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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Μολονότι αί σημαϊαι άκόμη κρίμανται 
είς τάς όδούς έρριτιδωμέναι καί ξεθωρια- 
σμέναι άπό τήν βροχήν, ήτις έξηκολούθησε 
μέ λύσσαν νά καταπίπτη — διότι ίσως Οά 
ίνόμιζεν δ άχρεϊο; καιρός, δ τόσος άστορ
γος φανείς πρό; τάς έερτάς μας. ότι άκόμη 
οί Άγώνε; ίξηκολούθουν — οί Διεθνείς 
'Ολυμπιακοί Άγώνις έληξαν όριστικώ; 
τήν παρελθοϋσαν Τετάρτην καί έληξαν μέ 
τήν σεμνοτέραν καί κατανυκτικωτέραν τε
λετήν της απονομής τών άθλων καϊ τής 
άνακηρύξεω; τών Όλυμπιονικών, ήτις εί- 
χεν έν τή άπλότητί της μεγαλοπρεπή αρ
χαϊκόν χαρακτήρα, Οί ξένοι έ’φυγον πάν
τες, άνομολογοΰντες ττ,ν άπροσδοκήτως 
μεγάλην επιτυχίαν τών Αγώνων, τήν 
δποίαν άνεγνώρισε καί δ ευρωπαϊκός τύπος. 
•Έν τώ συνόλω ή χώρα μας έξήλθε Οριαμ- 
βεύουσα, όχι μόνον διότι άνέδειξε 10 Ό- 
λυμπιονίκα; έκ τών 34, καί τούς πλεί- 
στους έκ τών οευτερευόντων, άλλά καί 
διότι ή διεξαγωγή τών ’Αγώνων καί ή 
συμ,περιφορά τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ άπέδειξε 
τόν τόπον μας άξιον καί ύπέρ πάντα άλ
λον προσφορώτερον πρός μόνιμον πανηγυ
ρισμόν τών Διεθνών 'Αγώνων. 'Ομόφωνος 
πρός τοΰτο έξεδηλώθη επιθυμία, τήν δποίαν 
διηρμήνευσε καί δ Βασιλεύς εύγλώττω; 
κατά τό γεϋμα τό παρατεθέν έν τοϊς Ά- 
νακτόροις πρός τιμ.ήν τών Όλυμπιονικών. 
Πάντες σχεδόν οί ξένοι άπεδέχθησαν μετ' 
ενθουσιασμού τήν ιδέαν ταύτην, πλήν όλι- 
γίστων εξαιρέσεων, ελπίς δ’ύπάρχει ότι 
συμπας δ πεπολιτισμένο; κόσμο; Οά την 
ίνστερνισθή. Οΰτω δέ, καΟά λέγεται μετά 
Οετικότητος, οί Αγώνες Οά τελεσθώσι καί 
πάλιν μετά δύο ετη ίν τώ ΠαναΟηναϊκώ 
Σταδίω, ού ή κατασκευή καί ή έξωράϊσις 
Οά συντελεσθή έν τώ μεταξύ, καί Οά τε
λούνται τακτικώς κατά τετραετίαν είτε 
ύπο τό όνομα’Αθηναία, ώς άγώνες Πανελ
λήνιοι, εις οΰς Οά συμμετίχωσι καί ξένοι, 
είτε ώς Διεθνείς 'Ολυμπιακοί, οίοι ίτελέ- 
σθησαν καί εφέτος.

Έν τώ μέσω τής τύρβης τών εορτών 
έφΟασε τό λυπηρόν άγγελμα τοϋ θανάτου 
τοϋ Τρικούπη, άποθανόντο; ίν Κάνναις 
τής Γαλλίας μετά όξεϊαν νόσον τήν 30 
Μαρτίου, ή είδησις δέ αύτη ένεποίησεν ώς 
είκός βαθεϊαν έντύπωσιν καί έπεσκίασε τήν 
γενικήν χαράν.

’Ανεξαρτήτως τών πολιτικών φρονη
μάτων καί τών προσωπικών συμπαθειών, 
ούδείς δύναται νά μέ, άνομολογήση δτι δ 
Χαρίλαος Τρικούπης ήτο μορφή ίκ τών 
μάλιστα διακριθεισών έν τώ πολιτικό στα
δίω τής πατρίδος μας άπό τής άναγεννή- 
σεώς της, άνήρ κεκτημένος ύπέροχα χαρί
σματα, κυβερνήσας τήν χώραν μας περισ
σότερον παντός άλλου κατά τό διάστημα 
τής τελευταίας εικοσαετίας καϊ συνδέσας 
το όνομά του μέ τά σπουδαιότατα τών 
συβάντων, όσα εσχον έπίδρασιν είς τάς 
τύχας τοϋ ήμετέρου έθνους. Ευνόητος ήτο 
λοιπόν ή συγκίνησι; ή καταλαβοϋσα τόν 
τόπον μας έπί τή άγγελίζ τοϋ θανάτου
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τοιούτου άνδρός έν τή ξένη ύπό τάς εκτά
κτους μάλιστα καί θλιβερά; περιστάσεις, 
ύφ ’ άς έληξε τό εργώδες τοΰ άνδρός στά
διον. Ό νεκρός του μετακομίζεται ίκ Μασ
σαλίας, ώς άνηγγέλθη, τήν προσεχή Τρί
την, γενήσεται δ’ ή κηδεία του άνεπισή- 
μως κατά πάντα τά φαινόμενα έντός τής 
προσεχούς έβδομάοος. Ό θάνατος αύτού 
θά έπενέγκη μεταβολά; εις τά κοινοβου
λευτικά ήμών πράγματα, άλλά πρόωρος 
εΐνε άκόμη πάσα περί τούτου εικασία.

Οί επίσημοι ξένοι, οί τιμήσαντες ημάς 
διά τής έπισκεψεώς των κατά τάς ημέρας 
τών ’Αγώνων, άπήλθον όλοι κατευχαρι- 
στημένοι.ΟΛΓΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες έληξαν ήδη 
πανηγυρικές καί δ έπί δεκαήμερον ε'κτρο- 
χιαοθ:ίς κόσμος επανέρχεται είς τήν κα
νονικήν αύτοϋ τροχιάν. Ή κ νησις, ή 
τύρβη, δ θόρυβος, αί φωναί, αί ίπευφη- 
μίαι, ή χαρά, τό ενδιαφέρον καί δ ίν- 
θουσιασμός έκόπασαν καί οί άνθρωποι έπα- 
νέρχονται εις τόν προηγούμενον τακτικόν 
αύτών β·.ον, έξ ού ίπ' αρκετόν έξήλθον, 
είς τόν μεγάϊον έκεϊνον τοΰ άρχαίου έλ- 
ληνικού πνεύματος ναόν, τό καλλ τευκτον 
Στάδιον, συρρέοντες καί ύπό τής ζάλης 
τών διεθνών έορτών παρασυρόαενοι

Ή έπίδρασι;, ήν οί άναβιώσαντες τής 
κλεινής άρχαιότητος άγώνε; έπί τήν έλ- 
ληνικήν κοινωνίαν καθόλου έξήσκησαν, 
εΐνε μιγίστη καί ανυπολόγιστος, τά δέ 
ώφέλιμα καί τελεσφόρα ταύτης άπο ελέ-
σματα θά ίκδηλωθώσι πασιφανώς έν τώ 
μέλλοντι, ότε νέα, ώς ίλπίζομεν, γενεά 
διά τής γυμναστικής άναπ'ασθεϊσα καί 
έπιρρωσθεϊσα θ' άναθάλη καί νέος βίος 
ύπό άλλας άρχάς, άλλους όρους καί άλ- 
λας ιδέας θ' άνατείλη.

Τη εβδομηκοστή πέμπτη έπετείω τής 
άναγεννήσεως τής'Ελλάδος συνέπεσε, κατά 
μοιραιαν σύμπτωσιν, ή τών μεγάλων τής 
αθανάτου άρχαιότητος άγώνων άναγίν.η- 
σις, ένός έκ τών κυριωτάτων παραγόντων 
τού άρχαίου έλληνικοϋ πολιτισμού. Εις 
τόν ίξεταζο.τα τάς τύχας, τούς όρους καί 
τά αίτια τής τών λαών άνάπτύξεω; δέν 
εΐνε δυνατόν νά φανή όλως τυχαία ή σύμ- 
πτωσις αΰτη. 'Αναγκάζεται τις νά πι- 
στεύοη ότι ή τής Ελλάδες άναγέννησις 
έπέπρωτο να συμπληρωθή διά τής των 
'Ολυμπιακών άγώνων άναβιώσεως, ού
τως ώστε τά δύο μεγαλα τής νεωτέ- 
ρας ιστορίας γεγονότα να συνδεθώσεν ά- 
διαιπάστως καί άδιαρρήκτως. Μετά έβδο
μη· ονταπενταετοϋς ελευθέρου βίου παρο- 
δ.ν, καθ’ δν πολλαί μεταπολιτεύσεις καί 
κυβερνητικά} μεταβολαί συνέβησαν, έπα- 
ρουσ ασεν ή 'ι λλάς, αύτήν ταύτην τήν 
λαμπράν τή; άναγεννήσεώς τη; ημέραν, 
καλλίτευκτον, κομψό» καί μεγαλόπρεπε; 
Στάδιον εύγενώ» αγώνων καί εύγενούς 
άμιλλης, πρό τών έκθαμβων όμμάτων 
χιλιάδων καί ίκ διαφόρων τής γής μερών 
δρμωμίνων θεατών, οϊ" »ες, ώσεί ύπο του
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μεγάλου έρωτος τής άρχαιότητος έλκόμε- 
νοι, συνέρρεον έκεϊ είς τά; όχθας τοϋ- 
Ίλισσοϋ, ίνα τού; θείους τής μουσικής 
φθόγγου; ε'νωτισθώσι καί ίδοις όμαασι·τήν 
θαυμασίαν τών σωματικών άσκήσεων ω
φέλειαν άντιληφθώτιν. Έ.όμιζέ τις ότι 
ή άρχαία Όλυμπ α μετετοπ σθη είς ’Α
θήνας, ότι τόν Κράνιον λόφον άντικατέ- 
στησεν ό Άρδηττός καί τάς εύσκίους τού 
’Αλφειού πλατάνους αί ευθαλείς τοϋ Ί- 

λισσού ροδοδάφναι. Είς τό μέρος εκείνο, 
ένθα πρό τ νων μηνών zyotci θάμνοι ίφύ- 
οντο, αίγες έβοσκον καί όλιγοι τινές περι- 
πατηταί ίσύχναζον, κατεσκευάσθη τό μέ
γα έργαστήριον, έν φ σιδηρά σώματα καί 
χαλυβινοι βραχίονες θά χιτεργασθώσι καί 
γενναία φρονήματα καί ύψηλαί ίδεαι θά 
χαλκευθώσιν. Καί εσπευδον πάντες έκεϊ, 
εί; τόν μέγαν ναόν, ΐνα μετά ιερού εν
θουσιασμού τό άρχαϊον πνεύμα προσκυνή- 
σωσι καί τήν εύλυγησίαν, τήν εύρυθμίαν 
καί τήν χάριν τών διά τή; γυμναστικής 
έξωραϊσθέντων σωμάτων θαυμάσωσιν.

