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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ

Ή οικογένεια Προσαλέ/τη εχει προνο
μιακήν τήν Ιδιοφυίαν τή; τέχνης καί προ 
ένός περίπου αΐώνος είς αύτήν άφοσιοϋνται 
τά μέλη αύτής. Το φαινόμενον τούτο δέν 
εινε μοναδικόν έν Κερκύρα. Και τά μέλη 
έτέρων οικογενειών τάς αύτάς έξεδήλωσαν 
τάσεις καί έν τή τέχνη διεκρίθησαν καί 
κατεστάθησαν δόξαιτής έκθρεψάση; αύτούς 
χώρας. Ό πάππος τοϋ Σπυρίδωνος ΙΙρο- 
σαλέντη ήτο μηχανικό; καί έπί τής Βενε- 
τοκρατίας άκόμη ήσχολήθη είς τήν μετα
φοράν τών ύδάτων έκ τής έξοχή; είς τήν 
πόλιν, ήτις έστερεϊτο τοιούτων. Ό πατήρ 
του πάλιν ήτο ε'ζοχος γλύπτη; καί ζωγρά
φος. Πρόεδρος τής Ίονίου Ακαδημίας τών 
Καλών Τεχνών, είργάσθη άνενδότως μέχρι 
βαθέως γήρατος, ίνα άναπτύζη τό αίσθημα 
τοΰ καλού είς τήν νήσον ταύτην καί γενι- 
κεύση τον έρωτα πρό; τήν τέχνην, έν κοι
νωνία ήτις ύπό τήν έπίδρασιν τής μητρο- 
τροπόλεω; αύτής, ήτο πρόσφορος είς τούτο. 
Τό άγαλμά του ή Ήρώ, ήτις κρατούσα 
φανόν αναμένει είς τήν άκτήν τόν Λέαν
δρον, άπέδειξεν αύτόν γλύπτην πρώτης 
δυνάμεως, καί τό άγαλμα τούτο κοσμεί 
τό Βρεττανικόν μουσεΐον, άλλά παρά τό 
άριστούργημά του τούτο, οί άνοριάντες τών 
αρμοστών Άδαμ. έν Κερκύρα καί δ τοϋ 
Μέτλανδ έν Άργοστολίω, θά μείνωσι πάν
τοτε ού μόνον ώς άνάμνησις τής άγγλική; 
προστασίας, ύφ'ήνή 'Επτάνησος άνέκ- 
τησε τήν πολιτικήν τη; αύτονομίαν, άλλά 
καί ώς έργον τέχνης Έλληνος γλύπτου 
ύπερτέρου τής τε κοινωνίας καί τής έποχής 
εις ήν εζησε καί εδρασεν.

Έν τοιαύτη καλλιτεχνική άτμοσφαίρα 
άνεπτύχθη καί άνετράφη δ Σπυρίδων ΓΙρο- 
σαλέντης. Τά καλλιτεχνικά σπέρματα, 
άτινα ένυπήρχον έν τή ψυχή τού Προσα-

λέντη έβλάστησαν καί άπέδωκαν καρπούς 
ζηλευτούς. Ό Σπυρίδων Ιίροσαλέντης κα
τέφυγε τότε είς τήν Βενετίαν. Ή Σχολή 
τής Βενετίας εύρίσκετο τότε έν δλη τή 
άκμή. Έδίδασκον δ Μολμ.έντη καί δ 
Μπλάς, οί διάσημοι ζωγράφοι, οϊτινες, ά- 
ληθεΐς οπαδοί τής αρχαίας ’Ιταλικής Σχο
λής, μετέδιδον είς τούς μαθητάς αύτών τό 
πνεύμα τής αρχαίας τέχνης, ή; τά αρι
στουργήματα θά έξακολουθοϋν θα.μ.βούντα 
τόν κόσμον, έν δσω είς τήν ψυχήν τού άν- 
θρώπου ύφίσταται τό αίσθημα τού καλού.

Ή 'Ιταλική Σχολή δέν άναγνωρίζει 
τήν νεωτέραν τροπήν τής τέχνης, τήν έ- 
λαφράν είς ήν διακρίνονται οί Γάλλοι, οί 
εν τισι διαφθείραντες τό μεγαλεϊον τής 
τέχνης έκείνης, ήτις άνέδειξε τόν Ραφαήλ 
καί τόν Μιχαήλ Άγγελον. Σήμερον τό 
μόλυσμα είσέδυσε καί έν 'Ιταλία, άλλά 
πρό τριακονταετία; έξηκολούθουν άκόμη αί 
παραδόσεις τής αρχαίας τέχνης καί έν τφ 
πνεύματι ταύτη; έμορφώθη δ ΙΙροσαλέν- 
της. Τό πρώτον ε“ργον αύτοϋ, δ «Έμ
πορος τής Βενετίας», ύπήοξε καί τό αόρι
στον τών ύπ ’ αύτού γραφέντων. Έν αύτώ 
διασώζονται αί άρχαί αί κρατούσαι έν τή 
Σχολή έν ή έδιδάχθη. Ή κεφαλή τού Ε
βραίου τής Βενετίας και ή μορφή τής νεα
ρά; Βενετής, ή διακοινομένη έν τή είκόνι 
ταύτη φέρουσι τόν χαρακτήρα τής τέχνης 
τόν Βερονέζε, δστις είχε πληρώσει τά πα
λάτια καί τούς ναούς τής Βενετίας, καί 
ούτινος ή ε’κφρασι; καί ή δύναμις έν τώ 
χρωματισμό» θά μείνωσιν αιώνια πρότυπα. 
Τήν εικόνα ταύτην ήγόρασεν έν Λονδίνο» 
δ λόρδο; Στούαρτ, καί ή τεχνηκρισία τή; 
Ρώμη; έθεώρησεν ώς έν τών άριστων έρ
γων. άτινα παρήγαγεν ή Σχολή τή; Βε
νετίας.

Ή είκών αΰτη καί αί περί αύτή; κρί
σεις ήνοιξεν αύτώ τάς θύρας τής καλλιτε
χνική; Σχολή; τή; Βενετία; καί δ χθέ; 
μαθητή; έκλήθη νά διδάξη ώς καθηγητή; 
έν αύτή, άλλά ταυτοχρόνω; έκλήθη καί 
παρά τή; 'Ελληνικής κυβερνήσεως, ΐνα 
παράσχη τά; υπηρεσίας αύτού είς τήν 
χώραν, ήτις έκλείσθη διά τής καλλιτεχνί
ας. Ή άθηναϊκή κοινωνία βιβαίω; δέν ήτο 
τότε, καί δέν εινε είσότι, παρασκευασμένη 
διά τήν πλήρη άντίληψιν τής τέχνης,ούδέ 
έπαοκεΐ όπως τιμήση τούς άνδρας, οϊτινες 
άφωσιώθησαν εις τήν καλλιτεχνικήν τής 
κοινωνίας διάπλασιν.Καί σήμερον έτι εύά- 
ριθμοι αισθάνονται τάς άπολαύσεις τάς δ
ποίας γεννά ή θέα μιά; εΐκόνος ή ένός ά- 
γάλματος. Άλλά καί τι ούδεμίαν ένθάρ- 
ρυνσιν εΰρισκεν έκ μέρους τής κοινωνίας, 
έν τούτοι; δέν άπεγοητεύετο, άλλ ’ εΰρι- 
σκεν έν τή θεραπεία τής τέχνης τήν ίκα-
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νοποίησιν ήν κράτος καί κοινωνία δέν πα
ρείχε ν αύτώ.

Άλλ ’ ή κοινωνική αΰτη άδιαφοοία καί 
ή κυβερνητική άβελτηοία επόμενον ήτο νά 
έπιδοάση έπί τού ταλάντου του. Ό χρω- 
στήρ του δέν έκινεϊτο πλέον είς μεγάλα; 
συνθέσεις, περιοριζόμενος μόνον εις προσω
πογραφίας καί απεικόνισε τόσους Αθηναί
ους καί τόσα; Άτθίδας. Τά πλεϊστα τών 
έ,γων τούτων δέ τά ένέπνεε τό άληθές 
καλλιτεχνικόν αίσθημα, διότι αί ύλικαί 
τού βίου άνάγκαι καί ή βάναυσος τή; κοι
νωνίας άντίληψις, βιομηχανικήν μόνον έζή- 
τουν παραγωγήν, ούχ ήττον καί εί; αύτά 
άκόμη, διακρίνει τις τήν άλήθειαν και τήν 
δύναμιν τού χρωστήρος δστις έγραψε τόν 
έβραϊον τής Βενετίας. Έν άλλη χώρα 
ζών, άλλω; άντιλαμβανόμενο; τήν σημα
σίαν τής καλλιτεχνίας ό Προσαλέντης ά- 
νεμφιλέκτως άλλην θά ήκολούθη τροπήν, 
καί δλως διάφορα θά παρήγαγεν έργα, 
θελήσας νά έξυπηρετήση τήν ίδιαν πα
τρίδα, έθυσίασε έν πολλοί; τό έαυτοΰ τά- 
λαντον καί τήν φήμην, ήτις έπί τών πρώ
των βημάτων του άνήρπασε τό όνομά του 
έπί τών πτερύγων αύτής.

Αί εικόνες του δέν εινε δμως τό μό
νον έργον τού ΓΙοοσαλέντη · ή διδα
σκαλία αύτοϋ ή μακρά καί αδιάλειπτος 
έν τώ ππλυτεχνείω αποτελεί κεφάλαιον 
έθνικής εύγνωμοσύνης, ήτις άλλως θά κρι- 
θή, δταν καί έν Έλλάδι θ' άνατείλουν 
ήμέραι άλλαι καί ή τέχνη θά καταστή τό 
πνευματικόν έντρύφημα παντός ανθρώπου 
άληθώς μορφωμένου. Καί παρά τήν διδα
σκαλίαν ταύτην, ή τετράς τών τέκνων 
του διακρινομένων έν τώ καλλιτεχνικό» η
μών κόσμο» συνεχίζει τάς παραδόσεις τής 
οικογένειας,ήτις καί έκ γένους καί έκ πνεύ
ματος άριστοκρατική, ζή μέ τά χρώματα 
καί μέ τά; γραμμάς, άγωνιζομένη ύπέρ 
τή; εύρύνσεως τοϋ αισθήματος τοϋ καλού 
καί τή; άναπλάσεω; κοινωνίας, ήτις έχει 
προπατορικώς τά σπέρματα τής τέχνης έν 
τή ψυχή της καί έν η θ' άναβλαστήση 
αΰτη μίαν ημέραν.

