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Καί διζαιω

Ek ΤΑΝ ΗΕΙΤΙ'Μ . . ΤΗΣ ΚΑΤΙΣΤΙΌΦΙΙΣ!

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΓΠΗΣ
Καί ήδη ζατάκειται νεκρό; έντος τού 

τάφου του ό πρώτο; πολίτη; τή; άναγεν- 
νηθείση; πχτρίδος. Σεμνή ζαί άπέςιττος, 
ώ; ύπήρςεν δ πολυάσχολο; αυτού βίο;, 
έτελέσθη κατά τήν έζδηλωθεϊσαν τελευ
ταία·/ του βούλησιν. ή πάνδημο; του σζή- 
νου; αυτού κηδεία.

Το ειλικρινές πένθςςκαί ή στιγνη λύπη 
ολοκλήρου λαού αντικατέστησε τήν ψευδή 
έπίδειξιν τή; σ ρατιωτιζή; παρατάξεως, 
τήν πληθυν τών πολυτελών ζαί βαρυτίμων 
στέφανων ζαί τόν άτελεύτητον άριθμόν τών 
έπιζηδεων λόγων Τοιούτου; ζνίρα; ούχί 
οί λόγοι άλλ’ αί πράξεις μεγαλύνουσι. 
Σύμπεσα ή πόλις έν προφανεϊ κατήφεια, 
έν έκδεδηϋωμένη λύπη, έν όλολυγμοϊ; ζαί 
κλαυθμοί; παρηζολούθησε την εκτάκτως 
έπιβάλλουσαν νεκρικήν πομπήν μέχρι; αύ
τοϋ τοΰ τάφου, όπως τελευταίο·/ ρίψη 
βλέμμα οίκτου, τελευταίου χύση δάκρυ 
έπί τή; προώρως άφαρπασθείσης έζ τών 
ζόλτων τής άπορφαν.σθ-ίση; Έλλαδο; με
γάλη; έζ:ί η; μορφή:, δπως θλίψη μετά 
παλμών ζαρδία; τήν χεϊρα τή; αδελφής 
αύτοϋ, τή; ύπερόχου ταυτη; γυναικός, τή; 
συνταυτισζση: ολόκληρον αύτής τόν πο
λύτιμον βίον ύπέρ τή,: σόξης, ύπέρ τού με
γαλείου του μεγάλου άοελφού τη;. Αί 
ζαρδίαι συνεσφίγγοντο έζ τού πένθους, 
συνετρίβοντο έζ τού άλγους έπί τή άπω- 
λεία τού επιφανούς άνορός.

Καί δέν ήτο μόνη ή πρωτεύουσα ήτις 
έν θρήνοι; παρηζολούθησε την κηοείαν 
έζείνου, άλλ' ζπασα ή Ελλάς, άλλ. ’ ο
λόκληρο; ό Ελληνισμό; έν συντριβή ψυ
χής καί ζαρδίας, έν ανησυχία ζαί άβε- 
βαιώτητι περί τοΰ μέλλοντος, προέπεμ- 
πεν έν απελπισία ζαί λυγρώ πενθεί μέχρι 
τής έσχατης κατοικίας του τόν μονάζρι- 
βον υιόν της, τήν μόνην τη; ελπίδα.

Καί ύπήρξαν άνθρωποι ζαί ύπήρξαν 
θαυμαστα του, οϊτινες ήδυνάτουν νά πι- 
στεύσωσι τήν άνήκεστον συμφοράν, ήδυνα- 
τουν νά πιστεύσωσιν, ότι κατεβλήθη, ότι 
ζατέπεσεν δ άζλόνητο; έκεϊνο; στύλος, ότι 
ζατενικήθη ύπο τοΰ θανάτου ό χαλύ
βδινο: έζεΐνος όργανισ/ός, πρό τή; θελή- 
σεω; τοΰ όποιου τά παντα έζζμ.πτοντο.

Όλον έκεϊνο το άπειρον πλήθος έν έπι- 
γ ώσει τή; ένσκηψάσης διά τήν πατρίδα, 
όιά τον Ελληνισμόν άνεπανορθώτου συμ
φοράς, έθρήνει, ώλοφυρετο διά την άπω- 
λείαν τοΰ έξόχου άνδρός τη;, τού μεγα- 
λουργήσαντο; δι' αύτήν. τοΰ άφιερώσαν- 
το; ζαί θυσιάσαντο; τον βίον πάντα, ώ; 
φιλοστοργον τέζνον, ύπέρ τού μεγαλείου 
της, ύπέρ τή; δόζης της, ύπέο τή; εύη- 
μερίας τη;, τοΰ άνδρός έζείνου, παρά του 
όποιου άνέμενε την πραγμάτωσιν τών πό
θων της, τών ιδανικών της, τής μεγά
λης ιδέα; της μέ την όποιαν τήν έγαλού- 
χισε· τοΰ άνδρός έζείνου, παρά του όποιου 
άνέμενε καί προσεδόζα μετά πεποιθήσεως 
την πλήρωσιν τοΰ ιδεώδους της, τή; άπο- 
οόσεως τή; γλυκεία; ελευθερία; εί; εκα
τοντάδας χιλιάδας ύποδούλων τέκνων της.

η πατρι; ή/.πισε παντα 
ταυτα παρα τού μεγάλου νεκρού. Ούδείς 
,.-j .ο> Χαριλα-j Ι-.ζ-υ.,η ....
τού εθνικού ήμών βίου τοσαυτην έπίδρασιν 
όσην αυτός. Τά πάντα διά τής άκατα- 
βλήτου θελήσεώ; του, διά τού άδαυ.άστου 

ου. οια τη; εν τω ζα/.ω 
του επιμονής του, διά τής εύρυμα- 
καί ρητορική; του δεινότητες καί 

ου έν πζντί, υετεοούθαισε 
1. 1 ’ . 1μικρά·/ καί τα- 

τότε είς την

χαραζτηρο 
άλυγί· 
θεία; ζαί ρη

ύπερόχου του έν παν 
και άνεκαίνισε ζαί άπό 
πεινην άνέδειςε τήν έως 
ζροπολιτιζην καί κομματικήν οιαμάχην 
σπαρασσομένην "Ελλάδα μεγάλην ζαί εύ
ρωστου, όπως έζ παραλλήλου ν.ετά τών 
άλλων κρατών βαδιση τήν οδόν τής προό
δου, τή; εύκλεια; ζαί τού πολιτισμού. 
Άπο τών ημερών αυτού έπαγιώθη τό 

κοινοβουλευτικόν και συνταγματικόν ή
μών πολίτευμα, άπο τών ήμερών αύτοϋ 
ή ρητορική έν τή Βουλή ύπέοτη άνα- 
μόρφωσιν καί ένεκαινίσθη έπί άλλων βά
σεων ό κυβερνητικό; έλεγχος, έπί τών ή
μερών αύτοϋ έρρυθμίσθησαν έπί νέων άρ- 
χών αί πολίτικα·. καί κοινωνικά! ήμών 
σχίσει;.

•V

"Επί τών ήμερών αύτου ή χώρα ήμών 
έστρώθη διά σιδηροδρόμων καί διεσχίσθη 
ύπο δοών, αϊτινες ανέπτυξαν τήν συγκοι
νωνίαν ζαί τό έμπόριον. Αυτός είνε ό κα- 
τα.σζευάσα.ς λιμένας, ό άναμορφώσας τήν 
διοίκησιν και τήν δικαιοσύνην διά τών
καταλλήλων νομοθετημάτων. Λυτός συνέ
ταξε τον στρατόν καί κατέστησε τήν πα
τρίδα άςιόμαχον ναυτικήν δύναμιν διά τής 
κατασκευή; θωρηκτών καί άλλων κατά 
θάλασσαν έφοοίων καί τοϋ καταρτισμού 
τών στρατιωτικών καί ναυτικών σχολών.

Τέλο; τά πάντα δι ’ αύτοϋ άνεμορ- 
φώθησαν καί άν τό έ’ργον του δέν παρί- 
σταται σήμερον ολόκληρον είς τούτο δέν 
πταίει ό μέγας πολίτης, άλλ ’ ή άχαλί- 
νωτο; οημοκοπία καί φιλοπρωτία, ήτις 
έπανειλημμένως, διέκοψαν αύτοϋ τό ερ- 
γον όπως συσσωρεύσγ, έπί τής ταλαίνη; 
πατρίοο; ναυάγια καί έρείπια, τά όποια 
ό γίγα; αύτό; έπανερχόμενος εί; τήν άρ- 
χήν μέ θυσίαν τής δημοτικό τητό; του 
άλλά μέ τήν ακράδαντο·/· πεποίθησιν ότι 
υπηρετεί την πεφιλημένην πατρίδα ύπέρ 
τής όποια; καί ψυχήν καί καρδίαν καί 
σώμα καί νούν αφιέρωσε, προσεπάθει ·,ά 
περισυλλέξη καί έκ τών συντριμμάτων 
τούτων νά κατασκευάση καί πάλιν τό 
ζλιόωνισθέν σκάφος.

Άλλ’ άπέκαμε. άλλ’ έκουράσθη έκ 
τής τοιαύτη; άνίσου πάλη;. Δέν άνέμενεν 
αντιπάλου; ίσης πρός αύτόν ικανότητος, 
δυνάμεω; ζαί θελήσεω;· άνέμενεν όμως 
άντιπάλους μέ περισσότερα·/ καρδίαν, μέ 
περισσότερον πόνον. Εάν τοιούτου; είχε το 
εργον του σήμερον ύπέρλαμπρον θά έφώ- 
τιζε τήν "Ελλάδα. Άπογοητευθη έπί 
τέλους έκ τής έλλείψεως τής προσηζούση: 
πανταχόθεν ύπσστηρίςεω; καί τή: συμπρά- 
ςεως εί; το εργον του, ζαί ύποκύψα; εύλα- 
βώς είς την τελευταία·, τής εθνική: έτυ-
μ.ηγορία; άπόφασιν άπεμακρύνθη τής πα
τριό:; όπως μή νομισθή ότι μένων έν αύτή

— ιχό —

ήδύνατο νά παραζωλύση τό έ'ργον τοϋ 
διαδεχθέντ:: αύτόν έπί τήν άρχήν.

Μακράν όμως διαμένων έθλίβετο ή ζαρ- 
δία του. συνετρίβετο το σώμα του καί 
ύπέκυψε τέλος εί; γήν ξένην, άφιλος καί 
μόλις δϋνηθείς νά ίδη το ύστατον φιλτά- 
την καί λατρευτήν άδελφήν.

"Απίθανε μακράν τή: πατρίδο: τήν 
όποιαν τόσον ήγάπησε καί ύπέρ τή; ό
ποιας τόσον είργάσθη.