Τά άποτελέσματα τών άγώνων είναι 
πλέον ή ευάρεστα δι'ήμας, είναι άπροσ- 
δόκητα, θευμάσια. Έχομεν δέκα Έλ
ληνας ολυμπιονίκας. ών ένεκα νικηφόρο; 
καί ύπερήφανος ή άνυπομόνως προσδοκω- 
μένη καί ίν ένθουσιώδει έξάρσει έπευφη- 
μουμένη ώραία κυανόλευκος μας άνεπετά- 
σθη έπί τοϋ υψηλού ιστού τοϋ Στάδίου. 
Τοσαύτας νίκας παρά κράτους, μόλις πρό 
τίνος χρόνου τήν άξίαν τής γυμναστικής 
κατανοήσαντος καί νεωστί ταύτην άσπα- 
σαμένου, ούδείς βιβαίως πιρί'μενεν. Κα- 
τωρθώσαμεν ίν όλιγομήνω διαστήματι β,τι 
άλλοι διά πολυετούς καί συστηματικής 
άσκήσεω; κατώρθωσαν, δι' ού κατεδείχθη 
άριδήλως, οτι ή έλληνική φυλή δέν είναι 
ίκπεφυλισμίνη, ώς έπιπολαίως τινές ϋπε- 
τόπασαν, άλλ' ότι φέρει έν έαυτή έτι 
σπέρματα άρχαίας ζωής, άρχαίου σθένους 
καί άρχαίας ρώμης, ότι ρέει έτι είς τάς 
φλέβας αυτή; τό αίμα, όπερ έρρεεν είς 
τάς φλέβας τοϋ Διχγόρα, τοϋ Μίλωνος 
καί άλλων ρωμαλέων τής άρχαίας Ελ
λάδος άγωνιστών, ου; πολλάκις έιτεφεν 
ή κότινος τής 'Ολυμπίας καί οϊτινες πολ- 
λάκ·ς άνεδεικνύοντο όλυμπιονϊκαι. 'Evt- 
κήσαμεν οιά τής φύσεως· όποιοι θ' άπο- 
βώμεν εάν φύσιν καί τέχνην συνδυάσω- 
μ»ν, έκαστος όύναται νά συμπεράνη.

Παρουσιάσαντες έπί τή; τοϋ Σταδίου 
κονίστρας τά εύπλαστα, εϋυελή καί εύ
ρυθμα τών νεαρών μας άθλητιλν σώματα, 
κατεδειξαμεν τρανώτατα, κ>τά τόν ά- 
λάνθαστον καί άπαραβατον τή; κληρονο- 
μικότητος νόμον, Οτι είμεθα γ.ήσιοι από
γονοι τών άρχαίων έκιινων άθλητών, ών 
τά καλλιτεχνικώς διαπεπλασμένα καί 
συμμετρικές άνεπτυγμένα σώματα ιίχ.ον 
ώ; πρότυπα οί κκλλιτέχναι.

Άλλά καί ή ηθική ήν ήραμεθκ ν:κη 
δέν είναι μικρά. Ανθρώπους ίκ παντο ων 
καί άπωτάτων τής ύφηλίου μερών δρμω- 
μένους, οΰςάφ'ήμών, κατά τόν ποιητήν, 
χωρίζουσι fla.laara τι ήχήισσα όριά τι 
σχιόιττα, είς τήν χώραν ήαών συνεκεντρώ- 
σαμεν καί μετά τή; ίδιαζούση, τοϊς Έλ-

ν, ότε ύπέρ τάς δέκα μυριάδας 
έντός καί έκτος τοΰ Σταδ ου,

λησι φιλοξενίας ύπεδεξάμεθα- τάς προό
δους, ά; ‘ν όλιγοχρονίφ σχε-.ικώς διαστή 
μάτι ίπετ.λέσαμεν είς αύτού; ίπεδείζαμεν* 
μετ' αύτών τούς εύγενεϊς άγώνα; ηγωνι- 
σαμεθα καί ύπό την σκέπην τοϋ πολιτι
σμού καί τής προόδου έγνωρίοθημεν, συνε- 
φιλιώθημεν καί ήδελφώθημεν. Δι' δ μέ 
άρ στα; θ' άναχωρήσωσιν οί ξένοι περί 
’Ελλάδος έντυπώσεις καί ούδέποτε, ώς ίλ- 
πίζομεν, θά λησμονήσωσι τήν ώρα αν χώ
ραν, ίν ή άδελφικής ετυχον ύπιοοχής, 
ίχειροκροτήθησαν, ίπευφημηθησαν καί ά- 
νεδε χθησαν, πρώτον ήδη ίν τφ βίω των, 
•λυμπιονϊκαι.

Άλλ' ίκ τών πολλών καί ποικίλων 
άγω-ισμάτων ούδέν τοσοϋτον πάντας καί 
κατ’ έςοχήν τούς Έλληνας συνεκωησε 
καί ίνεθουσίασε, όσον ό Μαραθώ'ίος δρό
μος. Τό όνομα τοϋ ένδοξου Μαραθώνος εί
ναι οΰτω βαθέως έν ταϊς καρδίαις τοΰέλ- 
ληνικού λαοϋ, άπό τής παιδικής ηλικίας, 
ίγκεχαραγμένον καί μετά τοσούτων ανα
μνήσεων συνδεδεμένον, ώστε, άφ'ης στιγ
μής μεταξύ τόσων άλλων άγωνισμάτων 
συμπεριεληφθη καί δ Μαραθώνιος δρόμος, 
ίθιωρήθη ούτος ώ; τό ίθ»ικόν, ώ; το κατ' 
εξοχήν τώ» άγωνισμάτων άγώνισμα. Δι ’ ο 
ή περιέργεια, τό ενδιαφέρον καί ό ενθου
σιασμός ικορυφώθησαν τήν παρελθοϋσαν 
Παρασκευήν, ότε ύπέρ τάς δέκα μυριάδας 
άνθρωποι, έντός καί έκτος τοΰ Σταδ ου, 
πασης τάξεως καί πάσης ηλικίας, περεέ- 
μενον μετά παλμών καρό ας καί άνυπομό
νως τήν άφιξιν τοΰ νέου Μαραθωνοδρόμου. 
Ήτο στιγμή ψυχικής άγωνίας ίκ τών 
«πανιωτάτων έν τή ιστορία τών λαών. 
Πάντες είχον τό αύτό ενδιαφέρον, κατεί- 
χοντο ύπο τής αύτής σκέψεως. ή,σθάνοντο 
τούς αύτούς παλμούς, είχον τήν αύτήν 
•ιακαή ίπιθυμίαν, Έλλην νά είναι ό νι
κητής. Αί εύχαί τών ύπερεκατοντακισχι- 
λ ων ψυχών, τών ύπό τοΰ αύτοϋ στοχα
σμού κατεχομένων καί ύπό τής αύτής ιδέας 
γαλβανιζομένων, έλαβον σαρκα καί οστά.
Ελλην ήτο δ ένδοξος νικητής. Τι συνέβη, 

τί ελαβε χώραν άμα τή ιίς τήν είσοδον 
τοΰ Σταδίου έμφανίσει του είναι άδύνατον 
δι' οίαςδήποτε άνθρωπίνης γλώσσης νά ίκ- 
φρασθή, είναι άδύνατον δι ’ οίωνοηποτε 
λέξεων νά περιγραφή. Ύπάρχουσι θεά
ματα, τά δποϊα οιά νά έκφρασωμεν καί 
είς τού; άλλου; αισθητά καταστήσωμεν, 
στερβύμεθα καί τών καταλλήλων λέξεων 
καί τών αρμοδίων εικόνων. Εν έκ τών 
τοιούτων θεαμάτων ήτο καί τό τής παρελ- 
θούσης Παρασκευής ίν τώ πεπληρωμίνφ 
κόσμου Σταδίω. Διά νά α'ισθανθή τι; αύτό 
έπρεπεν ΐδίοις δμμασι καί ίόίοις ώσί νά το 
άντιληφθή, άλλω; πάσα περιγραφή, έστω 
καί άκριβεστάτη, πολύ άπέχει τής πραγ- 
ματικότητος.

Ό λαός έξίπεμπεν ούρανομήκεις καί 
άτελευτήτους ζητωκραυγας, έχειροκρότει 
παταγ-ωδώ;, έπευφήμει, ίκίνει σήμα ας, 
μανδήλια, ίκινεϊτο, ίνεθουσία, άφηρπαζε- 
το, ίφρικια, καθ'όν χρόνον δ ήρχετο τόν 
στίβον τοϋ Σταδίου ό νέος Μαραθωνοδρό
μος. Έν τώ προσώπω τοΰ ίνο-.ξου Αούη 
ίνόμισεν δ λαός δτι εϊδεν ίνσαρκωθεισας 

τάς άνά τό πολυθρύλλητον τοϋ Μαραθώ- 
νος πεδίον ίπταμένας σκιάς -ών Μοραθω- 
νομάχων, οϊτινες μετά είιοσι καί τεσσά
ρων περίπου ίκατοντιετηρ δων πάροδον ή- 
γειροντο ίκ τοΰ ί«δόξου τύμβου των, ΐνα 
περιχαρείς ενώπιον ήμώ» ίπί τή τοϋ άρ
χαίου πνεύματος άναγεννήσιι άναφανώσιν. 
Ένόμισεν, ότι ίκ τοΰ ιερού τυμβου τών 
τόν πολιτισμόν άπό τής βχρβαρική; επι
δρομής σωσάντων καί εί; ιή» άνθρωπό- 
πητα πρό; διαπαιδαγώγησιν παραδωσάν- 
των φιλοπατρίδων Αθηναίων άνηγέρθησαν 
οί ένδοξοι νεκροί ίνθουσιώντες καί περιχα
ρείς ίπί τφ άκούσματε τής τών ολυμπια
κών άγώνων άναβ'ώσεως, έν οί; προησκή- 
θησαν, πριν ή άντεπεξελθωσι κατά τών 
πολυαρίθμων τών πολεμίων φαλαγγών, έν 
αύτή ταύτν) τή ιερά καί θεοκτΐστφ αύτών 
πόλει. Ένόμισεν δ λαός ότι διά τής άφί- 
ξεω; τοϋ Έλληνος δρομέω; αί χιλιετηρί
δες, αί άπο τών αθανάτων νεκρών ήμά: 
χωρίζουσαι, ίαηδενίσθησαν, ότι οί ζώντε; 
πρός τούς τεθνεώτας έπεκοινώνησαν, οτι 
τό παρόν συνεδίετο προς τό παρελθόν και 
ήντλει δυνάμεις ίξ αύτοϋ, ότι νεκροφάνειά 
τις καί αναγέννησες άρχαίων εποχών καί 
άρχαίων μεγαλείων έλαμβανε χώραν. Έν 
τφ προσώπφ τοΰ έξ Αμαρουσίου νεανίου 
καί των μετ ’ αύτόν Ελλήνων δρομέων 
έχαιρέτα τάς σκιά; τοΰ Καλλίμαχου, τοΰ 
Κυνοιγείρου, τοϋ Αισχύλου,-οϋ Μιλτιάδου 
καί άλλων ηρώων, ών τήν άνδρεΐαν άντη- 
χεϊ ·ο περιλάλητον τοΰ Μαραθώνος α)σος.

