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ΟΙ ΔΥΟ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
Ο ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΛΑΥΚΟΣ

Δυνασαι νά μοι εΐπης. φίλε άναγνώστα, 
τί; δ γενναιότατο;, δ δαψιλέστατος, δ α
νεξάντλητο; πνευματικό; τροφεύς έθνών 
τε καί λαών, άπό Χρίστου έ'ω; σήμερον : 
Τί; δ διαθρέψα; ποιητά:, ζωγράφου;, μυ- 
θιστοριογράφου;, μουσουργού;, τον Δάν- 
την·, -όν Μιχαήλ-Άγγελον2, τόν Μίλ- 
τωνα3, τόν Λέ-Σάζ4, τόν Γκαιτε3, τόν 
Γουνώθ, τόν Καρδούτση", τόν Λερμοντώφ8 
καί τήν... σεβαστήν μοι ή μακαρίτισσα 
κυροϋλά σου ; Τόν ήξεύρετε, χαρίεσσαι ά- 
ναγνώστριαι ; uje VOUS Ιβ (Ιοηηβ a 
deviner en dix. en cent», ώ; έλ.εγε 
περιώνυμο; γυνή, άγλάϊσμα του ύμετέρου 
φύλου, ή κυρία δέ Σεβινιέ. περί ή; βε
βαίως άνέγνωτε πολλά έν τώ « Άττικώ 
Ημερολογίων. Άλλά πόσον ε’ιμί αλη
θώς άφελή; έρωτών άν τ,ξεύρετε τόν...Διά
βολον, ότε ή δημώδη; τών Γάλλων σο
φία, τήν νοημοσύνην ύμών έξαίρουσα, 
λέγει :

La femme suit un art avast lc Diable, 

έμβάλλλουσα τον ταλαίπωρου άνδρα έν 
άμηχανίκ τί; νά είναι ή πολύτροπο; αΰττ, 
τέχνη, ήν ή παροιμία, πασίγνωστον θεω
ρούσα, οέν αναφέρει. Ή τή; άπάτης, λέ
γει ό σχολιαστή:· είναι δέ άνάγκη νά κη
ρύξω. ότι έντόνω; διαμαρτύρομαι κατά 
τοιαύτη; άχρεία; ερμηνεία; καί ότι δ γεν
ναιότατο; πνευματικό; τροφευ; είναι, ώ; 
έμαντεύσατε, ό ύμέτερο; φίλο;, δ Διάβο
λο;, φίλο; καί έξ απορρήτων τών ωραίων 
καί έξύπνων γυναικών, ναι δ Διάβολο;, 
εί; ον ή χριστιανική ποίησι;, τέχνη καί 
λογογραφία οφείλουσι πάν ό,τι έχ:υσι·.· ε”- 
ξοχον. Καί όντως τί θά ήτο ό Δάντη;, 
I'alussimo poeta, ϊνα μόνον αύτόν 
λάβω ώ; ύπόδειγμα, άνευ τοϋ παντοκρά- 
τορο; Διαβόλου ; ταπεινό; ποιητή;· εύχε- 
ρή; δέ ή άπόδειξις. Όσον βαθύτερο·/ κα
τέρχεται εί: τά καταχθόνια βασίλεια καί 
βλέπει διαβόλου;, δαίμονα; καί κολασμέ
νου;, τόσον ή φαντασία αύτοϋ ύψοϋται. 
έξάπτεται καί γίνεται δαιμόνια· όσον δε 
ύψηλότερον άνέρχεται πρό; τά; ούρανίου; 
μονά; καί βλέπει τόν έπουράνιον βασιλέα— 
δ έπουράνιο; πατήρ δέν είχε τότε θυγατέ
ρα;— τήν βασιλομήτοοα, τόν σεπτόν αύ-

1. «Θεία Κωμωδία».
2. «Δευτέοα Παρουσία».
3. «Άπολεαβεις Παράδεισο;».
ι. «Χωλός Διάϊολος», μυθιστόρημα.
5. · Φαϋστος».
β. «Φαϋστος·, ριλόδραμα.
7. α’Γμνο; εις Σατανάν».
8. «Δαίμων». Τοϋ χρατίστου τ·ΰτ u έργου πα- 

• εσ/ι πρό τι»ο; τώ ίλληνιχώ δημοσίω γλαουρχν καί 
πιστήν έμμετρον μετάρρασιν, μεγάλο.; ύπό τώ 
είδότων έπαινουμίνην, ύ τή; ρωσσιχή; έγχρατή; λό
γιο; χ. II. Λ. Άξιιότη;.