--------- *+<----------

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

"Αμέσως μετά τήν λήξιν τών "Ολυμ
πιακών άγώνων. έτερον σ-ήμεϊον άπεκα- 
καλύφθη εθνική; προόδου ή καλλιτεχνική 

αρουσιάσασα έζπληκτικά άλη- 
Τετρά; φιλοτέχνων 
■ών βουλευτών κ. κ. 
, Άριστομένους Βα- 

μηχανιζοϋ ζ. 
;ρου Κανάζη, 

άληθώ; ύπέρ 
ένιαυσία; καλλι- 

νά ά- 
τό γε- 

7 · -ΣζΖΤΣ’.
•/.αλΛίτεχνιζον 

. * 
λιτεχνιζη παοαγωγχ. ζ^-ί ΖΤ’.ς έν ώ 
ενός θά ένίσχυε του: καλλλιτέχνα; 
τή; ζαναναλώσεω; τών έργων των, 
. . Γ ’ r. !, ·>'. ■
E-ipSV, ' ...
τεχνικόν αίσθημα 
ζουσα αισθήματα 
ψυχή τή; ήμετέρα; 
θώ: καιρό; πλέον.
ούσιωδώ; μετήλλαξεν άπο τή; εποχής, 
καθ" ήν διά τοΰ αύτοϋ μέτρου έκρίνοντο 
έ'ργα τού Βάν Δάίκ καί χρωμολιθογρα
φία'. τού χειροτέρου είδους. ΙΙαρά πή νεω- 
τέρα γενναιά έμορφώθη τό αίσθημα τοϋ 
καλού, καί ήρξατο θεωρουμένη ώ; άνάγζη 
καί ή άπόλαυσι; τών έργων τή; τέχνης.

Ή άναφερομένη έκθεσις καί ή περί αυ
τήν άναπτυχθεϊσα κίνησις καί αΐ έκατον- 
τάδες τών έπισκεπτομένων ταύπην, μεθ’ 
ολην τήν αονόδραχμον είσοδον, και αι γε- 
νόμεναι άγοραί διαφόρων εικόνων μαρτυ- 
ροϋσι τήν άλήθειαν τών άνωτέρω ισχυρι
σμών μας. "II έκθεσις περιλαμβάνει πλέον 
τών 120 έργων γραφική; ζαί ολίγα γλυ
πτική:. Άλλ’ έ·, πή έζλογή τών έργων 
έπεσπήθη μεγάλη προσοχή, ώστε οεν υ- 
πάρχουσιν ή έργα καλλιτεχνών, διακρινο- 
μένων έν τώ έλληνιζώ 
λαχίστων εξαιρέσεων,οί κρά 
γράφων 
άληθώ; 
βων κ.
αύτοϋ τ 
σιν τή;

ε’κθεσι 
θώ: αποτελέσματα, 
άποτελουμένη ύπό τ 
Θεοδώρου Βελλιανίτου 
λέττα, τοϋ λοχαγού τού 
Δούσμανη καί τοϋ κ. ΙΙέτ 

ενθουσιασμού 
ίδρύσεως έ ..... *! .

ζαί ζατόρθωσε 
, έπισπάσασαν 
Ή κοινωνία έ 

κατ' έτος

ι * 
είργάσθη μετ' 
τή; ιδέας τή; 
τεχνικής έκθέσεω; 
ποτελέση τοιαύτην, 
νικόν θαυμασμόν, 
πλέον τοιούτου 
ζέντρον, ένθα νά συγκεν ή καλ

ά? ' 
διά 
άφ’ 

θά διεμόρφου βα.θμιδον το καλλι- 
παρ" ήμΐν, άφυπνί- 

ύπολανθάνοντα έν τή 
φυλής. Καί ήτο άλη- 
Ή έλληνική κοινωνία 

άπό τή

ζ.όσμω. Έκτο: έ- 
ιστοι τών ζω- 

σωπευονται διά θαυμ.ασίων 
"Ο έν Μονάχω διατρί- 

εζθέτει τόν μεγάλον 
κοντσέρτον» τα,ν βά- 
ταύτης. έ’ργον όπερ 

έζθέσει; τήν τού Μονά- 
ύ Βερολίνου. Τό έ'ργον παριστζ 
γενειακην σκηνήν. Μητηρ νεαρά 

υσα έπί εδράνου ξυλίνου τό θυγά- 
της, βλέπει είσορμούντα τά τέσσαρα 

. της έν τώ πτωχικώ θαλάμω κα.

κντιπρ 
πινάκων.
Ί ακωβίδης 

•ίνακα «Το 
έκθέσεω: 

.Λ Λ 1 /, · > ’Ξοραοευϋη 2ΐ·: ου: 
χ:υ καί τ 
κοόλ’Ζ οίκ:
κρατο· 
τρ ιόν 
τέκνα

άνακρούοντα τά μουσικά όργανα, τό^μέν 
τύυ.πανον. τό δέ zop>fro<' το τρίτον αλ/.ο 
όργανον καί τό τέταρτον τό ποτιστήρι 
τοϋ κηπαοίου. Τό σύμπλεγμα τών παι
διών τούτων έντό; τοΰ άπλετου φωτός 
έχει τοιαύτην κίνησιν καί ζωήν και ουνα- 
μιν, ώστε νομίζει τι; οτι ύπερπηδών το 
πλαίσιον τή; ε’ικόνο; θά είσέλθχ, καί θ 
άναμιχθή έν τή εύφροσυνη οικογενειακή 
συναθρόία. Έν τω πίνακι τουτω βλέπει 
τιο ότι θαυμάζει είς τά; άπαραμίλλου; 
εικόνας τού Ιακωβιοου. εγκράτειαν π.ρι 
τό συυ.πλεγμα, σχέδιον έξοχον, προοπτι
κήν καί χρώμα. Ή άξ'.α του έργου εινε 
15.000 φρ. χρ· ”Ι^ω; δυσκόλω; έν Άθή- 
ναι; θά εύρεθή άγοραστής, καί όμως το 
άριστούργημα τούτο δέν πρέπει νά έζέλθη 
τή: "Ελλάδος. Είνε καιρό; πλέον νά σζε- 
Οθή καί ή πολιτεία καί οί δυνάμενοι τών 
Ελλήνων, οτι δέον ν’ άποτελεσθή εθνική 
πινακοθήκη ζαί οτι '·ά ποικίλου; λόγου; 
έργα τοιαύτη; δυνάμεω: "Ελλήνων ζω
γράφων πρέπει νά χρησιμεύσωσι διά πςν 
μέλλουσαν εθνικήν πινακοθήκην.

Τρία έργα έχει έζθέσει ό ζαθηγητης 
τοϋ Πολυτεχνείου ζ. Λύτρας «Το ςεπού- 
λημα». «Καί μυροδάτε; τρεις» καί «Την 
τελευταία.·, ηδονήν». Ίο ισχυρόν ταλαν- 
τον τού κ. Λύτρα είνε πασίγνωστου εν
ταύθα, ύπό τά; εμπνεύσεις δε τουτου 
έαορφώθησαν καί άνεπτυχθησαν ολοι σχε
δόν* οί νεότεροι Έλληνες ζωγράφοι.

Ό κ. Βολωνάκης έκθετε·, μίαν μεγά
λην θαλασσογραφίαν, ό ζ. Χατ-οπουλο; 
έτέραν, εί; ήν διαχύνεται ροδόχρυσον φως 
καί' διαζρίνονται άπό μακράν άερώδη τα 

’ βουνά τή; Βαράσοβας. ΙΙαρά τά; θαλασ
σογραφίας ταύτας τό « Άντίδωρον» του 
ζ.'Ράλλη, ή άναπαράστασι; τού εσωτερι
κού βυζαντινού ναού, ένθα οι εκκλησιαζο- 
μενοι, λαμβάνοντε; κπο τής χειρός του 
ίερέως τό άντίδωρον, άπέρχονται του ναού, 
είνε όντως έξοχος. Εωε είζών μιά; άπό- 
ψεως τοϋ ελληνικού βίου, ον άπο χρόνων 
μελετά καί σπουδάζει ό Χίος ζωγράφος. 
Δύο έίκφνα; του εκθέτει έτερος; Έλλην 
καλλιτέχνης, έν τώ εξωτερικό ούτος δικ- 
μένων, ό κ. Κούρτοβικ. Καί έτέρας δύο 
«ΙΙαοά τον Εργάτην» ζαί τον « Αλιεα» 
ό ζ.'Χατζόπουλος, τό « Εσωτερικόν τού 
Ωδείου ΤΙρώδου τοϋ ’Αττικού» ό κ. Φω
κάς, έπιτραπέζιά τινα ό κ. Οικονόμου, δύο 
σκηνογραφία; ανατολικά; δ ζ. 1 οσζανης, 
μικρά τινί έργα αί άδελφαί^ δεσποινίδες 
Ποοσαλέντη, ό έζ ΙΊάτμου εΰελπις καλ
λιτέχνης κ. Ίωαννίδης, πάντες εκ των 
μάλλον γνωστών ζαί έζ τών μάλλον προσ
φιλών έλληνιζών ταλάντων.

Εί; τά; έτέρα; πλευρά; τής εύρεία; αι
θούσης έκτίθενται αί ύδατογραφίαι. τά 
παστέλ καί έργα τινα γλυπτικής τών κ.κ. 
Βρούτου καί Ξενάκη. "Ο Κερκυραϊος ύδα- 
τογράφος ζ. Γιαλλινάς μετά τής κυρίας 
του έκθέτει τεσσαράκοντα ζαί πέντε έργα. 
Ό ζ. Γιαλλινάς πανταχοϋ ζαί πάντοτε 
όσάζι; έκθέτει έργα του^ έπισπά τον θαυ
μασμόν, ώ; έκτεθώσι οέ, άνάρπαστα. γί
νονται ταϋτα. Πρώτην φοράν όμως 
παρουσιάζει είς τό δημόσιον έργα της ή

κυρία Αγγελική Γιαλλινά καί άποκαλ'ύ- 
πτεται ζαλλιτέχνι; πολλή; δυνάμεω; ζαί 
καλλαισθησίας, άσχολουμίνη κυρίως εί; τά 
επιτραπέζια. Τά «ροδάκινα» καί τά «ρόι
δά» τη;. <■>'- καί ή «ξυ/οκοττά» τη: εί; 
τό είδό: των είνε έζ τών άριστων έργων, 
δειζνυοντκ τό καλϋ.ιτεχνιζόν τάλαντο·/ τή; 
νεαρά: δεσποίνης. ήτι: ύπό τά; οδηγία; 
τού συζύγου της. διαπλαττεται εί; ζαλ- 
λιτέχνιδα, πεινούσαν νά καταλάβα, διαζε- 
ζριμμένην θέσιν μεταςυ του καλλιτεχνικού 
■χικροκόσ-Λου μαο. "Ετερο; Κερκυραϊος ζω- 
γραφος, ο κ. Μποζατσιαμπη:, μηοο/.ω; 
ύπολειπόμενος του σ-,μπολίτου του ύδατο- 
γράφου, έξέθεσεν έ’ργον του, οπερ είνε άλη
θώ; άριστούργημα. Διαμένω·/ έν Ρώμη 
διετέλει άγνωστο: παρ' ήμΐν μέχρι τή: 
ημέρα;, καθ ' ήν ό κ. Βελλιανίτη; έδημο- 
σίευσε τήν σκιαγραφίαν του και έγνώρισεν 
εί; τήν έλληνικήν κοινωνίαν το τάλαντο·/ 
αύτοϋ. όπερ έν ’Αγγλία καί "Ιταλία ήτο 
πασίγνωστο·/· Διά τή: είκόνο; του δέ κα- 
τέδειξε πόσον ήτο άξιός τοϋ θαυμασμού, 
"όν απολαμβάνει.