Ό Μαραθωνομάχο; ορομευς άνήγγειλε 
τήν νίκην τών άρχαίων ‘Ελλήνων κατά 
τών βαρβάρων δ Λούης ανήγγειλε τήν 
νίκην τών νεωτέρων Ελλήνων, συναγωνι- 
ζομένισν όμω; πρός άντιπαλους εύγενεϊς, 
πεπολιτισμένους καί άνεπτυγμενους, ίλ- 
θόντας όχι διά νά κατακτήσωσιν, άλλ’ ΐνα 
τήν κλεινήν άρχαιότητα καί τήν άρχαίαν 
Ελλάδα άπό κοινού μεθ'ήμών προσκυνή- 
σωσι.

Τιμή καί δόξα είς τόν Λούην.
Γιμή καί δόξα εί; πάντας τούς Έλ

ληνα; ολυμπιονίκας !

Hpakahs Κ· Νεοφυ-γος

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΓ ΚΑΙ ΔΙΑΖΓΓΙΟΓ
ΕΝ ΤΗ' ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΙ 

ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΰπήρ- 
ξένων 

ύπήρχε
ί

4
Λεωνίδα

S’J

Δεν γινώσκομεν έάν έν Σπάρτη, 
χε νόμος άπαγορεύων τού; μετά 
γάμους· γνωστόν εΐνε ότι τοιοϋτος 
μόνον άφορών εί; την βασιλικήν οικογένειαν 
τών Ήρακλειοών. Είς έκ τών λόγων δι’ 
ού; ό βασιλεύς τή; Σπάρτη; Λεωνίδα; ό 
Β’ άπώλεσε τόν θρόνον αύτοϋ ήτο καί 
διότι ένυμφεύθη ξένην.

Καί έν Άθήναι; καί εί; τά; άλλα; 
έλληνικάς πόλει; ή συγγένεια δέν ήτο κώ
λυμα πρός γάμον, ίκτό; έπί άνιόντων, 
κατιόντων καί ομομήτριων άδελφών, ώσ
τε ό μεταξύ άδελφών έξ άλλης μητρό; 
γάμος έπετρέπετο, άναφέρεται μάλιστα 
ρητώς τοιοϋτος δ τοϋ Κίμωνος μετά τής
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ιΰ φιλοσυγγενοϋς η φι 
ίνάγοντος, τ·/·.·· ?·- - f- 

αύτής γάμον 
ί τούναντίον, 

τάς συζυ- 
τής
νο- 

πρός έπίρρωσιν τής 
ή μονογαμία ϊβχ^ί> 
;το άνάγκη άποπέμ-

ομοπάτριου αύτού άδελ.φή; Ελπινίκη;, δν 
ομω; σφοδρώς κατέκρινεν ή κοινή γνώμη. 
Ού μόνον δέ ο μεταξύ συγγενών γάμο; δέν 
άπηγορεύετο, άλλά καϊ ^ιροετιμάτο καί 
τούτο πρό; διατήρησιν τού όνόματο; καί 
τή; περιουσία; έν τ-?) οικογένεια. Ένεκα 
τούτου οί νόμοι έδιδον τό δικαίωμα είς τού; 
πολίτα; Αθηναίου; νά λαμβάνωσι γυναί
κα; -,ά; θυγατέρας τών έγγυτέρων συγγε
νών αύτών, οϊτινε; δέν έγκατέλιπον υιόν 
ΐνα κληρονομήση τήν περιουσίαν αύτών. 
Αί νέαι αύται έκαλούντο επίκληροι, πε- 
ριήρχετο δέ είς τόν πλησιέστερον συγγενή 
ού μόνον ή κόρη, άλ.λά κα ι ή περιουσία αύ
τής δικαιωματικώς. Ήδύνατο μάλιστα καί 
δικαστικώ; νά έπιδιώξη τό δικαίωμα τούτο 
δ πλησιέστερος συγγενής,όταν συνέπιπτε νά 
εχωσιν ήδη ύπανδρευθή αί έπίκληροι πριν 
ή γίνωσι τοιαϋται καί άποτέλεσμα εΐχεν 
ή δίκη, βάσιμων άποδεικνυομένοιν τών ά- 
ξιώσεων τού φιλοσυγγενοϋς ή φιλεπικλή- 
ρου τούτου ίνάγοντος, τήν διάζευξιν τή; 
επικλήρου καί τόν μετ’ αύτή; γάμον του. 
Συνέβη δέ πολλάκι; καί τούναντίον, ήτοι 
άνδρες έγγαμοι νά διαζευχθώσι τ"; 
γου; αύτών ΐνα συνάψωσι νέον μετά 
έπικλήρου γάμον τούτο δέ δύναται 
μίζω νά χρησιμεύση 
γνώμης, ότι μόνη ■ 
διότι άλλω; δέν θά ή 
ψιω; τή; πρώτη; γυναικό; πρό; σύναψιν 
δευτέρου γάμου. Έάν ό πλησιέσ ερος συγ
γενή; δέν ήθελε τήν επίκληρον ώ; ούζυγον 
και ητο πτωχή, ώφειλε νά προικίση, αύ
τήν άναλόγως τή; τάξεω; καϊ τής πε
ριουσίας του Έν Γόρτυνι τής Κρήτης 
ϊσχυε διάταξε; καταθλιπτικωτάτη διά τάς 
έπικλήρους· έάν συνέπιπτεν ό στενός συγ
γενή; νά εΐνε άνήλικο;, ώφειλεν ή έπίκλ.η- 
ρος νά περιμένη νά ένηλικιωθή, ούτος ΐνα 
άποφανθή εάν εύαρεστήται νά τή,ν νυμ- 
φευθή. Δύνασθε νά φαντασθήτε λοιπόν τήν 
δικαίαν τής έπικλήρου άγανάκτησιν κατά 
τοϋ άδικου αύτοϋ νόμου, έάν αΰτη ητο έν 
ώρα γάμου, έκεΐνο; δέ 
ίδωμεν διά βραχέων καϊ

Κατά τού; ηρωικού; 
χοϋ τής Έλλάδο; οί γαμβροί 
δέν έλάμβανον προίκα, άλλά 
ηγοραζον την νύμφην, οισοντε; 
τέρα αύτή; δώρα, 
ήτο τό σύνηθες, · 
ξόδω; ήτο έξαίρεσι;. Ό Όμηρο; λέγει 
ότι ό Αγαμέμνων ΐνα καταπραύνη, την 
όργήν τοΰ Άχιλ.λέω; τώ έπρότεινε νά έκ- 
λέξη( σύζυγον οίανδήποτε έκ τών θυγατέ
ρων αύτοϋ. καί ού μόνον τον άπήλλαξε 
τή; ύποχρεώσεω; τών γαμήλιων δώρων, 
άλλά καί τώ ύπεσχεθη πλουσιαν προίκα, 
«Τρεις λέγει ό Αγαμέμνων, ω θυγα- 
»τέρα; εί; τό μεγαλοπρεπές μί , >, ' μου. 
»τήν Χρυσόθεμιν. τήν Λαοδίκην καί την 
«Ίφιάνασσαν έξ αύτών ά; λάβη οίανδή- 
»ποτε θελήση, και ά; όδηγήση ταύτην φί- 
»λην σύζυγον εϊ; τόν οίκον τοΰ ΙΙηλέω; 
»καϊ όχι μόνον δέν θέλει δώσει δώρα πρό; 
«άπόκτη,σίν της, άλλά καί θά λάβη, τόσα. 
»όσα ούδεί; μέχρι τούδε πατήρ έδωκεν εί; 
»την θυγατέρα του», άπαριθμεϊ δέ

έάν αΰτη ήτο έν 
νήπιον. Ήδη άς 
τά περί προικός. 
χρόνου; άπαντα- 

οχ ι μόνον 
τούναντίον 

εί; τον πα- 
, εδνα καλούμενα. Τούτο 
ή άπόκτησις συζύγου άνε-

ας



πόλεις, άς δίδει αύτή προίκα. Ό κανών 
ό'μως, ώς ειπον, ήτο νά δίδωσιν οί γαμ
βροί δώρα πρός άπόκτησιν τής νύμφης- οί 
πενθεροί εδιδον και ού rot δώρα είς τούς 
νυμφίους μείλια καλούμενα, άλλ ’ ήττονος 
άξίας, έάν μάλιστα ή νύμφη ητο περι
ζήτητος καί ύπηρχον πολλοί πλειοδοτοϋν- 
τες πρός άπόκτησίν της.

Έν Σπάρτη κα τά τήν τοϋ Λυκούργου 
νομοθεσίαν άπηγορεύοντο αί προίκες, βρα- 
δύτερον όμως ή διάταξις αΰτη περιέπεσεν 
είς άχρηστίαν, όταν δηλαδή πολλοί Σπαρ- 
τιάται έγένοντο κύριοι μεγάλων περιου
σιών.

Έν Κρήτη τουναντίον, καίπερ Δωριέων 
όντων τών κατοίκων αύτής, ήτο ώρισμένη 
ή μερίς, ήν εδικαιούντο νά λάβωσιν έκ 
τής πατρικής περιουσίας αί νεάνισες,

Έν Άθήναις, κατά τήν νομοθεσίαν τοϋ 
Σόλωνος, αί προίκες άπηγορεύοντο έκτος 
έπί επικλήρων. Κατά Πλούταρχον ή διά- 
ταςις αΰτη είχεν ούτως : «Τών άλλων 
γάμων πλήν τών τών έπικλήρων μή είναι 
φερνάς, άλλ' ίμάτια τρία καί σκεύη μι
κρού νομίσματος άξια· ού γάο δει μισθο
φόρον ούδ' ώνιον είνο ι τόν γάμον, άλλ’ 
έπί τεκνώσει καί χάριτι καί φιλότητι γί- 
νεσθαι -,όν άνδρός καί γυναικός συνοικι
σμόν». Καί έν Άθήναις όμως ή λακωνί- 
ζουσα αΰτη διάταξις δεν έφηρμόσθη έπί 
πολύ· δ πλούσιος Ίππόνικος έσωκεν ώς 
προίκα είς τήν θυγατέρα αύτοϋ δέκα τά
λαντα, ήτοι έξήκοντα χιλιάδας αρχαίων 
δραχμών, ίσοδυναμουσών πρός τριακόσια: 
έξήκοντα έως τετρακόσια: χιλιάδας χρυσών 
σημερινών δραχμών, καί ύπόσχεσιν περί 
ετέρων δέκα ταλάντων. Αί τοιαϋται προί
κες βεβαίως δέν ήσαν συνήθεις, άλλ’ ο
πωσδήποτε ή μακαρία έκείνη έποχή τών 
τριών ίματίων καί τών σκευών τών μικρού 
νομίσματος άξιων παρήλθε καί δυστυχώς 
άνεπιστρεπτεί.