Θεοδοροε Βελλιανιτηε

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Κάτι έγοάφομεν περί πένθους εί; τά 
προηγούμενα χρονικά μας.Φεϋ! είμεθα μάν
τεις κακών. Το φύλλον ημών έκεΐνο εύρί
σκετο ήδη ύπό τά πιεστήρια, δτε διεδόθη 
αστραπιαίο»; άνά τήν πόλιν μας ή άπαί— 
σιος είδησις τοϋ αιφνίδιου θανάτου τοϋ Μη
τροπολίτου Γερμανού. Ήτο τόσον άπροσ-

τική ήτο ήπαρέλασις μυριάδων λαοϋ προσ- ] 
ερχομένων έν κατανύξει ύπό τούς ήχου; τών ί 
πένθιμο»; κοουομένων κωδώνων τώνναώνπρός 
τό φέρετρον,δπως άποδώση τόν ΰστατον φό- 
ρον τιμή; καί άγάπης πρός τόν ποιμενάρχην 
του, πάντες δέ άπό τού Ανώτατου Άρ- 
χοντο;, δστις προσήλθε καί ήσπασθη δα- 
κρυρροών τήν ψυχράν χεϊρα τοϋ ιεράρχου 
μέχρι τού τελευταίου άστοϋ άνωμολόγουν 
τά σπάνια χαρίσματα τοϋ μεταστάντος, 
θεωροϋντε; εθνικήν ζημίαν τήν άπώλειάν 

Ή κηδεία του δέ έν πάση έπισημό- 
..... τελεσθεΐσα τήν παρελθούσαν Κυριακήν 
ύπήρξεν έπιβλητικωτάτη, διά τήν αύθόρ- 
μ.ητον θλίψιν μεθ ’ ή; χιλιάδες λαού συν- 
ώοευσαν μέχρι τής τελευταίας του κατοι
κίας τόν άξιον αύτών ποιμένα.

Δέν γράφομεν άπλοϋν ρητορικόν σχήμα 
καί κοινοτοπίαν βεβαιοϋντες δτι δ άποβι- 
ώσας Μστροπολίτη; καταλείπει κενόν δυσ
αναπλήρωτο·». Ή πανηγυρική έκτϊμησις 
τής έκτάκτου αύτοϋ άξίας δυσχεραίνει τήν 
έκλογήν τοϋ διαδόχου του. Ή κοινή συνεί- 
δησις μνήμων τής καταστάσεως τής 'Εκ
κλησίας πρό τής άναρρήσεως τού άειμ.νή- 
σμου Γερμ.ανού πρόσφατον δ 'έχουσα τό πα
ράδειγμα τής δραστήριου αύτοϋ έργασίας, 
άπαιτεϊ έπιτακτικώς δπως εί; τόν μ.ητρο- 
πολιτικόν τών Αθηνών θρόνον άνέλθη ούχί 
δ τυχών σεβάσμιος κατά τ' άλλα καί πε
παιδευμένο; κληρικός, προσκεκολλημένο; δ
μως έξ ιδιοσυγκρασίας είς τάς έξεις τού 
παρελθόντος, άλλ' άνήρ άνεγνωρισμένης 
άξίας. ικανός νά συνέχιση τό άναμορφωτι- 
κόν έργον τού μεταστάντος. Διά τούτο 
αύτομάτω; τά βλέμματα έστράφησαν πρός 
τόν έν Άθωνι έφησυχάζοντα Ιωακείμ, τόν 
Γ' τόν μεγαλεπήβολον τέως πατριάρχην 
τοϋ Οικουμενικού θρόνου, έτέθησαν δέ ήδη 
είς ένέργειαν οί ίχνεύμονες τών έφημερίδων 
πρός έξακρίβωσιν τής γνώμης τών άρμο- 
δίων. Έκ τών μέχρι τοϋδε δημοσιευθεισών 
συνεντεύξεων έξάγεται δτι ύπάρχουσι κω
λύματα σοβαρά καί δυσυπέρβλητα ώς πρός 
τήν έκπλήρωσιν τού πόθου τών προτεινόν- 
των την ύποψηφιότητα τού ’Ιωακείμ' νο- 
μίζομεν δμω; δτι πρόωρος εΐνε άκόμη ή ά- 
νακίνησι; τού ζητήματος, πρέπει δέ ν ’άφε- 
θή δ σχετικό; καιρό; εί; τήν κοινήν γνώμ.ην 
ΐνα ώρίμω; ύποδείξη αύτή τό πρόσωπο·/ 
τό παρέχον τά κρκτιστα διά τάς παρού
σας περιστάσεις έχέγγυα δπως άναλάβη 
τήν διοίκησιν τής αύτοκεφάλου ορθοδόξου 
έκκλησίας τής ’Ελλάδος.

Δυστυχώ; δ θάνατος δέν ήρκέσθη εις αύ
τό μόνον τό έπιφανές θύμα- ύποβοηθούση; 
καί τής έκτάκτου κακοκαιρίας πλούσιον έ- 
δρεψεν άμητόν κατά τά; ήμέρα; ταύτας, 
καθ' ά; ή θνησιμότη; άνήλθεν είς βαθμόν 
έπίφοβον, έξ εκλεκτών τής κοινωνίας μας 
μελών. Μεταξύ τούτων καταλέγεται καί 
δ τήν έπομένην τής κηδεία; τοϋ Μητροπο
λίτου κηδευθείς γηραιό; ύποστράτηγο; Βλά 
σιος Βαλτινό;, βουλευτής Βάλτου, χοημα- 
ματίσας δίς ύπουργός τών στρατιωτικών 
πολλάκι; βουλευτή; καί πληρεξούσιο; έν 
τή Εθνική Συνελεύσει. Κάτι έλέχθη "ερί 
ύπο'ψηφιότητος τοΰ κ. Τοικούπη διά τήν 
κενωθεϊσαν θέσιν βουλευτοϋ τή; έπαρχίας
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δόκητο; ή είδησις αΰτη, τόσον άσυμβίβα- 
στον μέ τήν πιθανότητα δτι δ ιεράρχη; δ 
ακμαίος τήν ηλικίαν, δ έμπλεο»; σφρίγους 
καί θελήσεως καί μεγαλουργών σχεδίων ή- 
δύνατο νά έκλειψη διά μιας, ώστε δ θά
νατό; του κατ ' άρχάς δέν έπεστεύθη. Δυ
στυχώς ήτο άληθή;. Κεραυνοβόλο; άπο- 
πληζία άφήρεσεν έντός ολίγων ώρών τό ά- 
-όγευμα τής παρελθούσης Πέμπτη; 18 
τρέχοντος τόν Ποιμενάρχην τή; Ελληνι
κής Εκκλησία; καί πένθος βαρύ καί ζο
φερόν έκάλυψε παραχρήμα αύτήν καί τό 
χριστεπώνυμο·/ πλήρωμά της.

Συνέβη κατά τήν τελευτήν τοϋ αοιδί
μου τούτου ιεράρχου φαινόμενου άξιοπαρα- 

Ι'τήοητον, τό δποϊον δ χρονογράφο; οφείλει 
| νά σημείωση καί νά έξάρη. Ό Μητροπο- 
1 λίτη; Γερμανό; ίσω; πολύ δημοτικό; δέν 

ήτο. Άνήρ θελήσεως ισχυρά;, χαρακτήρο; 
εύσταθοϋς καί αποφασιστικού, άναμορφω- 
τή; έκ ζήλου καί πεποιθήσεων,ποθών δια
καώ; ν' άνυψώση τό γόητρο' τή; Εκκλη
σίας, άναλαβών μέ χεϊρα στιβαράν τήν 

Β διοίκησιν καί πατασσων βαρέω; τά; κα
ί ταχρήσεις καϊ τά έκτροπα τά συμ-βαίνοντα 
I πριν επόμενον ήτο νά εΰρη άντίδρασιν εί; 

τό μέγα αύτοϋ μεταρρυθμιστικόν έργον.
Άλλως τε δ χρόνος δν αί βουλαΐ τής 

Προνοίας έπέτρεψαν αύτώ νά κυβερνήση 
τήν Εκκλησίαν ήτο τόσον βραχύς, ώστε 
δέν έπρόφθασε νά πραγματοποιήση πάντα 
τά σχέδια του καί νά καταδείζη φανερούς 
τούς καρπού; τών ύπερανθρώπων προσπα
θειών του. "Οθεν ήκούοντο συνεχώ; οί ύπό- 
χωφοι γογγυσμοί τών δυσηρεστημένων και 
κατά μ.οιραίαν σύμπτωσιν όλίγας ημέρας 
πριν τελευτήση καί κατ’ αύτήν τήν ημέ
ραν τοϋ θανάτου του, έξ άφορμή; άσημάν- 
του έπεισοδίου άτόπως άναχθέντο; είς πε- 
ριωπήν ζητήματος, πικραί έξηνέχθησαν 
μομφαί καί άσεβεϊς έγοαφησαν εί; τόν τύ
πον περί αύτοϋ εκφράσεις, αϊτινες άν δέν 
σενετέλεσαν είς τό πρόωρον τέλος του, ώς 
έλέχθη, δέν καθήδυναν δμω; βεβαίως τάς 
τελευταίας του στιγμάς. Άλλ’ εύθύς ώς 
έγνώσθη δ θάνατό; του, έπεβλήθη έν τή 
κοινή συνειδήσει ή άναγνώρισι; τή; έκτά- 
κτου άξια; του καί άνεμε τρήθη τό μέγεθος 
τή; άπωλείας του. Ό τύπος πρώτος έν έ- 
παινετή δμοφωνία ΐξήρε τάς άρετά; του καί 
κατέδειξε πόσον ωφέλιμον ύπήρξε τό έργον 
του έν τόσω βραχεί σχέτικώς χρόνω καί δ 
λαός συνησθάνθη πόσον μέγας άληθώς ήτο 
δ ίεάρχης, δστις έν διαστήματι έξαετίας 
μόλις ήδυνήθη νά έμπνεύση είς τόν κλήρον 
πειθαρχία/, καί άφοσίωσιν είς τό καθήκον, 
νά άνεγείρη περικαλλές καί σεμνόν κτίριο·/ 
διά τήν Μητρόπολιν τών Αθηνών, νά ί- 