"Ο κ. Αιμίλιο; Προσαλέντης εινε επί
σης Κερκυραϊος, έν "Αθήνα·.; όμω; διαμέ
νω·/. θαλασσογράφος, έν δέ τη άθηνζίκή 
κοινωνία είνε πασίγνωστος καί όέν ύπαρ
χε·. αίθουσα άθηναίζή. ήτι; νά μη ζο- 
συ-ήται δι ένό; έργου του. οπερ οιαπνεει 
ή ποίησι; καί ή χάρις. Έπίση; ό κ. Φω
κά; δεκάδα ύδατογραφιών έκθετε·.. II 
άλήθεια. ή χαρακτηρίζουσα τά έργα του. 
δέν λείπει καί άπό τά εκτεθειμένα. Δυ
νατά έργα, φυσικά έργα, εν οι; οιαλαμπει 
ή άθηναίζή φύσις έν όλη αύτή; τή ζωή.

"Ο νεότερο; πάντων τών έκθετόν είνε 
δ κ. Μαθιόπουλος, άλλ ουτο; άπο τή; 
πρώτης έμφανίσεώ; του κατέκτσηε την 
θέσιν του. "Λπότά πρώτα σχεδιάσματα, του 
έπεφάνη άληθή; καλλιτέχνης, είχεν έ·χ- 
ουτον τήν παρισινήν καλαισθησίαν, τήν 
γαλατικήν χάριν, ήν βλέπει τι; εις τά 
παστέλ του. Τό μέλλον εύρύ διανοίγεται 
είς τόν νεαρόν μύστην τή: τέχνης. II 
δόξα βεβαίως δέν θ' άργήση πολύ νά τόν 
καταστήση πασίγνωστο·/, όπως αί συμ
πάθεια·. τής άθηναίζή; κοινωνία; τον κα
τέστησαν ήδη συμπαθέστατο·/ μεταόυ ή
μών .

Ή νλυπτική δέν άντιπροσωπευεται εν 
τή αύτή Αφθονία, έν ή και ή ζωγραφική, 
άλλά προπλάσματα, τινα του ζ. Ξενάζη. 
τοϋ έκ τοϋ αρχαίου έ/ληνικο'υ κάλλους 
έμπνεομένου καλλιτέχνου, μεγά/.ως προσ- 
ελκύουσι τού; έπισζέπτας. Ο «Μουσοτρα
φής». δ «Λόοδο; Βύρων» ζαί τινα άλλα 
δεικνύουσι την δύναμιν τή; έμπνεύσεως 
καί τή; έκτελέσεω; τού καλλιτέχνου. Και 
δ κ. Βρούτος έκθετε·, έπίση; δύο προπλά
σματα καί τμήμα του δωδεκαθέου του, 
οπερ επωλήθη ώ: γνωστόν εί; την Νεαν 
Ύόρκην.

Τοιαύτη είνε έν συντόμω ή έκθεσις κατα 
τό πρώτον αύτή; έτος. Ή επιτυχία τη; 
κατά τοσοϋτον είνε εύάρεστο;, καθ όσον 
κατέοειξεν ότι έν τή έλληνική κοινωνία 
δέν είνε ξένον τό αίσθημα τοϋ καλού.

Δολφιν

Περιστατικά τινα. άσήμαντα όλως, 
συμπτώσεις τινέ; περίεργοι ζαί άλλόκοτοι 
έπέφερον πολλάκις άνυ: ολογίστους κατα- 
σ-ροφάς καί συμ.φορά:, ώ; λ., χ. όλίγαι 
σταγόνες βροχή: κατά τόν Βίκτωρα Οϋγ- 
κώ άπώλεσαν τόν Ναπο' έον.α έν Βατερλω 
καί ήλλαξαν καθόλου τόν χάρτην τής 
l-.ύρώπης, ώ; έπίση; κατά τινα σκέψιν τοϋ 
Πασχάλ. άλλοϊο; θά ήτο δ σημερινός χάρ
της τοϋ κόσμου, άν ή μύτη τή; Κλεοπά
τρας ήτο μικροτέρα.

Άλλά τί; ποτέ θά έπίστευεν, ότι μία 
φράσις, μία μόνον λέξις, έν άπλούν στοι
χείο·/ τοΰ άλφαβήτου πολλάκις, έναλλασ- 
σόυ-ενον πρό: άλλο, συνέτεινεν είς την πτώ- 
σιν θεατρικών έργων ; Τις θα εφαντά,ετο 
ότι μια παράκαιρο; χειρο ου ία, μία επου
σιώδη; παραλειψις, εν έπί πλέον βήμα, 
συνέτεινον πολλάκι; εί; τήν άποτυχίαν 
έργου ή ζ>ί πρό; γελοιοποιησιν αύτου κατά 
τά; πρώτα; παραστάσεις ;

Καί όμως τό περίεργον καί άλλόκοτον 
αύτό φαινόμενο·/,άπο τή; συστάσεω; αυτής 
τοϋ θεάτρου μέχρι τή; σήμερον, έκτελεϊ τό 
σατα/ίζόν του έ'ργον δμοειδώ; καί άναλ- 
λοιώτω;.

Άν άνατρέξωμεν εί; άρχαιοτάτην επο
χήν θά ίδωμεν τόν ηθοποιόν Ήγήσιππον 
ολίγου δεΐν γενόμενον αίτιον τής κατα
στροφή; τοϋ Όρέστου τού Εύριπίδου. Έν 
■χιά τών ώραιοτέρων σκηνών τοϋ οράματος 
καθ’ήν δΌρέστης, μετά τήν μανίαν του, 
αναλαμβάνει τάς αισθήσεις του, δ ήθοποιος 
ΤΙγήσιππος, δ ύποδυόμενος τόν ήρωα, μή 
λαβών καιρόν νά συ·/έλθ·(. έκ τή; παραφο
ράς, μετέβαλε τήν φράσιν : γαΛκ' ό ώ 
εί: γα.Ιήν ύρώ Εύνόητον είναι ποιαν έν- 
τύπωσιν παρήγαγεν ή απροσεξία αΰτη εί; 
τού: άζροατάς, οϊτινες έξέσπασαν εί; άζρα- 
τήτου; γέλωτα;. Λέγεται μάλιστα, ότι 
μερικοί ήρχισαν νά φωνάζουν καί τήν γα
λήν : ψιτ 1 ψιτ I ...

Τή; αύτή; άκριβώ; φύσεως πάθημα ε”- 
παθε καί τι; τών νεωτέρων γαλλων ηθο
ποιών. όστι; μελλων νά είπη το ήμιστι-

Arrcte, Hche, arrete'....
ταραχθεί; έκ τοϋ πυκνού ακροατηρίου
πεν ;

Arrete la charrette 1.
Τό ακροατήριο·/ δέν ήθελε περισσότερα 

διά νά άρχίση τά γέλια
Arrete done la charrette 1 έκραύγαζον 

πανταχόθεν. Ότε δέ ένεφανίσθη καί πά
λιν έπί’ σκηνή; δ αύτό; ηθοποιός, έγένετο 
δεκτό; διά τών κραυγών : La charrette 1 
La charrette καί . . τό δράμα ε’πεσε !

Ι]ρ·ιΐί!>ώτ^ο^· είναι το πάθημά ή- 
υ.ετέρου ηθοποιού Δρακοπούλου. 1 ποουο- 
μενός ποτέ δευτερεϋόν τι πρόσωπο·/ έν τώ 
δράματι ό ΌΛφίρηις αποτεινόμενο; 
πρό; τού» άναχαιτίζοντας αύτόν ηθοποιού;, 
άντί νά είπη : «άφήσατέ με νά χύσω τά 
έντερα αύτοϋ τού άχρείου 1 . . .» ειπεν : 
«άφήσατέ με νά χ . · · ά εντερα αύτου 
τοϋ άχρείου 1 . . .» Φαντάζεται τι; εΰ-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΟΛΥΜΠΙΩΝ»

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙ
χόλος τήν θέσιν τοϋ άκροατηρίου, ούτινος 
ούτως έξ απροόπτου προσεβλήθησαν τά 
οσφραντικά όργανα. Συνέπεια τοϋ γλωσσι
κού αύτοϋ όλισθήματο; ητο ή μή έπανά- 
ψι: τοϋ δράματος.

Ήρως πολλών τοιούτων contrepette- 
ries, ώς τάς ονομάζουν οί Γάλλοι, ύπήρ- 
ξεν ό μακαρίτη; Άνδρονόπουλο:. Ούτος 
τόν w’zor τής μοιχίϊας έν -η Λουκρητία 
Βοργία τον μετέβαλεν εις oixi.v χημΰας ! 
Την φράσιν «Οά σέ σκοτώσω κακούργε» 
έν τώ Άριστοδήμω μετέτρεψε·- ■’·■ 
κακόηχον τοιαύτην. 
άπήγγειλεν εσχάτως 
μελοδραματικότατα τή; έξη: χιαστήν 
τως ε’.πεΐν φράσιν «έχετε οφθαλμούς οιά νά 
ακούετε καί ώτα διά νά βλέπετε ; »

εις τ.οχυ
Ό Κοτοπούλη; 

εί; τά:«Δύο ορφανά;» 
“ · ·ι■υ-

Άλλ ' εί: τοιαύτα; στρεβλώσεις λέξεων 
ΰπόκεινται εύκολώτερον ώ: έκ τής γλώσσης 
των οί γάλλοι ηθοποιοί. Άρκουμ.εθα εις 
ολίγα παραδείγματα.

Νεαρά ηθοποιός, ύποόυομένη το πρόσω
πον τή; Καμίλλης, άντί νά εΐπη προς τόν 
άοελφόν της καί τόν εραστήν της :

Que 1’un de vous me tue ct que l’autre 
me venge ! είπε :

Que l’un de vous me tue et que l’autre 
me mange !

Έτερα έπίση; ηθοποιός έν τώ προσώπφ 
τής Άγριππίνης άντί νά εΐπη ;

Mit Claude dans mon lit et Rome i
mes genoux ! είπε :

Mit Rome dans mon lit et Claude A 
mes genoux !

Έτερος πάλιν ηθοποιό; άντί νά είπν) : 
C’en est fait, il est mort, 

έκραύγασεν :
C’en est mort, il est fait 1

Ό Monnet, ό γηραιός rcgisseur τοϋ 
παρισινού Ambigu- comique, συνέπεια 
γλωσσικού τίνος ολισθήματος, ένεκα τοϋ 
όποιου ώλίσθησε καί τό έργον έν ώ έγέ- 
νετο, παρητήθη τής θέσεώς του. Ύπεδύ- 
ετο ποτέ εν τινι δραματι τού Bouchardy 
το πρόσωπον έμπιστου ύπηρέτου· ό ήρως 
τού δράματος άπήρχετο τή; σκηνής, λίγων 
πρό; τήν μητέρα του και τήν μνηστήν του 
οτι μετέβαι-.ε νά φονευθή. Αίφνης άντήχει 
είς πυροβολισμό: : «ό Ραούλ έφονεύθη», 
έκραύγασαν αί δύο γυναίκες καί έπεσαν 
γονυπετείς.

