύττομαι έντελώς ικανοποιημένος (πρός τόν 

Αρμάνδον). Κύριε Δεσρός έχω άκόμη μερικάς συναλλαγματικάς είς 
κυκλοφορίαν, άν κατά τύχην πέση κάμμίκ είς χεΐρας σας έιμαι πάν
τοτε στην διάθεσίν σας! (ύποκλινόμενος). Κύριοι ... έ'χω την τιμήν ...

ΠΕΡ. (ύποκλινόμενος). Ταγματάρχα ... (ό ταγματάρχης εξέρχεται).
ΙΩΑΝ, (πρός τόν Περρισών, θλιβερώς). Νά ! λοιπόν αφέντη, ή 

δουλειά σας έδιωρθώθη.
ΠΕΡ. (έκσπών την οργήν του). Για νά σοΰ ’πώ εσένα ... νά φύγγς 

άμέσως άπ’ τό σπήτί μου ... ζώον. >
ιωαν. (έκπληκτος). Έγώ ! καί τίσάς έ'καμα ; (εξέρχεται δεξιόθεν).

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΑΡΜΑΝΔΟΣ καί ΠΕΡΡΙΣΩΝ

ΠΕΡ, (κατ’ ιδίαν). Δέν έ'χει... έπήρα συγγνώμην! έγώ, τοΰ 
οποίου τήν εικόνα θά ’δοΰν ’στο Μουσεΐον ! ... ’Αλλά σέ ’’ποιόν τό 
λάθος ; Σ’αΰτόν τόν κύριον 'Αρμάνδον !

ΑΡΜ. (κατ’ ιδίαν, έκ τού βάθους). Πτωχός άνθρωπος ! Δέν ήξεύρω 
τί νά τοΰ ’πώ.

ΠΕΡ. (κατ’ ιδίαν). Ά! μά δέν εννοεί έπί τέλους νά μέ ξεφορτωθώ' 
θά έχϊ) πάλιν κάμμίά υπηρεσία νά μοΰ κάμγ ... Είναι ώραιαι αί 
ύπηρεσίαι του ! . .

αρμ. Κύριε Περρισών ;
περ. Κύριε ;
ΑΡΜ, Χθές, άφοΰ σάς άφησα έπήγα είς τόν φίλον,,μ.αυ ... τόν 

ύπάλληλον τοΰ Τελωνείου ... Τοΰ ώμίλησα διά τήν ύπόθεσίν σας.,
ΠΕΡ. (ζωηρώς), Είσθε πολύ καλός.

ί^3
ΑΡΜ. Έδιορθώθη 1 ... άπεσύρθη ή καταγγελία.
ΠΕΡ. Ά ! · ,
αρμ. Θά γράψετε μόνον είς τόν τελωνοφύλακα λέξεις τινάς... έκ- 

φράζων τήν θλίψιν σας ...
ΠΕΡ. (έκσπών τήν οργήν του); Λαμπρά ! νά πάρω συγγνώμήν ! 

άεννάως συγγνώμην ! ... Τί άνακατεύεσθε σείς έπί- τέλους ;
ΑΡΜ. Μά
ΠΕΡ. Δέν θ’ άφήσετε πλέον αύτήν τήν συνήθεια νά χώνέσθε κάθε 

στιγμή στής δουλειαΐς μου ;
ΑΡΜ. Πώς ■
ΠΕΡ. Μάλιστα, μοΰ άνακατεύεσθε είς όλα ! ποιος σάς παρεκάλεσε 

νά πάτε καί νά φυλακίσετε τόν ταγματάρχη ; άν δέν είσθε σέΐς θά 
εϊμεθα ολοι έκεϊ ακριβώς τό μεσημέρι ! ’’

ΑΡΜ. Μά, τίποτε δέν σάς έμπόδιζε νά είσθε έκεϊ εις τάς δύο 
ώρας.

ΠΕΡ. Δέν είναι τό ΐ'δ^ο.
ΑΡΜ. Διατί ;

■ ΠΕΡ. Έρωτάτε διατί ; Διότι ... δχι, δέν θά μάθετε τό διατί ! 
(μεθ’ οργής). Δέν θέλω πλέον υπηρεσίας, κύριε! δέν θέλω ! Είς τό 
μέλλον άν πέσω σέ κάμμςά τρύπα, σάς παρακαλώ νά μ’ άφήσετε ! 
προτιμώ νά δώσω εκατό φράγκα στον οδηγό ... διότι αύτό άξίζει 
εκατό φράγκα ... καί δέν ύπάρχει λόγος νά ύπερηφανεύέται δά κάνεις 
τόσο ! Σάς παρακαλώ άκόμη νά μή μ’ αλλάζετε τάς ώρας τών 
μονομαχιών μου, καί νά πηγαίνω στή φυλακή κατά- τήν δρεξί μου.

ΑΡΜ. Μά, κύριε Περρισών ...
ΠΕΡ. Δέν άγαπώ τούς άνθρώπους, οί όποιοι θέλουν νά έπιβάλλων- 

ται ... είναι αδιακρισία ! Μοΰ γίνίκετε κουνούπι ! ...
ΑΡΜ. Μά μέ συγχωρεϊτε ...
ΠΕΡ. "Οχι, κύριε! Έμένα δέν μέ υποτάσσει κάνεις ! Δέν θέλω 

πλέον υπηρεσίας, ακούετε, δέν θέλω- υπηρεσίας ! (Εξέρχεται διά 
τής σκιάδος). '

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
ΑΡΜΑΝΔΟΣ, είτα ΕΡΡΙΕΤΤΗ

αρμ. (μ.όνος). Δέν καταλαμβάνω πλέον τίποτε ... τάχασα !
ΕΡ. (είσερχομένη έκ του βάθους δεξιόθεν). Ά ! κύριε 'Αρμάνδε !
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αρμ. Κυρία Έρριέττη !
ΕΡ. ‘Ωμιλήσατε μέ τόν μπαμπό? ;
ΑΡΜ. Μάλιστα, δεσποινίς.
ερ. Λοιπόν ;,
αρμ. Έπ,είσθην περί τής εντελούς άντιπαθείας του πρός. έμέ.
ΕΡ. Καλέ τί λέτε ; Είναι αδύνατον.
ΑΡΜ. Μέ ύβρισε σχεδόν, διότι τόν έσωσε είς Μοντανβέρ ... Πρός 

στιγμήν ένομισα οτι θά μ,οΰ δώση έκατό φράγκα δι’ ανταμοιβήν.
ΕΡ. Έκατό φράγκα ! οχι δά !
ΑΡΜ. Είπε πώς τόσο αξίζει ! ...
ΕΡ. Μά αυτό είναι φοβερόν ! ... είναι αχαριστία ! ...
ΑΡΜ. Εννόησα ότι ή παρουσία μου τόν έψύχραινε, τόν έπλήγων.ε 

... καί δέν μένει πλέον, δεσποινίς, παρά νά σ·άς άποχαιρετή.,σω.
ΕΡ. (ζωηρώς). Όχι ! οχι I καθόλου, μείνατε!-,
αρμ. Τί όφελεϊ ; θά σάς δώσγ εις τόν Δανιήλ.
ΕΡ. Είς τόν κύριον Δανιήλ ; ... μά έγώ δέν θέλω !
ΑΡΜ. (μετά χαράς). Ά !
ΕΡ. (συνερχόμενη). ‘Η μαμμά δέν θέλει ! δέν συμμερίζεται τά 

αισθήματα τοΰ μπαμπά’ έκείνη έννοεϊ τήν ευγνωμοσύνην σάς άγαπά 
... Πρό μιάς στιγμής μοΰ έ'λεγε μάλιστα : «δ κύριος 'Αρμάνδος είναι 
πολύ έντιμος άνθρωπος ... άνθρωπος μέ λαμπρά καρδιά, και δ,τι 
άγαπητόν. έχω στον κόσμο, θά τοΰ τό δώσω ... »

ΑΡΜ. Τό πλέον άγαπητόν της είς τόν κόσμο ... εισθε σείς !
ΕΡ. (άθώως). Πιστεύω...
ΑΡΜ. Ά! κυρία Έρριέττη, πόσον σάς ευχαριστώ !
ΕΡ Μά τήν μαμμά πρέπει νά ευχαριστήσετε.
ΑΡΜ. Και σεις Έρριέττη, μοΰ έπιτρέπετε νά ελπίζω δτι έχετε 

δι’ έμέ τά ίδια αισθήματα ;
ΕΡ. (ίτενοχωρουμένη) Έγώ, κύριε; ...
ΑΡΜ. Ώ ! έίπέτε μου, σάς ικετεύω ...
ΕΡ. (καταβιβάζουσι τούς οφθαλμούς). Μία κόρη καλής άνατροφής 

κύριε ... σκέπτεται πάντοτε καθώς ή μαμμά της (φεύγει τρέχουσα).

TO TASEIAI Τ©ί ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΡΡΙΣΩΝ tt5ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΑΡΜΑΝΔΟΣ, είτα ΔΑΝΙΗΛ

ΑΡΜ. (μόνος). Μ’ αγαπά ! μοΰ τό είπε !... είμαι πολύ ευτυχής! ...
ΔΑΝΙΗΛ (εισερχόμενος). Καλήμέρ’ ‘Αρμάνδε.
ΑΡΜ. Ώ ! έσύ είσαι ... (κατ’ ίδιάν). Πτωχό παιδί!

ΔΑΝΙΗΛ. ’Ιδού ή ψυχολογική στιγμή ... Ό κύριος Περρισών σκέ
πτεται ... καί... σέ δέκα λεπτά θά μάθωμε τήν άπόφασίν του. Πτω
χέ μου φίλε !

αρμ. Τί είναι ;
ΔΑΝΙΗΛ. Έίς τόν αγώνα ποΰ εΐχαμ’ έως τώρα, έκαμες λάθη ... τό 

ένα έπάνω στό άλλο ...
αρμ. (έκπληκτος). Έγώ ;
ΔΑΝΙΗΛ. ’Ακούσε’ σ’ αγαπώ ‘Αρμάνδε ... καί θά σοΰ δώσω μίαν 

καλήν συμβουλήν, ή οποία θά σοΰ χρησιμεύσγ .... δι’ άλλην φοράν I 
έχεις ένα Οανάσιμον έλάττωμα!

ΑΡΜ. Ποιον ;
δανιηλ. Τρελλένεσαι νά κάμης υπηρεσίας ... είναι ένα πάθος δυ- 

στυχέστατον !
ΑΡΜ. (γελών). Ά ! διάβολε!

“ΔΑΝΙΗΛ. Πίστευσέ ! ·.. γνωρίζω τον κόσμο καλλίτερα άπό σέ κ*  
έζησα είς ένα κόσμον ... πλέον προχωρημένο ! Πριν υποχρεώσεις έναν 
άνθρωπον, βεβαιώσου πρώτα καλά άν αυτός ό άνθρωπος δέν είναι 
βλάξ.

ΑΡΜ. Διατί ;
ΔΑΝΙΗΛ. Διότι ό βλάξ είναι άδύνατον νά ύποφέρν) έπϊ πολύ αυτό 

τό φοβερόν βάρος τό όνομαζόμενον ευγνωμοσύνη· ύπάρχουσι μάλιστα 
καί έξυπνοι άνθρωποι οί δπόϊοι έχουν καί αυτοί τήν κράσιν τόσον 
λεπτήν ...

ΑΡΜ. (γελών). Εμπρός ! ανάπτυξε τά παράδοξά .σου !
ΔΑΝΙΗΛ, Θέλεις ένα παράδειγμα : δ Περρισών ...
ΠΕΡ. (περών τήν κεφαλήν του έκ τής θύρας τής σκιάδος). Τ 

δ'ίομά μου !
ΔΑΝΙΗΛ. Μοΰ έπιτρέπεις νά μή τόν κατατάξω μεταξύ τών ευφυϊών 

ανθρώπων (δ Περρισών άποσύρεται). '
ΔΑΝΙΗΛ. Λοιπόν, δ Περρισών σ’ έπήρε σιγά σιγά είς άντιπάθειαν.

, ΑΡΜ. Τό -φοβούμαι ·πο'λύ. , .
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ΔΑΝΙΗΛ. Κ’ έν τούτοις τοΰ εσωσες τήν ζωήν. Νομίζεις δτι αυτό 
τοΰ ενθυμίζει μίαν μεγάλην πράξιν αύταπαρνήσεως. "Οχι ! τοΰ υπεν
θυμίζει τρία πράγματα. Πρώτον, δτι δέν είξεύρει ιππασία’ δεύτερον 
δτι εΐχεν άδικο νά βάλγ σπιρούνια, εναντίον τής γνώμης τής συζύ
γου του’ τρίτον, δτι έκαμε δημοσίως μίαν γελοιωδέστατη τοΰμπα...

αρμ. Καλά, άλλά ...
δανιηλ. Καί το αριστούργημα, τοΰ απέδειξες, σάν :δύο καϊ δύο 

τέσσαρα, δτι δέν τόν έθεώρεις διόλου γενναϊον κ’,„,εμπόδισες μιά μονο
μαχία ... ή οποία δέν θά έγίνετο.

αρμ Πώς ;
ΔΑΝΙΗΛ. Είχον λάβει τά μέτρα μου ... Κάμνω κ’ έγώ κάποτε ύπη-· 

ρεσίας ...
ΑΡΜ ΤΑ ! βλέπεις ;
ΔΑΝΙΗΛ. Ναί, άλλά κρύπτομαι έγώ ... δέν φαίνομαι ! ’Όταν εισδύω 

είς τά άδυτα τής άθλιότητος τών όμοιων μου, εισδύω μέ πέδιλα 
καί χωρίς φώς ... καθώς σέ μιά πυριταποθήκη ! ’Εκ τούτων δλων 
συνάγω.

ΑΡΜ. Ότι δέν πρέπει νά υποχρεών·/) κάνεις οΰδένα;
ΔΑΝΙΗΛ. ’Ώ ! όχι ! Πώς πρέπει νά κάμνν) κάνεις δ,τι κάμνει έν 

τή σκοτίρρ κα'ι νά διαλέγγι τό θϋμα του ! Συνάγω λοιπόν δτι ό περί 
ού πρόκειται Περρισών σέ άποστρέφεται, ή παρουσία σου τόν ταπει- 
νώνγ), είναι ύπόχρεός σου, κατώτερός σου ! τόν έξευτελίζεις αυτόν 
τον άνθρωπο.

ΑΡΜ. Μά αυτό είναι άχαριστία ! ...
δανιηλ. *Η  άχαριστία είναι ποικιλία της ύπερηφανείας... «Είναι 

άνεξαρτησία τής καρδ.ίας,*  είπε κάποιος νόστιμος φιλόσοφος., Ό δέ 
Περρισών είναι δ άμαξοπηγός δ πλέον άνεξάρτητος της γαλλικής άμα- 
ξοποιίας ! Τό έμυρίστικα αυτό ευθύς έξ άρχής ... Καί διά τοΰτο ήκο- 
λούθησα μίαν δδόν έντελώς άντίθετον τής ίδικής σου.

αρμ. Ποιαν ;
δανιηλ Έγλύστρισα .... έξεπίτηδες! είς ένα μικρό λάκκο .... μι- 

κρούτσικο.
ΑΡΜ. Έξεπίτηδες;
ΔΑΝΙΗΛ. Μά δέν έννοεΐς ; Νά δώσφ κάνεις την ευκαιρία είς ένα 

άμαξοπηγό νά σώσ·ρ τόν πλησίον του, χωρίς βέβαια κίνδυνον έαυτοϋ, 
είναι μαστοριά πρώτης τάξεως ! Διά τοΰτο, άπό έκείνη την ήμέρά 
είμαι ή χαρά του, δ θρίαμβός του, τό κατώρθωμά του ! "Αμα πα
ρουσιάζομαι τό πρό-σωπόν του γίνεται εύθυμον, τό στομάχι του πε- 
τ^έται έξω καί φουσκώνει δλος μέσ’ τήν ρενδικότά του σάν παγώνι !.., 
Τόν κρατώ! καθώς ή ματαιότης κρατεί τόν άνθρωπο ..; "Οταν ψυ
χραίνεται ολίγον, δίδω ζωήν, βάζω φωτιά, φυσώ ... τόν βάζω στην 
έφημερίδα πρός τρία φράγκα την γραμμή!