. δρύση ταμείο·/ ιερατικόν, νά ΐδρύση σχολήν 
ιερατικήν, νά μεριμνά έν ταύτώ περί έκ- 
παιδεύσεω; ύποτρόφων ίδίαι; δαπάναις καί 
νά διανοήται τήν πραγματοποίησιν πλεί- 
στων άλλων λυσιτελών σχεδίων, έν οίς και 
τό πρακτι'/.ώτατον καί λυσιτελέστατον περί 
άνεγέρσεω; λαϊκού εστιατορίου. Καί ή λύ
πη τότε έξεδηλώθη πάνδημος, ειλικρινής 
καί άπροσποίητος, καί ήρζαντο τό προσκύ
νημα εί; τόν ναόν,δπου έζετέθη έπί τριήμε
ρον τό σκήνος τού μεταστάντος. Συγκινη-

του. 
ττ,τι

Βάλτου' άλλά τά έπιπροσθούντα τυπικά 
έμ.πόδια δέν έπιτρέπουσι τήν τοιαύτην έκ 
πλήρωσιν τής έπιθυμΐα; τών φίλων τοϋ εΐ- 
ρημένου πολιτικού άνδρός, οϊτινες, ώ; φαί
νεται, παρητήθησαν τής ιδέας ταύτη; καί 
ή φήμη ενωρίς κατεσιγάσθη.

ΤΙ βουλή έπελήφθη τών έργασιών 
κατά τήν εβδομάδα ταύτην έκλέξασα 
πρόεδρον αύτή; τόν 
κ. Ζαίμην, |

της 
ώς 

όν βουλευτήν Καλαβρύ- 
μετά πολλής δεζιότητο; καί 

αξιοπρέπειας διευθύναντα τάς συνεδριάσεις 
τη; καί κατά τήν πρώτην σύνοδον. Έκ 
τή; γενομένη; ψηφοφορία; κατεδείχθη δτι 
παραμένει κραταιά ή κυβερνητική πλειο
νοψηφία, οΰτω δέ προσδοκάται απρόσκοπτος 
ή έξακολούθησις τών σπουδαίων εργασιών 
τού σώματος, τροποποιουμένου μάλιστα 
πρός τούτο, κατά τήν ύπόσχεσιν τού νέου 
προέδρου, καί τοϋ Κανονισμού, δστις ,δμο · 
λουγουμένως δεϊται μεταρρυθμίσεων, οιά 
τήν εύουθμοτέραν διεξαγωγήν τών συζη
τήσεων.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Εί; τό παρόν φύλλον δημ.οσιεύομεν τήν 
προσωπογραφίαν τού πρό τινο; χρόνου ά- 
ποβιώσαντος ζωγράφου Σπυρίδωνος Προσα- 
λέντου, ένός τών δοκιμωτάτών 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών, περί ού έν έκτάσει γράφει 
δ ήμέτερος συνεργάτης κ. Θ. Βελλιανίτης. 
Έν τή πρώτη δέ σελίδι παρατίθεμεν άν- 
άντίγραφον τή; ωραίας αύτού εΐκόνος δ 
«Έμπορος τής Βενετία;» κατά ζιγκογρα- 

φίαν τού κ. Γρούομαν.
Μή δυνηθέντες ν’ άνεύρωμεν έγκαίρω; 

καλλιτεχνικήν φωτογραφίαν τοϋ άοιδίμου 
μητροπολίτου Γερμανού, άναβάλλομεν έξ 
άνάγκης τήν δημ.οσίευσιν τής εΐκόνος του 
είς τό προσεχές φύλλον, δτε πιθανώς θέλο- 
μεν δημοσιεύσει καί λαμ.ποάν εικόνα τής 
κηδείας του, γενησομένην έπί τή βάσει 
φωτογραφίας ληφθείσης παρ ’ ερασιτέχνου, 
καθ ’ ήν στιγμήν διήρχετο ή πομ.πή έκ τής 
πλατείας τοϋ Συντάγματος. Έν τοσούτω 
δέ δημοσιεύομε·/ τήν εικόνα τοϋ Πατριάρ- 
χου 'Ιωακείμ, τού Γ' , περί τή; ύποψηφιό- 
τητος τού δποίου έγένετο κατ ’ αύτάς το- 

σοϋτος λόγο;.
Τέλος δημοσιεύομε·/ τήν εικόνα τοϋ γνω

στού λογίου καί ήμετέρου συνεργάτου κ. 
Γρηγορίου Ξενοπούλου, ούτινος τό ώραϊον 
δράμα «δ Τρίτο;» άρχόμεθα άπό σήμερον 

δημοσιεύοντε;



Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Χειμώνας εινε και γυμνά 
τά δένδρα στέκουν και θλιμμένα, 
άχ ' Οέν’ άνοίξουνε ξανα 
fl θέ νά μείνουν μαραμμένα ;

-*·
Χιόνια σκεπάζουνε τή γή, 
ό Ήλιος βάλθηκε νά σβύσιι. 
τόσο πολύ, όπου άργεϊ, 
"Ανοιξη πειά δέ θά γυρίση.

■*
Ιίαϊ μέ τή σκέψη τους αύτή 
τά δέντρα παν νά ξεραθούνε, 
νά ζοϋν δέ θέλουνε, γιατί 
"Ανοιξη πειά δέν καρτερούνε

-*·
Κ' ή "Ανοιξη, όπου γνρνρ 
καί λίγ’ άκόμη θέ ν’ άργήση. 
θέλει 'ότά δένδρα τά γυμνά 
τόν έρχομό τους νά μηνύάι,ι,

-*·
Κι’ άμέσως τήν Αμυγδαλιά 
μέ άνθη κάτασπρα φορτώνει 
καί τήν μηνά χωρίς λαλιά 
αύτή. τό πρώτο χελιδόνι

Κάθε κλαρί, πριν ξεραθμ. 
βλέπεις τόν περισσόν άνθό της 
καί λέγ’ ή "Ανοιξη θάρθή 
κι' άς καρτερώ τόν έρχομό της.

ΙΟΛΝΝΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΪΗΛΚΟΣ
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Δεάδειιόνα

Εις μίαν άπό τάς τελευταίας έκθίσεις 
τής ζωγραφικής εν Ρώμη έξετέθη έξοχος 
πίναξ τοΰ ζωγράφου Περάντζελη, άγορα- 
σθείς ήδη ύπό της Ιταλικής κυβερνήσει»; 
όπως κόσμηση τό μουσεΐον τη; Ρώμη;.Είς 
τόν πίνακα τούτον παριστάνεται δ’Οθέλος, 
δ μαύρο; τής Βενετία; στρατηγός εί; τήν 
οικίαν τού γερουσιαστοϋ Βραβχντίου, διη
γούμενος τάς περιπετείας τή; ζωή; του,ζω
ής πλήρους δράσεως καί κινδύνων, ζωή; 
τυχοδιωκτική; κατά τήν καλήν τή; λέξεω; 
σημασίαν. Ό άγαθός γερουσιαστή; κλινών 
τήν κεφαλήν του ύπό τό βάρος τών έ
τών, ακούει τήν διήγησιν μέ αδιαφορί
αν καταφανή, οΐ γύρω του δέ νεαροί Βένε
τοι εύπατρίδαι, κομψοί όλοι καί επιδεικτι
κοί, άκροώνται μέ κρυφόν θαυμασμόν άλλά 
καί μόλις ύποκρυπτομένην ζηλοτυπίαν τήν 
πλήρη ειλικρινούς εγωισμού, άφήγησιν τών 
κινδύνων τού; οποίου; έπέρχσεν δ μαύρο; 
τής Δημοκρατίας στρατηγός. Καί μέσχ 
είς τά; ποικίλας αύτάς μορφάς, τά; πολε
μικά; όψεις τών Βε-ετών ηρώων καί τά 

θηλυπρεπή πρόσωπα τών νεαρών εύπατρι 
δών διαγράφεται ώ; άντίθεσις ζωντανή ή 
<άγνή Δεσδεμόνα» ή περικαλλής τού γε- 
ρουσιαστού κόρη άφοσιωμένη είς τήν περι- 
πετιώδη άφήγησιν,παρακολουθούσα μέ τού; 
οφθαλμούς δακρυσμένου; τόν μαύρον στρα
τιώτην εί; τάς άχανεΐς έρημους, καί τά 
σκοτεινά σπήλαια, εί; τάς άξενου; χώρας 
τάς όποιας διετρεξε, πζλαίοντζ πρός τήν 
μανίαν τή; θαλάσσης καί τά; καταφοράς 
τών στοιχείων, έν μέσω “ών άνθρωπωφά- 
γων τής ’Αφρικής καί τών άγριων οΐ- 
τιιε; έχουν τήν κεφαλήν κάτω άπό τούς 
ώμους.