τή; μνηστήρα, τήν βασιλικήν οικογένειαν, 
τού; άγγέλου;, αρχαγγέλου;, άγιου: καί 
μάρτυρα;, άπαν τό διπλωματικόν τοϋ ου
ρανού σώμα, τόσον δ ποιητικό; αύτοϋ οί
στρο;, ταπεινοϋται· καί άκριβώ; καθ’ ήν 
στιγμήν, ταϊ; πρεσβεία*.; τή; βασιλομή- 
τορο; ηύτύχησε νά ϊδτ, κατά πρόςωπον τόν 
έπουράνιον βασιλέα, καί ν’ άντιληφθή τοϋ 
ύψηλοϋ τή; τριαδική; θεότητο; μυστηρίου, 
ϊνα ψάλτ, πάντα ταϋτα διά θεοπνεύστων 
στίχων, έπέρχεται φεϋ! στάσι; φαντασία;, 
ώ; αύτό; ούτο; ό ποιητή; ομολογεί ;

Ali’alta fantasia qut maned possa 
ΊΙ υψηλή άπέχαμεν ένταϋ*>α φαντασία 

καί τό ποίημα λήγει.
Τό αύτό τούτο άκριβώ; συμβαίνει καί 

έν τή τέχνη. Βερνάρδο; Όρκάνια;, Φλω
ρεντινό; ζωγράφο; τή; ΙΔ' έκατονταετη- 
ρίδο:, έμβάπτων έν τή θεία Κωμωδία τήν 
ευσεβή αύτοϋ γραφίδα απεικονίζει έπί τών 
τοίχων τοϋ έν II ίση Κοιμητηρίου (Campo 
Santo) καί έν τή Santa Maria No
vella τή; Φλωρεντία;, έκεϊ μέν τήν Κό- 
λασιν, έδώ δέ Κόλασε·/ καί Παράδεισον. 
Άλλ’ οϊα εντυπώσεων διαφορά ! δ μέν 
Παράδεισο;, παρά τού; άγγέλου; καί άρ- 
χαγγέλου; αύτοϋ, παρά πάσαν τήν ού- 
οανίαν τών μακάριον όλβιότητα, άφίησι 
τόν θεατήν ψυχρόν, ένώ τουναντίον τό 
βλέμμα έλκύεται καί συγχρόνω; άπολι- 
θοϋται έκ τοϋ μυστηριώδους τρόμου, ϋν 
αποπνέει ή έτέρα ύγρογραφία, ή παρι- 
στώσα τόν ".^δην μετά τών αιωνίων κο
λάσεων, τών άτελευτήτων πόνων, τών 
άκατονομάστων βασάνων, ώ; συνέλαβε καί 
άπεικόνισεν αύτον ή μεγαλουργό; έπίνοια 
καί ή πληγωμένη τοϋ Γιβελίνου ποιητού 
κ.αρδϊα, άλλ’ Άοην σκληρότερο·/, τρομε
ρότερου, γυμνόν άπό τοϋ μαυδύου τή; 
ποιήσεω; όντα. Έκ τοϋ ένθέου έπους τοϋ 
Δαντου θά έμπνευσθή βραδύτερου καί δ 
δαιμόνιο; Μιχαήλ-Άγγελο;, ϊνα γράύη 
τό θαυμασιώτατου τώυ αριστουργημάτων 
αύτοϋ, τό κλεϊσαν την παπωσύνην ΙΙαύ- 
λου τοϋ Γ'-(1534 — 154U), ούχί παρα
δείσιων τινα πίνακα, άλλά τήν «Δευτέραν 
Παρουσίαν» (Giudizio Universale), 
τήν έμποιοϋσαν τρόμον καί φρίκην περί
φημου έκείνην εικόνα, έφ ’ ή; δ δαιμόνιο; 
τοϋ ζωγράφου χρωστήρ παρέστησε ζώντά; 
τε και δρώντα; έν κπάσ-η τή είδεχθεϊ αύ
τών μορφή τού; όφει; καί τού; δαίμονα;, 
καί αύτόν έτι τοϋ ποιητού τόν Χάρωνα. 
τόν φλογώδεις εχοντα οφθαλμού;;