ΑΡΜ. Ά ! μπά ! έσύ έγραψες ; . .
ΔΑΝΙΗΛ. Πο^ό? άλλος ! Αύριο τόν ζωγραφίζω μέ λάδι . . . αντίκρυ 

μέ το λευκόν όρος! Είπα να μοΰ κάμουν ίνά,μικρούτσικο Λευκόν δρος 
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καί ένα παμμέγιστον Περρισών ! Έπί τέλους φίλεμ,ου βάλε.καλά στο 
νοΰ σου τό έξης..., καί πρό πάντων κράτα το. μυστικό : οί άνθρω
ποι μάς άγαποΰν μάλλον διά τάς ύπηρεσίας τάς όποιας μάς ^κάμουν 
παρά διά τάς ύπηρεσίας τάς όποιας τούς κάμνομεν !

ΑΡΜ Οί άν.δρες ... ίσως ... άλλ’ αί γυναίκες ;
ΔΑΝΙΗΛ. Τί, αί γυναίκες... .■■■-■' -
ΑΡΜ. Αύταΐς έννοοΰν τήν ευγνωμοσύνην, γνωρίζουν νά φυλ,άττουν 

είς τά βάθη τής καρδιάς των τήν ευεργεσίαν.
ΔΑΝ. Διάβολε! τι ώραΐα φράσις ! . . ..
ΑΡΜ. Ευτυχώς, ή Κυρία Περρισών δέν συμμερίζεται τά αισθήματα 

τοΰ συζύγου της.
ΔΑΝ. Ή μητέρα είναι ίσως ύπέρ σοΰ ... άλλ’ έχω ύπέρ έμοΰ τήν 

οίησιν τοΰ πατρός ... έκ τοΰ ύψους τοΰ Μαντανβέρ ή χαράδρα μου 
μέ προστατεύει !

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ-
Οί αυτοί, περρισών, κυρία περρισών, ερριεττη. .

ΠΕΡ.: (εισέρχεται άκολουθούμενος ύπό τής συζύγου καί τής θυγά- 
τρός του’ έχει ύφος σοβαρόν.) Κύριοι, είμαι πολύ ευτυχής δπου σάς 
ευρίσκω μαζί... μοΰ έκάμετε καί οί δύω τήν τιμήν νά ζητήσετε 
τήν χεΐρα τής κόρης μου ... θά σάς ’πώ τήν άπόφασί μου ...

ΑΡΜ. (κατ’ ιδίαν) Νά ή στιγμή. Λ
ΠΕΡ. (πρός τόν Δανιήλ ύπομειδιών). Κύριε Δανιήλ ... φίλτατέ μου !
ΑΡΜ. (κατ’ ίδιαν) Έχάθηκα !
ΠΕΡ. ’Έκαμα έώς τώρα άρκετά διά σάς ... θά κάμω άκόμη περισ

σότερα .... θά σάς δώσω ...
ΔΑΝ. (ευχαριστών) *Α  ! Κύριε !
ΠΕΡ. (ζωηοώς). Μίαν συμβουλήν ... (ταπεινϊ): φώνϊί). Νά δμίλήτε 

χαμηλότερα δταν είσθε κοντά στγς πόρτες.
δανιηλ. (έκπληκτος). Ά! μπά!
ΠΕΡ. Μάλιστα... σάς ευχαριστώ διά τό μάθημα (μεγαλοφώνως). 

Κύριε'Αρμάνδε ... γνωρίζετε όλιγότερον τόν κόσμον άπό τον φίλον 
σας ... υπολογίζετε άσχημα, άλλά μοΰ άρέσετε περισσότερον ... σάς 
δίδω τήν κόρην μου ...

ΑΡΜ. Ά ! κύριε !
ΠΕΡ. Καί σημειώσετε δτι δέν έννοώ νά έξοφλήσω μαζί σας ... 

έπιθυμώ νά μένω υποχρεωμένος... (άτενίζων τόν Δανιήλ), διότι 
μόνον οί βλάκες δέν δύνανται νά υποφέρουν τό βαρύ φορτίων τό όποιον 
ονομάζουν ευγνωμοσύνην,(Διευθύνεται δεξιόθεν’ ή κυρία Περρισών φέρει 
τήν θυγατέρά της πλησίον τοΰ 'Αρμάνδου, δστις τί) προσφέρει τον 
βραχίονά του). ' ; ’ .

ΔΑΝΙΗΛ (κατ’ Ιδίαν) "Αρπαξε !
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αρμ. (κατ’ ιδίαν). Ό παύμένος ό Δανιήλ !
ΔΑΝΙΗΛ. Ένικήθην ! (πρός τόν ‘Αρμάνδον). Μετά καθώς καί πριν 

άς δώσωμεν τά χέρια.
ΑΡΜ. Ώ ! μέ δλην μου τήν καρδιά !
ΔΑΝΙΗΛ, (χωρών πρός τόν ΙΙερρισών ! Ά ' κύριε Περρισών κρυφα

κούομε καί άπό τής πόρτες !
ΠΕΡ. Έ ! Θεέ μου ! ένας πατήρ οφείλει νά ζητή νά φωτίζεται ... 

(λαμβάνων αυτόν κατ’ ’ιδίαν). ’Έλα τώρα στή ζωή σου ... αλήθεια ... 
έπεσες έκεϊ μέσα έξεπίτηδες ■

ΔΑΝΙΗΛ. Ποΰ πάλι ■
ΠΕΡ. Στήν τρύπα ;
ΔΑΝΙΗΛ ’Α ! ναί... άλλά δέν θά τό πώ κάνενός.
ΠΕΡ. Σέ παρακαλώ ! (άλληλοσφίγγωσι τάς χεΐρας).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
Οί αύτοί, μαγοριος

ΜΑΓ. Κύριε Περρισών, έπήρα τό μέρισμα μου εις τάς τρεις ώρας .. 
κ’ έκράτησα τ’ άμάξι τοΰ κυρίου διά νά σάς φέρω, γρηγορώτερα τά 
έξακόσια σας φράγκα ... νά τα !

περ. Μά δέν ήτο καί κάμμιά βία.
ΜΑΓ. Μέ συγχωρεϊτε ... ήτο μεγάλη βία ... πολύ μεγάλη ! τώρα 

εϊμεθα έξωφλημένοι ... έ'ντελώς έξωφλημένοι.
ΠΕΡ. (κατ’ ’ιδίαν), "Οταν συλλογίζομαι πώς ήμουν σάν αυτόν! ...
ΜΑΓΟΡΙΟΣ (τώ Δανιήλ); ’Ιδού ό άριθμ.ός τής άμάξης σας, τήν Ιχω 

δύο ώρας παρά τέταρτον, (τφ έγχειρίζει τόν άριθμόν.)
ΠΕΡ. Κύριε ‘Αρμάνδε, αύριον τό βράδυ θά εί'μεθα στο σπήτι .... 

καί αν θέλετε ελάτε νά πάρωμε τό τσάϊ μαζί ...
ΑΡΜ. (σπεύδων προς τόν Περ. ταπεινή φωνή). Αύριον ; έλησμονή- 

σατε .... τήν ύπόσχεσίν σας εις τόν Ταγματάρχην ; (επιστρέφει 
πλησίον τής Έρριέττης).

περ. ’A I ναί, ?χει,ς δίκαιον ! (μεγαλοφώνως) Γυναίκα μου . .. 
κόρη μου ...; αύριο τό πρωί άναχωροΰμε πάλι διά τήν θάλασσαν 
τών πάγων.

ΕΡ. (έκπληκτος) Έ !
ΚΥΡ- ΠΕΡ. Καλέ μέ τά σωστά σου !... μόλις έφθάσαμε ... καί ξα- 

ναπάμε· Διατί ;
ΠΕΡ. Δια.τί ; καί τό έρωτάς; δέν μαντεύεις ότι θέλω νά όπανίδω 

τό μέρος οπού μ’,έσωσεν ό Αρμάνδος ;
ΚΥΡ. περ. Μά ...
ΠΕΡ. Άρκεϊ ! αυτό τό ταξεΐδτ μοΰ είναι ταγματάρχης ....(συν

ερχόμενος) τεταγμένον ύπό τής ευγνωμοσύνης !

ΤΕΛΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ*

Καθώς έν τή πατρίδι μου γνωστοποιώ διαφόρους τών τε αρχαίων 
καί νέων Ελλήνων υποθέσεις, ούτως εύκαιρον νομίζω, νά εΐπω ένταΰθα 
ολίγα τινά περί τής Ουγγαρίας.

Ή δέ αφετηρία τοΰ λόγου μ.ου eivat τό σχολεϊον τούτου τοΰ 
«Παρνασσού», το όποιον νεωστί έπεσκέφθην. Μεγάλην τώ δντί 
ήσθάνθην χαράν, ίδών ότι οί μαθηταί του άπό τής νεωτάτης των 
ηλικίας συνηθιζόμενοι εις τήν άπόρριψιν τής ούτω καλουμένης χυ
δαίας γλώσσης εύαρέστως προοδεύουσιν εις τήν καθαρεύουσαν. Ούτως 
αφανίζονται κατ’ ολίγον τά δυσάρεστα ξένα ίχνη, τά όποια άκού- 
ονται άκόμη ενίοτε καί έν τή καλώς άνατεθραμμένγ κοινωνίικ τών 
’Αθηναίων. Δόξα λοιπόν τώ συλλόγω «Παρνασσφ» οτι τοΰτο τό 

εΐον ίδρυσε.
Τοιαΰτα εσπερινά σχολεία έχομεν καί ήμεϊς έν Βουδαπέστη], καί 

πάντες οί χειρώνακτες αναγκάζονται νά στέλλωσιν έκεϊ τά παρ’αύτσϊς 
τήν τέχνην μανθάνοντα παιδία.

Έκτος τούτων ύπάρχουσι καί άλλα έσπερινά σχολεία δι’ έκείνους, 
οί όποιοι δέν ειχον εύκαιρίαν έν τή νεότητί των νά μανθάνουν 
γράμματα.

Όμοιου ευεργετήματος μετέχουσιν ού μόνον κοράσια, άλλά καί 
γυναίκες.

Ούτω συμβαίνει, ώστε πολλά τών έργατών παιδία μόνον ούγγριστί 
προσλαλοΰν τούς άλλογλώσσους γονείς των, οί όποιοι έκόντες άκοντες 
μιμούνται τό παράδειγμα τών τέκνων.

Τά πλεΐστα τούτων τών εσπερινών σχολείων διατηρούνται έκ 
δωρεών.

Είς δέ τά τακτικά ήμερινά δημοτικά καί τεχνικά σχολεία δαπανή 
ή κοινότης τής Βουδαπέστης κατ’ έτος tv έκατομμύρ.ιον φλωρινίων.

Πρός τούτοις ύπάρχουσιν έν τή πόλει τέσσαρα ορφανοτροφεία δια
τηρούμενα έκ δωρημάτων καί έπετείων εισφορών.

Οί πτωχοί έργάται εύρίσκουσι μεγάλην βοήθειαν εις τά νηπια
γωγεία, οπού τά νήπια τέκνα των άπό τό πρωί μέχρι τό .έσπέμας

1 'Άνεγνώσθη τή 23 Νοεμβρίου έν τφ Σύλλόγφ.
Τόμος ΙΒ’-Όκτώβριος ·ζ« Νοέμβριος 1888. 9 
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δωρεάν άνατρέφονται, μανθάνοντα συνάμα ευχήν καί παιδικά $σματα. 
Τά πλεϊστα τούτων τών νηπιαγωγείων έχυυν καί ιδίους κήπους, δπου 
τά νήπια κατά την άνοιάν και τό καλοκαίρι διατρίβουν δλην την 
ήμέραν.

’Αξιομνημόνευτα είναι καί τά δύο άσυλα περιπλανωμένων παίδων, 
οί όποιοι συλλέγονται έκ τών δδών και εΐσαχθέντες εις τό άσυλον 
δωρεάν άνατρέφονται καί εις διαφόρους κλάδους τής χειρωναξίας 
μορφώνονται.

'Όλα ταΰτα τά ιδρύματα διοικοΰσι και περιποιοΰσιν εύεργέτιδες 
κυρίαι, τών οποίων ή φροντίς έκτείνεται και εις τούς.πτωχούς μαθη- 
τάς τών πολυαρίθμων δημοτικών σχολείων. Κατ’ έτος διαθέτουσι 
συναυλίας καί χορούς, καί όπως έπιτύχωσιν, έπισκέπτονται πρόσω- 
πικώς άνά δύο ού μόνον οικογένειας, αλλά καί. αγάμους προσφέρου- 
σαι εΐσιτήρικ πρώτης τάξεως, τά όποια φυσικω τώ λόγω ιδίως οί 
άγαμοι ασμένως δέχονται. Έκ τοιούτων δέ εισοδημάτων άγοράζου- 
σιν αί κυρίαι χειμερινά ένδύματα καί υποδήματα διά τούς πτωχούς 
μαθητάς.

’Ακόμη καί άλλη φροντίς γίνεται περί τών πτωχών μαθητών τών 
δημοτικών σχολείων, συνεκροτήθη δηλαδή μία έταιρία κυριών καί 
άνδρών, ή όποια έν τφ καιρφ τής σχολικής παύσεως, μηνί Ίουλίφ 
καί Αύγούστφ, μετακομίζει τούς άσθενεστέρους μαθητάς εις τά βου- 
νώδη περίχωρα τής βορείου Ουγγαρίας, όπόθεν μετά δύο μήνας εύ
ρωστοι, ’ισχυροί καί εύθυμοι έπιστρέφουσιν.

Αί εΰεργεσίαι τών κυριών παρέχουσιν ένίοτε καί αφορμήν ε’ις κω- 
μικάς σκηνάς' Ούτω π. χ. λέγεται, ότι μία εύεργέτις κυρία έπιβαί- 
νουσα τής άμάξης άπεκρίθη εις ένα έλεημοσύνην ζητοΰντα πτωχόν' 
«τώρα δέν έχω καιρόν, διότι σπεύδομαι νά χορεύσω διά σέ».

Τό Κράτος διατηρεί έν Βουδαπέστη παρθεναγωγεία, φυτώρια δη
μοδιδασκάλων καί δημοδιδασκαλισσών, 'ίδρυμα κωφαλάλων, τρία 
γυμνάσια, δύο τεχνικά σχολεία, έν βιομηχανικόν καί έν τεχνολογι
κόν σχολεϊον. Έν τοϊς δύο τελευταίοις μανθάνουσιν οί νέοι νά κατα- 
σκευάζωσι διάφορα μηχανικά έργαλεΐα.

Έκτος τών γυμνάσιων τού Κράτους ύπάρχουσιν έν Βουδαπέστη 
τρία ακόμη γυμνάσια, τό μεν τών καθολικών ιερέων (Πιαριστών), 
τό δέ τών Καλβινιστών καί τό τρίτον τών Λουθηρανών. Ταΰτα καί 
δύο άλλα ιδιωτικά γυμνάσια άπολαύουσιν ολα τά δικαιώματα τών 
γυμνασίων τοΰ κράτους, αλλά καί ύπόκεινται ε’ις ολας τάς διατά
ξεις τάς άφορώσας τά γυμνάσια τοΰ κράτους.
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Τά γυμνάσια συνίστανται έξ οκτώ τάξεων. Τήν λατινικήν λανθά
νουν πλέον έν τή πρώτη τάξει, τήν δ’ έλληνικήν αρχίζουν μόνον έν 
τή πέμπτη.