Είς τήν πολυπαθή ιστορίαν τού Όθέλου, 
ή Δεσδεμόνα ή τρυφερά κοράσι;,τήν δποίαν 
δε’ρωςένδυναμώ-.ει αργότερα τόσον ώστε καί 
είς τήν πατρικήν άκόμη όργήν νά μή ύπο- 
κύψη, δέν φαίνεται νά έθαυμαζε μόνον τόν 
γενναίο* καί φιλοκίνδυνον άνορα τού δποίου 
όμοιου; περιέκλειε καί άλλους ή οικία, τού 
Βενετού γερουσιαστού. άλλ “ιδίως τόν «ξέ- 
νον» τόν άνθρωπον τόν όποιον περιβάλλει 
το μυστήριον τού άγνώστου, το πρόσωπον 
τού δποίου τό παρελθόν κανονίζεται έκ τή; 
Ιδίας του δμολογία; καί τού δποίου ή κατα
γωγή, ή μέχρι τή; στιγμή; αύτή; ζωή, 
χάνεται εί; τό άγνωστον καί εί; τό άνεξέ- 
λεγκτον. Όλοι έκεϊνοι οί γενναίοι εύπατρί- 
δαι οΐτινες μετά πόθου έπεζήτουν τήν προ
τίμησή τή; ώραία; Βενετής,ήσαν γνωστοί 
καί εί; αύτήν καί εί; τόν οίκον της, οί νεχ- 
νίαι δέ οί όποιοι τήν περιεστοίχιζον, έπαι- 
ζον άκόμη ώς χθές μζζή της τά άθώα παι
γνίδια τή; παιδική; ηλικίας.Μόνον δ τρα
χύς μαύρος, δ πολυπαθή; στρατώτης, ά- 
ποιπάται άπό τόν δμοιόμορφον αύτόν πί
νακα καί διαγράφει μέ τά έντονα καί ά
ξεστα χαρακτηριστικά του τόν έλκυστικώ- 
τερον διά τήν γυναικείαν ματαιότητα τύ
πον, τό άγνωστον. Κανείς άκόμη δέν ήμ- 
πορούσε νά είξεύρη άκριβώς πόθεν δ μαύρος 
ήρχετο, εί; τά; χώρας δέ εις τά; όποιας έ- 
ξετύλισσε τά θαυμαστά συυ.βάντχ τή; 
ζωής του μόνον γυναικεία φαντασία διψώ- 
σζ τό άγνωστον, το "άσύλληπτον, τό θαυ
μαστόν ήδύνατο νά τόν άκολουθήση.

Διά τού τρόπου τούτου ήμπορεϊ νά 
έςηγηθή φυσικώς τό αίφνίοιον πάθος τό 
όποιον ένέπνευσεν εί; τά στήθη τής κόρα.- 
σίδος δ ξένος. Εί; τά ώτά της δέν έφθανζν 
διά πρώτην φοράν θζυμασταί πολεμικαί 
ίστορίαι, καί δ οίκος δέ τού πατρό; τη;, 
ιστορικόν μουσεΐον αναμνήσεων, αιώνων 
δοξασμένων, άντήχει βεβαίων καθ ' έκά- 
στην άπό τά πολεμικά κατορθώματα τών 
άνδρών τής άνθούσης δημοκρατία.;, ήρκει 
δέ νά ρίψη τό βλέμμα μόνον ή Δεσδεμό 
να, διά ν’ άνακαλύψη είς το πλήθος τών 
έπιλέκτων φίλων τού πατρό: της τόν ή- 
ρωα τού δποίου ήδύνατο νά γίνη ζηλευτή 
σύντροφος- έξ άλλου νέοι περικαλλείς έσύ- 
χναζον είς τό μέγαρον τού Βραβαντίου καί 
ή Βενετία τής έποχή; έκείνης, περιέκλειεν 
ώς ολαι αί μιγαλουπόλεις είς τού; χρόνου; 
τής άκμής καί τή; δόξης των τού; τελειο- 
τέρου; τύπου; τή; τε άνδρικής καί τή; γυ-
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ναικεία.ς καλλονής. Άντιθέτως όμως πρός 
αύτόν τόν κόσμον δλόκληρον, δ Όθέλλος, 
όσον καί άν κατόπιν έζήτησε νά τόν έξω— 
ραίση ή παραδοσις, ήτο πάντοτε δ τραχύς 
καί άσχημος μαύρος, τόν δποΐον «ή Δε
σδεμόνα θά έφοβεΐτο ζαί ν' άτενίση α
πλώς», όπως λέγει δ πατήρ τη; δ Βρα- 
βάντιος, γενναίος στρατιώτης άλλ ’ άγριος 
τήν μορφήν, άντίθεσις ζωηρά πρός τους δ- 
μοτίμους του καί τούς εύπατρίδας, μέ τό 
χτυπητόν του καφτάνι καί τού; μεγάλους 
χρυσού; κρίκους, οί όποιοι κατά τό σύστη
μα τών μαύρων έκρέμαντο άπό τά ώτα 
του.Διά τούτο δικαίως άπορεΐ καί δ Βρα- 
βαντιος πώς ή κόρη του ήδύνατο ν' άγα- 
πήση τον άγριάνθρωπον αυτόν άποδίδων 
τον έρωτά της εί; μαγικά φίλτρα τά ό
ποια ούτος μετεχειρϊσθη.

Καί πραγμζτιζώ; μαγικόν φίλτρον ύ- 
πήρξε διά τήν νεαράν πολίτιδα τής Δη
μοκρατίας ή αινιγματώδης ζωή τού άγνώ
στου έκείνου ξένου,δ όποιο; ξεκινήσας άπό 
τή; ’Ανατολής τά βάθη μέ τηνάνδρείαν του 
μόνον καί το μυστήριον τή; προτιμήσεως 
τών ξένων πζντοτε άπό τού; εντοπίους, 
κζτώρθωσε νά κατακτήση τό ΰψιστον έν 
Βενετία) άξίωμα καί νά καταπζτήση ύπό 
τούς πόδας του γεννεάς ολας πολεμικών 
κατωρθωμάτων καί παλαικς εύγενείας. 
Εί; τό κατακόρυφον τής δόξης του, θαυ- 
μζζόμενος άπό τόν πολύν κόσμον, ύποβλε- 
πόμενος άπο τούς συναδέλφους του,λατρευ
τός είς τους κατωτέρους του, πρός τού; δ
ποίου; καί άγαθό; καί δίκαιος ήτο. παρου- 
σιάσθη μίαν ημέραν είς τήν Δεσδεμόναν, 
παρά τή όποια βεβαίως είχε προηγηθή ή 
θαυμαστή φήμη του. Καί δ μυστηριώδης 
ξένο; έξετδπισε καί εί; τήν ζζρδίαν τής 
νεζνιοο: όπως καί είς το σταδιόν του έν τή 
πολιτεία κάθε άλλην άντίορασιν καί μέ 
την αΐγλην τού άγνώστου καί τού θαυμα
στού ένεθρονίσθη έκεΐ όπου δ Βραβάντιος 
έθεώρει τερατώδη τήν παρουσίαν του."Αλ
λως τε'δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν ότι 
ή ακαταμάχητος αΰτη έπίδρασις τού ά
γνώστου καί τού μυστηριώδους, ή έπίορα- 
σι: τοϋ «ξένου» είς τήν καρδίζν τή; γυναι- 
κο; οεν παρουσιάζεται 'ια πρωτην φοράν 
διά τοΰ έργου τού Σαίξπηρ. Ό ξένος Ί- 
ασων κατώρθωσε νά έλκύοα) πρό; εαυτόν 
τόν έρωτα τής Μήδειας, διά τού μυστη
ρίου το δποΐον περιέβαλεν αύτόν πρό τών 
όμμάτων τής κόρη; τού βασιλέω; τής Κολ- 
χίδος. άνάλογον δέ παράδειγμα περιέχει 
καί ή ιστορία τή; Ρεβέκκα; καί δ μ.ύθο; 
τής Νζυσικζ; τού Όδυσσέως. Τοιουτο
τρόπως διά μέσου τών αιώνων ή ιστορία 
καί ή φιλολογία παρέλαβον καί διεφύλα- 
ξαν μέχρι; ήμών τήν άκαταμάχητον έπϊ- 
δρασιν έπί τή; ψυχή; τή; γυναικός τού ά
γνώστου, τού νέου, τού άπροόπτου, τού 
άοοίστου.Όπω; παρατηρεί δ Vanzaechi