— Ησυχάσατε, κυρίαι, κραυγάζει ό 
έμπιστο: Monnet, εισερχόμενο: έπί σκηνής, 
le ratfe a fusil!

Τό δράμα, έννοεΐται, άπό τή; στιγμή; 
έκείνη; μ-ετετράπη εί; κωμωδίαν.

Έτερος ύποψήφιος ηθοποιός έπί δύο ολο
κλήρους έβδομάδας έμελέτα τήν μόνην 
φράσιν ήν είχε νά είπη εν τινι δράματι. 
Το εσπέρα: τή; παραστάσεω; συγκινηθεί; 
εί; άκρον, άντί νά είπη: «le roi se meurt», 
είπε : «le meurt se roi! »

Τό ανέκδοτον αύτό μά; ύπενθυμίζει πα
ρόμοιον πάθημά τή; ήμετέρα: πρωταγωνί
στρια: κ. Τ. Έπρόκειτο νά ϊοθή έν τώ 
μακαρία. -.ή λήξει θεατρω τών ’Ολυμπίων 
εύεργετική παράστασις ύπέρ τών ’Αλεξαν

δρινών προσφύγων, τή συμπράξει Ελλή
νων καί Γάλλων ηθοποιών, έν οί; καί ή 
άοιδός κ. R-ino. Οί "Ελληνες ηθοποιοί 
είχον άναγγείλη την μονόπρακτου κωμω
δίαν τού Μολλιέρου «ή Κερατσ τσε,», εί; 
την μεταφρασιν τή: όποιας ύπήρχεν ή 
γαλλικέ, φρασι; : «ma cherc», ήν ε’μελλε 
νά είπη ή κ. Τ. 11 φιλότιμος ήθοποιός 
έπί δύο ολοκλήρους ήμέρας άπζ,γγελλε με
γαλοφώνως τήν φράσιν ταύτην, μόνον καί 
μόνον διά. νά. έκμαθη τελείως τη- προφορά - 
τοϋ <7ϊ. Τό εσπέρα; το θέατρον ήτο ύπέρ- 
πληρε; έκ του καλλιτέρου κόσμου τών Α
θηνών, χειροκροτούντο; έκθυμως το άσμα 
τής κ. Reine. Ηλθε καί ή σειρά τών 
'Ελλήνων ηθοποιών. Εισέρχεται έπί σκη
νή: ή κ. Τ. καί μέ ύφος μεγαλοπρεπές 
λέγει πρό; τήν άδελφήν -.η; : «Δό: μου 
μά χΐρ !<· Εί: τό άκουσμα τού μά χίρ 
ό κόσμο; έξερράγη εί; ά· ρατήτους γέλωτα; 
καί ή κωμωδία αιεκόπη.

— *Αμ ’ ητο δυνατόν νά μη ύιαχοπή 
ή κωμωδία, ειπέ τις τότε, μέ ένα τέτοιο 
διεθνές μαχαΐρ '! ...

*
* ·

Άλλά καί αί άπροσεξία ι τών όοηγών 
τής σκηνής ούκ όλιγον συνετέλεσαν πρός 
καταστροφήν θεατρικών έργων.

Ό Γάλλο: ήθοποιός Μπαρόν ύποδυό- 
μενός ποτέ τό πρόσωπον τοϋ άρχιερέω; είς 
τήν « Άθαλίαν» έπρόκειτο νά δμιλήση 
πρό: όμιλον λευιτών, οϊτινες έ-τούτοι; δέν 
έπαρο’.σιάζοντο εγκαίρως επί σκηνής. 
« —Ένα; λευίτης ά; ελθη», φωνάζει 
ήμιφώνως. « —Ένας λευίτη », κραυγά
ζει δυνατώτερα ... Τίποτε ... « — Μωρέ 
ένας λευίτη; γιά τό Θεό άς ε’λθη έπί τέ
λους». έφώναξε, Τό άκροατήριον ήρξατο 
νά γελά, ή σκηνή άπέτυχε καί ό λευίτη: 
δέν έφάνη.

Όμοιον τού άνωτέρω είναι καί τό έξή; 
τών ίδικών μας ήθοποιών. Κατά την τε
λευταία·- πρίξιν τού «Δημίου τής Ένε- 
τίας» εί; μ.ίαν τών σκηνών πρόκειται νά 
σημάνουν έκ τώνπαρασκηνίων μεσονύκτιον. 
Ό έπί τούτω ύπάλληλος, άποκοιμηθείς 
ίσως, έλησμόνησε τό καθήκον του· έν τού
τοι; ό ύποδυόμενο: τόν Άλφιέρην άφού 
μάτην περιέμενε ν ' άκούση ήχούν τό μεσο
νύκτιον, έξακολουθών τό μέρος του λέγει 
πρός τόν ί .ί σκηνή; εύρι: όμενον κ. Κο
τοπούλην : — Ακούει: ; — Κτύπα μωρέ, 
φωνάζει ό κ. Κοτοπούλη: πρός τόν υπάλ
ληλον, άλλ' ούκ ήν φωνή, καί ούκ ήν 
άκρόασι: ... —Ακούει; ; επαναλαμβάνει 
ό Άλφιέρης. — Όχι, άδελφέ, δέν άκούω 
τίποτε, κραυγάζει γεγωνυίκ τή φωνή ό κ. 
Κοτοπούλη; καί άπέρχεται. Εύθύς άμέσως 
ήκούσθη έκ τών παρασκηνίων, ούχί πλέον 
τό μέσο ύκτιον, άλλά τό ξυλοκόπημα καί 
αί φωναί του ουστυχού: ύπαλλήλου. 'Εν
νοείται ότι μετά τό συμβάν αύτό,ή ο,ύλαια 
κατήλθεν, ό κόσνο; άπήλθε καί το δράμα 
δέν έπα.ήλθε πλέον έπί σκηνής.

Ούχί εντελώς τής αύτή: φύσεω; γεγονός 
άλλ ' ανάλογο·- τι συνέβη καί έν τώ —αρι- 
λισσίω θεατρω τού Απόλλωνος μέ τόν κ. 
Άλεςιαδη··. Δέν ενθυμούμαι πλέον ακρι

βώς περί τό τέλος τίνο; 
χαμαί ψυχορραγών καί 
τελευταίου; σπασμού; 
άπό τή; π 
τών συγκινητικών 
ήρξατο νά κλαίη.

: δρά'χατο: έ’κειτο 
σπαίρων ύπό τους 
τή; άγωνία;, ότε 

:λα.τεια; πρόωρό; τι; άκροατής 
σκηνών τού Δ Ένερύ 
Σούτ ! κραυ αξει ό κ. 

Άλεξιάδης.Τό μικρό έξηκολούθει νά κλαίη. 
Σούτ ! άναφωνει καί πάλιν ' ψυχορραγώ·-, 
πλήν τίποτε ... Ότε έκτο; 
ό έπιθάνατος κραυγάζει μέ όλην τή 
ναμ.ιν τών πνευμόνων του : 
βρίσκεται κάνένα: χριστιανό 
ί ςω έκεΐνο το γκρινιάρικο! 
άπέθανε ... άφού προηγουμ'ένω. 
ζαί οί άκροαταί όλοι άπό - "

Πλήθος 
των δύναται 
ρονιύμαζα τοϋ Privillo, 
τήν Galcric du Theatre Fran£ais τού 
Lemazurier.

έαυτοϋ πλέον 
ήν δύ- 

: — Μά δέν 
-ς νά βγάλη 
.,. είπε καί 
ις πίΟαναν 

όλοι άπό τά γέλια !
παρομοίων σκηνών καί άνεκδό- 

ι; νά εύρη εί; τά 'Λπομνη- 
οϋ Colli καί είς

* ·
Ί’ν.ντασθήτε τώρα πρός στιγμήν καί τόν 

δυστυχή συγγραφέα, ούτινος στρεβλώνουν 
ού’τω τά; φράσεις ή γελωτοποιοϋσι δι ’ ά- 
ποοσεξιών τό έ’ργον.

Διηγούνται περί του Μολλιέρου τά εξής:
Κατά μίαν ταράστασιν τού «Ταρτού

φου» προσεκλήθη ύπό τοϋ Champoneli έν 
τώ θεωρείω του. Ότε ήρχισε νά τόν συγ- 
χαίρη διά. την έπιτυχίαν τοϋ έργου, ήκου
σεν αίφνης τόν Μολιέρον κοαυγάζοντα : 
« Ά ! σκύλε ! ά ! κακούργε ! » καί νά κινή 
την κεφαλήν του ώ; δαιμονισμένος. Ό 
Champoncli ένόμισεν ότι κάτι έ’παθεν ό 
Μολιέρο; καί ήρξατο νά άδημονή, ότε άν- 
τιληφθεί: του πράγματος ό δεύτερος είπε : 
«Μην έζπλήττεσθε διά την παραφοράν μου· 
ήκουσα ένα ήθοποιόν άπαγγέλοντα λανθα- 
σμένως τέσσαρα; στίχους τού έργου μου 
καί δέν μπορώ νά βλέπω τά παιδιά μου 
νά τά μεταχειρίζονται κακοτρόπω; χωρίς 
νά ύποφέρω σάν δαιμονισμένο:.

Εί; τών ήμετέρων, δ κ. Ιίροβελέγγιος, 
κατά μιαν τών παραστάσεων τή; Λ'δρ-,ς 
τ ς Λήμνον, τοσον έσυγχίσθη έκ τών ά- 
προσεςιών τή; κυρία; Ιίαρασκευοπούλου, 
ώστε έάν οέν έζρατεϊτο ύπό τίνος τών πα- 
ρευρισκομένων έν τοΐ; παρασκηνίοι:, ήθε
λε·- έξέλθει έπί σκηνή.-, αύτός, ό ήρεμώτε- 
ρος και ψυχραιμότερο; τών Ελλήνων, ν ’ 
ά.ρπζση τήν τραγωδόν και νά τή: κάμη... 
και μεϊ; δέν ζεύρομεν τί, άφού οέν έξετέ- 
λεσε τον σκοπόν του.

Επίσης έ'ςω φρενών έγένετο καί ό κ. 
Κ '.μπουρογλου:, θεώμένο; άπο τή; πλα
τεία; του θεάτρου τον ύποκρινόμενον έν τή 
Λ’ίράί ι τί,Ί πρόξενον Φωβέλ καπνίζοντα 
μακαρίως άπ ’ άρχής μέχρι τέλους τής 
πράζεω: σιγαρετον ... μέ έπιστόμιον ! ...