Πρό τοΰ 1848 έτους δέν έδιδάσκετο έν τοϊς γυμνασίοις ή ελλη
νική. Έν έκείνω τφ έτει όμως τό πρώτον ουγγρικόν συνταγματικόν 
ύπουργεϊον διέταξε τήν διδαχήν της εις ολα τά γυμνάσια, τά όποια 
είναι 140.

"Εν μέρος τούτων διατηρεί ακόμη τήν βδελυράν έρασμιακήν προ-*  
φοράν τής έλληνικής γλώσσης- ούτω π. χ. τό «Πάτερ ήμών έν τοϊς 
ούρανοΐς» προφέρουν «Πάτερ χέμών χό έν τόϊς ούρανόϊς». Καί τό 
«καλαί ήμέραι» προφέρουν «κάλάϊ χέμεράϊ». Άλλ’ έπειδή έγώ 
άπό πολλών έτών βροντολογώ κατά ταύτης τής άνοήτου προσφοράς, 
ούκ ευάριθμα γυμνάσια εΐσήγαγον τήν τών νΰν Ελλήνων έθνικήν 
προφοράν.

Πανεπιστήμια έχομεν δύο, τό μέν έν Βουδαπέστη, τό δέ έν Κλαυ- 
διοπόλει. Άμφότερά είναι ούτως ώργανισμένα, ώς τά τής Γερμανίας 
καί Αύστρίας. Τό έν Βουδαπέστη πανεπιστήμιου έχει 70 τακτικούς, 
30 έκτάκτους καθηγητάς καί πολυαρίθμους ύφηγητάς.

Λέγεται, OTt πρό πολλών έτών άνήρ τις έζήτησε παρά τοΰ ύπουρ- 
γοΰ θέσιν καθηγητοΰ- δ υπουργός ήρώτησεν αυτόν, άν θέλη νά γείνη 
τακτικός ή έκτακτος καθηγητής. Ό δέ ύποψήφιος άπεκρίθη, ότι δέν 
γνωρίζει τήν διαφοράν μεταξύ τακτικού καί έκτακτου καθηγητοΰ. 
Τότε δ υπουργός είπεν αύτώ. «Ό τακτικός καθηγητής δέν ήξεύρει 
τίποτε έκτακτον, καί δ έκτακτος τίποτε τακτικόν».

Ή πληρωμή τών τακτικών καθηγητών είνάι εις τά πρώτα δέκα 
έτη δισχίλια πεντακόσια φλωρίνια, μετά δέκα έτη δισχίλια οκτακόσια 
δεκαπέντε φλωρίνια, καί μετά εϊκοσιν έτη τρισχίλια εκατόν τριά
κοντα φλωρίνια, καί μετά είκοσιν έτη τρισχίλια έκατόν τριάκοντα 
φλωρίνια, έκτος δέ τούτων λαμβάνουσιν όλοι άπ’ άρχής τετρακόσια 
φλωρίνια διά τό ένοίκιον. 'Όσοι δέ διδάσκουν έν τφ φιλολογικφ 
καί ίστορικώ φροντιστηρίφ, λαμβάνουν χωριστά κατ’ έτος ακόμη 
τετρακόσια φλωρίνια. Άλλ’ έκτος τάύτης τής πληρωμής λαμβάνουν 
ένιοι καθηγηταί άπό τών διδάκτρων τόσα εισοδήματα, ώστε αυτά 
υπερβαίνουν τήν πληρωμήν των, διότι έκαστος φοιτητής πληρώνει 
καθ’ έξαμηνίαν τόσα φλωρίνια τοϊς καθηγηταΐς, εις όσας ώρας τής 
έβδομάδος είναι παρ’ αυτοϊς εγγεγραμμένος.. Έκ τούτου προκύπτει 
μεγάλη διαφορά μεταξύ τών διδακτρικών εισοδημάτων, ώστε ένιοι 
λαμβάνουν 2000, 3000 καί 5000 φλωρινίων, άλλοι δέ 1000, 500, 
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100 ή κα'ι 50 φλωρίνια. Έν τούτφ κεϊται ή μεγάλη αδικία, διότι δ 
καθηγητής τΤϊς σανσκριτικής, $ τής αστρονομίας η τής παλαιοντο
λογίας, δστις μόνον 10 § 12 έχει άκροατάς, τόν ίδιον έχει κόπον ώς 
δ καθηγητής παρ’ ώ τριακόσιοι άκροαταΐ είναι εγγεγραμμένοι. Δικαιό- 
τερον είναι τό σύστημα έν τφ πολυτεχνείφ καί έν ταϊς νομικαϊς 
άκαδημίαις της Ουγγαρίας, οπού τά δίδακτρα εις ίσα μέρη διανέ
μονται μεταξύ τών καθηγητών. Άλλά δικαιότατον θά ήτο νά δια- 
νέμωνται τά δίδακτρα κατά τάς έβδομαδιαίας παρά τών καθηγητών 
δοθείσας ώρας.

Έκτος τών διδάκτρων, εισφέρουν αρκετά κα'ι αί διδακτορικά! έξε- 
τάσεις. Εις ταύτας όμως έχουσιν ένίοτε επιρροήν καί αί κυρίαι. 
Παραδίδεται τουλάχιστον, δτι εις σπουδαστής της νομικής οίκια- 
κάς. ύπηρεσίας έκαμε μι^ κυρίφ ενός καθηγητοΰ, δστις έστεκενt ώς 
λέγουν, ύπό τά παπούτζια της γυναικός του. Αύτη έκέλευσε τώ 
άνδρί, νά έπιδοκιμάση έν τή έξετάση έκ τής στατιστικής τόν σπου
δαστήν, ονομ,αζόμενον Spacsek. Ό καθηγητής λοιπόν έρωτή αυτόν 
έν τη εξετάσει. «Πόσων ειδών σχολεία ύπάρχουν έν τώ κρατεί ; » 
Καί συνάμα δεικνύει αΰτφ τρεις δακτύλους. Ό δέ- ύποψήφιος άπε- 
κρίθη- «Κύριε καθηγητά, έν τφ κράτει ύπάρχουν τριών ειδών σχο
λεία»- Πολύ καλώς λέγει δ καθηγητής. Άλλά τώρα έίπέ μας, κύριε 
Spacsek, ποια είναι ταΰτα τά τρία είδη ; » Καί πάλιν τόν ένα 
δάκτυλον έγκλίνει πρός τά κάτω, τόν άλλον πρός τά μέσα, καί τόν 
τρίτον πρός τά άνω. Ό δέ Spacsek λέγει- «Κύριε καθηγητά, ύπάρ- 
χουν κατώτερα μέσα καί ανώτερα σχολεία». «Έξαιρέτως. Βλέπετε 
συνάδελφοι, δτι ούτος αξίζει τήν έπιδοκιμασίαν.»
.. Το έν Βουδαπέστη πανεπιστήμιον έχει ίδια κτήματα καί κεφά
λαια, ών τό έτήσιον εισόδημα άναβαίνει είς διακοσίας χιλιάδας 
φλωρινίων. Άλλ’αΰταί δέν άρκοΰσιν είς τάς δαπάνας. Διά τούτο ή 
έθνικη συνέλευσις έπιψηφίζει κατ’ έτος διά τό πανεπιστήμιον άλλας 
τριακοσίας χιλιάδας φλωρινίων.

Έν τφ πανεπιστημίφ διδάσκονται ού μόνον πάσαι αί έπιστήμαι 
άλλά καί σχεδόν πάσαι αί γλώσσαι. 'Τπάρχουσι καθέδραι διά τάς 
ανατολικάς γλώσσας, διά τήν αγγλικήν, γαλλικήν, γερμανικήν, 
ιταλικήν, ρωσικήν, ρουμουνικήν γλώσσαν.

Προ δεκαεπτά έτών οί καθηγητα'ι τών τεσσάρων τοΰ πανεπιστη· 
μίου σχολών ουδεμίαν είχον πρός άλλήλους στενοτέραν συνάφειαν-. 
Τότε έγώ, ώς κοσμήτωρ τής φιλοσοφικής σχολής-, προσεκάλεσα 
παντας τους .καθηγζιτκς νά έορτάσωμεν έν κοινφ συμ,ποσίφ τήν πεν- 
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τηκονταετηοίδα ένός καθηγητοΰ τής φιλοσοφικής σχολής. Τοΰτο 
τόσον έπέτυχεν, ώστε άπεφασίσθη νά συνέρχωνται πάντες οί καθηγη- 
ταί άπαξ τοΰ μηνός έν τφ χειμώνι καί νά προσκληθώσι καί οί κα- 
θηγηταί τοΰ πολυτεχνείου, δπως διαρκοΰντος τοΰ συμποσίου γνωρί- 
σωσιν άλλήλους κα'ι μετακοινώσωσιν άλλήλοις τάς τό πανεπιστήμιον 
καί τό πολυτεχνεΐον άφορώσας ιδέας των. Καί τοΰτο έπέτυχε, διότι 
ύπέρ έκατόν καθηγητα'ι καί ύφηγηταί ένεγράφησαν, ών έκαστος διά 
πέντε συμπόσια προεπλήρωσε δέκα φλωρίνια, τουτέστι δύο, φλωρίνια 
δι’ έν συμπόσιον. Συνελθόντες τό πρώτον, άπεφασίσαμεν νά όνομα- 
σθή ή εταιρία μας “Ερανος, ό δέ πρόεδρός της εράναρχος, όχι«ρα- 
νάρχης, (διότι τοΰτο θά προέφερον εραναρχ'ες οί έρασμΐται) κα'ι οί 
τέσσαρες σύμβουλοί του ερανογέροντες. ’Έπειτα άπεφασίσθη, δτι 
έκαστος τών έρανιστών δύναται νά προσκαλέση μέ δαπάνας του κάί 
πεπαλιτευμένους ξένους.

Άλλ’ αί κυρίαι τών καθηγητών άνησύχαζον και έπηρώτησαν έμέ, 
ώς τόν έκλεχθέντα έράναρχον, διατί δέν προσκαλοΰμεν καί αΰτάς; 
Τό όνομα έρανος έκαμεν αύτάς περιέργους καί έπεθύμησαν νά δε- 
χθώσι καί αύταί ώς έρανίστριαι. Ένιοι τών έρανιστών άκού.σαντες 
τοΰτο έ'σειον τήν κεφαλήν, άλλ’ ή ίπποτική συμπεριφορά τών πλεί
στων ήτο ύπέρ τών κυριών.

Xaptv τών κυριών ώργανίσαμεν κατ’ έτος καί ένα θερινόν έρανον 
έν τή έξοχή, ποτέ μέν μετά στρατιωτικής, ποτέ δέ μετ’ άτζιγγα- 
νικής μουσικής, διότι αί κυρίαι έπεθύμησαν νά χορεύσουν.

Είς ένα θερινόν ε'ρανον έφιλοξενήσαμεν καί ένα ρωσικόν σύμβουλον 
τής έπικρατείας, δστις τόσον ηύφράνθη, ώστε μετά μεγίστου ένθου- 
σιασμ.οΰ έχόρευσε τόν ουγγρικόν csardas.

Τώρα δ’εύχαριστώ, δτι εί'χετε τήν ύπομονήν νά μέ άκούσητε, καί 
συνιστώμαι καί τό λοιπόν είς τήν πολύτιμον φιλίαν τών Ελλήνων.

I. Β. Τελφυς



ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 135

ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΝΔΡΩ' ΜΟΝΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ Η ΑΓΙΑΣ

Έν τή μίαν καί ήμίσειαν περίπου ώραν άπό Γαυρίου άπεχούσγι, καί 
έπί της είς την πρωτεύουσαν τής νήσου άγούσης άτραπόΰ κειμένγ, λίαν . 
φιλοξενώ κα'ι κάλλιστα ύπό τοΰ εύγενοΰς καί περιποϊητικωτάτου 
•ηγουμένου κ. ’Αμβροσίου Ψωμά? διευθυνομένγ μονή τής Ζωοδόχου 
Πηγής (‘Αγίας) έν τφ δήμφ ’Άρνης, ής κατάλογον τών χειρογράφων 
έδημοσίευσεν δ κ. Μηλιαράκης έν τή περί Κυκλάδων πραγματεία 
αύτοΰ, είς ήν περί τών καθ’ έκαστα παραπέμπομεν, εύρίσκονται τά 
έξής λόγου άξια μουσικά χειρόγραφα. Α')·Τό ύπ’άριθ 44 (77) χον
δρού χάρτου, άχρονολόγητον μέν, άγορασθέν δέ τώ 1709 ύπό τοΰ 
προηγουμένου Γρηγορίου παρά τοΰ Διονυσίου Καίρη και άφιερωθέν 
τή Μονή τώ 1783, σύγκειται έκ φυλ. 290, κα'ι περιλαμβάνει τάς 
διαφόρων μελφδών καί μελουργών μελφδίας τοΰ μεγάλου εσπερινού, 
τοΰ άρθρου, καί τής λειτουργίας, καί πολλά άλλα είδη,ών σήμερον ούδέ 
τά ονόματα είσι γνωστά, ήτοι μεγάλας καί μικράς Δοχάς, έντέχνους 
καί άπλάς, Άναφωνήματα, ’Αναγραμματισμούς, Πανηγυρικά επι
φωνήματα, ’Αλλάγματα, ’Οργανικά κοινωνικά, καλοφωνικούς ειρ
μούς, καλοφωνικούς στίχους τοΰ Ψαλτήρος, Παρακλητικά, ών τό 
κείμενον άνέκδοτον, καί τινα μετά βαστακτών ψαλλόμενα. Αί έν τώ 
χειρογράφφ τούτφ περιεχόμεναι μελωδίαι, αί πλεϊσται τοΰ εύμελοΰς, 
όλίγαι δέ τοΰ ευρύθμου συστήματος, παρασεσημασμέναι είσί διά τής 
άρχαίας παράσημαντικής, βάσιν έχούσης τήν ρυθμικήν θεωρίαν τοΰ 
’Αριστόξενου, καί συγκειμένης έκ σημείων τό μέν δηλωτικών τών πο
δικών χρόνων, γεγραμμένων άνωθεν, τό δέ δηλωτικών τών χρόνων 
ρυθμοποιίας ιδίων, γεγραμμένων ύπό τά τών ποδικών χρόνων, καί 
διά τοΰτο υποστάσεων καλουμένων- είσί δέ μεμελοποιημέναι ύπό τών 
έξοχωτέρων μελοποιών τής έκκλησίας, ύπ’ άνδρών κατόχων τής τε 
μουσικής τέχνης, καί τής άλλης ελληνικής παιδείας, τών πλείστων 
γνωστών έν τή ιστορία τών γραμ.μάτων καί τής πολιτείας. Αί 
πλεϊσται τών μελφδιών είσι μεμελοποιημέναι ύπό προσώπων άκμα- 
σάντων άπό τοΰ ιβ' μέχρι τοΰ ιζ' αίώνος, πλήν τινων έπιγεγραμμένων 
ράρ^αίων» καί έτέρων «παλαιών» καί τινων άνηκουσών μελοποιοϊς 