Άλλ' έν τώ έργω τού Σαίξπηρ, άν καί

ΙΩΑΚΕΙΜ 0 Γ
Πρφην Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

αύτόν, δ άγριος δ λανθάνων εί; τόν εύγενή 
στρατηγόν έξεγείρεται καί πολλάκις δ σύ
ζυγος φέρεται είς τήν νεαράν του σύντρο
φον μετά πρωτοφανούς άγριότητος, καί βζ- 
ναύσου τραχΰτητος, πρό τής όποιας ή κόρη 
τού Βενετού Γερουσιαστού δέν έξεγείρεται 
ύπερήφανος, άλλά κλίνει ταπεινή καί έ— 
οωτά : «Μά τί έκαμα ώστε νά γίνω ά- 
ξίζ τοιαύτης συμπεριφορά: καί νά μέ ύπο- 
πτεύεται διά τόσον μεγάλον έγκλημα ;» 
Καί ή παθητική αύτή ύπακ:ή τής γλυ
κείας Βενετής είς τόν άγριον Αφρικανόν, 
έξαίρει περισσότερον άκόμη τήν ήρωίδα τού 
δράματος, τό τελειότερον άναμφισβητήτως 
γυναικείου πλάσμα τής δαιμόνιας φαντα
σίας τού Άγγλου ποιητού. Ή Ίουλιέττα 
άγαπφ περιπαθώς τόν άνθρωπον, όστις τή 
ώρκίσθη αίωνίαν αγάπην καί αποθνήσκει 
δι ’ εκείνον, όστις ήδη άπέθανε δι ’ αύτήν, 
ή δέ Όφηλία λατρεύει τόν άγαπητόν πρίγ- 
κηπα,πρός τόν όποιον τήν ελκύει καί τό αί
σθημα τής συμ.παθείας, τό όποιον κέκτην- 
ται οί άναξιοπαθούντες. Ή Δεσδεμόνα όμως 
λατρεύει μέ δλην τήν δύναμιν τού πρώτου 
πάθους τόν άνθρωπον, οστις παραφέρεται 
είς κτηνώδη όργήν, όταν δέ κατά πρόσω
πον τής άβράς γυναικό;, τής ύψηλής άρι- 
στοκράτιδος, ρίπτει τήν αΐσχράν λέξιν μέ 
τήν δποίαν χαρακτηρίζει τό ύποθετικόν 
της έγκλημα, έκείνη κλαίει μόνη σιωπηλή 
καί καταπίνει τήν ΰβριν μετά δάκρυα της.
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φανερά δικαιολογημένη φαίνεται ή προτί- 
μησις τής Δεσδεμόνα; προς τόν Όθέλλον, 
διά τού θελγήτρου τού άγνώστου και τού 
καινοφανούς, ϊσω: θ' άπέμενεν άργότερα 
αδικαιολόγητος ή θέρμη άγάπη διά τή; ό
ποια; περιέβαλλεν ή Βενετή τόν σύζυγόν 
της καί ή παθητική έκείνη άφοσίωσις ή ό
ποια τήν προπαρεσκεύασεν εις τήν ύπεράν- 
θρωπον γαλήνην μεθ ' ής ύπέστη τόν θά
νατον άπό τάς χεϊρας τού άνθρώπου θν έ- 
λάτρευεν. Όταν ή πρώτη τού πάθους τη; 
δρμή παρήλθε καί ή γυναικεία της περιέρ
γεια ίκανοποιήθη, δ έρως ήδύνατο νά ψυ- 
χρανθή καί τό ένστικτον τή; ζωής νά 
έγερθή άγριον, οτε είδε τόν μαύρον νά τής 
άπαγέλλη τήν καταδίκην της. Άλλ' έν 
τώ μεταξύ καί άλλα περιστατικά ήδύ— 
ναντο κάπως νά ψυχράνωσι τό διάθερμον 
πάθος τής Βενετής’ δ μαύρος Οσον καί άν 
περιεβλήθη τήν Βενετικήν στολήν καί έ- 
λειάνθη έκ τής κοινωνικής άνα.στροφής ά- 
πέμεινεν όμως πάντοτε δ δρμητικός καί 
τραχύς τυχοδιώκτης, δ διελθών διά πυρός 
zat σιδήρου καί ύποστάς καί τών άνθρώ- 

ί πων καί τής φύσεως τήν καταφοράν. Είς 
τάς θαυμασίας σκηνάς τή; ζηλοτυπίας, ό
ταν σιγά σιγά τό άγριον αίσθημα εισ
δύει είς τήν ψυχήν του, όταν καταβαλλη- 
ται άπό τήν άναμέτρησιν τών φυσικών 
του μειονεκτημάτων άπέναντι τού άγγελι- 
*ού πλάσματος, τό δποΐον ένεπιστεύθη είς

*
• ♦

Καί όλη αύτή ή διαγραφή τών δύω 
χαρακτήρων ή ύπό έποψιν σκηνικήν απο
τελούσα τό άθάνατον άριστούργημα, δια
γράφει καί ύπό έποψιν αισθητικήν -ό βα
θύτερου μελέτημα τής άνθρωπίνη; ψυχής. 
Τόν ε”ρωτα έκείνου τόυ όποιον προύκάλεσε 
τό ξένον καί τό άγνωστον δεετήρησεν έ
πειτα τό τραχύ καί τό άγριον. Ή Δεσδε- 
μόνζ ή όποια ύπο τον τρυφερόν της ερα
στήν διέκρινε τόν άγριον σύζυγον, τόν άν
θρωπον τόν πζλαίσαντα πρός τά θηρία 
καί άντιμετωπισαν τα τούς άνθρωποφάγους, 
προσεκολλήθη πρός αύτόν μέ τήν άφοσίωσιν 
έκείνην,ή όποια διακρίνει τούς συνδυασμού; 
τού είδους τούτου, άποτελουμένους άπό 
άβοά γυναικεία πλάσματα καί τραχείς άν- 
δο'.κού; χαρακτήρας. Ό Σαίξπηρ ει: τό 
έργον του άν έδειξε τήν τραγικωτέραν ει
κόνα τού φοβερωτέρου διά τόν άνθρωπον 
πάθους, ανέπτυξε συγχρόνως και μίαν με- 
γάλην ψυχολογικήν άλήθειαν, στηριζομέ- 
νην έπί τού φυσικού νόμου τής ύπεροχής 
τού άρρενο; έπί τής γυναικός.

Σήμερον οτε δ πολλαπλασιασμός τών 
μέσων τής συγκοινωνίας έπλησίασε τάς 
χώρας πρός άλλήλας καί άνέμιξε τά έθνη
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καί ήρχισε νά συγχωνεύη τάς φυλάς, δ 
ξένο; ήρχισεν άποβαλλων τό μυστήριον, 
τό δποΐον τόν περιέβαλλεν άλλοτε, πολύ 
όλίγον δέ [Λερός τής γυναικείας περιέρ
γειας Οά ήδύνατο νά έξεγείρη δ άγνωστος 
καί πρωτοφανής είς τόν τόπον άνθρωπος. 
Αί έρημοι σήμερον κατήντησαν κέντρα 
σχεδόν, καί τά άγρια θηρία παλαίουν ά- 
κινούνω; μέ τούς ύπηρέτας τών θηριοτρο
φείων, καί οί άνΟρωποφαγοι {'ημερώνον
ται όλίγον κατ' όλίγον καί οί άνθρωποι 
μέ τήν κεφαλήν κατωτέρω τών ώμων έξη- 
κριβώθη οτι δέν ύπάρχουν, αί δέ γυναίκες 
ταζειδεύουν όπως καί οί άνδρες καί άνα- 
γινώσκουν ίσως πλειοτέρας περιγραφάς. 
Έζ άλλου δέ δ πολιτισμός εξημέρωσε τούς 
ανθρώπους καί δ σύζυγος δέν διατηρεί ίσως 
είς τά βάθη τής ψυχής του τό ποσόν τής 
άγρ'-ότητος μέ τό δποΐον συνόδευε τόν έ
ρωτά του, δ μαύρος τή; Βενετία; στρα
τηγός.

Τοιουτοτρόπως δ έρως τής Δεσδεμόνας, 
οσον φυσικόν καί άν τόν παρέστησεν δ ποι
ητής, ήμπορεϊ νά είπη τις οτι βαίνει όλί
γον κατ ' όλίγον νά καταστή κάτι ξένον 
διά τού; χρόνου; μας, θαυμάσιου όμως 
πάντοτε άναμέτρημα τού ανεξερεύνητου 
βάθους τής ανθρώπινης ψυχής.

Γ. Β. Τςοκοποτλοε

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ*

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΙΣΜΑΛΩΤ02

Ειχον λάβει τήν άπόφασίν μου, έννοή- 
σας δί τούτο δ συνταγματάρχη; ύπεχώρη- 
ρησε. Μοί ένεχείρησε σήμείωμα έζ ολίγων 
λέξεων,διά τού δποίου μοί έπέτρεπε νά κα
ταταχθώ είς τό σώμά του,άποφεύγων ου- 
τω τάς τής ύπηρεσίας διατυπώσεις, μεθ' 
δ μέ άπέπεμψε. Μετά τινας ήμερα; εύρι— 
σκόμην it; Παρισιού; όπου κατετάχθην καί 
ένεδύθην. Ή εργασία αΰτη μέ {χρονοτρί
βησε περισσότερον ή όσον έπρεπεν. Οΰδε— 
μία μεταβολή ειχεν έπέλθει δπω; κατα
στήσω τήν όιά τά σώματα κατάταξιν τα- 
χυτέραν καί εύκολωτέραν. Εί; ούδένα τών 
παρισινών ραπτών άνετέθη ή κατασκευ- 
τών στολών τών ζουάβων. Ό ράπτη; τού 
δημοσίου,δ κατασκευάζω·? τά ενδύματα τού 
σώματος τούτου, διέμενεν έν Μοσταγανέμ, 
ήτοι έν ’Αλγερία, Έπί τέλους κατενική- 
θησαν πάσαι αί δυσκολίαι καί τήν 28 Αΰ- 
γούστου περιβληθείς τήν στολήν μου καί 
λαβών τό φύλλον πορείας μου άνεχώρησα 
διά τό τρίτον σύνταγμα τών ζουάβων. Τό 
είσιτήριόν μου ήτο έκ Παρισίων εί; Ρετέλ, 
άλλ ’ έξησφαλισμένον μόνον μέχρι Ρη- 
μών. Δέν ειχον οΰτε όπλον οΰτε φυσίγνια 
Ή αποσκευή μου άπετελεΐτο έκ δύο φλα- 
νελλών,τριών ή τεσσάρων ζευγών περιπο
δίων καί τινων ρινομάκτρων. Τά χρήματά 
μου εκρυπτον έντό; τού ζωστήοο; μου, εί; 
τον δποΐον έάν έκαμε τις ερευνάν.θά εΰρι- 
σκεν ικανά χρυσά νομίσματα.

Είς τον σταθμόν τών Ρημών, ένθα οέν

1. Ίίι προηγούμινον φυλίάθιον. 