Ιά προαναφερθεντα ανέκδοτα, ορονοϋ- 
μεν οτι είναι άρκετά ·.ά πείσου·-, άν όχι 
του: άναγνώστας ο ας, άλλά του: άποτυ- 
χοντα: συγ/ραφεϊς τούλάχιστον, ήμετέρους 
τε καί ξένους, ότι τά έργα των άν άπέ- 
τυχον, άπέτυχον ... έξ άπροσεξ-ας τών 
ήθοποιών !

Όπερ έδει δειξαι !

Nik 1 Aaskaphs ΧΟΓΤ
(Νικητής του άλματος έπί κοντώ— Αμερική)

ΓΚΑΡΕΤ
\·.κητή; τοϋ δίσκου— Αμερική )
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ΣΜΑΛΛ
(Νικητής τοϋ ποδηλατικού δρόγου τών 12 ωρών—Αύστ

ΚΟΝΝΟΛΤ
(Νικητή; τοϋ απλού άλαατο;— Ά[Μρική)

ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΓΛΟΣ
(Νικτ,τη; et; τού; γυαναστικού; άγώνα; — Ελλά;)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗ Σ

(Νικητή; ιΐ: ττ,ν σπαθασκίαν 
Έ//ά;)

ΜΑΣΣΟΝ
τοϋ ποδηλατικού δρόυ.ου τών 2 καί 10 -/ιλιοαέτρων— Γαλλία)(Νικητής

ΚΛΑΡΚ
(Νικητή; «ί τό άπ'.οϋν ζ/ρ.α — Άιζιρική

Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΙ1Σ
(Νικητή; «ί τή·' σκοπ-.Co’/T.v— Ελλάς)



ΚΟΪΡΤΙΣ ΒΟΥΡΚΕΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ



ΠΕΡΙ ΓΑΝΟϊ ΚΑΙ Α1ΑΖΓΓΙΟΓ
±LTsr ΤΗ: ΑΡΧΑΙΑ'. ΕΛΛΑΔΙ

ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

1"
Οί 'Αθηναίοι είχον 

διαζύγιον άπόπεμψι: ή 
πόλειψις.

Αποπομπή έλέγετο 
άπέβαλλε τήν γυναίκα, άπόλειψι; 
γυνή έγκατέλειπε τ’

Ή άπόπεμψι; εί. -__ —............
όιατύπωσιν. τοϋ άνόρο; ουναμένου 
βούλησιν ν ' άποπέμψη τήν γυναίκα, 
θως όμως, καίπερ μή ών ύπόχρεω; 
νόμου, έπραττε τοϋτ; έπί παρουσία μαρ
τύρων. Διά την γυναίκα όμ.ω; δέν εΐχεν 
οϋτω τό πράγμα. Καί ένταΰθα άπαντώ- 
μεν μεροληπτικήν έπιείκειαν διά τον άν- 
δρχ καί αύζτηρότητα διά τήν γυναίκα. 
ΊΙ τών άρχαίων ήμών προγόνων νομοθε 
σία ήκιστα ή υ άλλον ούδόλω; ήτον εϋνου;

•ό ώραϊον φύλον. Ίνα διαζευχθή ή 
τον έαυτή; άνδρα, ώφειλε ν’ ά- 
πρός τόν έπώνυμον άρχοντα ε"γ- 

αΐτησιν καί νά έγχειρίση ταύτην 
προσώπως πρός 
φ νόμω άναγεγραμμένων 
■..... , άς έπετρέπετο

οιά 
καί

το 
ά-

τό δικαστήριο·/, ένθα ήδρευεν ό αρχών, 
συναρπάσα: άπήλθε δι ’ άγοράς οϊκαδε κο
μίζω·/, ώ; λέγει δ Πλούταρχος- 

έν μέση άγορά γενομένη, 
παράνομος, ανοίκεια- ούδείς 

αύτόν ούδείς άπεπειράθη νά 
βοήθειας πρός τήν παρανομώ;

άνεπαρκοϋς προστασίας 
ό πάλαι κατά τοϋ

ή βία δέ 
ούδόλω; 

κατέ- 
τείνη 
άπχ-

όταν ο • γ συ,υγος 
όταν ή

όν άνδρα.
; ούδεμίαν ύπεβάλ-.ετο 

κατά 
συνή- 

έκ τοϋ

προ; 
συ,υγ- 
πευθυνη 
γραφον 
αύτοπ( 
έν τΓ 
πτώσεων, καθ’ 
νομερία; διαζύγιον εί: 
κρίσεω; τού άρχοντο: 
ή ή άπόρριψις τής τ 
ύμϊν ότι ή έκπ/ήρ-.. 
ταύτης, ήτοι τή; έ- 
σεω; ύπό τής γ·..:.·.: 
δέν ητο δύσκολο;, 
πολλάκι; καθίστα 
ρίω; ένεκα τή; ι 
ή γυνή καί τή; 
κατακρίσεω; τοϋ 
μένου διαζυγίου, 
οάδειγμα γυναικό;, 
καια ύπέρ έαυτή; 
σ-η; ούτε καν νά 
<σίν της είς τον έπώνυμον 
Ίππαρέτη ήτο σύζυγ 

μένου άλλά θελκτικού 
το; διετήρει διαρκώ; καί άπροκαλύ- 
δύο έρωμένας, 
τήν Τιμάνόραν, η.- —, 
ποιητή; Φερεκύδη; έλεγε 
σύζυγ: 
ταϋτα 
παρέτη, 
άλλ’ 
έν ... ..
έσχάτη; ύποστάθμη; τών εταιρών, 
άγανακτήσασα έπί τή άκατονομάστω 
ταύτη διαγωγή του, έγκατέλιπε τόν συ- 

; τόν τού άδελ.- 
φοϋ αύτή; Καλλία καί άπηύθυνε πρός τόν 
έπώνυμον άρχοντα αίτησιν περί διαζυγίου, 
βασιζομένην ιδίως έπί τή; τελευταία; ταύ- 
τ·/·; κατ’ αύτή; ύβρεως- ειπον όμως άνω- 
τέρω ότι την αίτησιν τη; ώφειλεν αύτο- 
προσώπω; νά έγχειρίση τώ άρχοντι ή γυ
νή- τούτο δέ γινώσκων ύ ’Αλκιβιάδης 
έκαιροφυλάκτησε καί μόλι; άφικομένην εί;

αύτόν μή ούσών δέ 
ι τών περι- 

------~-το τό έκ μο·
την γυναίκα, έκ τή; 
ήρτητο ή παραδοχή 

“ή":·);. Ίσως φανή 
-·.; τή; διατυπώσεω; 
---- :----  -.γ.. χ\-γ^ 
;ό: είς τόν άρχοντα,

αϋτη 
έφάνη 
κρινεν 
χεϊρα 
γομένην τοιαυ.-η 
άπελάυ.βανεν ή γυνή « . · - γ-κτΛβ'Ζζν συζυγ$υ.

Ή γυνή άδίκω; άποπεμπομένη ήδύνατο 
νά έγείρη κατά τοϋ συζύγου τήν καλού
μενη·/ δίκην αποπομπή:· δποϊον αϋτη εΐ
χεν αντικείμενου ώρισμένω; δέν γινώσκο- 
μεν, 
•7 
6’Υ~£ 
ματικών συμφερόντων τών συζύγων, διότι 
τήν άνασύστασιν τοϋ γάμου δέν ήδύνατο 
νά ζητήση ή γυνή, άκοντο; του άνδρός, 
άφοϋ ούτο; άνευ ώρισμένη; αίτια; ήδύνατο 
νά τήν άποπέμψη. Καί δ σύζυγος, όν ή 
γυνή αύτοϋ άπέλιπεν, ήδύνατο νά έγείρη 
τήν δίκην άπολείψεως, δι' ής έπεζήτει τήν 
άνασύστασιν τοϋ γάμου, άμφισβητών τους 
ύπό τή; γυναικό: προταθέντας λόγους 
διαζεύξεως. Τό διαζύγιον κατά περίεργόν 
τινα διάταξιν τοϋ Αττικού δικαίου ήδύ
νατο νά ζητήση καί δ πατήρ, δ έκδούς 
την θυγατέρα, αύτοϋ 
παραλαβή .-αύτήν έν 
νά τήν ύπανδρεύση με 
°·'· / τοϋ πατοό:

•μπη;·
κείμενον ώρισμένω, 

κατά πάσαν όμω; πιθανότητα θά 
ΐτο οι’ αυτή: ό κανονισμό; τών χρη-

οντος ήρτητ: 
ή; αίτήσεως. 
λήρωσις τή; 
ή; έγχε-.ρίσεω; 

j-υναικό: εϊ;
καϊ όμ.ω; έν τή πρζξει 
το δυσκολωτάτη, κυ- 

έξαρτήσεω; έν ή διετέλει 
ύπό τή; κοινής γνώμη; 
ύπο τή; γυναικο; αίτου- 
Άναφέρω έν μόνον πα- 
, έχούση; πάντα τά δί- 
καί όμω: μή δυνηθεί- 
έγχειρίση την αιτη- 

άρχοντα. Ή 
ο; τοϋ έκδεδιητη- 

Άλκιβιάδου- ού- 
ως 

τήν ώραίαν Θεοδότην κχ'ι 
Λ— δέ, ώ; ό κωμικός 

. ‘ περί αύτοϋ, ό 
ος πασών τών γυναικών πάντα 

ύπέμενε σιγώσα ή δυστυχή; Ίπ- 
ή περιπαθώς αύτόν άγαπώσα, 

όταν έ’σχε το θράσος νά όδηγήση 
τή συζυγική οικία ερωμένην έκ τή; 

αχάτης υποστάθμη; τών εταιρών, τότε 
έπί
του 

ζυγικόν οίκον, κατέφυγεν εί:

. πατήρ, δ έκδούς 
είς γάμον, είτε ϊνα 
τώ ίδίω οϊκω, είτε 

τ ’ άλλου. Μετά τον 
θάνατον τοϋ πατρός τό δικαίωμα τούτο 
μετέβαινεν εις τινα: περιστάσεις είς τού: 
νομίμο·. ς αύτή: κληρονόμους. Άλλά καί ό 
συ,υγο; αυτό; xgvvxts να txcucv, προ; 
γάμον την σύμβιον αυτού, πιθανώς δέ καί 
ακόυσαν έτι- εικάζεται δέ τούτο έκ τών 
παραδειγμάτων, άτινα άναφέρει δ Δημο
σθένη: εί; τον λόγον αύτοϋ ύπέρ Φορμίω
νος- ώς λ. χ. ότι Σωκράτη: δ τραπεζίτης 
ύπάνδρευσε την ίδιαν έαυτού γυναίκα μετά 

Σατύρου, έπίση; 
επραξε καί άλ- 
γάμοι δέν είναι 

:ή συναινέσει τών 
μ; άναφέρει ότι 

πα-
Ίπ-

τοϋ άπελευθέρου 
καί Σωκλή; τις 
λοι πολλοί" τοι 
πιθανόν ότι έγ 
γυναικών. Ό I 
καί δ Περικλής ίνα νυμφευθή τήν Άσ- 
αίαν ύπάνδρευσε τήν συζυγον αύτοϋ 
πονίκην μετ ’ άλλου, άλλ’ ούχί ακόυσαν 
τοϋ παραδόξου τούτου θεσμού τήν δικαιο- 
λογητικήν βάσιν άνεύρισκον οί ’Αθηναίοι 