II σύζυγος ούδεμίαν είχε δίαχείρκιν, 
διετέλει σχεδόν έν απαγορεύσει· καί περί 
τών πραγμάτων εκείνων, κτινα ά,ήκον είς 
την άποκλειστικήν αύτής κυριότητα, δέν 
έπετρέπετο νά συναλλάσσηται αμέσως, 
είμή μέχρι ποσού άξίας μεδίμνου, ήτοι 
κοιλού κριθής. Ή . τοιαύτη ε"λλειψ·.ς εμ
πιστοσύνης πρός την γυναίκα οφείλεται 
είς τήν έν γένει άφανή θέσιν, ήν κατεϊχεν 
έν τή πολιτεία τών 'Αθηνών. Τά θήλεα 
άνετρέφοντο έν τή οικία. ΤΙ πολιτεία ού
δόλως έμερίμνα περί αύτών. Σχολή θη
λιών δέν ύπήρχεν, Οίκοι έδιδάσκοντο ολί
γα γράμματα ή καί ούόόλως- ύπο τής μη- 
τρος έμάνθανον το νήθειν, ύφαίνειν καί 
ράπτειν ταϋτα ένομίζοντο ικανά προς 
μόρφωσιν τής έντιμου γυναικός. Ή ζωή 
ταύτης καί ώς παρθένου καί ώς γυναικός 
οιέρρεεν έν τώ γυναικωνίτη, όστις άπετέ- 
λει ιδιαίτερον διαμέρισμα τής οικίας, έν 
τώ όποίω άπηγορεύετο ή είσοδος εις τούς 
άνδρας, τούς ξένους ιδίως.

Ή άνατροφη τών γυναικών έπερατοϋτο 
συνήθως μετά τόν γάμον, διότι ένυμφεύ- 
οντο είς πάνυ νεαράν ηλικίαν, μόλ.,ις δεκα- 
πενταετιδες. Ώστε δ σύζυγος έχρησίμευε 
πολλάκις καί ώς διδάσκαλος. Ό Ξενοφών 

έν τώ Οίκονομικώ αύτοϋ παρεισάγει τον 
Ίσχόμαχον όστις διηγείται είς τόν Σω
κράτη οτι ή κόρη ήν ένυμφεύθη μόλις ήγε 
τό δέκατον πέμπτον έτος, έγίνωσκε τό 
νήθειν, ύφαίνειν καί ράπτειν τά έαυτής ί
μάτια, αί γνώσεις της είς ταϋτα καί μό
νον περιωρίζοντο, άλλ' ήτο άπλή, κό
σμια, άγαθής προαιρέσεως καί μετά ζήλου 
έπωφελεϊτο τών έξ αύτοϋ συμβουλών καί 
μαθημάτων τήν έδίδαξε λοιπόν νά προσ- 
εύχηται, τήν έδίδαξε τήν οικιακήν οικο
νομίαν συ-.ισταμένην ιδίως είς τήν τάξιν 
λέγων πρός αύτήν «έ’στι δ' ούδέν ούτως 
ώ γύναι, οΰτ' εύχρηστου ούτε καλόν άν- 
θρώποις ώς ή τάξις»· ύπέδειξεν αύτή ότι 
είς την τοϋ οίκου διεύθυνσιν πρέπει νά έ’χη 
ύπόδειγμα τήν βασίλισσαν τών μελισσών, 
ήτις ούδέποτε έξερχομένη τής κυψέλης ά- 
ποκλειστικήν έχει μέριμναν τήν εύρυθμον 
ταύτης διοίκησίν, έν τελεί δέ παρέχει 
αύτή τήν διαβεβαΐωσιν ότι άν άκολουθή- 
ση τάς συμβουλάς του θά καταστήση 
αύτον θεράποντα έαυτής, ότι προϊούσης 
τής ήλικίας ού μόνον δέν ') ’ άπωλέση τήν 
έν τώ οίκω αύθεντίαν, άλλά τουναντίον 
έτι μάλλον θά τιμάται όσω επί πλείονα 
χρόνον έδείχθη σύζυγος πιστή καί καλή 
μήτηρ· ταϋτα λέγει ό Ίσχόμαχος προς 
τήν σύζυγόν του, άλλά τό πρόσωπον τούτο 
παρεισάγεται ύπό τοϋ Ξενοφώντος ιός το 
ιδανικόν πρότυπον συζύγου, πατρός καί 
οικοδεσπότου.

Άλλ ’ ένώ τ: 
νατροφή καί ή 
έν Άθήναις ιδίως, 
τούς νόμου: 
άνδρός, ώστε κατά Άρισ 
ρήται σχεδόν έν ίση μοίρα 
καί τόν δούλον, ’ :-:*· 
άντιφάσκοντες ύπελάμ 
καί εντελώς 
λόγου χάριν περί 
γικής πίστεως, οί 
δειγματικώς την 
καθ' έαυτής την 
τή έπετρέπετο ή 
ώφειλε νά έξέρχηται 
βλημένη ίμάτια πενιχρά 
πειθόμενος 
αύτής 
έν ι 
έαυ

τής τηρήσεω 
νόμοι έ 
άπιστησασατ 

τής ατιμίας πο 
φοίτησις 

ή;

•σούτω άτελης ήτο ή ά- 
παίδευσις τής γυναικός, 

καί ή θέσις αύτής κατά 
σούτω ύποδεεστέρα τής τοϋ 

οτέλη νά θεω
ρός τον παϊδα 

άφ' έτέρου οί αύτοί νόμοι 
/.βανον αύτήν τελείαν 

καταλογεστήν. I Ιροκειμένου 
ής" συζυ- 

μώρουν παρα- 
έπέσυρε 

ινήν δέν 
εις τούς ναούς- 
οικίας περιβε- 
έάν δ σύζυγος 

περί τής ειλικρινούς μετάνοιας 
•ήν συνεχώρει καί διετήρει ταύτην 

ή συζυγική οικία, έπέσυρε καί καθ ’ 
:οΰ τήν τής ατιμίας ποινήν. Ένώ δέ 

τόσω αύστηρός ήτον δ νομοθέτης ώς πρός 
τήν γυναίκα, ώς πρός τόν άνδρα τουναν
τίον ήτον επιεικέστατος- ούδεμία έπεβάλ- 
λετο είς αύτόν ποινή ίιά τήν παραβίασιν 
τής συζικής πίστεως, ήδύνατο μονόν νά 
χρησιμεύση ό>ς λόγος διαζεύξεως καί τούτο 
ούχί πάντοτε. Ού μόνον ο' έν Αθήναις, 
άλλά καί είς τάς πλείστας τών ελληνικών 
πολιτειών τοιαύτη ήτον ή θέσις τής γυ
ναίκας. Μόνη ή Σπάρτη άποτελεϊ έξαίρε- 
σιν τώ όντι έν Σπάρτη αί γυναίκες δέν 
έθεωρούντο έχουσαι κατ Αριστοτέλη το 
βουλητικόν άκυρον. Άπήλαυον τουναν
τίον εξαιρετικών τιμών, και τοιαύτη ήτο 
ή έπιροοη, ήν ήσκουν έπί τών άνδρών, 
ώστε οί Σπαρτικται έσκώπτο/το ιός γυ- 
ναικοκρατούμενοι. Ή ύπέροχος αΰτη θέ

σις τής γυναικός έν Σπάρτη οφείλεται 
κυρίως είς τήν ανατροφήν, ήν παιδιόθεν 
έλάμβανον. Δέν άνετρέφοντο έν τώ γυναι- 
κωνίτη ώς έν Άθήναις, άλλά παρά τοΐς 
νέοις Σπαρτιάταις, μεθ' ών καί συνηγω- 
νίζονσο πολλάκις- έν γένει δέ παιδιόθεν 
ι’συνείθιζον νά θεωρώσιν έαυτάς πολίτιδας- 
το ένοιαφέρον αύτών ύπέρ τών κοινών ού- 
δαμ.ώς ήλαττούτο τού τών άνδρών. Ή 
γενναιότης, δ πατριωτισμός, ή αύταπάρ- 
νησις τών Σπαρτιατίδων ήτο, ώς γνω- 
στον, εφάμιλλος τού τών άνορών, οιά 
τούτο καί δ μέγας τών Σπαρτιατών πρός 
αύτάς σεβασμός.

ΙΙολλά παρέλειψα καί πολλά είμαι 
ήναγκασμένος νά παραλείψω έκ τών άφο- 
ρώντων εϊς τόν γάμον, τό μέν διότι ή ώρα 
παρέρχεται καί έάν έξήντλουν πάσαν την 
σχετικήν ύλην ήτο ένδεχόμενον νά ιξαν- 
τλήσω καί τήν ήμετέραν ύπομονήν’ το οε 
διότι νομίζω οτι τινά έξ αύτών, ομίλων 
άπό τοϋ βήματος τούτου, καθήκον έχω 
νά παρέλθω έν σιγή. (*) Όθεν σπεύδω νά 
μεταβώ είς τό. τελευταΐον τού άναγνώσμα- 
τός μου μέρος, ήτοι είς τά περί διαζυ
γίου .

Μ- ΗλιαδηΣ) άρειοπαγίτης.

ΠΑΡΟΡΑΜΑ : Έν τώ έχτω στίχω τή; τελευ
ταίας παραγράφου τοΰ προηγουμένου φύλλου άνα- 
γνωοτέον αντί «αύτήν» «άστήν» χαί έν τώ έννατω- 
αντί οαύτοΰ» «αστού».

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙίΙΤΟΓ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Μ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ

Έκαθέσθην παρά τήν πυράν έκτείνων 
ότέ μέν τούς πόδας, ότέ όέ τους βραχίο
νας. ’Ατμοί έξήρχοντο τών ενδυμάτων 
μου. 'Επειδή όμως ήμουν κατάκοπος είσ- 
ήλθον εντός τής εκκλησίας, έλ.αβον δύο 
καθίσματα, εξέλεξα κατάλληλον μέρος καί 
άπεκοιμηθην. Φρικίασις ήν ήσθάνθην καθ’ 
όλον τό σώμα μέ έξύπνήσε. Το φως τής 
ήμέρας διήρχετο διά τών στενών τού ναού 
παραθύρων έπί τών όποιων εύρίσκοντο 
άκόμη λείψανά τινα ύελοπινάκων. Γενική 
άποκάρωσις παρίλυε τά μέλη μου, 'ιδίως 
δέ τους πόδας μου, έπί τών όποιων ε'ρριψα 
βλέμμα μελαγχολικόν. '<) άριστερός ήτο 
οιδαλέος, βφλογισμένος. Μεθ'όλα ταϋτα 
έπρεπε νά έγερθώ, διότι είς τάς οκτώ καί 
τέταρτον έυ.ελλε νά έκκινήσωμεν. Ήτο 
άνάγκη νά έξοικειώσω χαί πάλιν τον πόσα 
μου είς τήν οδοιπορίαν. Κατ’ άρχάς οει- 
λο>ς έθεσα τό κκρον τού π:οος έπί τών 
πλακών, βαθμηδόν δέ ολόκληρον το πέλμα. 
Τούτο δέν ήρκει· έδει νά έγερθώ καί άπη- 
τεϊτο κίνησις. Είς τήν πρώτην δοκιμήν 
έσκοτίσθην, έκυρτώθην έκ τοϋ άλγους.Έ- 
λαβον έν τούτοις δυνάμεις, άναλογισθείς 
τά διά τής άκτηρίδος και τής λόγχης κτυ-

(*) ΙΙολυζ. excerpta vatieana XII. 6. «λ. 
819. εζ.δ. llulsch. — Ξινοφ. πολιτεία .Υαζεδαιαο- 
ν ών I. §7 καί 8.— Ιώουταρχ. Λυχουργ. 15.— 
Ιίλουταρχ. άποφΟε; Λαχεδ. γυν. 22. ιόυ.. II. σ·λ. 
299. έχδ. Didot. —Πλατ, περ! νύμων I. VI.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ



ΓΡ. ΞΕλ'ΟΠΟΥΛΟΥ
πήματα μέ τά όποια έφιλοδώρουν τού; 
άπολειπομένους αιχμαλώτου; ci πρώσσοι 
φύλακες, κχί τού; τουιεκισμούς τού; ό- 
ποιου; ήκουον κχί οί'τινε; ησαν άρκετά εν
δεικτικοί ! Εί; τό πρώτον πρόσταγμα ήρ- 
χίσαμεν βαδίζοντε;. Αίφνης ψυχρό; ίδρώ; 
έκάλυψε τά; πχλάμα; τών χειρών μου, 
Έξηκολούθουν έν τούτοι; βαδίζων μέ την 
πεποίΟητιν οτι μετ’ όλιγον σφαίρα τι; 
ήθελε μέ ρίψει έντό; τάφρου.