άνεμένετο άκόμη δ βασιλεύ; Γουλιέλμος, 
άπαντε; οί συνταζειδιώταί μου κατήλθον. 
'Αξιωματικό; τού πυροβολικού,δστις έφαί

νετο οτι είχε διατρέξει πεζή διά μέσου τής 
έξοχης εκατόν λεύγας , ε’ισήλθεν έντός 
τής άμαξης έξήπλωσε τούς πλήρεις πηλού 
πόοας του έπί τών προσκεφαλαίων,άνεστε- 
ναξεν,έστρεψεν έπί τή; έτέρα; πλευράς καί 
ήρχισε ρογχαλίζων. Τήν δευτέραν πρωινήν 
ώραν, δ συρμό; έσταθη εί; Ρετέλ. Ήδη 
έπρόκειτο νά άνεύρω τό τρίτον σύνταγμα 
τών ζουάβων "Έβρεχε πολύ, ή δέ πόλι; 
εύρίσκετο άκόμη ύπό τήν ταραχήν έπισκ- 
ψεω; γενομένη; τήν προτεραίαν. Τέσ- 
σαρε; ούλάνοι ειχον κυριεύσει τό Ρετέλι 
άλλ ' έπειδή ήσαν ολίγοι δπω; φυλάξωσι 
τήν πρωτεύουσαν τής έπαρχία; ταύτης, 
άνεχώρησαν ώς ήλθον, βραδέως, μέ βήμα. 
Ένώ συνεζήτουν περί τής πιθανή; έπανό- 

δου τών τεσσάρων ούλάνων μετά τή; ξενο
δόχου μου, ήτι; μοί παραχώρησε δωμάτιον 
καί κλίνην, εμαθον οτι τό σύνταγμά μου 
ειχεν άναχωοήσει πρό τριών ημερών. Πάν- 
τε; ήγνόουν πού κατηυθύνετο. Ειχον άνάγ
κην πληροροριών καί όπλου. Οΰτε όπλον 
ήδυνήθην νά λάβω,άλλ ’ οΰτε πληροφορία;. 
Βεβαιωθείς οτι δ σιδηρόδρομος δέν έλει 
τούργει καί άποφασισμένος νά συναντήσω 
τό σύνταγμά μου, ένοικίασα άμαξαν τή; 
όποια; δ κύριο; άνέλαβε νά μέ μεταφέρη 
είς Μεζιέρ.

Μόλις εϊχομεν διανύσει ήμισυ χιλιόμε- 
τρον έπί τής δδού τής άγούσης είς Μεζιέρ, 
συνηντήσαμεν χωρικούς βαδίζοντας περιλύ- 
πους. Τινές τούτων έ’σπευδον, στρέφοντε; 
συχνά προ; τά οπίσω. Έφ ’ οσον έπροχω- 
ρούμεν, δ άριθμός τούτων ηΰξανε. Μετ’ 
όλίγον ή δδό; άπεφράσσετο ύπό Αγροτών δ 
δηγούντων τά κτήνη των, φευγόντων έν 
συνοδεία άμαξίων, έφ ’ ών ειχον φορτώσει 
τά σκεύη των, τροφάς καί τά πολυτιμό
τερα τών έπίπλων των. Αί γυναίκες καί 
τά παιδία καθήμεναι έπί ξηρού χόρτου 
έδάκρυον, έκλαιον. Τότε ένεθυμήθην τά 
άσματα διά τών δποίων ύπεδέχθησαν τήν 
κήρυζιν τού πελέμου, τόν νευρικόν ένθου- 
σιασμόν τών Παρισίων, τόν πυρετόν όστις 
κατέλαβε πάντα; κατά τά; πρώτα; έκεί- 
να; ημέρας. Δέν εύρισκόμην πλέον εί; το 
Μελόδραμα, άλλ ’ έν τώ μέσω τής έξοχή; 
τήν δποίαν οί κάτοικοι έγκατέλειπον. Ή 
καταστροφή καί τό πύρ τούς έσάρωνεν ώ; 
άγέλην. Εί; τών φυγάδων τούτων, τον ό
ποιον ήρώτησα κατά τήν διάβασίν του, 
μοί είπεν ότι οί Πρώσσοι εφθανον πολυά
ριθμοι, ότι διέκοψαν τήν μεταξύ Ρετέλ 
καί Μεζιέρ δδόν μέ συνεβούλευσε δέ νά 
έπιστρέψω, δπόθεν ήρχόμην. Άφού μοί έ- 
δωκε τάς πληροφορία; ταύτας έξηκολού- 
θτ,σε τον δρόμον του.

Υπόκωφοι καί μεμακρυσμένοι κρότ 
βιβαίουν εύγλωττότερον τού; λόγου: 
χωρικού· δ ήχο;
Βουζιέρ. Τον κρότον τούτον 
μόνον έν Παρισίοις κατά τά; 
λετάς. Ή σιγή τών άγρών 
κτος φυγή τόσου κόσμ.υ 
φοβερώτερον ρΐγ:
Βραδύτερον έζοικειώθην μέ τόν ήχον 
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.ε έ- 
ότερον τοΰ; λόγου; τού 
ού πυροβόλου ήρχετο έκ 

ειχον άκούσει 
έπισήμου; τε- 
καί ή άτα- 

καθίστα τούτον 
οιίτρεχε τό σώμά μου. 

ού-

το·<. ’Αγροτική έπαυλις έκαίετο εί; τά 
πέριξ· έάν δέ όλίγον ύψούτό τις έπί τών 
ποοών, θά ε’βλεπεν όπισθεν τών φρακτών 
Γάλλου; καί Πρώσσοους προσκόπου; Αν
ταλλάσσοντας πυροβολισμούς.

Τήν εκτην εσπερινήν ώραν ή άμαξα έ- 
φθασε πρό τών πυλών τής Μεζιέρ. Μόλις 
είσήλθον, ή πρώτη φροντίς μου ύπήιζε νά 
μεταβώ εί; τό μέρος, ένθα θά ελάμβανον 
οπλον καί πληροφορία: περί τοϋ τρίτου 
συντάγματος τών ζουάβων ή ταραχή ό
μως καί ή άταζια ήν είδον έν Ρετέλ {βα
σίλευε καί έν Μεζιέρ- άπετάθην εί; υπάλ
ληλόν τινα, τόν δποΐον μετά δυσκολίας έ- 
πλησίασα, άλλ’ ούτος μέ έβεβαίωσε μεθ’ 
ορκου, ότι ούδεί; ήδύνατο νά μέ πληροφο
ρήσει πού {στρατοπέδευε τό σύνταγμά 
μου. Μοί άπέμενε τό ζήτημα τού όπλου 
μου. Ή έπιμονή μου κατέπληξε τόν υ
πάλληλον τούτον. — 'Εννοώ, μοί είπε μέ 
μειλίχιον τρόπον, τήν σπουδήν σας δπω; 
ύπηρετήσητε τήν πατρίδα, διά τούτο σά; 
συμβουλεύω νά μεταβήτε είς Λίλλην.

— Εί; Λίλλην; Εί; Φλάνδραν;
—Μάλιστα, κύριε, εί; Λίλλην,νομον έκ 

τών πρό; βορράν, όπου σχηματίζεται σύν
ταγμα έκ διαφόρων εκλεκτών στοιχείων, 
θά καταταχθήτε αυτοστιγμεί, έκεϊ δέ θά 
εΰρητε τό έπιθυμητον όπλον, τό δποΐον δέν 
άπεκτήσατε οΰτε έν Ρετέλ,οΰτε έν Μεζιέρ. 
Πρός τούτο έδόθησαν αί δέουσα·, οιαταγαί. 
— Ή συνομιλία μα; έληξεν ή φωνή τής 
άρχή; ήκούσθη.Αΰτη δέν ήτο οΰτε παρηγο
ρητική οΰτε ένθαρρυντική διά εθελοντήν, α^ις 
ένόμιζεν οτι θά Αντιμετώπιζε τούς ΙΙρώσ- 
σου; ολίγα; ώρας μετά τήν έκ Παρισίων ά- 
ναχώρησίν του. Άντί νά μέ στεϊλωσιν εί; 
τήν μάχην, μέ άπέστελλον εί; τά; άποθή- 
κας. Τεθλιμμένος καί κατηφής έβάδιζον 
άσκόπω; εί; τά; δδούς. Στρατιωτικοί φί- 
ροντε; τά; στολά; των άνήρχοντο καί κα— 
τήρχοντο τά; δδού;’ είσήρχοντο εί; τά κα
πηλεία. Ή άτμόσφαιρα ητο πλήρη; άπο- 
γοητεύσεως.

Τήν έσπέραν, διαβάτη; μοί έδειξε τήν 
θέσιν έφ ής έκειτο τό κατάλυμά μου. Έ- 
κρουσα τήν θύραν τή; οικία;, έν ή έμελλον 
νά διανυκτεριύσω. Υπηρέτρια, κρατούσα 
κηρίον, μέ ώδήγησνν εί; άθλιον ύπόστεγον 
δωμάτιον,τού δποίου το πάτωμα κατελάμ- 
βανεν άνεσόρροπο; κλίνη. Δέν ήτο στιγμή 
σκέψεων. Προηγείτο ή κόπωσις τών μεμ- 
ψιμοιριών. Μετά πέντε λεπτά έκοιμώμην 
ένδεδυμένος, βαθύτατα.

Περί την οευτέραν πρωινήν ώραν, ήχοι 
σαλπίγγων ήκούσθησαν. Ήγέρθην, έσπευσα 
είς τόν εξώστην’ ύπηρέτρια ήτις είχε προ
βάλει έκ τίνος μικρού παραθύρου, έστρεψε 
προς τό μέρος μου — Έξυπνοϋν τόν αύτο- 
κρατορικόν πρίγκιπα, μοί είπεν.— Άντή- 
χει τό σάλπισμα τής ίππεύσεως πρό; άνα- 
χώρησιν,ήτι; οέν έμελλε νά έχη έπάνοδον. 

Ιππείς δατριχον την οδόν καλπαζοντις'αί 
ίλαι παρετάσσοντο εις τάζιν πορείας’δ κρό
το; τών όπλων άνεμιγνύετο πρό; τόν Θό
ρυβον κυλισμένη; ά.μάξη;· μετ’ όλίγον τά 
πάντα εσίγησαν δ διάδοχο; ένό; θρόνου έ- 
πορεύετο πρό; τήν άβυσον!

("Επεται συνέχεια.)

ΓΙΉΓ ΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΤΡΙΤΟΣ”
ΔΡΑΜΑ

ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ
Παραιίιαθέν άπό της ΰκηνης τοΰ Δημοτικού Θεάτρου 'Αθηνών τήν 3ην Δεκεμβρίου 1895.