έν ή κατέτασσον 
τή θρησκεία έκείνη 
καθ ’ ήν ίερεύς καί 
τή οικία ήτο δ ά·.ήρ 

•ής συζύγου αύτοϋ. 
τοϊς νόμοι;

-ου-
γητικήν βάσιν άνεύρισκον

έν τή έλάσσονι θέσει, 
τήν γυναίκα, καί έν 
τών έφεστείων θεών, 
κύριο; πάντων τών έν 
καί έπομένω; καί

Ό Πλάτων έν τοί; νομοί; αυτού οϋ- 
σιώοεις τροποποιήσει; τών θεσμών τούτων 
προτείνει, αΐτινε; ομω; ούδέποτε έγένοντο 
καί '.ή; πολιτεία: νόμοι- κατά τόν Πλά
τωνα έάν οί σύζυγοι δέν ζώσιν αρζονικώ; 
καί έκδηλώσωσι τήν πρός διάζευξιν έπι- 
θυμίαν αύτών άμφότεροι ή καί δ έτερο, 
μόνον, δέκα νομοφύλακες καί δέκα γυναί
κες έκ τών περί του; γάμου; καταβάλλουσι 
πάσαν προσπάθειαν πρό; συμφιλίωσιν αύ
τών, έάν άποτύχωσι και πεισθώσιν ότι το 
διαζύγιιν είναι άναπόφευκτον, κηρύττουσι 
τόν γάμον διαλελ.υμένον, μεριμνώσι δέ συγ-

— ΐ8θ —

χρόνως νά εϋρωσι δι' αύτού; συζύγου; 
λους, συμφώνου; πρό; τόν χαρακτήρα 
τών.

11 λύσι; τού γάμου οπωσδήποτε 
άν έπήρχετο, είτε δηλονότι ε'-.εκα άπο· 
ψεω;, είτε ένεκα άπολείψεως, ι 
συνέπειαν, τήν εί: τήν ·(υναϊκα 
νομίμου; αύτή; άντιπροσώπου; 
τή; προικό: 
μήνα, ήτο 
περίστασιν οέ 
άλλην, καθ' ή- 
στρέψη την προίκα, έλαμβανετ 
έπί τή; περιουσίας αύτού 
άποτίμημα καί συνίστατο 
οικία; ή άλλη; ακινήτου 
άνδρό;, άξια; ίση: πρό: 
προίκα.

Τί ίσχυεν έν Άθήναις, 
προίκα, όταν ή διάλυσις 
χετο ένεκα άπιστίας τή; γυναικο;, 
μαρτυρία; δέν έχομεν, έκ τού ίσχύον 
ομω; δικαίου είς άλλα; 
ώ; λ. χ. έ 
γάγωμεν, 
ριπτώσει ■ 
κρατήση πην 
ται μαρτυρία: περί τή: 
έν περιπτώσει άποτ. έμψι 
ΤΟ !·--■·'·'- -°- :

«λ-
αύ

καί 
:έμ- 

είχεν ώς 
εϊ: την γυναίκα ή τούς 
αντιπροσώπους άπόδοσιν 

. έντόκως πρό: 9 οβολούς κα :ά 
ι 18 "/0 κατ’έτος- διά τήν 

ταύτην ώ; καί διά πάσαν 
ν ό άνηρ ώφειλε νά έπι- 
οίκα, έλαμ-βανετο ασφάλεια 

εριουσίας αύτού, ήτι; εκαλείτο 
είς ύποθήκην έπί 
περιουσία: του 
τήν ληφθείσχν

ώς πρό: τή > 
;υ γάμου έπήρ- 

ρητάς 
έκ τοϋ ίσχύοντος 
Ίονικάς πόλεις, 

έν Έφέσω, δυνάμεθα νά συνα- 
ότι καί έν Άθήναις έν τή 

. ". * · ** - ταύτη ο ανηρ εοικαιουτο 
προίκα- επίσης 

ΐς τύχη; 
ύεως ή

μάλλον πιθανόν είναι ότι έ’μενον παρά 
τώ πατρί.

Τό μετά τήν διζλυσιν τού γάμου γεν- 
νηθέν τέκνον, έντό; ώρισμέ :υ χρονικού 
διαστήματος, όπερ δέν γινώσκομεν όπόσον 
ήτο, έτεκμαίρετο γνήσιον, μέχρι; άπο- 
δείξεω; τού έναντίον δ ρήτωρ Ανδοκίδης 
αναφέρει ότι ή σύζυγος τοϋ Καλλία μετά 
την άποπομπήν αύτή; ετεκε καί 
ριζεν ότι τό τεχθέν ήτο γνήσιον τ 
λία τέκνον τού-ου δέ άρνουμένου. 
γενεϊ; τή; γυναικός παρουσίασαν 
δίον ενώπιον τής Φρατρϊα 
ζητούντε; νά έγγραφή έν 
τής ώ; τέκνον αύτ 
Καλλία;, 
τοϋ έναντίου, 
τής άξιώσεω: 
γυναικό;, τή επιταγή 
δμόση, θεί; τήν χεϊρα 
ότι δέν ητο δ πατήρ 
κό; αύ -ού τεχθέντο;, 
καθ ’ έαυτού καί τοϋ 
γήν ών θεών έάν ψευδή 
δοθεί; όρκο:.

Ό Νομοθέτη; τών Θούριων Χαρώνδα;, 
εΐχεν επιτρέψει το έκ μονομερία; διαζύ- 
γιον εί; άυ.φοτε'ρου; τοϋ; συζύγου:, άνευ 
τινό; περιορισμού- έκ τούτου όμω; πολλαί 
έγένοντο καταχρήσει;, καί δ θεσμός τού 
γάμου περνήλθεν είς μεγίστην χαλαρότη- 
τα· τούτου ένεκα βραδύτερου έ'ρηφίσθη 
νόμος, σοφός τώ ον-·., καθ’ δν δ διαζευ- 
χθεί; άνηρ ή γυνή ήδύνατο μέν νά συνά- 
ψη νέον γάμον, άλλ' ή νέα σύζυγος ή δ 
νέος σύζυγος δέν έπετρέπετο νά είναι νεό
τερος τού έγκαλειφθέντος.

’ι·-ν Σπάρτη, ένεκα στειρώσεως τή; γυ- 
ναικός, ού μόνον έπετρέπετο, άλλά καί 
εί; τινα; περιπτώσεις έπεβάλλετο ή τής

πί
να 

δέν σώζον- 
τών τέκνων 
άπολείψεως-

ί ύπεστή- 
-οϋ Καλ- 
, οί συγ- 
τό παι- 

του Καλλία, 
ί; άρχει::; αύ- 

χύτου γνήσιον δ δυστυχή; 
οστι; φαίνεται ήτο βέβαιος περί 

ήναγκάσθη προ: άπόκρουσιν 
: ταύτη: τών συγγενών τής 

ών φρατόρων, νά 
έπ'· τοϋ βωμού, 

τού ύπό τή: γυναί
κα': νά έπικαλεσθη 
ΐκου αύτοϋ τήν όρ- 

ήτο ό ύπ ’ αύτοϋ

γυναικός άποπομπή. ΊΙ σύζυγος τοϋ βα- 
σιλέω; τής Σπάρτη; Άναξανδρίδου ήτο 
στείρα καί οί ε"φορ:ι έπέβαλον αύτώ νά 
τήν άποπέμψη, άλλ' ούτο; άγαπών ταύ
τη/ δέν ύπήκουσε- τότε οέ έξηνάγκασαν 
α-ύτον καί έλαβε καί άλλην γυναίκα, είχε 
δέ άμφοτέρχ; συγχρόνω;, ά/.λ’ούχί έν 
τή αυτή οικία- τούτο είναι το μόνον επί
σημον διγαμία; παράδειγμα. Έτερο; βα
σιλεύ; τή; Σπάρτη; δ Άριστων όπέπεμ- 
ψεν άλληλοδιοδόχως ουο γυναίκας ένεκα 
στειρώσεως καί ένυμφεύθη τρίτην.

Έν Γόρτυνι τής Κρήτη: έπετρέπετο τό 
διαζύγιον τή άμοιβαία τών συζύγων συναι- 
νέσει, έπίση; δέ έπετρέσ.ετο καί το ίκ μο- 
νομερίας- άλλά κατά τήν ρητήν τού νό
μου διάταξιν άν έξ ύπαιτιότητος τοϋ άν
δρός έπήρχετο, ώ; λ. χ. όταν άνευ σπου
δαίων λόγων άπέπεμπεν ούτος τήν γυναί
κα, ή ήναγκάζετο αϋτη ένεκα, κακώσεων 
ή άλλων έπιληψίμων αύτοϋ πράξεων νά 
έγκαταλείψη αύτόν, έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει ύπεχρεούτο ό άνηρ καί την προίκα ν ’ 
άποοώση καί άποζημίωσιν νά πληρώση 
είς την γυναίκα.

Ώς κατακλείδα τών περί διαζυγίου 
διατάξεων έπιτραπήτω μοι νά μνημονεύσω 
τής περιεργοτέρας τών μέχρι τούδε μνη- 
μονευθεισών. Είναι δ’ αύτη ή ύπό τού Ά- 
ριστοτέλους μνημονευόμενη διάταξις Κρη
τικού νόμου, καθ ’ ήν δ άνήρ ήδύνατο καί 
ένεκα πολυτεκ/ίας ν’ άποπέμψη τήν γυ
ναίκα.