Φαίνεται όμω; οτι ή κίνησι;, ό φόβο; 
ίσως καί τό σφρίγος εκείνο, τό νεανικόν οό 
οποίον ένίοτε κάμ.νει θαύματα έ'οωκεν εύ- 
καμ[/ίαν τινά εί; τού; μ,ϋς μου- τά χιλιό
μετρα διεδέχοντο άλληλα καί έν τούτοι; 
οέν έπιπτον. Ό πυρετό; μέ συνεκράτει. 
Ή μηχανική κίνησι; ήτι; μέ ώθει πρό; τά 
έμπρό; εμπόδιζε τήν ελευθερίαν τοΰ λογι
σμού μου. Τά τοπεία πρό τών οποίων 
διηρχόμεθα μοί έφαίνοντο ώ; έάν έκαλύ- 
πτοντο ύπό τεφρόχρου πέπλου. 'Ενθυμού
μαι ότι χωρικοί συγκε κινημένοι '■/. -ν·. οίκ- 
τρά; θέα; τή; φάλαγγα; μα; έπλησίαζον 
εί; την οδόν προσφέροντε; ύδωρ καί γάλα. 
Έάν τι; τών αιχμαλώτων έξηντλημένο; 
έκ τοΰ καμάτου καί ".ή; δίψη; έπλησίαζεν, 
άμέσως οί πρώσσοι στρατιώται άνέτρεπον 
τά δοχεία διά λακτίσματος ή οί αξιωμα
τικοί αύτών διά τού άκρου Όοΰ ύποδήματό; 
των. οσάκις δέ τά δοχεία έθραύοντο πάν- 
τε; έγέλων γέλωτα ακράτητο·/.

ΙΙερί τήν τρίτην ώραν — καί τούτο θά 
ενθυμούμαι πάντοτε — διερχόμενοι διά τί
νος χωρίου παρετήρησα χωρικόν, όστι; 
ίστάμενο; πρό τή; θύρας του, έκοπτεν εί; 
τεμάχια μέγαν άρτον, ον έκράτει εί; τά; 
χεΐρά; του καί διένειμεν αύτά εί; τού; διερ- 
χομένου; αιχμαλώτου;. Ήθέλησα καί έγώ 
νά λάβω τό μερίδιον έκεΐνο τή; φιλανθρω
πίας, καθ’ήν όμω; στιγμήν έλοξοδρόμησα 
ολίγον τείνω·/ τήν χεΐρα, πρώσσο; στρα
τιώτη; όστι; μέ παρηκολούθει κατεβίβα- 
σεν έπί τή; νεφρική; μου χώρα; βαρύ διά 
τή; άκτηρίδος τού όπλου του κτύπημα, τό 
οποίον μέ άνέτρεψε μέ τό πρόσωπον πρό; 
τήν γην. Τό γεγονο; τούτο διετράνωσε την 
έξάντλησιν ήτι; μέ είχε κυριεύσει. Ηγέρ- 
θην έχων τά; χεϊρας πλήρεις βορβόρου καί 
έξηκολούθησα τόν δρόμον μου, χωρίς νά 
στρέψω τήν κεφαλήν όπω, ίδω τί; μέ είχε 
κτυπήσει. 'Γπάρχουσιν εί; τον βίον τοΰ 
άνθρώπου στιγμαί τοιαύτης συντριβής, ώ
στε έξ αύτού άπομένει μόνον τό κτήνος. 
Ή πτώσι; μου έκείνη μέ έπροφύλαξεν 
άπό σφαίραν, ήτι; Οά μέ ερριπτε νε
κρόν.

Ήτο σχεδόν ή έβδομη εσπερινή ώρα, 
ότε διέκρινα τό κωδωνοστάσιο·/ τοϋ Έταίν 
ένθα έπρόκειτο νά διανυκτερεύσωμεν. Δέν 
ήδυνάμην πλέον νά βαδίσω. Άπαξ ή δί: 
καταληφθεί; ύπό άνεκφράστου καμάτου θα 
επιπτον έπί σοροΰ λίθων, ά’λλά τό όπισθεν 
μου ηχούν βαρύ τού πρώσσου στρατιώτου 
βήμ.α καί ό πόθος τής ζωή; μέ έκίνουν 
πρό; τά έμπρό;, ΊΙ φάλαγξ έστάθη έπί 
τής μεγάλη; οδού. Ό διοικητή; τού πρωσ- 
σικού άποσπάσματο; έκάλεσε πρό; τό έμ
προσθεν μέρος τού; αιχμαλώτου; αξιωμα
τικούς. — Κύριοι άξιωματικοί, τοΐ; είπε,

μοί δίδετε τόν λόγον τή; τιμ.ής ϊας, οτι 
αΰριον τήν έννάτην καί ήμίσειαν θά εύρε- 
Οήτε είς τήν πλατείαν τή; άγοράς ; Ούδείς 
άπήντησε. — Λοιπόν έ; αΰριον, κύριοι, 
είπε καί άπεμακρύνθη.

Οί αξιωματικοί διεσκεδάσθηταν πρός 
άνεύρεσίν άσύλου, τούτο έπράξαμεν καί 
ήμεϊς. Εί; ήν θέσιν εύρισκόμην κατά τόν 
τελευταϊον τούτον σταθμόν τό ζήτημα τή; 
άποστάσεω; ήτο τό σπουδαιότερο·/ δι ’ έμέ. 
Διά τοΰ βλέμματος άνεζήτουν μεταξύ τί.ν 
οικιών τήν επιγραφήν ξενοδοχείου τινός, 
όπότε χειρ τι; έτέθη έλαφρώς έπ ' έμοΰ καί 
μέ έσυρεν έκ τής χειρίδος. — Έστράφην 
καί είδαν νεανίαν καταπόρφυρον. — ’Ανή
κετε είς τό τρίτον σύνταγμα τών ζουάβων ; 
μοί είπε. Τώ άπήντησα καταφατικώς.— 
Ή μητέρα μου έχει τόν αδελφόν τη; εί; 
τό σώμα τοϋτο, καί θά ήνε εύτυχή; έάν 
οί άξιωματικοί του δεχθώσι τήν φιλοξενίαν 
τη;, τήν όποιαν προσφέρει μέ όλην τήν 
καρδίαν τη;.

Έφώναξα ενα συνάδελφό μου, εΐδο- 
ποιήθη ό λοχαγό; μου καί μετ’ όλιγον 
έπτά αξιωματικοί τών Ζουάβων καί πέντε 
τοϋ πυροβολικού συνηθροίσθησαν εί; τήν 
οικίαν τή; κυρία; Λ... Οί ύπηρέται ήκα- 
λούθαυν τού; αξιωματικού; των, οΰτω δέ 
συνήχθημεν έν τή οικία ταύτη είκοσιτέσ- 
σαρε; έν 0λω. Ό αριθμό; ήτο μέγας καί 
τινε; άπεφάσισαν νά άπέλθωσιν άλλ' ή 
κυρία Λ... ήναντιώθη. Έτέθη πρό τή; 
θύρας καί δέν έπέτρεψε τήν άναχώρησιν. 
Εύθύς κατόπιν, χωρίς παρακλήσεις έν- 
νοεΐται, διηυθύνθην χωλαίνων πρό; τόν 
σιτοβολώνα, ένθα μέ άνέμενεν ούχί δέσμη 
χόρτου, άλλ' άληθής στρωμνή, όμοίαν 
τή; όποια; δέν είχον ίδεΐ άπό τή; άναχω- 
ρήσεώ; μου έκ Παρισίων. Έξηπλώθην έπί 
τή; μαλακή; στρωμνή; μετ' άφάτου ήδυ- 
παθείας καί έξήγαγον τοϋ θυλακίου μου 
τήν καπνοσύριγγά μου, ήτι; τοσάκι; μοί 
έχρησίμευσεν ώ; παρηγοριά. Ένώ ό κα
πνό; άνέθορεν έκ τή; > απνοσύριγγο; καί ό 
ύπνο; ήρχετο όπω; κλείση τά βεβαρημένα 
βλέφαρά μου, ή θύρα ήνοίγη. Μήπως θέ
λετε τίποτε, κύριοι ;

Ήτο φωνή νεάνισα;, ήτι; έστάλη ύπό 
τή; αίκοδεσπαίνη;. Ητο ηλικία; δεκαέξ ή 
δεκαεπτά έτών, μέ γλυκύ το χαμόγελο, 
μέ τό δμμα ήμερον καί παρθενικόν τήν 
όψιν, έμπνέουσαν σεβασμόν. Πάντε; ή·αι- 
γέρθημεν. Δεσποινίς, τή ειπον, Οχ σά; εί
μαι ευγνώμων έάν μοί δώσητε τεμάχιά 
τινα οθόνη;.

Είχον ήπλωμένον τόν άλγοϋντα πόδα 
μου εί; τό ακρον τή; στρωμνή;. Συνήνωσε 
τά; χεϊρας καί μέ ΰφο; εύσπλαγχνικόν. 
—Θά φωνάξω τήν μ.ητέρα μου, είπεν, 
αύτή θά σάς ετοιμχκση επίδεσμον.

Απεμακρύνθη μέ τήν ελαφρότητα πτη
νού, μετά δύο δέ λεπτά ή κυρία Λ... εύ
ρίσκετο πλησίον μου, φέρουσα δέμα όθό
νη;.

— Σεις πάσχετε, μοί είπε, καί έγονυ- 
πέτησε προ τή; στρωμνής.

Άπέμαξε δάκρυον διά τού άκρου τών 
δακτύλων. Περιέδεσε τόν πόδα μου διά

τεμαχίων οθόνης. Θά τήν ήσπαζόμην έξ 
ευγνωμοσύνης. — Θά εισθε νηστικό; ; μοί 
είπεν.

Έκίνησα τήν κεφαλήν καταφατικώς. 
— Ελάτε λοιπόν μαζύ μου, ή τράπ εζα 
εΐνε άρκετά μεγάλη.