ΠΡΟΣΩΠΑ.
"Αλκής Ρόδης, άρχιτέκτων, 35 «των.'Εξωτερικόν αξιοπρεπές, όχι πολύ 

ανθηρόν καί νεανικόν. Καταβεβλημένος έκ τής πολλής εργασίας...............................................
Κάκια Ρόδη, σύζυγός του, 25 «των, ωραία και κομψή ................................... ................................
Κοίτοιν Φωκάς, νέος πλούσιος, άεργος, ιΰμορρος.............................................ν................................
'Αντιγόνη Φωκά, θεία τοϋ ΚρΙτωνος καί φίλη τής Κάκιας. Τπανόρος........................................
□αυλής. αδελφός της, ολίγον νεώτερος, φίλος και συνάδελφος τοϋ "Αλκή.....................................
"Αννα, υπηρέτρια, είκοσαέτις. Κακή τρελή.............................................................................................

ΊΙ Σκηνή σύγχρονος έν Άθήναις, είς τήν οικίαν τοϋ "Αλκή.

Κα'κία.— (Σπεύδουσα πρός αύτήν.) "Ω, 
Αντιγόνη μου, τί κάνεις; ('Ανταλλάσσουν 
φίλημα).Αντιγόνη.— Λαμπρά. ’Εσύ;... Ό 
Άλκη; σου δέν ειν' έδώ;

Κάκια. — Όχι... πήγε έξω. 
’Αντιγόνη. — Μπά! Έτελιίωσε τέ- 

λοςπάντων τά σχέδια, πού ετοιμάζει γιά 

τήν “Εκθεσι;
Κακία.—Σχεδόν.(δεικνύει τήν τράπεζαν 

τής έργασίας.) Απόψε θά καθήση νά τα 
τιλειώση.

'Αντιγόνη-—Και πότε λήγει ή προ

θεσμία;
Κάκιπ.—Μετά όκτώ ημέρας.
’Αντιγόνη. — Έχει καιρό... Ό Π αυ

λή; μού λέγει ότι ε’νε άριστουργήματα.
Κάκια. — Ναι' έκοπίασε πολύ. Δέν 

φαντάζεσαι πόσω...
Αντιγόνη. — (Διακόπτουσα) Έλα,λοι

πόν, τά λέμε έξω. Βάλε τό καπέλο σου. 
Ήλθα νά σε πάρω νά πάμε λίγο περίπατο.

Κάκια.—Ά, όχι, ευχαριστώ. Δέν θά 

έλθω.
Αντιγόνη. —Γιατί;
Κάκια.—Έτσι’ δέν έχω διάθεσι σή

μερα... είμαι τόσω μελαγχολική!
Αντιγόνη —"Εξω θά διασκεδάσης.
Κάκια. —θά με κάμη χειρότερα δ πε

ρίπατος, τό ξέρω.
Αντιγόνη.— Ή ιδέα σου. Έλα,καΰ- 

μένη, πάμε. (Λαμβάνει τήν χεΓρά της.)
Κάκια. — *θχι! όχι! Μή με βιάζης, 

νά ζής. (Κάθηται εις τήν πολυθρόναν.)
Αντιγόνη.— (Καθημένη μόλις έπί τοΰ 

χείλους ενός καθίσματος.) Μά γιατί ; Περί
εργο αύτό.

Κάνια. — Διόλου. Δέν έχω ορεξι γιά 

περίπατο· νά.
Αντιγόνη. — Αδύνατο ! Κάτι μοΰ 

κρύβει;, Κάκια. (Τήν κυττάζει.) Τί έχεις;
Κάκια. — (Προσπαθούσα νά μειδιάση. )

Έγώ ; τί νά σου κρύψω ; όχι, καλέ, τί

ποτα.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Σπουδαστήριον ευρύ μετά πολυτελείας ίπιπλοιμένον. 

θύρα μικρά δεξιά μέ παραπέτασμα, οδηγούσα είς 
τήν αίθουσαν. Θύρα μικρά αριστερά, όπισθεν τής 
τραπίζης τής εργασίας, δι' ής κατέρχονται είς 
τόν κήπον. Θύρα μεγάλη εις τό βάθος οδηγούσα 

εις τόν κοιτώνα.
Άνυψουμένης τής αυλαίας, ή Κάκια κάθηται είς μίαν 

πολυθρόναν βυθισμένη είς βαθυτάτην σκέψιν.

Αννα. (Εισερχόμενη σιγά έκ τή; πρός τά 
δεξιή Ούρα;.) Κυρία 1

Κάκια. (Μέ κίνημα ζωηρόν τρομώδους ά- 
φυπνίσεως.) ’Α! εσύ;... Ανόητη! Δέν σε 
είπα χίλιες φορές νά μπαίνη,ς μέ τρόπο; Μ ' 

έτρόμαξες!Άννα. (Δυςηρεστημένη, βλοσυρά.) Η 
κυρία Φωκά εινε στη σάλα...

Κάκια- — Μ'έτρόμαξες, σού είπα. 
"Αλλη φορά νά μην άκούσω τή φωνάρα 
σου έτσι άξαφνα στ’ αυτί μου!

Άννα.—(Ώς άνω.) Ή κυρία...— 
Κάκια.— Καλά. Φέρ’ την έδώ. ('Ε

γείρεται, στρέφει τά νώτα πρός τήν υπηρέτριαν 
καί διευθετεί πρό τοϋ καΟρέπτου τήν τραχηλιάν 

ιης).Άννα. — (Καθ’ έαυτήν.) Παράξενη ! 
Μ' έφαγε πειά. (’Εξέρχεται.)

Αντιγόνη. — I Εισερχόμενη.) Αγάπη 

μου!
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Ν. Λεκατσάς 
Abe Λεκατόά 
Εΰάγ. Δαμάόκος 
Όλ. Λαλαούνη 
Κ. Πετρίδης.
Χρ. Μηλιώνη

Αντιγόνη. — Είσαι μελαγχολική. 
Αύτό τούλάχιστον δέν μπορεί; νά το κρύ- 

ψης.
Κάκια. —"Ε, ναί, είμαι...
Αντιγόνη.Γιατί;
Κάκια.—Χωρίς λόγο.
Αντιγόνη. — (Τρυφερώς.) Κάκια,γιατί 

είσαι μελαγχολεκή;
Κάκια. — Αλλοίμονο μου! Έπεσα στά 

χέρια σου πάλι! Δέν θά μάφήσης ήσυχη 
άν δέν σου πώ ενα ψέμμα.

Αντιγόνη. — ’θΧ1 * * * * *’ "'ή7 άλήθεια νά 

μου πής.

1. Σημ. «Δ. Όλ » Άνταποκρινόμενοι είς 
τήν άνακοινωθεΐσαν παρά πολλών ήμών συνδρο
μητών επιθυμίαν, θέλομεν δημοσιεύει είς τό έ
ξης μυθιστορήματα, δραμάτια, ή διηγήματα 
πρωτότυπα κατά προτίμησιν, είτε εκλεγόμενα 
μεταξύ τών προϊόντων τών άριστων ξένων συγ
γραφέων καί διαρκοϋντα έπί πέντε ή έξ συνεχή
φυλλάδια. Άρχόμεθα δέ σήμερον άπό τής δημοσι-
εύσεως'τοΰ «Τρίτου®, δίπρακτου δράματος τοΰ 
ήμετέρου συνεργάτου και γνωστού λογίου κ. Γρ.
Ξενοπούλου, έργου έμποιήσαντο; κατά ιήν πρώ
την αύτοΰ πρό ολίγου γενομένην παράστασιν ζω-
ηράν έντϋπωσιν είς τό κοινόν μας καί άναγνω-
οισθέντος ώς ούχί κοινής αξίας.

Κάκια.—Σού την είπα: Είμαι μελαγ
χολική χωρίς κανένα λόγο.

Αντιγόνη.—Κανένα; κανένα;
Κάκια. — Ξέρω’γώ... άν εινε πού μου 

έσπασε ή Άννα τό πρωί μιά γάστρα.
’Αντιγόνη. — 'Εκείνη τήν κόκκινη; 

Ά, τί κρίμα! έμμορφο πραμματακι.
Κάκια. — Ναί' εύτυχώ; {γλύτωσε δ 

φύκος. (Στρέφεται κα'ι βλέπει άνησύχιος τό ώ- 
ρολόγιον.)’Αντιγόνη. —Ά, μά έσύ βλέπεις τό 
ρολόγι! Δέν εινε πράγματα αύτά. Κακία, 

τί τρέχει ;
Κάκια.—Τίποτε· νά, τό ρολόγι έκύτ- 

ταξα — χω?ίί ίδώ μάλιστα τήν ώρα· 
είμαι τόσω άφηρημένη.

Αντιγόνη. — Πέντε καί πέντε είνε. 
Ώς τί; έπτά, θά έκάυ.ναμε ένα λαμπρό 

περίπατο.Κάκια. — (Κινούσα τήν κεφαλήν.) Κα

λά. ..Αντιγόνη. — Άλλο; Δέν σου έκαμε 
τίποτε άλλο ή ύπηοέτρια;

Κάκια. —Πρό; τό παρόν όχι. Άλλά 
δέν πιστεύω καί νά προφθάση. θά την 
βγάλω. Εινε τόσω τρελή καί διεστραμ
μένη ! Έσύ πώ; πηγαίνει; μ’αύτη την 

καινούργια;Αντιγόνη.—Χμ! καλή... καλή φαί

νεται.Κάκια. — Όλες, τί; πρώτε; μέρες,
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Αντιγόνη.—"Υστερ’άπό σένα, ποιά 
έμαθε πρώτη δτι άρχισες να τον συλλογί
ζεσαι περισσότερο άπό τί; άλλες ;

Krfkin.— Έσύ. Όνειρο περασμένο . . .
Αντιγόνη. — ’Αργότερα, μέσα στη 

χαρά τών συγγενών καί τών φίλων, σέ 
ποιάν έφανέρωσε; δτι τόν Άλκη, ποϋ σου 
έδιναν, δέν τον έπερνες καί μέ ολη σου τήν 
καρδιά ;

Κάκια. — Σέ σένα. (Ζωηρώς.) Όχι 
γιατί όέν τον αγαπούσα !