ληθήσετζι τή γυναικί αύτού Ήγνόουν 
πάντα τ'/.ύτα ο: άρχαΐο: πρόγονο: καί ζν 
περ:έπεσαν εί; πλάνα; καί ώ; πρό: τόν 
σκσπον τοϋ γάμου καί ώς προ; τον προο
ρισμόν τή; γυναικός, είναι συγγνωστόν, 
καί είναι άπορον πώ; εί; έτι μείζονα; δέν 
περιέπεσαν πλανα;· πώ; οέ/ έμιμήθησαν 
τού; περιστοιχίζονται αύτου; λαού;, ών 
οί θεσμοί περί γάμου καί αί περί οικογέ
νεια; ιδέα: δέ/ διίφερον τών έν τοί; Μωα
μεθανικοί; εθνεσι σήμερον κρατούντων, εί
ναι άπορον πώ: οϋτω χαλαρού δντο: τού 
θεσμού τού γάμου καί οϋτω: άτελούς οϋ- 
ση; τή; τής γυναικό; παιοεύσεω;. έγεννή- 
θησαν οί άνδρε; εκείνοι, οί τή·/ όίκουμέ-.ην 
έκπλήξαντε; καί έκπλήττοντε; διά τά: μέ
γιστα; καί ποικίλα; αύτών άρετά; ; οί 
ζνορε; έκεϊνοι, περί ών δύναται τι: έπι- 
τυχώ; νά έπαναλάβη τό τοϋ ΙΙερικλέου;, 
ότι τάφος αύτών έστι πάσα ή γή καί δέν 
έχουσιν άνάγκην έ/επιγράφων στηλών, 
ϊνα διατηρηθή άίδιος ή μνήμη αύτών. 
Γεννώνται άληθώς αί άποριαι αύται, 
άλλ ’ ή λύσι; αύτών καθίσταται εύχερής 
όταν άναλογισθώμεν, ότι ή Έλ’· ά; ήτο 
τό μόνον έθνος, τό έκπροσωπούν τόν πο
λιτισμόν καί δή κατά τήν τελειοιάτην

αύτού εκφανσιν. Αί γυναίκες τώ δντι δέν 
άνετρέφοντο, έκτο: έν Σπάρτη, πρός τόν 
άποκλεισ οιζόν σκοπόν τοϋ νά γίνωσι μη
τέρες ελευθέρων πολιτών, άλλ ’ ή περι- 
βάλλουσα τόν γυναικωνίτην άτμόσφαιρα 
τού πολιτισμού καί τή; ελευθερία; ήτο 
δυνατόν νά μην είσούση μέχρι: αύτοϋ ; 
έγί-.ωσκον αί άρχαϊσι Έλ/.ηνίδε; τί έστιν 
έλευθερί·.. ζώσαι έν έλευθέρά πολιτεία, 
έγίνωσκον τί έστιν άρετά. τί έστιν άνδρεία 
έκ τών ύμνούντων ταύτα; ασμάτων· ή- 
κουον οτι ό ’Αριστείδη; εκαλείτο δίκαιος 
καί έμάνθανον τήν έννοιαν ;ή; λέξεω; δι
καιοσύνη- ήρκουν ταυτ«'"να ίξτυγ«νίσωσι 
τό φρόνημα αύτών κχγ λεληθοτοΓ: τό με- 
ταγγίσωσιν εί; του; τρυφερού: αυτών βλα- 
στούς, οΰς παραλαμβάνουβα κατόπιν ή 
άλλη, ή κοινή Μήτηρ, ή Πολιτεία, διέ- 
πλαττε τού; θεμιστοκλεϊς, του: 1 Ιερικλεϊ;»» 
τοός Σωκράτας, τού; Φωκίωνας.

Μ· ΗλΙΑΛΗΕ) αρεοπαγίτης.

ΙΙΑΡΟΡαΜΑΤΛ: Ά/αγνιοστέον έν τώ οωδε- 
ζάτω στίχω τή; δεοτέρα; παραγράφο > το5 19ου 
φύλλου ίν τω προλόγω άντί «ποιήσορ-α: λόγον «π,ι- 
ή-τουαι ιόν λόγον ο. — Εν τώ 2Ιω φύλλω στί/ω 
έξηζοστώ τέταρτοι άντί «Έρμε!;» «Έρμάς».

Καί ήδη εί: τό τέλος τής βραχείας ταύ
της μελέτη; εύρισκόμενος, έάν ήρώτων ό
ποια ύπήρξεν ή έκ τών περί γάμου ηθών, 
θεσμών καί εθίμων τών άρχαίων προγόνων 
έντύπωσι; ύμών, ήθέλατε ίσως άποντήσει 
οτι πάντα ταύτα έφάνησαν ύμϊν περίεργα, 
άλλ ’ ούδόλως συνάδοντα πρός τάς περί 
γάμου ιδέας ήμών, ήθέλατε πιθανώς ά- 
παντήσει, οτι μετά ποιάς τίνος έλαφρότη- 
τος ε'ίχοντο τοϋ γάμου, ότι δέν ύπελάμ- 
βανον αύτόν θεμελιώδη κοινωνικόν θεσμόν, 
ότι επίμεμπτος ήτο ή ευκολία, μεθ ’ ής 
συνήπτον καί διέλυον τούς γάμου:, καί 
ή κρατούσα μεταξύ άνδρός καί γυναικό; 
άνισότη:. Καί τώ δντι ούτως έχει τό 
πράγμα.

Άλλ ’ όταν πρόκειται νά κρίνωμεν θε
σμού: άλλω; μεμακρυσμένη; έποχής, όλως 
τή; ήμετέρα; διαφόρου, άνάγκη νά κρίνω
μεν αύτού; κατά τάς ιδέα: καί τά; θεω
ρίας τή; έποχής, έν ή ίσχυσαν άλλω; ή 
κρίσι; ήμών έσιται άδικος, Οί αρχαίοι 
Έλληνες δέν είχον γευθή τή; έκ τής δι
δασκαλία; τή; θεανθρώπου άμβροσίας, δέν 
είχον άκούσει τά; έκ τών έμπ-.-ευσμένων 
χειλέων τού άποστόλου μεγάλα; άληθεία; 
ότι «ούκ ε’νΐ 'Ιουδαίος ούδέ Έλλη-, ούκ 
ε’νι δούλο; ούδέ ελεύθερος, ούκ ενι άρσεν 
καί θήλυ- πάντις γάρ ύμει; εί; ίστι έν 
Χριστώ Ιησού» ότι μεταξύ τών συζύγων 
ούδεμίχ ύφίσταται διαφορά, ότι άμφότε- 
ρ-.ι άποτελούσιν έν πρόσωπο-/, ότι χαριν 
τή; ιδία; γυναικός δ άνήρ εγκατάλειψη 
τόν πατέρα κα: τήν μητέρα καί προσκολ-

Στον ποιητΑ, ποΰ έψαλλε άπ’ της καρδιάς τά βάθη, 
στον άνθρωπο, ποΰ έμάραναν ή πίι ρες καϊ τά πάθη, 
ίνα λουλούδι τρνψερό, αγνό, δροοολουσμένο 
Φέρνω κ ’ έγώ, με της καρδιάς τό δάκρυ ποτισμένο.

’Εκείνος, ποΰ η’’’έλησε κάθε πνοή, νά ψάλλη, 
μάς στέλλει αηδόνια πάντοτε καϊ μάς τά παίρνει πάλι ... 
Μυστήριο παρήγορο ! Έκλείσθηκε τό στόμα, 
μ’άκούω τόν ήχο ιό γλυκό τοϋ τραγουδιού του άκόμα ...

Είχε αχτίνα όλόλαμπρη άπό τό ψώς έκεΐνο 
τ’ άνέσπεοο ... Ειν ’ άφθαρτο τοΰ Παραδείσου κρίνο !
Σκορπίσετε στό μνήμά του λουλούδια οί πονεμένιη ... 
θαρρείτε ! τ’ άστρο έδυσε, μά ή λάμψι του θά μένη !

Π· Asiqths

I P. ΪΕΧΟΙΙΟΥΛΟΥ

Ο ΤΡΙΤΟΣ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΔΥΟ

I Συνέχεια )

"Αλκης. Νά ζή; μέ μιά γυναίκα πσϋ 
την άγαπζ: καί σάγαπζ, θά πη νά είμ- 
π:οή; νά φαίνεσαι μαζί τη; ύπ:ίις ιίσαι. 
νάναπτύσσ·;,; ελεύθερα όλα; σ:υ τά; όρμά;, 
0λον σ:υ τό εικαι, καί όχι νά τό συμπιέζης. 
νά τ: παραμιρφώνη;, νά τ: στρεβλώνη;, 
διά νά τη; άρέση;. Καί έδώ εΐνε όλη ή 
δ·.αφ:ρά τή; άληθιϋ; εύτυχία;, τήν όποιαν 
θά έδοκίμαζε ό φίλο; σου μέ τή γυναίκά 
σου, άπό έκείνην τήν όποιαν εί: μάτην θά 
έπροσπαθοϋσε; νά δημιουργήσης σύ, διά

νά γίνη; κατόπιν δυστυχέστερος.
ΙΙαυλής. Αληθινά, ή θέσις αύτή εινε 

άπελπιστική. Σέ μιά τέτοια θέσι ολα δ 
άνθρωπος είμπορεϊ νά τα κάμη. Άκόμη 
καί τό «σκότωσε την» τοϋ Δυμά.

Άλκης. ’Ηθικόν δόγμα μά τήν αλή
θεια ! Είς τόν εικοστόν αιώνα θά είχε 
μεγαλήτερη πέρασι.

ΙΕιυλιϊς Μίσησε την τότε.
Άλκηο. ίΜίΐόιώ·· πιχρΰζ). Τό μισώ 

καθό>; καί τό άχα.τώ δέν έχουν προστα
κτικήν.

ΙΙαυλής. Τί νά πώ κ’έγώ ; Ό συγ- 
γραφεύ. πού διάβασες τί λέγει ;

Άλκης. Τίποτα ... άνοησίες.
ΙΙαυλής. Έσύ τέλος πάντων τί θά 

έ'καμνε; ;

— ι8ι —



Άλκης. ( 'Er εΐ,άφει). Α. ίγώ ! έγώ ! 
έγώ I Μή μ' έρωτά; έμενα. Έγώ civ 
ήξεύρω τίποτα άκόμη, δέν άπεφάσισα τί 
ποτέ άκόμη, δέν είδα τίποτε άκόμη ... 
Μέ ξεύρεις έμενα πόσω δύσκολα αποφα
σίζω καί πόσω εύκολα μετανοώ ... Εκείνη 
τή στιγμή δέν ξέρω τί Οά έκανα ... δέν 
ξέρω. Όχι, IIαυλή μου, δέν άπεφάσισα 
άκόμη. Έθεσα μόνον τά ζητήματα, άλλά 
δέν τά έλυσα, δέν τά έλυσα όχι ... ΤΑχ 1 
καί πώ; ·,

Παυλής. ( Εγειρόμενος ). Ώ, δυστυ
χία μου ... Αλκή, τί ε'παθες πάλι ; 
Άλλοίμονον !

Άλκης. ( Συνεχίζων χ<·ρίς >ά προ- 
σέζμ τον ΙΙαυ.Ιή). Έδώ ...
έδώ μέσα? σ’ αύτ^ζτό σπίτι ... [/.έ αύτά 
τά έπιπλα τάγαπημένα . - ■ μέσα στή φω
λιά αύτή τή ζεστή ... (ΊΙ ίΐαψίι του 
επιτείνεται). Θέ ' μου ! θέ' μου ! τί νά 
κάμη κανείς, τί νά κάμη ... ώ, τί σκο
τάδι φοβερό ... Παυλή φίλε μου, φίλε μου 
αγαπημένε ! (Πίπτει tic τάς άγχαΑας 
του).

ΙΙαυλής. Άλκη μου, τί εχει; ; Δέν 
μου λέ; έμενα ; Τί τρέχει ; (Tor ε>αγ 
χα.έίΐ,εται).

Άλκης. ( Άποσπώμτνος έ' τής άγχά- 
.1ης του). Τίποτα, τίποτα, Παυλή, σου 
ορκίζομαι. Τίποτα άπό ό,τι φαντάζεσαι, 
άπο ο,τι ύποπ· εύεις ... Ησύχασε, σέ πα
ρακαλώ, Παυλή μ’.ν ... ( ΊΙ Βζαι/ης πί
πτει).