τοΰ η'-ιβ' αίώνος, καί άποτελοΰσιν έκλεκτήν καί άξιόλογον συλλογήν 
άπότοΰ ιβ'-ιζ' αίώνος. Πολλαί μέν μελωδίαι τοΰ χειρογράφου τούτου; 
εύρίσκονται καί έν άλλοις, διακρίνεται δέ τό περί ού ό λόγος, οτι έν 
τω Μεγάλφ Έσπερινφ περιέχει ού μόνον τούς μονοφώνως ψδομένους 
στίχους τών προτεταγμένων ψαλμών, άλλά καί τούς αυτούς άπό 
χοροΰ’ καί τούς μέν έν μ,ονοφωνία κατά το εύμελές σύστημα τής 
μελοποιίας, τούς δέ άπό χοροΰ κατά τό εύρυθμον, έκάτεραδέ καί τά 
αυτά ύπό διαφόρων μελοποιών διαφόρων αιώνων μεμελοποιημένα. 
Αί άπό χ-οροΰ δέ μ.ελωδίαι τών ψαλμών τούτων έλλείπουσιν έν πάσι 
τοΐς άλλοις μ. χειρογράφοις, τοΐς μετά τήν άλωσιν άντιγεγραμμέ- 
νοις, άτε καί τών χορών ήδη έκλιπόντων, τής δέ ύμνφδίας έκτοτε 
μονοφώνως τελουμ,ένης· ?viat δέ τών μελφδιών, αί μέν φέρουσι την 
έπιγραφήν «Άγιοσοφητικαί», άλλαι δέ «‘Αγιορητικαί» καί άλλαι 
«Θεσσαλονικέων». Ήθέλομεν έκταθή πέραν τοΰ δέοντος, έάν ήθέ- 
λομεν άναγράψειν ένταΰθα τά ονόματα άπάντων τών μελφδών καί 
μελουργών, ών πολλά ύπάρχουσι καί έν άλλοις μουσικοΐς χειρογρά- 
φοις, καί οπερ θέλομεν πράξει βραδύτερον. Έν τφ χειρογρ. τούτφ ώς 
μελφδόί καί μελουργοί ύπάρχουσι πλήν πολλών άλλων καί οί έξής : 
Ίω. ό Λάσζαρις, Ίω. ό Βατάτζης αύτοκράτωρ Νίκαιας, Θεοφύλακτος, 
Μανουήλ καί Γεώργιος οί Άργυρόπουλοι (τής γνωστής βυζαντινής 
οικογένειας τών έν Κ/πόλει Άργυροπούλων, έξ ής καί ό περίφημος Ίω. 
Άργυρόπουλος δ Γραμματικός), Έμμ. Γαζής, έν άλλφ δέ χειρογράφφ 
καί Θεόδωρος Γαζής, ό περίφημος Γραμματικός, ό τώ 1430 έκ τής 
πατοίδος του Θεσσαλονίκης είς τήν ’Ιταλίαν καταφυγών, ό κατα- 
στήσας τήν σχολήν τής Φερράρας περίφημου, περί ού δ Σκάλιγερ 
γράφει Magnus vir et doctus. Ίωάννου δέ τοΰ Δαμασκηνού, 
πλήν ένός χερουβικοΰ ύμνου ευρισκομένου καί έν άλλοις μ. χειργ., τό 
«Νΰν αί δυνάμεις τών ουρανών», τό Γεύσασθε καί ί'δετε, καί τό Αι
νείτε τόν Κύριον, άπερ όμως έν άλλοις παλαιοτέροις μ. χειρογράφοις 
έπιγράφονται «Παλαιά». Μανουήλ δέ τοΰ Χρυσάφου, πλήν πολλών 
άλλων μελφδιών, ών μία «Δι’ δρισμοΰ τοΰ άοιδίμου βασιλέως Ίωάννου 
τοΰ Παλαιολόγου», καί τέσσαρα Κοινωνικά οργανικά. ‘Ο Χρυσάφης 
δέ ούτος, μελφδός καί μελουργός, ύπήρξε Διευθυντής καί Καθηγητής 
τής αύτοκρατορικής μουσικής σχολής καί Χορολέκτης (Δομέστικος) 
τοΰ χοροΰ τών ’Ανακτόρων, και έπονομάζεται έν τοΐς μουσικοΐς χειργ. 
«Χρυσάφης δ βασιλικός, ευαγής τοΰ βασιλικού κλήρου»- έν μουσική 
δ’ αύτοΰ πραγματείφ έπιγεγραμμένν) μέν «Ερωτήματα τής μουσι
κής τέχνης» κυρίως δέ περί φθορών πράγματευομένγ, άποκείμέντ) δέ 
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έν τή βιβλιοθ. τής ’Οξφόρδης, ής άντίγραφον λαβόντες έχομεν, ονο
μάζει εαυτόν προϊστάμενον τής μουσικής, κα'ι φαίνεται οτι έφονεύθη 
κατά την αποφράδα της άλώσεως ήμέραν κατά την-ρητήν σηαείω- 
σιν μουσικού χειργ. «έφονεύθη υπό τών αθλίων Άγαρινών». Τής πραγ- 
ματειας δέ ταυτης προτάσσει μικράν εισαγωγήν,πολεμικήν μέν κατά 
τε τών μη ορθώς φρονούντων, ώς άμαθώς καϊ άνεπιστημόνως έχόντων 
πρός τήν ίεράν μουσικήν, καϊ κατά τών νεωτεριστών, τών μή σε
βόμενων καϊ μή τηρούντων τούς κανόνας καϊ τά όρια τής παοαδε- 
δεγμενης καϊ καθιερωμένης υπό τής εκκλησίας ίεράς μελοποιίας, πα-, 
ραινετικήν δέ πρός τούς εαυτού μαθητάς, ΐνα έμμένωσι πιστοί εις τά 
καθεστώτα κα'ι καλώς δόξαντα έχειν τελευτών δέ καθιστά ήμϊν 
γνωστόν και ποια προσόντα ώφειλε νά έχη ού μόνον δ καθηγητής 
τής ίεράς μουσικής και ό μελοποιός τής έποχής εκείνης, αλλά κα'ι 
ό χρρολεκτης (δομέστικος) καϊ ό κανονικός καϊ τέλειος ιεροψάλτης. 
Τήν εισαγωγήν ταύτην, έφθαρμένην πολλαχοΰ καϊ μάλιστα έν αρχή, 
θεωρούμεν έπάναγκες νά δημοσιεύσωμεν ενταύθα καϊ λίαν επίκαιρον 
σήμερον, οτε ή άγυοτεία καϊ ή άμαθία ήγειρε θρασυτάτην τήν κεφα
λήν καί κατέστησε τήν ίεράν μου σικήν, το δή λεγόμενον,, έλευθέραν 
Κέρκυραν, τό μέν χάριν χρηματισμού, τό δέ κα'ι έκ παχυλής, άμαθίας 
τών.έαυτους άγνοούντων, κα'ι διά τούτο καθιστώντων άναγκαιότάτην 
τήν ύπόμνησιν τής σοφής γνώμης τού Συγγραφέως «Άμαθία μέν 
θράσος, λογισμός δέ οκνον εμβάλλει»· έχει δέ ώς έξης :

« Εμοι μ.έν πολλάκις κατά νούν έπήλθε περί τών τής ψαλτικής 
θέσεων τε καϊ φθορών καϊ τής οδού ταύτης καϊ τών άλλων τών θεω
ρημάτων συγγράψεσθαί τινα οϊον είς ύπόμνησιν καϊ απλώς. ύφήγησιν 
πάντων, ει ωφελεια τών τοιουτοις μελλόντων λόγοις ποοσέχειν . . . 
δέ τών άλλως πώς φρονούντων περί αυτής οί φιλοτιμ.ούμενοι . . . . 
. . . είδέναι καϊ έπϊ τό ψάλλειν καϊ έπιστ . . . ... . τής ψαλτι
κή? ............. έν οίς φιλοτιμούνται καϊ προσδιαφθείρουσι τοϊς αυτοϊς
ώς ειδοσιν θέλει προσέχειν διά τό μ.ή μ,ετ’ έπιστήμης ακριβούς τε 
καϊ ..... τήν τοιαύτην μετέρχεσθαι τέχνην άλλ’ οσάκις, τούτο 
...... . ήβουλόμην, τοσαυτάκις έξεκρούσθην.....................άλλου
έπ’ άλλο πρός έαυτό μέ άνενεγκόντος, καί πολλών περικυκλούντων, 
ώφ ήν, φροντίδων, καί τοιαΰτα ποιεϊν έπέτρεπον ούδαμώς. Επειδή δέ 
νύν δ έν Ιερομονάχοις Γεράσιμος, τών ήμετέρων μαθητών τυγχάνων 
σπουδαίος τε κα’ι φιλομαθής, καϊ τών άλλων καλών ούδέν τι παρα- 
δραμεϊν αυτόν βούλεται, πολύ τό έπικρατοΰν ορών άτεχνον, καί αύτός 

την ένίων αμάθειαν κινδυνεύουσαν τής άλλης έπιστήμης δόξαι

προτιμοτέραν........... σφοδρώς έγκειται κανόνας άπαιτών τινας παρ’
ήμών, οίς, επόμενος αύτός τε άν έχοιτο τού απταίστου, καϊ τοϊς 
άλλοις, εϊπου δεήσειεν, Εμφορούμενος υφηγητής τού ορθού γένοιτο 
λόγου, καϊ ού φησΐν άνήσειν ήμάς, έως άν αύτφ τήν αϊτησιν έκ- 
πληρώσωμεν σύν αύτω δ’ ούδέν ήττον άλλοι τε πολλοί τής αυτής 
προαιρέσεως δντες, κα'ι τά αυτά ταύτα σπουδάζοντες, μετά τής 
ίσης έπιμονής καϊ προσεδρίας τής ίσης άξιώσεως έ'χονται, καλόν 
έδοξεν είναι μή σιωπάν, μηδέ τήν αϊτησιν αυτών άργήν καταλιπεϊν 
μηδέν τι άνύσαντας' αλλά πάντα άπλώς ύπεριδόντα ....... ^ » 
............. ... . Άλλ’ έ'ργου έχεσθαι ήδη καϊ τόν ορθόν τής επιστή
μης ΰφηγεϊσθαι λόγον αυτοϊς' άλλως γάρ ούτ’ άν συμφέροντα έποίουν 
κα'ι τό τής υπεροψίας ούκ είχον δπως έγκλημα διαφύγω, τοσούτων 
οντων κα'ι τηλικούτων τών έρεθιζόντων πρός τήν σπουδήν. Ά μένούν 
τόν παρόντα πεποίηκε λόγον ταύτά έστιν- έργον δέ ήδη έχόμενον- 
άλλ’ έκεϊνοι μέν ποιήτωσαν ώσπερ καί βούλονται- τφ δντι γάρ ούδέν 
ζημιοϊτο εντεύθεν...................εαυτών. Ήμεϊς δέ φέρε τήν αλήθειαν,
ής προϊστάμεθα τέχνης, πάσιν ύποδείξωμεν ορθώς, καϊ δσον οίόν τε 
διά βραχέων, Θεόν τού λόγου προβαλλόμενοι μάρτυρα τού ούδέν τι 
κατά τι πάθος λαλεϊν, αυτήν δέ τήν αλήθειαν έν πάσι τοϊς άλλοις 
καϊ έπϊ τού παρόντος τιμώντας λέγειν δσα δή καϊ φαμέν. Ή τοίνυν 
ψαλτική έπιστήμη ού συνίσταται μόνον άπό παραλλαγών, ώς τών 
νύν τινες οϊονται, άλλα καϊ διά πολλών άλλων τρόπων, ούς αύτίκα 
λέξω διά βραχέων . . . . τό έντελέστερόν τε κατά τήν ψαλτικήν επι
στήμην καϊ εύκολώτατον............... κα'ι εΐ ε’ϊποι τις, ώς μέλος έποίησα
καϊ κατά τάς φωνάς έστιν άνενδεές, ούδεμιάς άπούσης, ήνπερ έδει 
παρεϊναι, καϊ ύγιώς άν όντως άπό παραλλαγών έχη, ώστε μή χρείαν 
είναι μηδεμίαν άλλην έν αύτω ζητεϊν τελειότητα, κακώς φρονεϊν τε 
καϊ λέγειν ήγητέον τόν τοιοΰτον καϊ έξω τού τής έπιστήμης ορθού 
λόγου' διατίθεται (γάρ) αύτήν φαύλος περί αυτήν, καϊ άπερ ούκ οϊδε, 
ταύτα λαλεϊ ύπ’ άααθίας καϊ τού μή θέλειν δοκειν μ.εταμαθεϊν την 
άλήθειαν δι*  άμέλειαν ίσως και τό υπερήφανος είναι, καί τις τών· 
κακοδόξων' έχει γάρ άνεπιγνώστως, ΐνά ούτως ε’ίπω, καί άνεπιστη- 
μόνως τά κατά τό ψάλλειν ένεργών, καί λόγου παντός έκτος μελφ- 
δών, ώς τών ιδιωτών τις έπόμενος τή τού μέλους άλόγως ήχή. Έπεί, 
εί οπερ ό τοιούτος ύπ’άμαθίας ίσως έρεϊ, τό ορθόν είχε μεθ’έαυτοΰ, 
ούδεμία άν ήν............ ούδ’ άνάγκη τοΰ τόν μέν Γλυκύν Ίωάννην
πεποιηκέναι τάς μεθόδους τών κατά τήν ψαλτικήν θέσεων, τόν δέ 
Μαίστορα Ίωάννην μετ’ αυτόν τήν έτέραν μέθοδον τών Κράτημά- 
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των καϊ την έτέραν τών Στιχηρών’ έδει γάρ καί τούτους λοιπόν καί 
τούς άλλους άπαντας άρκεΐσθαι ταΐς παραλλαγαϊς μόναίς, καί μηδέν 
τι περαιτέρω πολυπραγμονεϊν, μηδέ περιεργάζεσθαι μήτε περί θέσεων, 
μεθ’ όδοΰ, μήτε άλλης ήστινουσοΰν ιδέας τεχνικής. Γϊνωσκε γάρ, οτι 
τάς προειρημένας τών θέσεων μεθόδους ούκ έποίησαν όύτοι διά τό 
ψάλλειν ταύτας ώς μαθήματα, άλλ’ ώσπερ δρον τινα καί κανόνα τι- 
θέντες καί νομοθετοΰντες, έκείνου δήλοί εΐσιν, μή άοκούμενοι κατά 
τήν ψαλτικήν μόναις ταΐς λεγομέναις παραλλαγαΐς,μηδέ τούς υστέ
ρους ημάς άρκεϊσθαι βουλόμενοι, καί διά τοΰτο ποιοΰντες, άπερ 
φθάσαντες ε’ιρήκαμεν, ΐνα πρός αύτά βλέποντες οί μετ’ αυτούς ώς 
πρός τι παράδειγμα, αυτοί τε μή έχεινύπερβαίνειν τε τούς τοιούτους 
ορούς τε καί κανόνας, καί τοΐς λοιποΐς άπασιν, δσοι δή καί βούλονται 
κατά τό ψάλλειν ένεργεΐν, τών τοιούτων ύφηγηταί γίνωνται. Θέσις 
γάρ γίγνεται ή τών σημαδίων ένωσις· καί καθώς γάρ έν τή γραμμα
τική τών κδ' στοιχείων ή ενωσις συλλαβισθεΐσα αποτελεί τόν λόγον, 
τόν αύτόν δέ τρόπον καί τάσημεΐα τών φωνών ένοΰνται έπιστημόνως 
καί άποτελοΰσι τό μέλος, καί λέγεται τό τοιοΰτον Θέσις.