Ή έπίδεσι; τοϋ ποδός μου είχε τελειώ
σει. Ήσθάνθην μεγίσ· ην άνακούφισιν. 
Εύλογημέναι νά εΐνε αί χεΐρες αί συντε- 
λέσασαι εί; τούτο. Εύθύς τά πάντα μοί 
έφάνησαν όλιγώτερον θλιβερά. 'Γπήρχεν 
άκόμη έν τή ζωή κάτι τό καλόν. ΊΙ δρε- 
ξι; έξηγέρθη καί μετ' αύτή; ή επιθυμία 
νά δραπετεύσω. — Ά; φάγω πρώτον, εί
παν κατ ’ έμαυτόν, καί κατόπιν σκέπτο
μαι περί τοϋ σχεδίου μου.

Έκοιμήθην μέχρι πρωίας. Εύθύς ώς 
ήνοιξα τού; οφθαλμούς μου έκαθέσθην έπί 
τή; στρωμνή; μου καί ήρχισα σκεπτόμε- 
νας, ένώ άλλοι μέν τών συντρόφων μου 
έρογχάλιζον άκόμη, άλλοι δέ έχασμώντο 
τανύοντε; τά κεκμηκότα μέλη των. Ί1- 
σθανόμην εύεξίαν τινά καί εύθυμίαν, πάν
τα ταύτα συμ.βάλλοντα διά τήν μελετω- 
μενην δραπέτευσιν. Ή επαγρύπνησες είχε 
κάπως χαλαρωθή· εί; τά θυλάκιά μου εί
χαν άκόμη να άσματά τινα χρυσά, διά 
τών όποιων θά έξηγόραζαν τήν συνδρομήν 
άγρότου τινόο. Λοιπόν άς τό πραγματο
ποιήσω σήμερον, είπαν.

Άφού δριστικώς -.ό άπεφάσισα, κατήλ- 
θον τοΰ σιτοβολώνοί. Ωϊ «?·>.»·>»—·«■' •Λ

Τ·

πον.
, -.ό άπεφάσισα, κατήλ- 

τοϋ σιτοβολώνας. Οί αξιωματικοί εύ- 
ρίσκοντο εί; τό έστιατόριον όπως άποχαι- 
ρετίσωσι τήν οικοδέσποιναν έπλησίασα 
προς αύτού;. Ή κυρία Λ... είχε τού; 
οφθαλμού; έρυθρού;. ΤΙ θυγά-.ηρ καί ό 
υιό; τη; ϊσταντο πλησίον τη;. ΙΙάντε; εί- 
μεθα συγκεκινημένοι. ΤΑρά γε θά έπανα- 
βλεπώμεθα ; 'Αξιωματικό; τι; μέ μύστα- 
κα ύπόλευκον εδωκε τό σημεία·/ τή; άνα- 
χωρήσεως.—Χαίρετε, κυρία, καί σά; εύ- 
χαριστοϋμεν ! άνεκραξεν. — ΙΙάντε; έτρά- 
πημεν πρός τήν θύραν. Καθ' ήν στιγμήν 
ήτοιμαζόμην νά τούς άκολουθήσω, ήσθάν- 
θην χεϊρα θλίβουσαν έλαφρώς τήν ίδικήν 
μου. Ήτο ή νεάνις, ήτι; άπό μέρους τής 
μητρό; τη; μοί προσέφερε δέμα έπιδέσμων. 
Του; ε”θεσα έντός τών θυλακίων μου καί 
ε’οπευσα πρό; τήν οδόν χωρί; νά στρέψω 
τό βλέμμα μου πρός τά όπίσω. Ήτα έν- 
νάτη, εί; τά; έννέα δέ καί τέταρτον έπρό- 
κειτα νά άναχωρήσωμεν. Έπρεπε νά σπεύ- 
σω. Ήρχισα βαδίζω·/ έντός τή; κωμοπό- 
λεως. Μετά πάροδον τετάρτου τή; ώρα; 
παρετήρησα άγρότην τινά μετρώντα χρή
ματα πρό τή; Ούρα; του. Μοί έφάνη άγα- 
θό; καί στιβαρό;· κατηυθύνθην πρός αύτόν 
καί Οεσα; το στόμα μου πλησίον τού ώ- 
τός, τώ είπαν. — Έχεις διακόσια, φράγκα 
έάν μέ όδηγήσης εί; τό Βέλγιον, καί λέ
γω·/ ταύτα τώ έπέδειξα δέκα χρυσά νο
μίσματα. Ό χωρικό; έσκέφθη πρό; στιγ
μήν, έρριψε τά χάλκινα νομισματά ταυ 
έντό; δερμάτινου σακκιδίου, μέ παρετήρησε 
πρασεκτικώ; καί βλέπων ότι 
πάρε—ήρει : — Έλα, 
μως.

Τόν ήκολαύθησα. 
καί συρίζων έλαφρώς.

ούσεις τον 
μοί είπεν άποτό-

Έβάδιζεν ήσυχως 
Έφ' όσον έβαδίζο-

Προσεπάθουν νά μιμώμαι τό βαρύ βήμα 
τού όδηγοϋ μου. Τό χωρίον ήτο άτελεύ- 
τητον. Προ πέντε μόλι; λεπτών έβαδίζο- 
μεν καί ένόμιζον οτι είχον διατρέξει σειράν 
οικιών δύο ή τριών χιλιομέτρων.

Έφθάσαμεν τέλος εις τήν τελευταία·/. 
Φωνή άνακουφίσεω; έξήλθε τού στήθους 
μου, Έπί τή; όδού παρετήρησα τήν σκιάν 
σκοπού γερμανού βαδίζοντος άνω καί κάτω. 
Ό συνοδός μου μοί έ'ρριψε βλέμμα άρκετά 
εκφραστικόν. Δυοΐν θάτερον ή μετ'όλιγον 
θά ήμην έλεύθερο; ή φονευμένος. Μετά 
τινα άκόμη βήματα θά συναντώμεθα μετά 
τοΰ σκοπού, όστις εφρασσε την όοόν.Όλ.ην 
μου τήν προσπάθειαν κατέβαλον όπως μι- 
μηθώ τό βάδισμα, τήν όψιν, τά; κινήσει; 
άγρότου. Μήπω; ήτο δύσκολο·/ ό σκοπό; 
έκεΐνο; νά άποκαλύψη ύπό τό έ’νδυμ.α τοϋ 
χωρικού τόν φυγάδα στρατιώτην καί διά 
τή; λόγχη; του νά μοί έμ.ποδίσ-η τόν δρό
μον καί έν άνάγκη νά μοί θραύση διά τοΰ 
όπλου του οήν κεφαλήν ; Ή καρδία μου 
επαλλε σφοδρώς. Ό συνοδό; μου έσύριζεν. 
Έθαύμαζον τήν άπάθειάν του. Τέλος τόν 
έπλησιάσαμεν. Ό χωρικό; μου έσύριζεν, 
ένώ έγώ έ’συρον τά ξυλοπέδιλά μου έπί τού 
βορβόρου. Τόν άντιμετωπίζομεν. Μά; πα- 
παρατηρεϊ καί έξακολουθεϊ βηματίζων 
παρερχόμεθα ήσύχω;, μέ βήμα ρυθμικόν, 
βαρύ. Δέν μέ σταματά. Μέ έξέλαβεν ώ; 
άληθή χωρικόν. Θριαμβεύω. Τά μετά 
ταύτα δέν άναλογίζομαι. Ή άναπνοή 
μου έπανέρχεται, μειδιώ πρό; τόν συνο- 
δόνμου. — Δέν έτελείωσεν άκόμη, μοί 
είπεν !

Πράγματι ό κίνδυνο; δέν είχε παρέλθει· 
όδοιπόρουν εί; χώραν κατακτηθεϊσαν. Τά; 
λεπτομέρεια; όμω; τή; φυγή; μου έκείνη;, 
ήτις μ.οί άφήκε τόσας ά.ναμ.νήσει; καί ένεκα 
τής όποιας έδοκίμασα τόσα; στενοχώρια;, 
δέν θά άφηγηθώ ένταϋθα. Διήλθον πεδιά
δας, δάση, χωρία, έπαύλεις, άλλοτε μέν 
άκολουθών λαθροθήραν καί άλλοτε δασο
φύλακα, τρεμων εί; πάν βήμα καί νομίζων 
ότι έ'βλεπον έν μώ μέσω τή; χλόη; άστρά- 
πτουσαν τή/ περικεφαλαίαν δραγόνου ή 
τήν όξεΐαν λόγχην ουλάνου. ΙΙόσα περι
στατικά ήδύναντο νά έμποοίσουν την προ; 
τά πρόσω πορείαν μου. Μόνον όταν οιήλ- 
θον τά βελγικά σύνορα άνέπνευσα έλευθέ- 
ρω;, άλλά καί εκεί ήδυνάμην νά συλλη- 
φθώ καί νά άποσταλώ εί; τό στρατόπεδο·/ 
τού Μπεβερλό. Έπί τέλους κατώρθωσα 
νά είσέλθω εί; ά.μ.αξοστοιχίαν, ήτι; έκ Βρυ
ξελλών μέ έ'φερεν έν Γαλλία.

Ήμην έλεύθερο;. Εΐχεν έπέλθει ή νύξ. 
Διά τών θυρίδων έ'βλεπον τού; άγρού; τή; 
πατρίδος μου. Τότε ήννόησα τήν άξίαν 
τή; βαθεία; καί γλυκεία; έκείνη; λέξεως 
τού στρατιώτου, τή; Πατρίδος, τήν όποιαν 
έπανέβλεπον έν άνεκόράστω χαρά έν με
γίστη συγκινήσει. Τή·) δεύτερα·/ πρωινήν 
ώραν ό συρμό: είσήλθεν εί; Παρισιού;. Ήτο 
ή 14 Σεπτεμ.βρίου. Δύο ή τρεις ήμερα; 
κατόπιν οί Παρίσι:·, έκυκλώθησαν ή πο- 
λιιρκία ήρχιζεν.

ΤΕΛΟΣ

μεν έντός τών άτελευτήτων δρομίσκων 
συνήντων στρατιώτας ΙΙρώσσους, οϊτινες 
μέ παρετηρουν πρασεκτικώ;, άλλ ’ εύ ου- 
χώ; δέν εΐχεν άκόμη σημάνει ή έννάτη 
καί ήμίσεια καί ούδεί; τούτων έσκέφθη νά 
μέ συλλάβη. Ή καρδία μου επαλλε μέ
χρι διαρρήξεω;. Μά; έπλησίασε γυνή τις, 
ήτι; ήρχισε συνομιλίαν μέ τόν δδηγόν 
μου· ήδυνάμην νά τήν πνίξω· ούτος έ- 
βοάδυνε τό βήμά ταυ, μετ' όλιγον τήν 
άπεμάκρυνε καί έξηκολούθησε τόν δρόμον 
του άνά μέσον τών δρομίσκων. Ποϋ άρά 
γε μέ ώδήγει ; Έπί τέλους ε'.σήλθεν έν
τός οίκίσκου καί μοί είπε νά άναβώ είς 
τόν σιτοβολώνα. — Μή κινηθή; έάν δέν 
έλθω.