Παυλής. Μά δέν εΐνε δυνατόν.
’Άλκης. Ου, σά νά μήν ήξευρε; τά 

νεύρα μου καί τί; ιδιοτροπίες μου. Μέ τή 
φαντασία πλάττω ολόκληρο κόσμο δυστυ
χία; καί έρχεται στιγμή ποϋ τον περνώ 
γι’αληθινό ... Λυτό τό καταραμένο βιβλίο 
ποϋ έδιάβαζα μοϋ τά έκαμε όλα ... Πί- 
στευσέ με, Παυλή, καί προπάντων ησύ
χασε. ('Αχ·ύεται ό χώδων της εισόδου). 
Έλα ... αφήσαμε τήν δμι> ία μας στή 
μέση.

ΙΙαυλής. Κάποιο; έρχεται.
Άλκης. Νά, έρχεται ή Κάκια. Η

συχία, γιά τδνομα του Θεού μήν έννοήση 
τίποτα ή Κάκια. Νά ίδή; τί ώραΐα ποϋ 
προσποιούμαι κ' έγώ.

Ιΐιιυλης. Παραξενα πράγματα. (Κά 
βηνται χαί ιί. δύο έ> προσποιητή γ,ι.έηνγ).

Κάκιιι, ’Αντιγόνη. (ΕΙαέρχονται ή 
μία χατόπιν τής ά.ΙΑης ex τής π<ός τά 
δεζιά θίήας μ' ένδυμα tar περιπάτου). 
Ά, έδώ εισθε ;

"Αλκης, Παυλής. Καλώς ήλθατε. 
Πώ; έπεράσατε ; Κάτι νωρίς.

’Αντιγόνη. Ναί, μά λείπουμε κ ’ άπό

Κάκια. Ώραΐα- σείς δέν βγήκατε διό
λου ;

! Άλκης. Όχι- είχαμε μιά συζήτησε
έδώ καί βραδιαχτήκαμε.

’Αντιγόνη. Τί έλέγατε ; (Ή Άκη- 
γόχη χαιρετφ τόν “ΑΑχην, ή Α άχια τον 
ΠαυΑήν χαί χάβονται).

"Αλκης. ( Μειδιών/. Κάτι πράγματα 
... ποϋ δέν εινε γιά γυναίκες.

Άντιγό'η. Οϊ άν'.ρε.·! πά/τα ιί ίδιοι! 
(Ιΐριι τ<.·> "AA^or/. Καί συ. κύρι-, ποϋ 
είσαι παντρεμένο: δέν ντρέπεσαι λιγάκι ;

Άλκης. Πώ; ; Καί σύ καί ή γυναι- 
κοϋλά μου οέν εισθε παντρεμένε; ; Καί 
όμω; όσα λέτε ή δυό σας. αμφιβάλλω άν 
μπορούν νά τάκούν άνσρε:.

ΙΙαυλής- Ή γυναίκες ! πάντα ή ίδιες !
Κάκια. Μέ συγχωρεΐς, κύριε! /ΓεΑοΰν).
Αντιγόνη. Αλήθεια, εμάθατε το άπο- 

φινό δυστύχημα ·,
Ά κης Όχι.
ΙΙαυλής. Τί ;
Αντιγόνη. Ό σιδηρόδρομο; έκοψε ένα 

δυστυχισμένο γέρο ποϋ βρέθηκε στά σίδε- 
Ρ* ■··

ΙΙαυλής. Ήταν αυτοκτονία;
Κάκια. ΙΙοιο; τό ξέρει- άλλοι λέγουν 

ε’τσι, άλλοι έτσι. Όλο; ό κόσμο; γι’αύτό 
μιλούσε. Ήταν γνωστός σέ πολλούς.

’.Αλκης- Τί τάξεω; ;
Κάκια. Μάλλον καλή;. Νοικοκύρη;, 

Μάς είπαν τό όνομα, μά τό ςέχασα.
Αντιγόνη. Κουρουμπής ... Κουμπου- 

ρής ... ένα τέτοιο. Τόν έλυπήθηκαν πολύ.
Άλκης. (Σιγά) Καί όμως νά ένας 

εύτυχή; άνθρωπος, (Αυνατά). Γι’ αύτό 
εισθε έτσι εύθυμε; ;

Αντιγόνη. (ΓεΑώση). Όχι δά· αύτή 
ήταν ή σκιά- άλλά είχε τόσω φώ; άπόψε 
δ περίπατος I

"Αλκης- Φώ; ; Μπράβο, παιδιά μου. 
Κ’ έγώ φώ; θέλω. Δέν ιάρέσουν πειά ή 
σκιές.

Κάκια. Εμένα μάρέσουν. Αύτή ή ώρα 
ποϋ έχει σκιές δέν σα; άρέσει ;

ΆΛκης. Μάρέσει ! εμένα μάρέσει ! 
έκαμα λάθος ! Τόρα θά συμφων·· μέ τή 
γυναικοϋλά μου. Φώ: ; φώ; ! Σκιά ; σκιά ! 
τελείωσε! (ΓεΑοΰν).

Αντιγόνη. Πολύ εύθυμο; είσαι άπόψε.
"Αλκης- Καί πάντα ! Τώρα θά είμαι 

εύθυμος. Έξω γρίνια ! ’Εκείνα τά σχέ
δια μέ είχαν κάμει λιγάκι παράξενο. Τά 
ε”σ/ΐσά καί ησύχασα.

Κάκια. Άλλο πάλι αυτό. Τό ξεύρετε 
ποϋ έσχισε τά σχέδια ; . . .

Άλκης. Τό ξεύρουν τό ξεύρουν. Άν 
πρόκειται νά μέ κάνουν παράξενο, στό 
διάβολο ! (Φαιδρεόι). Νά σε πώ, γυναί
κα. Πώ: θά μάγαποϋσε; καλλίτερα ; Πα
ράξενο ή καλόβολο ;

Κάκια. Έγώ τό ίδιο σάγαπώ καί όταν 
είσαι παράξενος καί όταν είσαι καλό
βολο;.

Άλι ης. Τό ίδιο ·,!... Έ μά τότε 
δέν είσαι δίκαια ... δέν είσαι δίκαια, 
παιδί μου !

II .νλής. Σ’ εκείνον ποϋ άγαπζ κα
νείς δέν εφαρμόζει καί πολλή δικαιοσύνη.

"Αλκης·. (Τρ· μάζων δήβεν). Άλλά; 
άδικ.ια ; !

’Αντιγόνη. Όχι δά- επιείκεια ήθελε 
νά πή.

"Αλκης. ( Ήσνχ' ζων). Ά, ν: ί. Καί 
έγώ έχω ανάγκην άπό πολλήν επιείκειαν. 
Είμαι τόσω δύστροπο; καμμιά φορά ! ’Α
λήθεια, Κάκια μου ;

Κάι-μι. "Etc; ίί-ε οί άνθρωποι τή; ερ
γασίας.

Ακίΐς. Καί καλοβολοι οί άνθρωποι 
τή; άργία; ! . . .

Καιιιο. Μήπω; κ' έγώ δέν είμαι τό 
ϊδιο ; Όλοι οί άνθρωποι έχουν τά; ιδιο
τροπία; των.

Άλκης. (Μετά χαράς). Ώστε συμ- 
φωνουμε ;

Κακία. Εννοείται.
"Αλκης. Ώ, τί καλά ! 

συμφωνούμε θέλω. Μπράβο !
κ ’ έγώ νά 
(Τήν χτυπά 

iU. τον αιμιν σοιπευιιχώι.).
Αντιγόνη. Έ. τώρα ποϋ έσυμφώνησε 

το αντρόγυνο, πάμε μεϊς, Παυλή. Εινε 
ώρα.

Κάκια Όχι δα ! Μπζ I
'Αντιγόνη Μέ περιμένει ό Φωκάς νά 

φάμε νωρίς καί νά πάμε στό θέατρο.
"Αλκης. Άφ ’ ού εΐνε έτσι, καθήκον 

συζυγικόν καί θέατρον μαζί . . . Άλλά 
οέν θά φυγε-.ε πριν παρωμε ένα ορεκτικό.
(Κρούει τ.ο>· χώύωτα).

κάκια. Ναί, ναί ! (Παροιοιάζεται ή 
“Αννα).

"Αλκης. (Πρός τήν “Arvar). Τέσσε
ρα ποτηράκια. ( Εγείρεται, Ααμδάνει φιά - 
.ώ/r εχ τιι ος συρταριού τοΰ γραφείου χαί 
τήν άνογει). Εΐνε όλως διόλου ιδιαίτερο 
καί έγώ τό φυλάγω . . .

’Αντιγόνη. (Πρός τόν ΠαυΑήν). Θά 
έλθη; όμω; καί σύ.

ΙΙαυΛης. Όχι ! Έγώ άπόψε Οά μείνω 
μέ τόν Άλκη. ( Π “Αννα φέρει τά πο
τήρια έπί δ σ*ου χαί φεύγει).

Αντιγόνη. Καϋμένε, σέ θέλει ό Φω
κάς. Άλλο οέν μου έλεγε παρά νά έλ- 
θη; στό σπίτι. Εΐνε άναγκη.

ΙΙαυλής. Ύστερα.
Άλκης. (Γεμίζει τά ποτήρια). Παυ

λή, πήγαινε, θα με ύποχρεώσης. Δέν σε 
χρειάζομαι, όπως νομίζεις, άπόψε. Είμαι 
καλά, πολύ καλά. Ή μελαγχολία μοϋ 
πέρασε. Έσχισα τά χαρτιά, έ, εΐνε άλ
λο ; Δέν βαριέσαι ! Τί άνόητοι φόβοι εΐνε 
αύτοί ; ( ΊΙ Κάηα όιαεέμ ι τά ποτήρια. 
Έγείη ονται),

ΙΙαυλής. Άφησε καλλίτερα νά μείνω.
Άλκης. Έ, μά έπί τέλους εισθε άνυ- 

πόφοροι! Δε θά μάφήσετε καί λιγάκι μόνο 
μέ τή γυναίκα μου ; ! (ΓεΑοΰν). ΙΙότε ό 
Κριτών . . . πότε ό . , . Κρότων, πότε δ 
. . . Κριτών. (Γε-ίά) έ φθάνει πειά ή τυ
ραννία ! (Λαμβάνει τό ποτήρι έχ τών 
χηρών τής Κάχπκ Πρός αύτήν)'. Λύτο 
ποϋ μέ ποτίζεις έγώ τό προετοίμασα.

Αντιγόνη. Εί; υγείαν !
ΙΙαυλής. Εί; ύγείαν !
"Αλκης. (Στηρίζαιν τήν αριστερόν επί 

τοΰ ώμου τής σιζύγου του χαι ύιίτών τό 
ποτήριον διά τής δεζιάς). ΙΙίνω ύπέρ ή; 
συζυγική: συμφωνία; καί μοναξιά; ! .
νουε γεΑώντες χαί συγχρούοντες τά πο 
τηρια /.

'Αντιγόνη. Λοιπόν, καληνύκτα σας! 
( Άσπάζεται τήν Κάχιαν χαί ΘΑίδει τήν 
χεΐρα τοΰ Κώστή).

ΐ'Εαεται ννέχεια).
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