Caron dimonio con ocelli di bragia2

Ό δέ μύχιο; τή; διαφορά; τών εντυ
πώσεων λόγο;, ότι έκεϊ μέν φρικιώυ.εν, 
έδώ δέ μένομε·/ άπαθεϊς, άδυνατοϋντε; νά 
αίσθανθώμεν ευφρόσυνη·/ ϊσην προ; τήν 
φρίκην, έγκειται ούχί έν τή αδυναμία τή; 
τέχνη;, άλλ ’ έν ττ, φύσε*, αύτή τών πραγ
μάτων ! Έκεϊ άρχει ό Διάβολο;, έδώ δέ 
ό Θεό;· δ Διάβολο; παρίσταται έν τή 
φαντασία τών λαών ώ; τό ακρον άωτον

τη; ου;μορφια; 
δ άποτρόπαιο; 
νου;, ώ; δ σκότειο; 
ανομία;, μοχθηρία 
τουναντίον είναι 
τή; άγαθότητο; 
άρετή, καί παντο; 
εντέλεια.

Τήν 
τέχνη 
μάλλον 
νολον, 
αποβαίνει 
~ώζ, ύπό 7 
πτου ή ή γραφι:

ώ; δ μυσαρό; φθορεύ;, ώ; 
ολετήρ τοϋ ανθρωπίνου γέ- 

έργάτη; πάση; κακία;, 
;, βδελυγμία;· δ Θεό; 

ο ΐδεώδε; τοϋ κάλλου;1, 
τή; δικαιοσύνη;, πάση; 

λαμπρού προ;όντο; ή

δυςμορφίαν 
ούναται ν ’ 
ή ήττον έπιτυχώς, 
το ίδεώοε; πάση;

άπολύτω; άδύνατον. 
οίαν μορφήν ή σμίλη

καί τήν κακίαν ή 
απεικόνιση κατά τό 

άλλά τό σύ- 
τελειότητο; 

Άλλω; 
;ΰ γλύ- 

ι; τού ζωγράφου νά παρα- 
στήση τόν άσώματον, τον άόρατον, τόν 
άναρχου θεόν, ήτοι τό άϋλον, τό πνεύμα, 

” -,πτον; πάσα παράστασι;, όσον 
και άν ύποτεθή, δέν θά ε'φερε 
τή; υλη; τήν σφραγίδα ; Τοϋ δέ 
τούτου έν τή παραστατική τού 

έννοια άπετροπιάζοντο καί δικαίω; 
πρώτων αιώνων· δΓ ϋ 

έκατονταετηρίδο; δ Θεό; 
τών -/οιστιανικών ανη- 

αραστασεω; 
συνω-ά τώ 

πνεύματι τών Γραφών, έν αί; ■ ·. λέξει; 
χιΐρ, ύιζιά, ή άά/τυ./'Κ δηλοϋσι τήν θείαν 
ΐσχύν καί παντοδυναμίαν. Μετά τήν Δ' 
ομω; εκατονταετηρίδα ήρξαντο έπί σαρ
κοφάγων τε καί άναγλύφων κατακομβών 
καί αί δΓ ανθρώπινη; μορφή; άπόπειραι 
παραστάσεω; τοϋ Θεού, δτέ μέν ύπό πρε
σβύτου μορφήν, δηλοϋσαν 
τήν σύνεσιν καί πάσα; τά 
τοϊ; πρεσβείοι; άρετά;· δτέ 
βολίζουσα τήν αειθαλή τή; 
τητα. Βραδύτερου δέ αί ά· 
έπαναλαμβάνονται 
έπί τοίχων ή πινάκων, τόν αυ όν πάντοτε 
άνθρώπι.ον τύπον φερουσαι. Έκ τούτων 
καί ό έν τώ μουσειω τών τ-ή;
Φλωρεντία; μικρό; πίναξ τοϋ διασήμου 
Τοσκανοϋ ζωγράφου Βαρθολομαίο'/ δέλλα 
Πόρτα, τώ Ραφαήλω καί τώ Μιχαήλ- 
Άγγέλω συγχρόνου. Άλλά πάσαι αύται 
αϊ άπόπειραι, αί τοϊ; πολλοί; ού γνωσταί, 
δέν εύοδώθησαν τό παράπαν καί ή τέχνη 
δεν ήδυνήθη νά πλάση τύπον καί παρα- 