Ώ; αίλουρο; άνήλθον τήν κλίμακα καί 
είσήλθον έντο; σκοτεινή; όπής, ήτις κατ ’ 
αύτόν ήτο σιτοβολών. "Εμεινα έκεϊ έπί 
δεκαπέντε λεπτά, τά όποια μοί έφάνησαν 
άτελεύτητα. -Έπρόσεχον εί; πάντα κρό
τον, τό ού; έχων προσηλωμένου έπί τών 
άνοιγμάτων τών τοίχων. Υπόκωφος θό
ρυβος έπλήρου τό χωρίον- μοί έφάνη ότι 
σώμα στρατού έβάδιξεν. 7Αρά γε όέν ή
θελαν παρατηρήσει τήν άπουσίαν μου ; Ή 
Ούρα ήνοιξε καί δ χωρικό; μου είσήλθεν. 
— "Ωρα εΐνε, μοί είπε, ρίψα; πρό τών πο
δών μου δέμα, όπερ έ'φ,ερεν. — 'Αμέσως 
έξεδύθην τήν στολήν μου καί τόν άλλον 
ιματισμόν τοϋ στρατιώτου καί ένεδύθην 
τά ενδύματα έργάτου, τετριμμένα έκ τή; 
χρήσεως. Εί; τοϋτο τό μεταξύ δ δδηγός, 
όπω; έμψυχωθη, είχε κενώσει δύο τρεις 
φιάλα; οίνου. — Άμ’ τά μουστάκια,, τό 
ύπογένειον, μοί είπεν ;

Τή βοήθεια ψαλλίδο; άπέκοψα άμφότε- 
ρα ταύτα, τά όποια ήδύναντο νά μέ κα- 
ταδώσωσι, καί κατήλθον τή; κρύπτης 
μου. — Τήν πίπα τώρα καί τό μπαστούνι, 
μοί προσέθηκεν.

Ήγόρασα χωμάτινη·/ πίπαν, τήν ό
ποιαν έπλήρωσα καπνού, καί χονδρήν ρά
βδον, ή; τό έξαρτώμενον δερμάτινο·/ λω- 
ρίον περιετύλιξα εί; τόν καρπόν τής χει- 
ρός μου —Τώρα έμ,πρός, είπε, καί κάμε 
τόν άδιάφορον !

Κάτι τι όμω; μέ άνησύχει. Κατά τήν 
έποχήν τή; έκ Παρισίων άναχωρήσεώ; 
μου έξ ύπερβολικού ζήλου καί όπω; λάβω 
τήν όψιν άρχαίου Ζουάβου είχον ξυρίσει τό 
μέρος έκεΐνο τή; κόμ.η; μου, τό όποιον ζ- 
πτεται τού μετώπου. Αί τρίχες ήρχισαν 
νά φύωνται, άλλ' ούχί άρκούννω; όπω; 
καλύπτωσι τό μέτωπον. Όπω; μή ανα
καλυφθώ έβύθισα τόν χωρικόν σκούφον μου 
μέχρι; όφρύων, άποφασίσα; νά μή άποκα- 
λυφθώ καί άν αύτό; ό Μόλτκ.ε διήρχετο 
πρό έμοϋ μετά τού επιτελείου του. Μύ
ρια·. άλλόκοτοι ιδέα·, διήρχοντο άπό τόν 
νοϋν μου. Ένόμιζον ότι πάντε; μέ άνε- 
γνιόόίζον καί ότι καί αυτοί οί όποιοι ου
δέποτε μέ είχον ίδεΐ θά άνέκραζον : — Μπά! 
νά ενα; Ζουάβο;. Άπέφευγον νά άντιμε- 
τωπίσω τού; διαβάτας· όταν συνήντων 
στρατιώτην τινά ΙΙρώσσον φρίκη διέτρεχε 
δλον μου τό σώμα. Έπροτίμω·/ νά μέ 
φονεύσωσι μάλλον ή νά μέ συλλάβωσιν.

Ο ΤΡΙΤΟΣ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΊΙ σχηνή ώς έν τψ πρώτω. ’Εχουν παρέλθει τρεις 
ήρ,έραι. Ό "Αλχη; χαί ό Παυλής εισέρχονται ό 
ιϊ; χατόπιν τοϋ άλλου έκ τής πρός τά δεξιά θύρας.

ΙΙαυλής. Ά μά ή ιδιοτροπία σου δέν 
εχει όρια. 'Αλήθεια, καλέ, τά ε’σχισε; ;

"Αλκης. ’Αλήθεια, αλήθεια. Να, ε’λα 
έδώ νά τα ίδή;. (/7μογωρει' με.ΙαγχοΑι,χός, 
άτοίγει. όιά χ,ίεΜς το σνρτάριοτ τοΰ γρα
φείου του χαί τω ι'ειχχόει τά τεμάχια ίωκ 
σχισρέτωχ σχεάίωτ).

ΙΙαυλής. (ΈξεΓάζωκ) Ώ τί κρίμα ! 
ναί. ειν’ αύτα.

"Αλκης. {Σχεύοτ χ.Ιαίων) Βλέπει; ; 
'Ερείπια ...

ΙΙαυλής. Βλέπω, Βλέπω . . . Καί 
έτσι, επειδή βρέθηκε; σέ μιά κακή στιγ
μή, >πειδή, λές, δέν ήμπορούσε; νά οί- 
κονομήσης μιά λεπτομέρεια, πήγε; νά 
καταστρέψ»/; το έ’ργον τοσου κόπου, τόσης 
μελέτης ; . . .

"Αλ,Χπς. (,Κ.ίιιάόνων πάΑιτ τά τεμά
χια είς το συρτάρι του) Γιατί όχι ; Μιά 
λεπτομέρεια εινε αρκετή γιά νά κρημνι- 
σθή όλον τό οικοδόμημα. Ζητείς νά δη- 
μιουργήσης κάτι τι. ’Αγωνίζεσαι, κοπιά
ζεις, συγκεντρόνεσαι, άφιερό/εις όλην σ/υ 
τήν ζωήν εί; αυτό. Έξαφνα, μιά μέρα, 
τό μεγαλοπρεπές έ’ργον κλονίζεται, εινε 
έτοιμον νά πέση . . . Εξετάζεις καί 
βλέπεις οτι είς τήν άοχή έκαμες έ'-α μι
κρό λάθος, παρέλ«ψες ή όέν κατώρθωσες 
νά οίκονομήοης μιά λεπτομέρεια. Αύτό 
εινε ! Τίποτε δέν είμπορεϊς νά κάμης. 
(Έζάπτεται χαί φωνάζει). Φύγε ! Φύγε 
διά νά μή άποθάνης ύπό τά ερείπια .' !

ΙΙαυλής. ('Ί'ποχωρών άχουσίως ΰύο 
βήματα) Μέ τρόμαξες, βρέ άδελφέ ! Ό- 
μιλεϊς. γιά αρχιτεκτονικά σχέδια καί έγώ 
ένόμισα ότι πρόκειται νά πέση αύτό τό 
σπίτι. {Κυτάζει προς τήν οροφήν).

Άλκης. ( 'Ομοίως χυιάζει προς τήν 
οροφήν) Όχι, αύτό το σπίτι δέν Οά πέση. 
Δέν ώμιλούσα ούτε γιά σχέδια, οΰτε γιά 
σπίτια. Αυτά τά γιγαντια οικοδομήμα
τα τής Εύτυχίας, διά τά όποια όλοι μας 
άγωνιζόμεθα καί τά όποια τόσω συχνά 
πίπτουν είς άπέρανια ερείπια, αύτά εινε 
τά πλέον τρορερά καί ιπικίνσυνα. Άλλά 
καί πάλι μή φοβάσαι. Κανένα τέτοιο δέν 
Οά πέση επάνω σου. Έδώ, δόξα τώ Θεώ, 
ολοι εϊμεΟα εύτυχεϊ;, εύτυχεϊς. (Λίειί 5 
πιχρώς).

ΙΙαυλής. Σήμερα τουλάχιστον δέν 
φαίνεσαι καί πολύ εύτυχής. Βλέπεις πώς 
μετε.όησε; γιά τήν στιγμήν τής νευρικής 
σου ιδιοτροπία; ; Πόσες φορές σέ είπα νά 
μήν είσαι τόσω νευρικός !

Άλκης. Νομίζεις οτι είμπορεϊς νά 
μού το προστάξης ή νά μού το έπιβάλης 
αύτό ; ’Αλλά τή μετάνοια άπό πού τήν 
εννοείς ;

Παυλής. "Ω, φαίνεσαι ! Αύ·.ή ή ε’ξα-
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ψις, αύτή ή ταραχή εις τά λόγια, εί; 
τά κινήματα, είς όλα ... Κάθε άλλα 
φαίνεσαι, παρά ήσυχος καί εύχαριστη- 
μίνος.

Άλκης. (Ζωηρώς) Όχι ! όχι ! πλα- 
νασαι. Δέν μου έκαμε καμμιά έντύπωσι. 
Έγώ το ήξευρα. . . τό ήξευρα. . . είχα 
προαίσθησι ότι—(άλλάζων τόνον) δεν θά 
κατορθώσω αύτή τή φορά νά στείλω σχέ
δια στήν Έκθεσι.

Πανλής. ^ΛΓ«Λώζ) Χμ 1 πάλι τά 
ίδια.

Άλκης. Καί γιά νά σοϋ δείξω πόσον 
είμαι ήσυχος—νά, κάθησε έκεϊ σέ παρα
καλώ. Έχουμε νά συζητήσουμε Κάτι τί.

ΙΙανλής (Καθήμενος) Τόρα πειά ; Τί 
ώφελεΐ ;

Άλκης. Όχι αρχιτεκτονικά. Κάτι τι 
άπό τήν κοινωνική καί ήθική άρχιτεκτο- 
νική. Έδιάβασα αυτές τές ήμερες ένα βι
βλίο (κάθεται) που έπραγματεύετο τό ζή
τημα. Μού ικίνησε φοβερά τό ενδιαφέρον, 
άλλά δέν συμφωνώ διόλου με τό συμπέ
ρασμα τοϋ συγγραφέως.

Πανλής. Περί τίνος πρόκειται ;
Άλκης. Νά, μέ δυό λέξεις. Ύπόθεσε 

ότι είσαι ύπανδρευμένος.
Πανλής. Μέ δυσκολία· άλλά τό ύ- 

ποθέτω.
Άλκης. Ύπόθεσε ότι ή γυναίκα σου 

σέ προδίδει.
Πανλής. Άφ’ ού ύπέθεσα τό ένα, 

εΐμπορώ νά ύποθέσω καί τό άλλο.
"Αλκης. Καλά. Τί θά έκαμνες έσύ ;
Πανλής. Ξεύρω γώ ; κατά τάς πε

ριστάσεις.
Άλκης. Νά σε πώ ύπό ποιας περι

στάσεις. “Αν ή γυναϊκά σου σέ προοίόη 
άπό φυσικήν τάσιν προς τήν διαφθοράν, 
τό ζήτημα εινε εύκολο- τήν χωρίζεις καί 
τελειόνει.’Αν σέ προδίδη διά νά ώφελήται, 
διά νά επαρκή είς τάς άνάγκας της, όταν 
σι» δέν έπαρκής, επίσης τήν διώχνεις καί 
τελειόνει.’Αν σέ προδίδη έκβιαζομένη, άπο 
λόγους ανώτερους, διά νά σέ σώοη εςαφνα, 
τότε ... εΐμπορείς καί νά τήν συγχώρη
σης. Αυτά καί τά παρόμοια εινε εύκολα. 
’Αρκεί νά έχης γενναιότητα, όση απαι
τείται γιά νά μή φοβηθής τό σκάνδαλο.