Άλλά μηδέ τόν δρόμον, ώ ούτος, τής μουσικής άπάσης τέχνης καί 
τήν μεταχείρισιν άπλήν τινα νόμισης είναι καί μονοειδή· ώστε τόν 
ποιήσαντα στιχηρόν καλοφωνικόν μετά θέσεων άρμοδίων, μή μέντοι 
γε καί οδόν στιχηροΰ τηρήσαντα,καλώς ήγεΐσθαι τούτον πεποιηκέναι, 
καί τό ποιηθέν ύπ’ αύτοΰ καλόν άπλώς είναι, καί μώμου παντός 
άνεπίδεκτον . . . έπεϊ εί καί μετά ποίησιν στιχηροΰ τό ύπ’αύτοΰ γε- 
νόμενον ούκ έ'χει τό... δτι ούκ έστιν άνεπίληπτον. Μή τοίνυν νόμιζε 
άπλήν είναι τήν τής ψαλτικής μεταχείρισιν, άλλά ποικίλην τε καί 
πολυσχεδή, καί πολύ τι διαφέρειν άλλήλων γίνωσκε τά Στιχηρά καί 
τά Κατανυκτικά, καί τά Κρατήματα, καί τάς μεταχειρίσεις αύτών, 
καϊ τά λοιπά, περί ά ή τέχνη καταγίνεται· άλλη γάρ οδός καί μετά- 
χείρισις στιχηροΰ, καί άλλη κρατήματος, άλλη χεοουβικοΰ, καί άλλη 
άλληλουαρίου, καί άλλη μεγαλυναρίου, καί έτέρα τών οίκων. .... 
ένθεν τοι κάν τοΐς καλοφωνικοϊς στιχηροϊς οί τούτων ποιηταΐ τών 
κατά τά ιδιόμελα μελών ούκ άπολείπονται, άλλά κατ’ ίχνος ακριβώς 
άκολουθοΰσιν αύτοΐς καί αύτών μέμνηνται’ ώς γοΰν έν μέλεσι διά 
μαρτυρίαν καί τών έκεϊσε μελών ένια παραλαμβάνουσιν άπαραλλά- 
κτως, καθάπερ δή καί έν τω Στιχηραρίφ έκκεινται, καί τόν έκεϊσε 
πάντα δρόμον παρ’ δλον τό ποίημα τρέχουσιν άμετατοεπτί, καί τφ 
προτέρφ τε τών ποιητών άεί ό δεύτερος έπεται, καί τούτφ ό μετ’ 
αύτόν, κα’ι πάντες άπλώς τής άπλανοΰς έχονται τής τέχνης όδοΰ, 

δτι δέ ταΰθ’ούτως έχει, καθάπερ έγώ φημι, νΰν δήλον έντεΰθεν ο γαρ 
χαριτώνυμος μαΐστωρ ό .Κουκουζέλης έν τοΐς ’Αναγραμματισμοί; 
αύτοΰ τών παλαιών ούκ έζίσταται στιχηρών, άλλά κατίει τουτοις 
άκολουθεϊν, δυνάμενος άν πάντως καί αύτός, ώς οί νΰν, καί πολύ μάλ
λον είπερ ούτοι, μέλη μόνα ποιεϊν ίδια, μηδέν τι κοινωνοΰντα τοΐς 
πρωτοτύποις αύτών στιχηροϊς. άλλ’ εί ούτως έποίει, ούτε καλώς αν 
έποίει, ούτε τής έπιστήμης προσηκόντως ποιεϊν έδόκει’ διό καί κατ 
ακρίβειαν τοΰ τών παλαιών στιχηρών έχεται δρόμου, καί αυτών ου 
πάνυ τι έξίσταται τοΐς τής έπιστήμης νόμοις πειθόμενος· καν τοΐς 
κατανυκτικοΐς δέ τόν πρό αύτοΰ τέχνγ) εύδοκιμήσαντα μιμείται ο 
μετ’ αύτόν’ καί έν τοΐς Κρατήμασι καί έν τοΐς Χερουβικοΐς ΰμνοες 
δμοίως' κομματιαστών γάρ τών έν αύτοΐς μελών οντων, ευροι τις 
άν τούς πάντας ποιητάς σκοπούμενος άκοιβώς, έπίσης τε χρωμενους 
αύτοΐς καί συμφωνοΰντας άλλήλοίς. ού μέν δή άλλά καϊ έν τφ Με
γάλφ Έσπερινφ τφ αύτφ χρώνται κανόνι καί τή αυτή συνειθείρι’ καν 
τώ Πολυελέφ δέ καί τοΐς Άντιφώνοις λεγομένοις, καί τοΐς Οικοις 
Ομοίως, τών Οίκων δέ πρώτος ποιητής δ Άνεώτης ύπήρζε, και δεύ
τερος ό Γλυκύς, τόν Άνεώτην μιμούμενος’ έπειτα τρίτος ο Ηθικός 
ονομαζόμενος, ώς διδάσκαλος επόμενος τοΐς προειρημενοις δυσίν, και 
μεθ’ άπάντων αύτών ό χαριτώνυμος Κουκουζέλης, ος και μεγας τφ 
δντι διδάσκαλος ήν, κα’ι ούδενί τών πρό αύτοΰ παραχωρεΐν είχε τής 
έπιστήμης· εϊπετο ούν κατ’ ίχνος αύτοΐς, καί ούδέν τι τών έκείνοις 
δοζάντων καί δοκιμασθέντων καλώς δεΐν φετο καινοτομεΐν, διό ουδ 
έκαινοτόμησεν’ ούδέ Λαμπαδάριος ’Ιωάννης, τούτων ύστερος ων, και 
κατ’ ούδέν έλαττούμενος τών προτέρων, καϊ αυταϊς λέζεσι γραφών 
ιδία χειρί έφη, μιμεΐσθαι κατά τό δυνατόν τόν παλαιόν Ακάθιστον, 
καϊ ούκ ήσχύνετο γράφων ούτως, εΐ μή μάλλον καί έσεμνυνετο, και 
τοΐς λοιποΐς ώσπερ ένομοθέτει διά τοΰ κατ’ αυτόν υποδείγματος 
τοΰ τών παλαιοτέρων ζήλου μ,ηδόλως έζίστασθαι, μηδέ καινοτομεΐν 
δέ τι παρά τά καθάπαζ δόζαντα καλώς έχειν αύτοΐς, και καλώς γε 
ποιών. ’Εκείνος τε ούτως έφρόνει,, καί φρονών έλεγε, καί λεγων ουκ 
έψεύδετο’ άλλά τούς παλαιούς έμιμεϊτο, τούς τή έπιστημη ένδια- 
πρέψαντας’ καί ημάς, εί γε μη μέλλοιμεν τής κατ έπιστημην ακρί
βειας διαμαρτάνειν, ποιεϊν ούτω προσήκει, και ποιοΰντας μεμψαιτ 
αν όρθώς ούδείς, εΐ μή έπαίνέσειεν. εί δέ καγώ ταΰτα ποιώ, και τής 
τών παλαιών μιμήσεως ούκ άφίστάμαι, ούδ’ έκστήσομαι, έως άν τών 
τοιούτών ύγιαίνοντι κριτηοίφ δύνωμαι χρήσθαι, έγώ μέν ουκ άν εί- 
πόιμι, τήν άλαζονίαν καί τόν τύφον άποπεμπόμενος’ άλλοι δέ, οί; 
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•παοχ πάντων μέν γινω- 
τοϊς γε της επιστήμης

προσηκούσας καί άρμο- ·

ψαλ-

τουτών τε' εμελησε, καί γάρ ή αλήθεια παρά πάντων πεφίληται, 
κρινοΰσι τε και έρούσιν. είδες ώς οί πρό ήμών διδάσκαλοι πάντες 
σύμφωνοι ησαν άλλήλοις καί έαυτοΐς, καί οΰδέν έν οΰδενί διεφέροντο, 
τφ πρωτοτυπφ κανόνι τής επιστήμης επόμενοι, άλλ’ ενταύθα ίκανώς 
ήμϊν εί'ρηταΓ καί περί τών τής ψαλτικής λοιπών κεφαλαίων διαλη- 
ψομεθα" ταΰτα δέ τόν αριθμόν είσιν έζ, οΰ 
σκόμενα, πάσι δ’ όφειλόμενα γινώσκεσθαι, 
ταύτης άντιποιουμένοις.

ΙΙρώτον τοίνυν έστί τό ποιεΐν τινα θέσεις 
δίας, έπόμενον τώ δρφ τής τέχνης.

Δεύτερον τό μη έγκύπτοντα τφ βιβλίφ καί όρώντα, άλλά καί βι
βλίου χωρίς γράφειν ασφαλώς καί ώς ή τέχνη βούλεται, ο,τι άν τις 
έπιτάξειε γράφειν.

Τρίτον το άμελετήτως, μή προδιασκεψάμενον, άλλ’ άμα τώ θεά · 
φασθαι, δύνασθαι παντοΐα ψάλλειν μαθήματα, παλαιά τε καί νέα, 
τοΰ απταίστου πάντως έχόμενον.

Τέταρτον το άμελετήτως ψάλλειν μέν αυτόν, άλλου ‘δέ τό 
λόμενον γράφειν τε κα'ι ψάλλειν ομοίως έκείνφ.

Πέμπτον τό παντοΐα ποιεΐν ποιήματα ή καθ’ ..... .ή καί 
έζ έτέρων έπιτάγματος, καί μετά μελέτης καί ταύτης εκτός.

Εκτον καί τελευταϊον ή τών ποιημάτων κρίσις έστίν ήτις έστιν 
ίσως μέν καί τό δύνασθαι κρίνειν τό ποιηθέν καθ’ δ,τι τε καλώς αν 
εχοι καί ασφαλώς, καί καθ’ δ,τι μή· ίσως δέ καί τό δύνασθαι γνωρί’ 
ζειν άπό μόνης τής άκοής τό τοΰ δεινός ποίημα, δπερ δή καί κάλ- 
λιστόν έστι πάντων τών έν τή τέχνη.

Τούτων τών είρημένων κεφαλαίων δ τήν έπιστήμην έ'χων, καί δυνά- 
μενος ώς ή τέχνη βούλεται χρήσθαι αΰτοϊς, διδάσκαλος ών τέλειος 
λοιπόν ποιητών τε ποιημάτων, καί γραφετω καί διδασκέτω καί ψήφους 
κρίνων έζαγέτω περί τε τών οικείων καί περί ών άλλοι ποιοΰσι,μάλλον 
δέ περί τούτων τά γάρ ίδια αυτός μέν ακολουθών τή τέχντ) συνθέσει, 
τών δέ περί αυτών εξουσιν έτεροι ψήφον, διά τό τήν εύνοιαν πεφυκέναι 
μή άδεκάστο.υς έξάγειν τούς ψήφους,αυτόν δέ εΰνως έ'χειν τοΐς εαυτού, 
καν όποια τύχωσιν όντα, δ δέ μήτε τήν έπιστήμην αυτών έ'χων, 
μήτε διά τοΰτο δυνάμενος αΰτοΐς χρήσθαι, σιγάτω λοιπόν, τοΰτο 
βέλτιον ήγησάμενος τε καί άσφαλέστερον’ ή εί μή σιγάν βούλοιτο, 
τούτο δε δήποθεν έζέσται τφ βουλουμένφ πάντα, άλλά μή κρίνειν τά 
έτέρων έπιχειρήτω, είδώς ώς ούδένα δυνήσεται πείσειν φαΰλον ώς 
αυτός, έστιν έκόντα γενέσθαι, καί νομίζειν άπερ αυτός νενόμικε.

Ϊ41

Περί μέν δή τούτων άρκεΐ τοσαυτα*  λοιπόν δ’ ήμϊν ό περί φθορών 
λόγος· άλλ’ ώς άν τοΐς πάσιν εύληπτος ή, στρός τό άπλούστερ'όν τε 
καί άσφαλέστερον μεθοδεύσομεν· έχει δέ ούτως.

Έρωτ. Τί έστι φθορά, καί διατί τίθεται, καί εις ποϊον είχον κα
ταλήγει μία έκάστη τών φθορών ;

Άποκ. Φθορά έστι τό παρ’ έλπίδα φθείρειν τό μέλος τοΰ ψαλλο- 
μένου ήχου καί ποιεΐν άλλο μέλος καί έναλλαγήν μερικήν άπο τοΰ 
ψαλλομένου ήχου κτλ. κτλ. κτλ.

Ήτε πολλαχοΰ έφθαρμένη εισαγωγή καί τό περί φθορών τοΰ Χρυ- 
σάφουκέκτηνται άποχρώσαν άζίαν καί σπουδαιότητα’ή μέν εισαγωγή, 
εί καί έν τισιν διεστραμμένη κατά τό λεκτικόν ύπό τού άμαθοΰς 
άντιγραφέως, διά τά έν αυτή γνωριζόμενα ήμϊν, τό δέ περί φθορών μετά 
πολλών παραδειγμάτων, έκ τών μελφδιών τών διαπρεπέστερων μελφδών 
καί μελουργών είλημένων, άποτελεϊ σχεδόν τό ήμισυ. σπ-ουδαϊον μέ
ρος τής ΐεράς τών Βυζαντινών μελοποιΐας. Ευτυχώς δέ καί αί έν τή 
εισαγωγή άναφερόμεναι μέθοδοι τών στιχηρών καί λοιπών ειδών τής 
μελοποιΐας σώζοντας έν τισι μ. χειρογράφοις· ταΰτα δέ μετά τών 
άπειραρίθμων μελφδιών άπό τών πρώτων αιώνων μέχρι τής άλώσεως 
εϊνε άποχρώντα πρός γνώσιν τών κανόνων καί δρίων τών διαφόρων 
ειδών τής έκκλησιαστικής μελοποιΐας. Ή εισαγωγή αύτη τοΰ Χρυ- 
σάφου μαρτυρεί άποχρώντως άποδεικνύουσα, οτι ή έκκλησία ού μόνον 
είχε ώρισμένα συστήματα καί τρόπους μελοποιΐας προσήκοντα τή 
ίερότητι τοΰ ναοΰ, καί οτι οί κανόνες τής ίεράς μελοποιΐας έτη- 
ροΰντο αΰστηρώς καί άκριβώς μέχρι τής άλώσεως, άλλά καί δτι έκέ- 
κτητο μέγιστον πλούτον, διασωθέντα έν ύπερδισχιλίοις μουσικοΐς 
χειρογράφοις, ή δέ τέχνη τοΰ τε μελοποιεϊν καί ψάλλειν Όρθώς καί 
κανονικώς εύρίσκετο έν άνθηροτάτνι καταστάσει,καί έτύγχα'νεν αΰτο- 
κρατορικής θεραπείας καί αύστηράς πάντοτε έπιτηρήσεως. Ταΰτα 
δέ θέλουσι καταστήσει, έλπίζομεν καί πιστεύομεν, προσεκτικωτέρους 
τούς άρμοδίους, καί δέν θέλουσιν έπιτρέψει νά ίσχύγι έπ'ι πλέον τό 
τού Συγγραφέως «άμαθία θράσος έμβάλλει» έν τή πληρεστάτγτσημα- 
σί$ αύτοΰ, άλλά θέλουσι ταχθή καί ύπεομαχήσει ύπέρ τής τελείας 
νίκης καί δεσποτείας τοΰ «Λογισμός δέ δκνον», ουδέ θέλουσιν έζα- 
κολουθεϊ νά πιστεύωσιν άβασανίστως καί άναποδείκτως, δτι ή σή
μερον ίερά μουσική εϊνε πράγματι βυζαντινή, δπερ ψευδίστατον, ήτις 
εϊνε αύτοσχεδίασμα άτεχνον, και άρρυθμο» δημιούργημα άμαθών 
ιεροψαλτών άπό τοΰ 1790, νηπίου καί βρέφους ηλικίαν έχον, άλλως 
τε καί κατ’ αύτήν τήν ρητήν δμολογίαν τοΰ Χρύσανθού (ένός τών 



ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 143142 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τριών γνωστών τοΰ τραγελαφικού τούτου συστήματος τής σήμερον 
ίεράς μουσικής δημιουργών), λέγοντοςέν τή «Εισαγωγή εις τό θεωρη
τικόν καί πρακτικόν της μουσικής» (Παρίσιοι 1812 παρά RignailX): 
«Άνοήτως τινές τό έζήτησαν θέλοντες νά παραβάλλωσι τήν μουσικήν 
ΜΑΣ μέ τήν ευρωπαϊκήν μόλις έβγήκεν άπό τά ΣΠΑΡΓΑΝΑ, και έρω- 
τώσι διά τί δέν έχει ανδρικήν ηλικίαν». 'Αλλά περί τής σήμερον 
ίεράς μουσικής, δτι παντελώς διάφορος τής γνήσιας βυζαντινής υπάρ
χει κατά τε την θεωρίαν καί κατά τήν εύρυθμ.ίαν, διεξοδικώς 
έπραγματεύθημεν ήδη έν τρισί πραγματείας, καί θέλομεν έπανέλθει 
προσεχώς διά τής δημοσιεύσεως μελφδιών διαφόρων αιώνων. Οί άγυρ- 
τικώς δέ φωνασκοΰντες ήδύναντο ευκόλως νά πεισθώσιν, έάν εΐχον 
αγάπην προς την αλήθειαν, καί έλάμβανον τόν κόπον νά παραβάλωσι 
τάς σημερινάς μελφδίας πρός τάς πρό τήςάλώσεως, ών ού μόνον τά 
μεγέθη καί ρυθμικά σχήματα τών ποδών ώς καί τό μέλος, αλλά και 
ή κωλικη διαίρεσις τών περιόδων είνε παντελώς διάφορος, έν ώ κυρίως 
ή ουσία, τό καλόν παντός τεχνουργήματος καί ευπρεπές έγκειται’ 
δπου συμμετρία, μετριότης καί εύρυθμία τών κώλων καί περιόδων δέν 
υπάρχει,έκεϊ ουδέ καλόν. Ή σημερινή άτεχνος έκκλησιαστική μουσική 
παραβαλλόμενη πρό τήν έντεχνον πρό τής άλώσεως, εινε ούχ'ι μόνον 
άπειρόκαλον αύτοσχεδίασμα,αλλά καί πτωχιστάτη’ έλλείπει έξαυτής 
άπασα ή άσματικη ύμνφδία, συγκειμένη έζ αντιφώνων, δπερ ήν τό 
άρχαΐον σύστημα τής ίεράς μουσικής μέχρι του ιγ'αίώνος καί ή μουσική 
τών κοσμικών έκκλησιών έλλείπουσιν αί Δοχαί μεγάλαι τε καί μικραί, 
έντεχνοι καί άπλαΐ, οί ’Αναγραμματισμοί τών στιχηρών, καί οί τών 
ψαλμών καί οί τών ειρμών αί ΓΙερισσαί,οί Καλοφωνικοί ς-ίχοι, τά Άνα- 
φωνήματα, τά ’Αλλάγματα, τά Κατανυκτικά, τά ’Οργανικά, τά 
Πανηγυρικά Επιφωνήματα, οί Οίκοι, τά άπό χορού ίσοτόνως φδό- 
μενα,τά από χορού κατ’ άντιφωνίαν (διά πασών συμφωνίαν) μετά τών 
ευφυμνίων, καί τά άπό χορού μετά βαστακτών ψαλλόμενα, τά Κα- 
λοφωνικά στιχηρά κα'ι οί καλοφωνικοί ειρμοί (σύστημα εύμελές) 
τού δλου ένιαυτού, άπαν τό εύρυθμον σύστηαα τών στιχηρών καί 
ειρμών τού ολου ένιαυτού (τού 8ου αΐώνος), αί έζ αντιφώνων συγ- 
κείμεναι ακολουθίαι τών ψσματικών εσπερινών καί τών άσματικών 
ορθών, οί Άναποδισμοί καί οί ’Αναγραμματισμοί τών ψαλμών καί 
στιχηρών, τά έπϊ νίκαις άδόμενα, καί τά Παρακλητικά, ών τά κεί
μενα ανέκδοτα. Τάύτα δέ πάντα ε’ισϊν είδη καί τρόποι μ.ελοποιίας, 
διαφέροντα άλλήλων κατά τήν σύνθεσιν, καί τήν μεταχείρισιν ποι- 
κιλην έχοντα, ώς ό Χρυσάφης ορθώς άποφαίνεται έν τή εισαγωγή 

αυτού, τά όποια δμως ή παράδοσις δέν ήδυνήθη νά διασώση, αλλά 
μόνον ύπερδισχίλια μουσικά χειρόγραφα έν ταΐς διαφόροις βιβλιοθήκαις 
ανεκμετάλλευτα έναποκείμενα.

Β. Τό ύπ’ άριθ. 45 (78) φυλ. 816, χάρτου λεπτού, κάλλιστα καί 
ευκρινέστατα γεγραμμένον τή ε’ισηγήσει τού Νέων Πατρών, χρονο
λογίας 1756, περιέχει μέν άπάσας τάς μελφδίας τού πρώτου χειρογρ. 
έσπερινού, δρθρου καί λειτουργίας, εινε δέ πολύ πληρές-εοον, άτε πλου- 
σιώτερον κατά περιέχει προσέτι τάς μελφδίας τού Νέων Πατρών 
καϊ τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ Βαλασίου ίερέως καί Σκευοφύλακας τής Μ. 
’Εκκλησίας, καί πολλών άλλων πρό καί μετά τήν άλωσιν μέχρι Πέ
τρου τού ευτυχούς (τού τουρκιστί έπονομαζομένου Μπερεκέτου).

Γ. Τό ύπ’ άριθ. 46 (79) φυλ. 242, έπιγράφεται Στιχηράριον κα- 
λόφωνον (εύμελές σύστημα) ποτηθέν παρά Γερμανού Νέων Πατρών 
περιέχει άπαντα τά ιδιόμελα στιχηρά τού δλου ένιαυτού, ήτοι τών 
12 μηνών καί τά τού Τριφδίου καί Πεντηκοσταρίου καί τά Δοξα
στικά τής ’Οκτωήχου, καί πρός τούτοις άπαντα τά αύτόμελα (πρός 
ά τά καλούμενα προσόμοια άδονται) τοΰ Τριφδίου (τά τού ’Ιωσήφ 
καί Θεοδώρου τών Γραπτών καί τά τού ’Ρωμανού τού μελφδού), 
ών αί μελφδίαι δέν ύπάρχουσιν έν τή σήμερον ίερφ μουσική- τά ση
μεία εινε μέν μικρότατα, άλλ’ εύδιάκριτα" έγράφη τφ 1796 έν Σκο- 
πέλφ ύπό τού ίερέως Δαβίδ. Ό Νέων Πατρών Γερμανός, διδάσκαλος 
τού Βαλασίου,ήκμαζε περί τά μέσα τού ιζ’ αΐώνος, καί ήτο ώς έκ τών 
μελφδιών αύτοΰ άποδεικνύεται, εις τών διαπρεπεστέρων μετά την 
άλωσιν μελοποιών,καί έπϊ μέρος ε’ιδήμων εΐσέτι τών κανόνων τής ίεράς 
μελοποιίας κατά τάς άνωτέρω έκτεθείσας άπαιτήσεις τού Χρυσάφου. 
τό στιχηράριον έν μέρει έμελοποίησεν έπϊ τή βάσει τού στιχηραρίου 
τού ογδόου αΐώνος, δεύτερος μετατρέψας αυτό έλευθέρως από τού 
εύρύθμ-ου εις τό εύμ.ελές σύστημα πρός μονφδίαν, άτε τών· χορών εκλι- 
πόντων ήδη- αί μελφδίαι ε’ισι κανονικαϊ καί έκκλησιαστικαί εΐσέτι, 
φέρουσαι κατά τό μάλλον καϊ ήττον βυζαντινόν χαρακτήρα, τηρου- 
μένων τών συμμετριών καϊ νόμων τής εύρυθμίας, καϊ τά μέλη ήδι- 
στα μέν, ούδέ τήν έλαχίστηνδμως σχέσιν καϊ ομοιότητά τινα έχοντα 
πρός τά σήμερον άρρυθμα αύτοσχεδιάσματα, ούτε κατά το μέλος, 
ούτε κατά τήν εύρυθμίαν τ, έ'. τήν μελικήν κωλομετρίαν, ούτε προς 
τό ύφος τε καϊ ήθος καθόλου.

Δ. Τό ύπ’ άριθ. 83, φυλ. 314, γεγραμμένον ύπό Χρυσάνθου ίερο- 
μονάχου έκ Κύπρου έν Ζακύνθφ τφ 1740, και περιεχον τα ιδιόμελα 
τού Τοιφδίου μόνα καϊ Πεντηκοσταρίου μεμελοποιημένα ύπό Χρυ- 
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σάφου τοΰ νέου, πρωτοψάλτου τής Μ. 'Εκκλησίας, έν μέρει έπί τή 
βάσει τοΰ στιχηραρίου τοΰ 8ου αίώνος’ ό νέος ούτος Χρυσάφης (1) 
(ού τό κύριον όνομα καί έπώνυμον είνε Κωνσταντίνος- 'Ιερεύς ό 
Φλαγγής) μετωνομασθείς ούτως, ώς εφάμιλλος τοΰ πρό της άλώ- 
σεως άνωτέρω είρημένου, έ'ζη μετά την άλωσιν καί πρό τοΰ Γερμα
νού Νέων Πατρών περί τάς άρχάς ίσως τοΰ ιζΖ αίώνος’ αί μελω- 
δίαι τών στιχηρών αύτοΰ είνε έπίσης μετάβασις έκ τοΰ εύρυθμου 
είς τό εύμελές σύστημα, καί τηροΰσι μέσην τάξιν μεταξύ τοΰ στιχη- 
ραρίου τοΰ 8ου αίώνος καί τοΰ καλοφώνου στιχηραρίου τοΰ Νέων 
ΙΊατρών. Ό αύτός δέ νέος Χρυσάφης έμελοποίησε καί τά στιχηρά της 
οκτωήχου καί τά ιδιόμελα τών μηναίων κατά τό εύμελές σύστημα, 
σωζόμενα έν πολλοΐς μουσικοΐς χειρογράφοις’ αί μελφδίαι καί τού
του είσιν είσέτι κανονικαί καί έκκλησιαστικαί, φέρουσι δπωσοΰν 
βυζαντινόν χαρακτήρα, καί τηροΰσιν τούς νόμους τής εύρυθμίας, 
ούδέ τήν έλαχίστην όμως σχέσιν καί ομοιότητα κατά τε τό μέλος 
καί τήν μελικήν κωλομετρίαν έχουσι πρός τά άτεχνα σημερινά αύ~ 
τοσχεδιάσματα.

Ό νέος Χρυσάφης, δ Γερμανός νέων Πατρών καί δ Βαλάσιος, έγ- 
κρατεϊς τής αρχαίας έλληνικής, ώς έξ ανεκδότων στιχηρών αύτών 
φαίνεται, είνε οί μάλλον άξιοι λόγου ώς γόνιμοι καί έγγράμματοι 
τελευταίοι μελοποιοί τής έκκλησίας μετά τήν άλωσιν, ώς μελφδοΐ 
καί μελουργοί’ αί μελωδίαι αύτών έχουσιν είσέτι συνηνωμένον τό κα. 
λόν καί ήδύ, καί άνήκουσιν άπασαι είς τό εύμελές σύστημα’ τινές δέ 
τών τοΰ Βαλασίου, μελοποιήσαντος καί άπαντας τούς ειρμούς κατά 
τό εύμελές σύστημα, είνε ήδισται μέν, ήττον δέ έκκλησιαστικαί’ α
νάλογος δέ σχέσις ύπάρχει καί μεταξύ τών μελωδιών τοΰ νέου Χρυ
σάφου καί Γερμανού νέων Πατρών’ έντελώς δέ άπομ.ακρύνονται τοΰ 
κανονικού και ορθού έκκλησιαστικοΰ ύφους μετά τουρκισμών καί περ- 
σισμ.ών μεμιγμέναι αί μελωδίαι τοΰ άγοαμ.μάτου ιεροψάλτου Πέτρου 
τοΰ Ευτυχούς (Μπερεκέτου), καί απειρόκαλοι είσίν αί τοΰ Δανιήλ 
Πρωτοψάλτου. Μετά τοΰ Βαλασίου, δστις άναφέρεται ζών έτι κατά 
τό 1691 έν πατριαρχική συγγιλίφ Καλλινίκου τοΰ Β', καί ύπό Μαυ- 
φοκορδάτου τοΰ έξ απορρήτων ώς μέγας σκευοφύλαξ, συνθάπτονται

1 Τοΰ νέου τούτου Χρυσάφου έν τω χειρογρ. Β ύπάρχει καί τό έξής Παρα
κλητικόν περιπαθέστατα μεμελοποιημένον : «’Ίθι τοΰ πτωχού λαοϋ σου τήν 
κάκωσιν έπισκεψάμενος, τή συμπαθέστατη δέ καί κραταιμ σου χειρί δυνάμωσον 
τον σταυροφόρον άνακτα κατά βλάσφημων εχθρών έξελέσθαι σου τήν περιούσιον 
κληρονομιάν, Χριστέ, ώς φιλάνθρωπος.» 