όν Θεόν Πατέρα, ένώ πανταχοϋ 
υγχάνει ή τού ταλαιπώρου 

: τά κέρατα, οί φλογώδει; 
ό τραγειο; δεξιό; πού; 
διαβολική βι.Ιοί'τίκα, 
Πόσον δέ δ Δαίμων 

ελληνικό λαώ, 
μαρτυρεί πρό; άλλοι; μυρίοι; καί ή πληθυ; 
ών φερει τιμητικών ονομάτων : d.aGoJor., 
Σατανάς, Β:ε.Ιζτ6ονΛ, Έωσ^ίρτχ;, Map,· 
ρωκάς. Πειρασμός, Ά^ωρεσμένος, Αμε
λέτητος, Τριςχατάρατος, Καταραμένος, 
Σςρανε. Ιισμένος, καί παρέρχομαι άλλα 
πολλά, διότι ώ; πρό; τά ονόματα δ ’(Α

τό άκατάλη 
ιδανική 
πάντοτε 
ύλισμοϋ 
Θεού 
οί χριστιανοί τών 
καί μέχρι τή; Δ’ 
παρίσταται έπί 
μείων συμβολικός διά τή; π: 
χειρό; τών νεφών έξερχομένη;, 

τών Γραφών, έν αί:

τόν σεβασμόν, 
άποδιδομένα; 

οέ νέου, συμ- 
θεότητο; νεό- 

ϊόπειραι αύται 
καί' διά τή; γραφίδο; 

τόν αύιόν

στηση 
γή; δημώδη;
Διαβόλου στολή 
οφθαλμοί, ή ουρά 
καί η απαραίτητο, 
ή τοϋ θείου όσμή. 
τυγχάνει οημώδη; παρά τώ

πίσω καί Ισπανό-/ με-; ^αποάώ άφί· ει έξ 
ί γιστάνα.
L Ό Διάβολο; έκπροςωπεϊ 
j 3έ κακόν, ή τή; ψυχή; δυςμορφία
I ρά; τέχνα; κατεργάζεται· 
: Κέχει εύφυΐαν, πνεύμα 
| έφευρέσεω;. ποικιλίαν έν 
j αύτή;. Ό Θεό; είναι ή 
| άγαθότητο;, άλλ ’ ή άγαθότη;'ώ; 
]' αί άρεταί είσι “ .... ’ ’
I τελειόττ-ο:, ώςτε 
; πινοία- έντεϋθεν 
, έλέχθχ:

L'cnnuit naquit

Καί ούτο: ό
I λόγο;, δΓ ϋν ή «Κόλασι;»
ί ρεσκει, τέρπει.συγκίνεϊ μάλλον ή ό «Παρά- 
, δεισο:» αυτού, όςτι; άφίησι·/ ημάς ψυχρού:, 
ί καί μάλλον εύαρεστεϊ δ μέλα; Τάρταρος 

τών αρχαίων ή ' ' -■—■·■·· ή·.

F Πεδίον, διότι πανταχοϋ
■ ανθρώπινη ©αντασ α
■Ε
L ..

τήν άπεικόνισιν τοϋ
Γ ποικίλλουσα τά; φρικώδει: 

λασμένων, 
μακαριότητα

■

το κακόν, τό 
ονη- 

πάσα σέ τέχνη 
έπινοήσεω; καί 
τή παραλλαγή 
ένσάρκωσι; ~ή;

’ ; πάσαι 
ηλικαύτη; έντελεία; καί 

ύδέν καταλείπει τή έ- 
οε ή μονοτονία· καί ώ:

d’nn jour de I'uniforntite. 
ψυχολογικό; ή αισθητικό; 