Πανλής. Ναί. Άλλά πότε εινε δύσ
κολο ;

"Αλκης. “Αλλο ζήτημα. Ύπόθεσε ότι 
πέρνεις μιά γυναίκα πού νομίζεις—χωρίς 
νά τό πολυ-ξετάσης —οτι είσαι γι' αύτήν 
καί αύτή γιά σένα. Ζήτε μαζί λιγον καιρό 
λαμπρά, άγαπημένοι. Άλλά βαθμηδόν 
άρχίζουν νά φανερόνωνται αί διαφοραί, αί 
άσυμφωνίαε. Ήμερα τή ήμέρα άποκαλύ- 
πτεις οτι γι ’ αύτήν κατά βάθος είσαι ξέ
νος. Άλλης φύ<-. άνθρωπος έσύ, άλλης 
έκείνη. Τά γούσ- -ας, αί δρμαί σας, αί 
απολαύσεις σας εινε διαφορετικαί, όπως 
ή ήλικία σας, ή άνάπτυξίς σας, ό οργανι
σμός σας. Έρως πλήρης, ταυτότη; ψυχής, 
συνδυασμός τέλειος μεταξύ σας δέν μπορεί 
νά ύπαρξη. Τά πάντα εινε έπιπολαιότης. 
Πρός έπίμετρον δέν κάμνεις παιδιά μαζί 
της,νά συνδεθής περισσότερο, — άλλη άπό- 

δειξις φυσικής άσυμφωνίας καί αύτό. Μ ’ 
έννοεϊς τι λέγω.

Πανλής. Σ'έννοώ· λέγε.
Άλκης. Καί έν ω άρχιζεις νά μαν- 

τεύης οτι έκαμες λάθος νά «νμφευθής, δη
λαδή νά θυσεάσης τή γυναίκα αύτή, καί 
έν ω έχεις πάρει τήν άπόφασι νά ζήσης 
ψεύτικα καί δυστυχισμένα, άλλά νά ζή
σης, — έξαφνα παρουσιάζεται ένας νέος, 
ένας φίλος οικογενειακός, δ δποϊος χωρεϊ 
άκριβώς μέσα εις τό χάσμα τής ένώσεώς 
σας. Εΐνε ό,τι χρειάζεται- ή γυναϊκά σου 
μέ άνδρικά φορέματα, ή καλλίτερα ένας 
άνδρας γ<ά τή γυναίκα σου. "Εχουν τήν 
ίδια ήλικία, τήν ίδια κράσι, τήν ίδια ά- 
νάπτυξι, άγαπούν τά ίδια πράγματα, τήν 
άργία, τό λοϋσο, τή διασκεδασι, τήν ά- 
πόλαυσι, τήν αιώνια τρυφερότητα καί τον 
αιώνιον έρωτα. Παιδιά καί τά δύο, μέ 
καμμιά σκέψι, μέ καμμιά σοβαρότητα.

Πανλής. Καί φυσικά ή γυναϊκά μου 
αγαπά τόν νέον αύτόν.

Άλκης. Όχι αύτή· ή ψυχή της. Καί 
τον άγαπά, όπως /.' εκείνος, χωρίς νά το 
ξεύρη, χωρίο νά το θέλη. Τούς βλέπεις νά 
συνομιλούν μέ τήν παιδιακίσα τους σοβα
ρότητα, νάστειεύωνται, νά γε'>οϋν, νά 
παίζουν, νάποζητούν δ έ ας τον άλλον μέσα 
σέ έκατόν, νά κατορθόνουν πάντα νά μέ
νουν οί δύο του; χωριστά, αληθινά ται
ριαστοί καί αληθινά άγαπημένοι· καί λές 
μέσα σου, έν ώ τούς βλέπεις, μέ άπερί- 
γραπτο σπαραγμό: (Εγείρεται). «Νά 
«ένα ζευγάρι δπως πρέπει. (Μ' εζαιβιν). 
«Πταίουν αύτοί διότι ταιριάζουν ; δ Τρίτος 
«δέν εινε δ φίλος πού ήλθε νά παρεντεθη 
«μεταξύ έμού καί τής γυναικός μου. Θα 
«το έλεγαν οί άνόητοι καί οί προληπτικοί. 
» Ό Τρίτος είμαι έγώ, έγώ, πού ώχυρω- 
«μένος πίσω άπο έναν ανθρώπινο νόμ.ο έγώ 
»δ κοινωνικώς νόμιμος άλλά φυσικώς άνο- 
«μώτατος, έρ,ομαι νά καταστρέψω αύτή 
»τή θεία συμφωνία, αυτή τήν τελείαν 
«ένωσι. Είμαι το πρόσκομμα, είμαι δ 
«περιττός. Άν δέν ήμουν έγώ, άν δέν 
«έκαμνα έκεϊνο τό λάθος, τί εύτυχεϊς θά 
«ήταν οί δύο έκεΐνοι — εύτυχεϊς. όσον έγώ 
«είμαι σήμερα δυστυχή; (με αΰζουσαν 
συγκίνησιν) άπείρως, άπείρως δυστυχής !»

Παυλής. (Εγείρεται εηρομος καί 
πλησιάζει τόν “Λλκην). Άλκη μου, τί 
έχεις ; Πώ; κάνεις έτσι ; ... Ά, μά δέν 
είσαι διόλου καλά σήμερα ... Κάτι τρέχει 
... κάτι μοΰ κρύβεις, Άλκη ! (Τόν θω
πεύει).

Άλκης. Όχι, όχι, τίποτα. (Κατευ
νάζεται καί προσπαθεί νά μειδιάσγ). 11α 
ρεξηγεϊς τή ζωηρότητά μου. Μά δέν με 
ξεύρεις έμενα όταν συζητώ κάτι τί ;

Πανλής. Ποτέ μου δέν σέ είδα νά 
κάνη; έτσι ... Άπό τό βιβλίο εινε ολ ’ 
αύτά ;

Άλκης. Άπό τό βιβλίο, σού ορκίζο
μαι. Σ’ έφόβισα, καϋμένε Παυλή. Κα- 
θησε, κάθησε. Τόρα θά είμαι ήσυχος. 
Έχουμε νά μιλήσουμε άκόμη. (Τόν βάζει 
καί καθεται είς τή> πολυθρόναν καί μένει 
πλησίον του όρθιος).

Πανλής. Δέν άφίνεις αύτό τό θέμα 
τούλάχιστον ;

Άλκης. Όχι, όχι, νά ζήο. άκουσε : 
Ή γυναϊκά σου λοιπόν σέ προδίδει μέ αύ- 
τον τόν νέον, ύπο αύτάς τάς περιστάσεις. 
Δέν είσαι εντελώς βέβαιος άκόμη. Άλλά 
έχεις πάρει τά μέτρα σου νά βεβαιωθής. 
Νά βεβαιωθής — ώ τής άνθρωπίνης αδυ
ναμίας ! —νά βεβαιωθής ότι άμα έκτεθή 
τό χιόνι στον ήλιο θά λυώση. Τέλος πάν
των τί θά κάμης τότε ;

Πανλής. Πότε ; άμα πεισθώ οτι έγώ, 
ό σύζυγος, είμαι δ περιττό; ;

Άλκης. Ναί- άν δέν πεισθής, θά πή 
ότι δέν εκτιμάς τά πράγματα όπως εινε- 
θά πή ότε δέν ξέρεις τί σου γίνεται, θά 
πή ότι είσαι βλάξ, ζώον, κτήνος· ένας 
κοινότατος ηλίθιος άπο αύτούς που νομί
ζουν ότι ό παπά; καί δ ληξίαρχος είμπο- 
ροΰν νά μεταβάλλουν τούς νόμους τής ®ύ- 
σεως καί ότι μιά ύπανορευμένη γυναίκα 
δ'εν εχει τό δικαίωμα ν ’αγαπΖ άλλον άπο 
τόν σύζυγόν της. Έ ! δέν έχει τό δικαί
ωμα ... και μέ τούτο ; άφ ' ού άγαπά 
άλλον ; Άλλαξέ το σύ τό πράγμα μέ τό 
δικαίωμα. Σά νά λές οτι τό χιόνι, άν 
κάμη συμβόλαιο μέ τά κεραμίδια νά μείνη 
άλυωτο, Jir εχει τό δικαίωμα νά λυώση 
στον ήλιο, χά, χά, χά. (Κρύπτει τήν 
ίζαψίν του μ'ε γέλωτα).

Πανλής. Καλά- καλά, πείθομαι. 
Άλλά τότε ... ξεύρω κ'έγώ τί θά κάμω ; 
Θά φύγω, θά χωρισθώ, θά τους άφή-ω.

Άλκης. Ωραία- σέ συγχαίρω διά τήν 
εύθυκρισίαν σου. Άλλά «λησμόνησα νά 
σου πώ κάτι τί. Άν τήν γυναίκα αύτήν 
τήν άγαπάς ; Άν δέν είμπορής νά ζήσης 
χωρίς αύτήν ; Άν δέν είμπορής νά ξεχά- 
σης τό ψεύτικο, άλλά τόσω εύτυχισμίνο 
παρελθόν ; άν καί αύτό άκόμη τό παρόν 
σέ έλκύη χωρίς νά θέλης; (με πάθος) Άν 
δέν έχης το θάρρος νά κάμης μιά τέτοια 
θυσία καί νά ζήσης ; Έ :

ΙΙανλής. Θά δοκιμάσω άλλο μέσον. 
Θά πάρω τή γυναϊκά μου, θά φύγω μα- 
κουά άπό τον φίλον καί θά την κάμω 'ώ 
τον ξεχάση. Θά θυσιάσω τά γοϋστά μου 
εις τά δ κα της και θά την κάμω ναγα- 
πήση εμένα.

’Άλκης· (ό όποιος ήχουσεν άπλήστως). 
Πολύ άσχημα, φίλε μου. Δέν σε συγχαίοω 
διά τήν εύθυκρισίαν σου. Φαίνεται ότι δέν 
ένόησες περί τίνος πρόκειται. (Μειδιά). 
Πρώτον ότι ή βέ-ους σου θά είνε αρκετά 
κωμική — απέναντι τοΰ έαυτοϋ σου, έννοώ 
— νά ταξειδεύης μέ τή γυναϊκά σου γιά 
νά την καμης νά λησαονήση τόν εραστήν 
της. Έπειτα, πώς θά την κάμης νά 
σάγαπήιη : Φρονείς ότι, καθ ' δποιονδή- 
ποτε τροπον, εΐμπορείς νά γίνης άλλος 
άφ'ό,τι ιίσαι ; Καί άν το θελήσης έπι- 
μό.ως. ή διαρκής καταναγκαστική προσ- 
ποίησις,' θά σ' άφήση ποτέ νάπολαύση; 
εύτ· χίαν ; Δέν ξέρεις τί θά πή έρως ;

Πανλής. Καί τί θά πή έρως ;

(Έπιται ςυνίχεια).
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