καί τά. τελευταία ταΰτα ίχνη τής βυζαντινής μ.ελοποιίας καί γνώ- 
σεως τών κανόνων τής ίεράς μουσικής, ώς καί τά άνωτέρω είρημένα 
είδη τών μελφδιών καί τρόπων, καί διακόπτεται πάσα ή συνέχεια 
καί σχέσις αύτής πρός τήν πρό τής άλώσεως. Έν τω μεταξύ έπέρ- 
χεται οίονεί στασιμότης, έως δτου δ άγράμματος ιεροψάλτης Πέ
τρος δ Πελοποννήσιος, πρωτοψάλτης τής Μ. ’Εκκλησίας καί συγ
χρόνως άοιδός τών σουλτανικών άνακτόρων (Χερσίζππεκλέπτης ύπό 
τών Τούρκων έπικαλούμενος) περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος 
διά προσταγής τοΰ Προύσης Μελετίου έμελοποίησεν άπασαν τήν. 
έκκλησιαστικήν ακολουθίαν καθ’ άλως ίδιον τρόπον καί σύστημα, 
ούδέν κοινόν έ'χον πρός τό πρό αύτοΰ, άρξάμενος άπό τοΰ Άνα- 
στασιματηρίου, οπερ ονομάζει σύντομον σύνθεσιν. Αΐ μελωδίαι αύτοΰ 
μονότονοι, άνευ εύρύθμων τομών καί διαιρέσεων, καί τά άρρυθμα 
σχήματα τών άσυμμέτρων περιόδων μόνον έξ αγενών καί ταπεινών 
προκελευσματικών ποδών άπ’ άρχής μέχρι τέλους συνιστάμενα έν 
τοΐς καλουμένοις είρμολογικοΐς ιδίως, ούδέν πλέον κοινόν έχουσι 
πρός τάς τοΰ Χρυσάφου, Γερμανού καί Βαλασίου, ούτε κατά τό 
μέλος, ούτε κατά τάς μελικάς τομάς καί διαιρέσεις, ούτε κατά 
τόν άριθμόν τών ειδών καί τρόπων, περιωρισθέντα είς μόνα τά σή
μερον ούδέν γινώσκει περί εύρυθμίας καί άρρι ονικής θεωρία: τών 
’Αρχαίων καί Βυζαντινών, καί πρώτος είσήγαγεν έντελώς τήν 
τουρκοπερσικήν θεωρίαν, ήν καλώς έγίνωσκε, καί τάς κλίμακας 
αύτής είς τήν μουσικήν τής έκκλησίας’ αί μελφδίαι αύτοΰ είνε σχε
δόν αύτοσχεδιάσματα άτεχνα, μόλις έξελθόντα άπό τά σπάργανα 
κατά τήν άνωτέρω λίαν έπιτυχή δμολογίαν τοΰ Χρυσάνθου. Κρίνοντες 
δέ έκ τών χερουβικών καί κοινωνικών αύτοΰ τε καί τών μετ’ αύτόν, 
δυνάμεθα άνευ ύπερβολής νά είπωμεν, ότι είσήγαγον ούχί μόνον τό 
άρρυθμον, άλλά καί τό άπειρον έν τή τέχνη, ού δείγμα παρέσχεν 
ήμϊν δ ένταΰθα μουσικός σύλλογος έν τή εορτή αύτοΰ διά τοΰ ψευ- 
δοδαμασκηνίου Κεκραραγαρίου, καί πρός ο ίδιάζουσαν αγάπην καί 
κλίσιν έχουσιν, ώς φαίνεται, καί στοργήν τρέφουσιν οί ήμέτεροι ίε- 
ροψάλται. "Απασα ή σήμερον ίερά μουσική άκολουθεΐ τον τροπον 
τής μελοποιίας ταύτης, ήτις μέχρι τής σήμερον μένει έν τοΐς σπαρ- 
γάνοις, στρεβλωθεΐσα άνά τόν χρόνον καί ’έτι μάλλον απειρόκαλος 
καί έκτρωματική καταστάσα δι’ άπειροκάλων προσθηκών και σχοι
νοτενών έπεκτάσεων, μεταβολών τέ ατέχνων και αυτοσχέδιων υπο 
τε τών τριών μεταρρυθμιστών κατα το 1816, καί υπο των ύστερον 
αμαθών ιεροψαλτών μέχρι τής σήμερον. "Απασα ή άμιλλα τών απο
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τόΰ Πέτρου μέχρι τής σήμερον άναφανίντων άγραμμάΤων Ιεροψαλ
τών ώς μελόποίώό ΐής Ικκλήσίάς ίγκείται εις τέ τό άπειρον χαί είς 
τό ^ις νά είσαγάγη καί προσκολλήόή περισσότερα ξενότροπα καί 
σχοινο^ενέστατα μέλη εις τά αύτοσχέδιάσματά ?αθτα ίου Πέτρου, 
όί μέν έν Κ/πόλει καί άλλάχβΰ τής Τουρκίας έκ Τουρκικών', Οί 81 έν 
Άθήνάίς έσχάτώ'ς άναφανέντες αύτοδίδακτοι άαί αύτοχειροτόνητοι 
μέταρρυθμισταί καί χορολέκται έκ Ζακυνθινών καντάδων καί θεα
τρικών μελών, οϊτινες άγνόοΰντες έαυτ'ούς καί Ουδέ μέχρι ΐόΰ δέκά, 
μεταψορικώς κάί έν παράβολή έίπεϊν, νά άρίθμήσωσιν άπταίστως · 
δϋνάμενόι, έκ δέ τούτου θράσυνόμενοί, άνευ δκνου ανέλαβον τό έρ- 
γωδέστατον, κατ’ αύτούς δέ λίαν ευχερές έργον, νά λύσωσΐ καί δι- 
δάξώόι ζητήματα ύψηλ'οτέράς μαθηματικής, νά δήμιούργήσωσι δή- 
λόν οτι κάί οΐκοδομήσώσι Παρθενώνας άνέϋ έλαχίστης άρχίτεκτο- 
νίάής καί χειροτεχνικής γνώσεως· δι’ αύτούς ή ’ Ανατολή ήτο κάί 
έινε ή γή τ'ώύ θαυμάτων έν αύτή οί Βέρδαι καί Βάγνερ φυτρώνουσιν 
άύτομάτώς, τό δή λεγόμενον, όάν τά μανιτάρια. "Ετέροι δέ έν μου- 
σικαΐς σχολαΐς τής δύσεως έκπαιδευθέντες, καί ικανοί δντες είς τό 
καν'όνικώς $δειν καί διευθύνειν, έπιχδιροΰσι νά σφετερισθώσι τό ίρ'γον 
τοΰ ‘μέλοποιοΰ, μή έίδότες δτι έτερόν τό "ΠΟιέΐν καί έτερόν τό ‘έξαγ- 
γέλλέιν ή έκτελ'εΐό, έτερον άρχιτέκτων καί έτερον χειροτέχνης ή *χε-  
ρΐάρης· έίτϊχειροΰντ'ες δέ νά περίβάλλωσι τά άρρυθμα καί κακότεχνα 
'σημερινά αύτ'οσχ'εδιάσμάτα διά μηχανικής καί αψύχου άρμονικής 
Πολυφωνίας κατά τούς κανόνας τής θεατρικής μουσικής, καί τό 
έργον τοΰ μελοποίοΰ νοσφιζόμενοι, ε’ισάγουσιν ανοίκεια καί ανάρμο
στα τή ίεροτήτι τοΰ ναού, καθίστώντες τήν ίεράν μουσικήν πάν 
έλλο ή τόιαύτην, καταφρονοΰντες έν τή έαυτών οίήσε-ί κάί παρα- 
βαίνοντές έξ άγνοιας τόν πρώτιστον των κανόνων, δτι παν τό έν τή 
έκκλησίιγ γενόμενον, άπό τής αρχιτεκτονικής, τής ζωγραφικής κάί 
4ής μουσικής μέχρι κάί αύτών τών σκευών οφείλει νά φέρη Ιδιόρ
ρυθμόν σχήμα κα'ι χαρακτήρα, μηδέν κοινόν εχον καί δμ-Οιον πρός 
τά τού έξω τής έκκλησίας βίου καί πρός τά τής κοινής χρήσεως, νά 
έίνε'δέ προσήκον καί άρμόζον πρός τήν ιερότητα και τό πνευματί1- 
κόν τόΰ ναού. Έάν ή αρχιτεκτονική τών σήμερον έκκλήσιών έβέλ- 
τιώθη 'έπαίσθητώς, ώσπερ καί ή ζω’γραφική, διά τής συ’στημάτικής 
διδασκαλίας, μελέτης καί άπομιμήσεως τών σωζομένων βυζαντινών 
έκκλήσιών καί βυζαντινών ζωγραφιών, κάί ώς πρός τήν μουσικήν 
όφείλομεν νά άκολουθήσωμεν τήν αυτήν οδόν ύπερ’δισχίλια δέ μου
σικά .χειρόγραφα, περιέχοντα απειραρίθμους μελωδίας άπό τών πρώ-
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των αιώνων μέχρι τής άλώσεως, εινε ύπεραποχρώντα προς τούτο, 
Έκ τής -μηχανικής δ’ έπενδύσε.ως δι’ άρμονικής πολυφωνίας τών 
σημερινών άρρυθμων αύτοσχεδιασμάτων κατά τούς κανόνας τής θε,ια
τρικής καί κοσμικής μουσικής, καί μάλιστα ότα? τοΰτο γίνηται ούχί 
ύπό ευφυών καί μεγαλοφυών αρχιτεκτόνων, άλλ’ ύπ’ αμαθών κτ.ι·? 
στών, δέν δύναται νά δημιουργηθή ιερά μουσική προσήκουσα καί άν- 
■ταποκρινομένη είς τήν ιερότητα τοΰ χριστιανικού ναού, ήτις έπιτρα- 
πήτω ή παρομοίωσις, κατέστη ήδη ελεύθερα Κέρκυρα. Τά ολίγα έκ 
τής άνωτέρω εισαγωγής τοΰ Χουσάφου, έλπίζομεν, ότι θέλουσι κατα
στήσει πολύ προσεκτικούς τούς ‘Αρμοδίους, -καί θέλουσι θέσει τέρ-μα 
είς τό άχαρι καί ασεβές παίγνιον τών έν ού παικτ-οϊς παιζόντων^ 
οϊσινες πρός χρηματισμόν μόνον άποβλεποντες εϊνε έτοιμοι κςί'ι πρό
θυμοι ούχί αντί τριάκοντα αργυρίων άλλ’ άνθ’ ενός λιμοκοντορ;ακ,ίου 
νά πωλήσωσι πάν ιερόν και οσιον. Τοΐς δέ θιασώταις τής. άρμονικής 
πολυφωνίας φέρομεν είς γνώσιν, δτι παρά τών πλείστων μέν πιστεύε
ται, δτι ή καθολική ρωμάνα έκκλησία κέκτηται άρίστην ίεράν -μου
σικήν' καί δμως;, οτε κατά Ιούλιον τοΰ 1875 εΰρισκόμεθα έν Γρότρρ 
Φερράτρι (Κρυπτοφέρρα) έρευνώντες τά μουσικά χειρόγραφα τής έκεΐ 
μονής τής Παναγίας Κρυπτοφ.έρρης, ής Πάτρων ύ-πήρξε καί ό ήμέτςρος 
Βησσαρίων, καί έν ή άπασαι αί έκκλησιαστικαί ακολουθία', τελούν
ται καί σήμερον κατά τό τυπικόν τοΰ ’Αγίου Σάββα ελληνιστί, έμά’ 
θομεν παρά του έκεΐ τάς θερινάς διατριβάς έ,ν τή πλησίον τής 1μο.νής 
έπαύλέι αύτοΰ ποιούμενου Καρδινάλεως De Luca, άλλοτε Νουν^· 
τσίου έν Μονά,χω, μέλους δέ τής ΐεράς Συνόδου, δτι ή ,έν τφ Βατι- 
κανώ ιερά Σύνοδος άνέθηκεν είς πεπαιδευμένον ‘Ισπανόν τήν έρευναν 
καί -μελέτην τών μουσικών χειρογράφων τής ’Ανατολικής Εκκλησίας 
πρός -επιστροφήν είς τό άρχαϊον σύστημα τής έκκλησιαστικής μου
σικής, διότι, ως μοι έλεγεν, οί κατά διαφόρους έποχάς μελοποιεί τής 
δυτικής -έκκλησίας τοσαύτην κοσμικήν.μουσικήν καί μ.έλη θεατρικά 
είσήγκγον είς τήν ίεράν, ώστε διέφθειραν -και παραμόρφωσαν αύτήν 
καθόλοκληρίαν., πάν άλλο ή ίεράν ..μουσικήν κατάστήσαντες. Αέν 
ΰπάρχ?ι τοιοΰτος φόβος καί διά τήν ,ήμετέραν μουσικήνΌ εύγενής 
Καρδίνάλις τό μ,έγιστον ενδιαφέρον ύπέρ τής ερμηνείας, μελέτης ,κ,αΐ 
χρησΐμότητ-ος τών πρό τής άλώσεως μουσικών χειργ· δείξας, μετά 
μεγίστης προθυμίας άνέλαβεν, τό μέν ΐνα -κατορθώσει :νά έρευνήθωμ&ν 
τά μουσικά χειργ. τοΰ -Βατικανού, ο’ύ ή "βιβλιοθήκη ήγε τάς θερινάς 
παύσεις, -συστήσας ήμ^ές- θερμότατα εις τόν -GsH&Eilil Padre .καί 
δμύςώς σιινοδό:ν ·$όγ-πρωπο,σύγςγελο,ν αύτοΰ, πύ Αέ ί^α ^γνωρΐσώμ-εν
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τόν είοημένον 'Ισπανόν άλλά μεθ’ δλας τάς εΰγενεϊς προσπάθειας 
αύτοΰ τό μέν πρώτον δέν κατωρθώθη, διότι δ διευθυντής τον ηιή- 
ματος τών έλληνικών χειργ. Καρδινάλις De Pitra άπεδήμ.ει έκ 'Ρώ
μης· παρά δέ τοΰ εΐρήμένου 'Ισπανού, δστις δέν κατόρθωσε νά άνα- 
καλύψγ την σημασίαν τών έβδομήκοντα και πέντε σημείων τής πα- 
λαιάς βυζαντινής παρασημαντικής, δι’ ής παρασεσημασμένα ε’ισίν 
άπαντα τά μουσικά χειρόγραφα, έλάβομεν μόνον πληροφορίας τινάς 
περί τών έν Ίσπανικαϊς βιβλιοθήκαις μουσικών χειρογράφων.

Και περί μέν τοΰ άπό ΙΙέτρου τοΰ Πελοποννησίου μέχρι της σή- · 
μερον έπικρατοΰντος συστήματος τής ίεράς μουσικής θέλομεν πραγ- 
ματευθή διεξοδικώτερον προσεχώς.

Δέκα δέ και πέντε ημέρας διατρίψαντες έν τή Μονή τής 'Αγίας 
(Ζωοδοχου Πηγής) άντεγράψαμεν κα'ι έλάβομεν έπι διαφανούς χάρτου 
έκ τών μόνον έν τοϊς εΐρημένοις μουσικοΐς χειργ. άπαντουσών μελω
διών περί τάς έκατόν είκοσι διαφόρων μελοποιών καί αιώνων.'Καθή
κον δέ ημών και χρέος θεωροΰμεν νά έκφράσωμεν δημοσία τήν ευχα
ριστίαν ήμών πρός τό ήγουμενοσυμβούλιον και ιδίως πρός τόν φιλο- 
τιμότατον καί εύγενέστατον 'Ηγούμενον τής Μονής κ. ’Αμβρόσιόν 
Ψωμάν, καί τόν έν αυτή μονάζοντα εύπαίδευτον, είς τήν ιστορίαν δέ 
τής νήσου άσχολούμενον, Σεβασμιώτατον Σταυροπόλεως κ. Κωνστάν- 
τιον, διά τάς περιποιήσεις καί ευκολίας, άς κατά τήν διαμονήν παρέ- 
σχον μοι. Ή μονή ιδιόρρυθμος καί ούχί κοινοβιακή ούσα, ηύτρέπίσθη 
άποχρώντως, άνεκαινίσθησαν τά πλεΐστα τών πεπαλαιωμένων δωμα
τίων, καί φκοδομήθη σκευοφυλάκιον, έν ω καί ή βιβλιοθήκη, ύπό 
του φιλόκαλου ηγουμένου Α. Ψωμά' καίτοι δέ μή ούσα έκ τών πλου
σίων, παρέχει φιλοξενίαν έκτακτον τοϊς έκεϊθεν διερχομένοις ήμέρας 
τε καί νυκτός, εί καί διαθέτει μόνον 500 δρ. κατ’ έ'τος πρός τούτο 
καί διά τήν πανήγυριν αντί τών πρότερον 1500 διά τοΰ προϋπολο
γισμού επιτρεπόμενων. Ή έκκλησία είνε ρυθμού βυζαντινού, άλλ’ άνευ 
τυμπάνου' ούδέν εισπράττει ούτε έκ δίσκων ούτε έκ κηρού, ούτε κατά 
τήν πανήγυριν, ούτε κατά τάς άλλας έορτάς τού έ'τους- αί τυπίκαί 
έκκλησιαστικαί διατάξεις τηρούνται αυστηρότατα, ώς καί αί έκ- 
κλησιαστικαί άκολουθίαι. Έν τή μονή ταύτή διατηρείται εΐσέτι τό 
άρχαΐον έ'θιμον τής κηροδοσίας κατά τήν ήμέραν τών Χριστογέννων, 
μονάζουσι δέ δέκα καί πέντε μοναχοί.

Μ εταξύ δέ Γαυοίου καί τής Μονής έν τφ χωρίφ "Αγιος Πέτρος κεΐ- 
ται άρχαΐος πύργος, είς δν εισέρχεται' τις σχεδόν γόνατιστί μεν εις 
τόν ίσόγαιον θόλον διά μικράς θυρίδος, διά στενής άνόδου δέ, άπό τοΰ 
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άνωφλίόυ τής θυρίδος άρχομένης καί διά τού τοίχου έντός αύτοΰ 
διηκούσης, είς τόν δεύτερον θόλον, καί εΐτα διά κλίμακος έν τώ τοίχφ 
έντετοιχισμένης κυκλοτερώς, καταρευσάσης δμως περί τά δύο μέτρα 
κατά τό μέσον, άνέρχεταί τις μέχρι τής κορυφής’ δ,τε ίσόγαιος καί 
ό άνωθεν αύτοΰ δεύτερος θόλος κατέρρευσαν καταπεσούσης έπ’ αυτών 
τής στέγης' άπειλεΐ δέ τελείαν κατάρρευσιν άπό τού πρός τήν θά
λασσαν μέρους, σχηματισθέντων ήδη μεγάλων οπών έν τφ τοίχφ 
περί τό μέσον αύτοΰ, έάν δέν ληφθή έγκαίρως πρόνοια περί ταχείας 
έπισκευής.

(Συνέχεια είς τό προσεχές τεύχος)
I. Α. Τζέτζης

δρ. φιλοσ. καί πρώην καθηγητής.ΦΙΛΙΚΟΤ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
(Έκ των τοΐ> Π. ϊέκερη)

Ή κατωτέρω επιστολή των διευθυνόντων τήν Φιλικήν 'Εταιρείαν πρός τον 
Καπετάν Ίωάννην X. Φαριαάκην, περιεκλείετο έν επιστολή τοΰ’Αλεξάνδρου Ύ- 
ψηλάντου δημοσιευθείση εν τω Παρνασσω τω 1886 (σ. 248). Ή επιστολή τοΰ 
Ύψηλάντου χρονολογείται εκ Πετρουπόλεως ιε' ’Ιουνίου αωκ', ώστε καί αύτη 
καίτοι μή φέρουσα ημερομηνίαν είναι σύγχρονος, έχει δέ σημασίαν μεγάλην διότι 
εν αυτή περιέχονται όδηγίαι πρός τόν Φαρμάκην εκ μέρους τών κινούντων, ώς 
γράφονται, τά τής Φιλικής 'Εταιρείας.