ϋ Δάντου ά

ιύχρόν αύτών ΊΙλύσιον 
και πάντοτε 

έπιτηδεύεται μάλλον 
υχώ; εί; την παράστασιν τοϋ κακού ή 

οϋ άγαθοϋ, έπ ’ άπειρον 
τιοινά; τών κο- 

ένφ ταχέω; έξαντλεΐται τήν 
: τών μακάρων περιγράφουσα, 

Άλλω; πολλά τά συντελοϋντα όπω; 
άναδεικνύηται έπί τό φρικωδέστερον ή άπο- 
τροπαία Κόλασι; καί μείνη άφανή;, ώ; έν 
σκοτία, δ καλός Παράδεισο;. Καί πρώτον 

! αύτό τούτο τό ιερόν Εύαγγέλιον. Ούδαμοϋ 
τοϋ Ματθαίου άναφέρεται ή λέςι; Παρά
δεισος. ένώ τούναντίον άνά πάσαν στιγ- 

παρ ’αύτώ γέεννα τον .-υρός η! μήν άπαντά παρ’αϋτώ γέεννα τον πορός η 
γέεννα', σνύτος τό ίζώτερον^,χλανθαος χα'ι 

I βρυγμιις τών όύόντ(ύ>Ά, .-τΐ>ρ τό αλώπον*· 
: ατελεύτητα δέ τά του σχότονς καί τά τού 
I χλαν^μον·'. Πώ; λοιπον νά γίνη δημώδη; δ 

Παράδεισο; έν τή συνειδήσει τών ευσεβών, 
[ δτε καί αύτό τό Ευαγγέλιο·/ κάμνει διηνεκή 

ρεχλάμα υπέρ τή: Κολάσεω;, άκαταπαύ- 
στω; αύτή; μνημονεϋον, ϊνα έκφοβίση 

άμαρτάνοντα;. Άλλά δυ;τυχώ; συμ- 
.. δλω; τό εναντίον. Μή άκούοντε; 
Παραδείσου, δέν λησμονώμεν τόν Πα- 
;σον, καί άκούοντε; άνά πάσαν στιγ- 
—·ρί Κολάσεω; δέν έξοικειώμεθα πρό; 
Κόλασιν ; Πόσον δέ τούτο ολέθριου 

ψυχοφθόρον. μαρτυρεί άπό τών πρώ- 
ήδη αιώνων τοϋ Χριστιανισμού σύμ- 

ών Πατέρων, Ελλήνων 
έν έπιζήλω άμίλλη ά- 

πρώτο; καί τί; κάλλιον 
:όν Παράδεισον διά τών 

. Καί τί δέν 
ή;

βαίνει 
περί 
ράδει 
μήν πε 
τήν r' 
καί 
των 
πασα ή χορεία 
τε καί Λατίνων 
μιλλωμένων τι; 
νά απεικόνιση 
μάλλον θελκτικών χρωμάτων 
λεγουσιν οί άγιοι έκεϊνοι Πατέρες περί τν 
πολυποθήτου τών μακάρων χώρα; !

ι'Επεται συνίχεια).
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Κ. ΛΣΩΙ1ΙΟΣ

ΔΥΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

1. Paradiso, canto XXXIII. 142. 
1. Dante: I η Γβ r n ο. canto II1, 109.

1 Ί'χ Λ μ. ΚΖ", 4('ϋρχ:«οΰ χ,ιρίνονί: «’Έν 
πιΐγμι έζήτηοα «πό τόν Κύριον... νά χατοιχιΛ ιί; 
-όν οιζον τοϋ Κυρ ου... καί νά Οεωρ«> τό κάλλος 
-ι/ΰ Κυρίου.. »

1.
2
3.
4. 
Δ.

Ε', 22. 29, 30. 
II', 12.
1Γ'. 42,50
ΙΗ'. 8.
ΚΒ', 13. ΚΔ . 5·, ΚΕ’, 30.

τ - t

τών μυστηριωδών στό· ω·* τοϋ βιολιστοϋ, 
νά κλεινή; τά μάτια καί νά μή τά άνοί- 
γη; πλέον διά νά μή ταράξη; τήν μελω
δίαν μέ τών κρότον τών.... άνοιγομένων 
σου βλεφάρων, νά. γείνη; πτώμα ζών, τοϋ 
όποιου εί; έκάστην στοναχήν τοϋ δαιμό
νιου έκείνου βιολιού νά φεύγη δλονέν ή 
ζωή. νά έκλείπη βαθμηδόν καί άμα πλέον 
έκπνεύση καί ή τελευταία πατοντα. κχ.α 
παύση κινούμενο·/ τό τόξου έπί τών χορ
δών, άμα τε/.ειώση νά. τά; θωπεύη μέ 
τήν στοργήν πού γνωρίζη δ Άνεμογιάν- 
νη; νά άποκοιμηθή;...