'Αντιγόνη.—Όχι . . . τό ξέρω . . . 
άλλά γιατί έμαθες πώ; είχε μιάν αδελφή 
στό Φρενοκομείο, πώς ή μητέρα του όέν 
ήταν ποτέ στά καλά της καί πώ; ένας του 
θείος, αδελφός της, εΐχεν αύτοκτονήσει άπό 
ϋποχονδρία.

Κάΐιία — Ναί ... ναί ... (Στενάζει) 
Μά γιατί μοϋ τά θυμίζεις αύτά τόρα, καϋ
μένη ;

’Αντιγόνη.—Άφησε. Καί υστέρα...
Κάκια. — (Διαχόπτουσα.) Δέν ήταν τί

ποτε, ευτυχώς. Τί νά σου πώ δμως. Δο
ξάζω τό Θεό πού δέν έκαμα παιδιά. <) 
Άλκης δέν μου έδωσε ποτέ άφορμή νά ύ- 
ποφέρω... Μά τά παιδιά του ; ποιος είμ- 
ποροΰσε νά έγγυηθή γιά τά παιδιά του ;

Άντίγ >νη. — Ναί. (Εξακολουθούσα 
τήν ομιλίαν της.) Και υστέρα, ποιά έμαθε 
πρώτη τή στιγμή πού άρχισε; νά τον λα 
τρεύη; καί νά είσαι ευτυχή; μέ τό γάμο 
σου ;

Κάκια.— Καί πάλι έσύ.
Άντιγό η. — Καί πόσα άλλα...καί 

πόσα... Τί κρίμα νά λείψω τόσου; μ.ήνες 
άπό σάς Αθήνα; ! “Αν ήμουν έδώ θά τό 
ήςευρα καί τό νέο σου μυστικό.

Κάκια. — Έστω. Καί εις τί θά σου έ- 
χρησίμευε ;

'Αντιγόνη. — Νά μιά έρώτησις, ποϋ 
σέν θά μ.ού την έκαμνε; άλλοτε.

Κάκια. — Θέλεις νά πής, δτι ή απου
σία μ.' έκαμε νά ξεχάσω τήν καρδιά σου 
καί να μή σε θεωρώ πλέον σάν άοελφή 
μου ;

Αντιγόνη . — Προπάντων θέλω νά πώ, 
δτι &ν ήμουν έοώ, θά έμάντευα τό μυστικό 
σου, καί χωρίς νά μού το πής.

Κάκια.— Μά πώς, είχε; μαντεύσει καί 
τάλλα :

Αντιγόνη.— Έπα ω - κάτω.
Κάκια. —(Παρασορομένη- Αύτό όέν θα 

το έμάντευες ποτέ.
'Αντιγόνη. —Ά ! ά ! ώστε ύπάρχει 

μυστικό. Σ' έπιασα! Τό έπρόδωσες!
Κάκια. —(Ταρασσομένη. Μ '«τρόμαξες
Αντιγόνη. — (Γελώσα.) Έλα, έλα, 

τό μυστικό I
Κακία.—(Προσπαθούσα νάναλάβη τήν ή- 

ρεμίαν της. ) Δεν έκατάλαβες τόσην ώρα, 
Αντιγόνη φιλτάτη, δτι σέ κοροϊδεύω ;
— Αντιγόνη. — (Δήθεν δυςηρεστημένη.) 
Ά, μέ κοροϊδεύει; ; (’Εγείρεται.) Εΐνε λοι
πόν περιττόν νά μείνω περισσότερον, άφ ' 
ού μέ κοροϊδεύης.

Κάκια. — Θά μέ κάμης νά γελάσω. 
Κάθησε κεΐ τόρα. (Διστάζει έν <ί> όμιλεϊ καί 
κυττάζει πάλιν τό ώρολόγιον.)
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’Αντιγόνη.—Νά τα ! πάλι κυττάζεις 
τό ρολόγι !

Κάκια.— (Γελώσα ) Τό έκαμα γιά νά 
σε σκανδαλίσω.

Άντίνόνη.—Περισσότερο άφ'δσον μ' 
έσκανδάλισες : Ιΐεοιττόν. Ό.τι ήθελα νά 
μάθω, τό έμαθα : Έχεις μυστικό. Αύτό 
τό πρόσωπο τό ώχρό, αύτά τά μάτια, τά 
κομμένα, αύτή ή ανησυχία, ή αγωνία, 
έμενα δέν με γελούν...Δέν μού το λες σή
μερα ; Θα μού το πής αύριο. Πάντα θα 
μού το πής μιά μέρα !

Κάκια.—(Είρωνιχώς.) Θά σού το πώ... 
θά σού το πώ.

Αντιγόνη. — Πηγαίνω τόρα νά σε 
άφήσω νά ρεμβάσης. (Τείνει πρός τήν Κάκια 
τήν χεϊρά της.)

’Αντιγόνη. — Όχι. Τέτοια μέρα θαυ- 
μασία, όέν θυσιάζω τόν περίπατό μου. Ό
λος δ κόσμος βγαίνει έξω, ξέχωρα άπό 
τόν παράξενο τόν άντρα μου.

Κάκια. — Καλά !
Αντιγόνη. — Καί άφ’ ού δέν θέλης 

έσύ, θά πάγω νά πάρω τόν Κρίτωνα.
Κάκια. — Κάθησε. Τέτοια ώρα δ Κρι

τών σχεδόν πάντα πέρνα άπο έοώ. Πέρνει 
τόν Άλκη καί πηγαίνουν περίπατο, ή κά
θεται καί μας συν-οοφεύει.

Αντιγόνη. — Όχι, οχι, δέν περιμένω. 
Θά παγω να τον προφθάσω στό σπίτι του. 
Κάκια. — Καί άν θέλη νά παγη μέ φί
λου; του ;

Αντιγόνη.—Ά, έννοια σου. 'Εκείνος 
προτιμά τη θείτσα του καί άπό φίλους 
καί άπό φίλες... Άλλά βλέπω δτι τό χρώ
μα σου γύρισε .. Έκοκκίνισε; λιγάκι.......

Κάκια.—(Διακόπτουσα.) Κάθησε, καϋ
μένη.

’Αντιγόνη. — Όχι- ελπίζω νά βρώ 
και τον ΓΙαυλή. (Λαμβάνει τήν χεϊρά της, κύ
πτει καί τήν άσπάζεται καθημένην.) ’Αντίο, 
άγαπη μου...

Κάκια.—(Κρατούσα τήν χεϊρά ,ης, χωρίς 
να σηκωθή.) Έχε’, πολλές φίλες δ Κριτών;

’Αντιγόνη. — Ό Κριτών ; Έ, σά 
νέος...

Κάκια.— Π= μου κανένα δνομα, θέλω 
νά τον πειράξω.

Αντιγόνη. — 'Ονόματα δέν ξέρω. ΓΙέ 
του γιά μιά ξανθή, καταξανθη, μέ τά- 
σπρα, πού την πήγαινε προχθές στά Πα
τήσια μέ τό αμαξάκια του.

[Έπεται συνέχεια]

ΠΑΡΟΡΑΜΑ. *Εν τώ προηγουμένω ΙΟω φύλλα- 
8ίω, σελ. 77, στήλ. 1. στίχ. 24, άντ'ι Κοράη άνάγνωδι 
Καράη.
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φαίνονται καλές...’Αλήθεια, πέρασες άπο 
τό Έρμεϊο νά Ιδη; τά καινούργια φορέ
ματα;

Αντιγόνη — (Μέ προσποιητόν ενδιαφέ
ρον.) ΤΑ, ναί! είδες πώς τό θυμήθηκες;... 
Έλα,έλα,όέν περνούν αύτά σέ μ.ένα. Αλ
λάζεις δμιλίες, γιά νά ξεχάσω τό μυ
στικό .

Κάκια —ΙΙοιό μυστικό;
’Αντιγόνη. — Κάκια, θέλω νά μου πής 

τό μυστικό σου.
Κακία. — ( Άποστρέφουσα τό «ρόσωπον.) 

Καλά ξεμπερόέματα!
'Αντιγόνη. — Γιά νά το κρύβης άπό 

μένα, κάτι πολύ τρομερό μυστικό θά εινε.
Κάκια —(Εΐρωνικώς.) Ό, πολύ τρομε

ρόν!
'Αντιγόνη.— 'Από μένα... ποϋ γνω- 

ριζόμεθα άπό μικρά παιδιά...ποΰ έξωμο— 
λογήθηκε; τόσες φορές μέ δάκρυα έδώ στην 
αγκαλιά μου... Άπό μένα νά κρύβης σή
μερα μυστικό;... Αλήθεια, τί τρομερό ποϋ 
θά εινε γιά νά σ'άλλαξη έτσι !

Κιιΐιια. — ('Q- άνω.) θά ξεσηκωθούν 
τά μαλλιά σου άπό τή φρίκη, άν σού το 
πώ.
V Αντιγόνη. — (’Αλλάζει θέσιν κάθηται 
πλησίον τής Κάχιας καί περιβάλλει τόν λαιμόν 
της διά τοΰ βραχίονος.) Θυμάσαι δταν ήμεθα 
στη; Χίλλ;

Κάκια.— Πώς όέν θυμούμαι ;
Αντιγόνη.— Θυμάσαι εκείνον τό νέο 

το μελαχρινό, μέ τά έμμορφα μάτια, ποϋ 
κατώρθονε νά βρίσκεται πάντα άπέξω άπό 
τή Ρωσσική Εκκλησία, δταν έβγαίναμε 
περίπατο

Κάκια. —(Ρεμβώδης. ) Ναί... έκεϊ κοντά 
έκάθουνταν.