Κύριε Καπετάν ’Ιωάννη X. Φαρρ,άχη !
Τήν έπιστολήν σου έν Μόσχα γεγραμμένην είς ήμάς κατά τήν 2 

Αύγούστου 1817 διά μέσου τού Καθηγουμένου Κ. Νικηφόρου, καί 
δι’ άποστολής τού άδελφού ’Αναγνώστη Παππά Γεωργίου έν καιρφ 
έλάβομεν' ομοίως έλάβομεν τάς σταλείσας μας άπό Κων/πόλεως έπι- 
στολάς τών ’Αδελφών διά μέσου σου, τήν μέν τού Κυριάκού Κουμ- 
πάρη, τάς δέ τού Χρύσανθού ’Αρχιεπισκόπου Σερρών καί ’Ιγνατίου 
Άρδαμερίου, ομοίως καί τά λοιπά τών φίλων παρά σου σταλθέντα 
γράμ,ματα, καθώς καί τά προσφερθέντα παρ’ αύτών χρυσά νομίσματα 
14 : δεκατέσσαρα έσημειώσαμεν. Έπαινούμεν ούν τήν προθυμίαν καί 
πατριωτισμόν σου, καί έλπίζομεν προόδους άπό τήν άξιότητά σου.

Οί άπό Κων/πόλεως φίλοι μάς ειδοποίησαν δτι σοι έμέτρησαν γρό- 
σια δέκα χιλιάδας διά τάς χρείας σου, καί έπγνέσαμεν τήν προθυ
μίαν των. Άλλ’ ιδού, φίλε καιρός 1 ’Ιδού περίστασις δεξιά νά έκ- 
πληρώση έκαστος τό πρός τήν Πατρίδα απαραίτητον χρέος του: 
διά τό όποιον άγωνιζόμεθα τοσούτους αιώνας καί ήμεΐς καί οί πρό
γονοι ήμών, οί όποιοι δέν ήξιώθησαν νά ί'δωσι τοιαύτην έποχήν,. καί 
άπέθανον περίλυποι.
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ΠαρευΘύ,ς λοιπόν δπού λάβη-ς τό παρόν μας περίκλειστον ε’ις τό 

γρά,μμα του σεβαστού -άνδρός, τον όποιον διωρίσαμεν γενικόν έφορον 
επί πάντων των πραγμάτων τής Φιλικής ήμών Εταιρείας, και τον 
όποιον διορίζεσθε όλοι να γνωρίσατε, καί νά πείθεσθε εις τά όρδινα 
τής έκλαμπρότητός του περί του ιερού σκοπού, ευθύς δηλαδή λαβών 
τό γράμμα μάς άφ” ού πρώτον συμβουλευθήτε μετά τών κοινών φί
λων κ Γεωργίου Λεβέντη, καί Καπετάν Γεωργάκηφ '(τούς οποίους 
αδελφικώς άσπαζόυιεθα) καί άφ’ ού διατάζετε τά αύτοΰ καλώς, καί 
ώς πρέπει, αμέσως κίνησα» διά την ’Ήπειρον, όπου θέλεις. συνομι
λήσει μέ όλους τούς εκεί ομογενείς καπετανέους, τούς- όποιους προ- _ 
παρασκευάζεις εις το να είναι έτοιμοι’ ώστε εις πρώτην τής σάλ- 
πιγκός μας φωνήν νά υπακούσουν εις τάς οδηγίας του ρηθέντος σε
βαστού άνδρός Δ. Υ.

Περί τών αναγκαίων σοι χρημάτων διά την όδοιπορείαν σου, 
ζήτησον τω ρηθέντι φίλφ Κ. Γ. Λεβέντη γρόσια Ν: 3000 τρεις 
χιλ. δστις θέλει σοι δώσει αμέσως, βλέπων τό ήμέτερον τούτο 
γράμμα. Έκ τού έναντίου δέ άν άρνηθή δ κ. Λεβέντης την αί'τησίν 
μας, μάλλον δέ τής Πατρίδος, τό όποιον δεν πιστεύομεν διά τόσην 
ποσότητα νά έμποδισθώ.σι πρός καιρόν τά συμφέροντα του, τότε κα- 
ταβαίνεις εις Κων/πολιν, όπου οί ήμέτεροι φίλοι Αρχιμανδρίτης Δί
καιος καί II. Σέκερης -θέλουν σοι δώσει ολα τά αναγκαία, καί έάεΐ- 
■θεν εις τό είδοποιη'θέν σοι μέρος χωρίς αργοπορίας καί αναβολής.

Φίλε., ήξεύρεις ότι ή αμέλεια καί τό παραμικρόν πταίσμα επιφέ
ρει :βλάβας ολέθριους’ λοιπόν έπιμελήθητι όσον δυνατόν, εχων σύμ
βουλον την φρόνησιν εις τά πραττόμενα καί κινήματα σου τόσον εις 
την οδοιπορίαν σου, όσον καί εις τάς συνομιλίας μετά τών έν Ή- 
πείρφ ομογενών. Πρόσεχε καλώς' ούτος δ καιρός μέλλει νά διαχωρίση 
τον σίτον άπό τ’ άχυρα' έκ τούτου ήρτηται ή ευδαιμονία τής Πα- 
τρί'δος, ·δ Ίπαινός μας άπό τά "Εθνη, καί ή ’Αθανασία δπού ζητού- 
γζ,εν. Έρρωσο καί εΰτύχέΐ ενισχύων καί κραταιούμενος.

Έπί 'τόύ!τοις ιζετά τόν καταβιβα'σμόν σου εις ’Ήπειρον,, νά 'όμ,τ- 
λή'σης ?μέ-τούς καπετανέους, καί βάλης εις τάξιν τά πράγματα, 
άμέσως γράψου προ·ς ημάς, κάμωντάς :μ·ας καταγραφήν -'όσον χρεΐά- 
ζεσαι'διά ·τήν άναγκαίαν 'έτοιμασίαν, 'δΐευθυνόμενος όπου ανωτέρω 
•εΐ'πομεν, ψ
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Όκτώβοιος—Νοέμβριος.

ΕΡΓΑΣΙΑ! ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνεκροτήθησαν <αί δύο -τακτικαί ‘σωνέδρίαι τού ιμην’ός ’Οκτωβρίου 
καί Νοεμβρίου,

"Ηρζαντο τά αναγνώσματα τού Συλλόγου, έγένοντο δέ κατά τόν 
μήνα Νοέμβριον τά έξής.

‘Ο κ. Ί. Ίσιδωρίδης Σκυλίσσης τακτικόν πάρεδρον μέλος άνέγνώ 
έμμετρον μετάφρασιν τής κωμφδίας τού Αιμίλιου Ώζιέ «τό Κώ- 
νειον«.

Ό κ. ’Ιωάν. Τέλφυς καθηγητής έν Βουδαπέστη έπίτιμον ριέλος 
ώμίλησε «περί τών έν Ούγγαρίγ σχολείων»,

Ό κ. ’Ιωακείμ Βαλαβάνης τακτικόν ενεργόν μέλος ώμίλησε «περί 
τής αλληλογραφίας παρά τοΐς Μικρασιανοΐς».

Ό κ, Νεοκλής Καζάζης τακτικόν πάρεδρον μέλος ώμίλησε «περί 
ταχυδρομικών ταμιευτηρίων».

Ό Σύλλογος μετέσχε τών έπί τη ε’ικοσιπενταετηρίδι τής Α· Μ. 
τού Βασιλέως εορτών, διά διακοσμήσεως καί καταλλήλου φωταγω- 
γήσεως τού καταστήματος αυτού, οί δέ παΐδες τής σχολής τών 
απόρων μετά τόύ μουσικού αυτών Θιάσου έλαβον μέρος εις τήν διορ-4 
γανωθεϊσαν ύπό τής δημοτικής αρχής λαμπαδηφορίαν.

Ή έν Όδησσω εύγενής κυρία Ευγενία Μαυρογορδάτου άπέστειλεν 
έξ ονόματος αυτής καί τού υιού της κ. Ματθαίου χίλια χρυσά φράγκα 
όπως δι’αυτών ένδυθώσιν οί επιμελέστεροι τών παίδων τής σχολής 
τών άπορων. Ό διενεργήσας τήν δωρεάν αίδέσιμος πρω'θιερεύς τής 
έν Όδησσώ κοιν'ότητος κ. "Αγγελος ΓΙεφάνης συνήργησε συγχρόνως 
όπως συμπληρωθη ή δωρεά, καί ούτω καί ό παρεπιδημήσας ένταύθα 
κατά τάς έορτάς τής είκοσιπενταετηρίδος κ. Δ. Διαλεγμένος προσ- 
ήνεγκε ποσόν πρός ένδυσιν καί άλλων παίδων. αυτός δ’ δ κ. Πεφά- 
νης καί προς ύπύδησιν αύτών. Ούτως ένεδύθησαν έν συνόλφ 7Θ 
παιδία. Τη δ’ ένεργείςρ τού κ. Πεφάνη καί άλλο κατωρθώθη’ δ έν
ταύθα κ. Μ. Μαύρος προσήνεγκε τό άναγκαΐον χρηματικόν ποσόν 
όπως οί παΐδες τής σχολής συμφάγωσιν δμού τήν ήμέραν τού έπί 
τής Άκροπόλεως δημοτικού γεύματος έπί τών πέρίξ αυτής λόφων. 
Προς τούς εύγενεΐς δωρητάς ό Σύλλογος άπίστειλε τά ευχαριστήρια 
αυτού, τήν δέ κυρίαν Ευγενίαν Μαυρογορδάτου άνέγραψεν εις τήν 
στήλην τών ευεργετών.

Ό κ. Ν. Κουρής εισηγητής τής έξελεγκτικής έπιτροπής άποτε- 
λουμένης έξ αυτού τε καί τών κ. κ. Κ. Πέταλά καί Α. Κουτζογιάννη 
ύπέβαλε τήν σχετικήν τής έζελέγξεως έ'κθεσιν., έν η ύμολογεϊ^αι· ή 

'έν τφ ταμείφ τού Συλλόγου καί τοΐς λοιποΐς ΐδρύμασιν αυτού έπι- 
κρατούσα τάξις καί ακρίβεια καί προέτεινεν ΐνα έκφράση δ Σύλλογος 
τά ευχαριστήρια αυτού προς τάς άρχάς αυτού, όπερ καί έγένετο 
δμοφώνως δεκτόν.

'Υπεβλήθη πρότασις έν τω Συλλόγφ περί συστάσεως σχολής κωφα
λάλων κατά τό σύστημα τής διδασκαλίας τού έν Κερκύριη σχολείου 
τού διευθυνομένου ύπό τού κ. .’Αγγέλου Νέγρη. Ό Σύλλογος συνέ- 
στησεν έπιτροπήν έκ τών κκ. Τ. Άργυροπούλου, Τ. Ήλιοπούλου καί 
τών ιατρών κ. κ. I. Βάμβα, Κ. Π. Λάμπρου καί Γ. Φωκά, όπως έξε- 
τάση τήν μικράν ύπό τού κ. Νέγρη έν Άθήναις κομισθεϊσαν κωφά-
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λάλον κα’ι άποφανθή κατά πόσον δύναται νά εύδοκιμήσγι τό σύστημα 
τοϋτο της διδασκαλίας. Ή έπιτροπή διά τοΰ κ. Βάμβα έξήνεγκε' 
ευνοϊκήν υπέρ τοΰ τρόπου τής διδασκαλίας ταύτης γνώμην, προέτει- 
νεν όμως την αναβολήν της συστάσεως της σχολής μέχρις ου κατα
στεί δυνατόν νά εύρεθώσιν έπαρκεΐς πόροι πρός συντήρησιν αυτής.

'Ο.Σύλλογος συ.νέστησεν έπιτροπήν έκ τών κκ. Σπυρ. Λάμπρου, 
’Ιγνατίου Μοσχάκή, Τιμ. Ήλιοπούλου, Γ. Δροσίνη καί Έπ. ’Εμπει
ρικού όπως διασκεφθή περί τής βελτιώσεως τοΰ περιοδικοΰ τοΰ Συλ
λόγου. Ή επιτροπή διά τοΰ κ. Σπυρ. Λάμπρου ύπέβαλεν εκθεσιν 
περιλαμβάνουσαν τούς όρους καθ’ οΰς ήθελε καταστή δυνατή ή βελ—
τίωσις τοΰ περιοδικοΰ, μεταξύ δέ τούτων καί ή άποζημίωσις τών 

. Ό Σύλλογος παρεδέξατο τάς προτάσεις τής επιτροπής
πάσας. Υπολείπεται δέ νΰν ή άπόφασις περί τής έκδόσεως.

Έν τή σχολή τών απόρων παίδων ’Αθηνών ένεγράφησαν μέχρι τέ
λους Νοεμβρίου 804 έν συνόλφ παΐδες, έξ ών ε’ις μέν το α’. τμήμα 
τής α*.  τάξεως 360, καί εις τό β’. 157, εις τήν β’. τάξιν 121, είς 
τήν γ’. 96, εις τήν δ’. 45 και είς τήν ε’. 25. Μέσος όρος φοιτή- 
σεως παίδων ήν τόν μέν Σεπτέμβριον 256, τόν ’Οκτώβριον 263 καί 
τόν Νοέμβριον 310.

Ή κίνησις τοΰ ταμιευτηρίου τής σχολής μέχρτ τέλους Νοεμβρίου 
ήν ή έξής. Παρουσιάσθησαν παΐδες καταθέται 77 καταθέσαντες δρ. 
4213, είς 12 δέ παΐδας άπεδόθησαν δρ. 962, καί τόκος δρ. 9,90 τό
δλον δρ. 971.90.

Μέλος προσφιλές καί άγαπητόν τφ Συλλόγφ έκ τής τάξεως τών 
έπιτίμων, ών ήν καί τό άρχαιότερον ό ΙΙαναγεώτης Λίύτσεζας 
ιατρός άπεβίωσε τόν λήξαντα μήνα. Ή έφορεία τοΰ Συλλόγου παρη- 
κολούθησε τήν κηδείαν αύτοΰ, κατέθηκε δέ καί στέφανον ,έπΐ τοΰ 
νεκροΰ, ό δέ Σύλλογος έψήφισε συνελθών τήν έ'κφρασιν τής λύπης του 
κα'ι τήν αποστολήν πρός τήν οικογένειαν τών συλλυπητηρίων αύτοΰ.

Έψηφίσθησαν τακτικά πάρεδρα μέλη δ αίδέσιμος δον Μιχαήλ 
’Ριβέλλης, καί οί κ.κ. Θεόδ. Βελιανίτης, Μιχ. Θάλης, Γ. Κυπριανός, 
Σπυρ. Σπάθης, Ν. Κιάππε, Β. Νάζος, Κ. Αίσωπος έπίτιμον δ’ ό κ. 
’Ανάργυρος Σιμόπουλος. Μετετέθησαν έκ τής τάξεως τών τακτικών 
παρέδρων εις τήν τάξιν τών τακτικών ένεργών οί κ. κ. Γ. Βενιζέλος, 
I. Βαλαβάνης, Ε. ’Εμπειρικός, I. 'Ραίσης, I. Άλ'εξανδρόπουλος, Κ. 
Βρυζάκης, Α. Κουτζογιάννης, Α. 'Ρωσσέτος, Κ ’Ρότσιλδ, Ν. Μαν- 
τζαβϊνος, Κ. Χατζηπέτρος, Ά. Σ. Κρίνος, Εύ. Καλλιοντζής καί Κ. 
Αίσωπος.