Καί νά δή; ονείρου πάλιν την μουσικήν 
τή; Μελίσσης xvj Σοϋμπερτ!

δ Άνεμογιάννη; !
τό όνομά του. Είνε τό πρώ- 
όλου καλλιτεχνικού φαινο— 

τί όνοσ.α !ι

Ό πρώτο;
Καί πρώτα 

τον μέρ 
μένου, τό όποιον παρουσιάζει- 
Θά. τό έζήλευε καθείς διά ψευδώνυμον. 
Πόσα δέν λέγει, τί ώραϊαι συλλαβαί καί 
πόσον έκφραστικώ; έ'χει γείνη ή σύνθεσις 
τού όνόματό; του.

Ά-νε-μο-γιάν-νη; !
Έχει καί άπο μίαν μουσικήν, είνε 

γραμμένο μέ νότα*.;, ε"χει γλύκαν προσο- 
δίας καί πλαταγύζουν ήδονικώς τά. χείλη 
προφέροντα αύτό. Τόν συγχαίρομεν λοι
πόν διάτό ώραϊον όνομά του. “11 μάλλον 
όχι αύτον άλλά τον .... πατέρα του πού 
τοϋ τώ έδωσε !

Δεύτερον δ καλλιτέχνη; Άνεμογιάν- 
νη;. Τό πνεύμα τό καλοπισμένον άπό ~- 
ώραϊον όνομα καί το κλεισμένο·/ 
χαριτωμένην του φυσιογνωμίαν, 
έτών νέο:, ύψηλός, ώραϊος, μέ 
τετραγώνου; μέ μάτια μεγάλα καλυ· 
μένα άπό παραπετάσματα βλεφάρων, 
μελαγχροινό;, μέ την ό/ραίαν του χωρί
στραν καί τά. κατά τό ήμισυ καλύπτοντα 
τό μέτωπόν του, δίκην φεσιού μαλλιά 
του, μέ τήν ώραίαν του σεάσιν, τήν ομα
λήν, τήν άπταιστον, είνε κομψοτέχνημα 
πλαστική:. Τήν χάριν του συμπληροϊ έ’ν 
μειδίαμα άόριστον, άφελέ:, μειδίαμα ύπο- 
σκάζον έπί τών χειλέων καί άντανακλιό- 
μενον εί; τού; οφθαλμού; του.

Είνε δ ήρω; τών τελευταίων συναυλιών, 
ό βιολιστή; Άνεμογιάννη;.

ου

το 
άπο τήν 
Τριάντα 
πλάται; 

τό-

Θέλει; ερημιά, ούτε νά ζή. ούτε νά κι 
νήται ή πέριξ σου. Ούτε φλοίσβου;, 
ψιθύρου: άνέμων. Νά μ.ή είνε κάνει; 
τά σου, μόνο; δλομόναχο;, νά είνε 

ναρκωτικά, ηδυπαθή. 
ιν, τίποτε ζωηρόν,

ουτ:
κον- 
όλα 
Κα- 

ον, τίποτε ζωηρόν, ό
ρυβοϋν. Νά είνε ξαπλωμένο; κάνει; 
άκινητών έντελώ; νά άφαιρεθή όσον 
ναται. Νά ήρεχ.ή δ νού; καί ή ψυχή, 
πλανάται, νά. κυλιέται μέσα εί; τά χνού
δια τά όποια πλάττει ή μεταξύ ύπνου καί 
έγρηγόρσεω; κατάστασι;. Ούτε νά κοιμά
ται—πρό: Θεού— μά. ούτε καί έξυπνο; 
νά είνε. Νά λικνίζεται μόνον εί; ήρέμ.ου 
σκέψεω; άπαλήν αιώραν καί έκείνην τήν 
στιγμήν νά πλησιάση δ Άνεμογιάννη; μέ 
τό βιολί του, νά συγκινήση τό εύαισθη- 
τότερον νεύρου τού νευρικού σου συστήμα
τα; μέ το άκρο·/ τοϋ τόξου του καί νά άρ- 
χίση τήν Μέλισσαν τοϋ Σοϋμπερτ.

Ώ γλύκα ! ώ σπαρτάρισμα απαλή; 
σαρκό; I

Πρέπει νά. μή σείεται τίποτε πέριξ σου ! 
Σιωπ-ή άπόλυτο; ! Γαλήνη άπειρο; !

Νά είνε άπαλά όλα όπω; ή άχλύ; ή 
καλυπτουσα πολλάκι: τον δίσκον τή; σε
λήνη;, νά ήσαι νευρικός οσω πέρνει, νά 
υ.ή σοϋ διαφύγη ούτε ει; αναστεναγμό; 
τοϋ βιολιού νά κυλιέσαι εί; τό κυλίνδισμα

θο- 
καί 
δυ- 
Νά.

• ·
Ό δεύτερος ό Καμηλιέρη; !
Αγριάνθρωπο;. Τά δύο άκρα. Καί αύ

τό; μελαγχροινό; μέ ένα σωρό μαλλιά στό 
κεφάλι σάν ayira. σάν σκαντζόχοιρος, 
χωρίς μουστάκια καί μόνον μέ μαύρα γέ- 
νεια. τά όποια δέν τοϋ πηγαίνουν διόλου. 
Παιδί άκόμη, 22 έτών νέος. Μουσικόν 
π·/εύμα πρώτη; τάξεω;, ό διευθυντή; τή; 
ορχήστρα; τού Ομίλου τών Φιλομούσων,

Νεύρα ! Νεύρα ! Νεύρα !
Σείεται δλόκληρος όταν διδάσκη, όταν 

γυμνάζη τήν ορχήστραν του. Είνε Έλλη·/ 
Κερκυραϊος, σπουδάσα; έξαιρέτω; καλά, 
εις τό ’Ωδεϊον τής Νεαπόλεω:. Δεκαεν
νέα έτών έτελείωσε τάς σπουδάς του ! ! 
Ούδέποτε τοϋ έκράτησεν ή βαχέττα πε
ρισσότερον άπό δύο ημέρας. Θά τήν σπάση 
εί; την πρώτη·/ παρατονίαν τή; ορχήστρα; 
του. Δαιμονίζεται κυριολεκτικώ;, τόν κα- 
μνει τρελλόν, εκφρονα ή ελάχιστη παρα
τονία. Καί διευθύνει τήν ορχήστραν του 
μέ χάρακα, μέ κανένα κομμάτι ξύλο, μέ 
κανένα μολύβι,

Πόσον θά στενοχωρήται εί, 
λία; πού κρατεί τόν έαυτόν τ 
ρεϊ. Τόν πειράζουν τά χειροκ: 
εχων στρέψει 
ριόν του, 
μορφάζει 
σαού; έκοηλοϊ, ό

Δύναμι; μαέστρου μοναδική. Έν έξοχο 
παιδί καί μέ παρόν καί μέλλον, 
τό νεϋμά του, όλα εί; · 
όλα καί αύτό; ύπό τόν ρυθμόν, ύπο 
αρμονίαν, ύπό την μαθηματικήν άκρίβειαν 
τοϋ μουσικού χρόνου.

Εί; αίαν συναυλίαν διέκοψε τήν έκτέλε- 
σιν τοϋ τεμαχίου καί παρήγγειλε ν ’ άρχίση 
άπό τήν άρχήν. Κανείς δέν ήννόησε διατί. 
Κατά τό τέλος τή; συναυλία; έρωτοϋν τόν 
Καμηλιέρην πώ; ε“κ.αμε αύτό !

Ό Καμηλιέρη; κάτωχρος μέ θρόμβου; 
ΐδρώτο; έπί τοϋ μετώπου μόλις ε'χει την 
δύναμιν νά εϊπη :

— Έκαμαν λάθος ! 
Τό όποιον όμω; ούδεί; άντελήφθη.

μέ ότι βρή·.·
ι; τά; συναυ- 

τόν έαυτόν του, 0σω μπο- 
ά χειροκροτήματα καί 

ι τά νώτα πρό; τό άκροατή- 
όταν διευθύνη τήν ορχήστραν, 
διαρκώ; καί μόνον εί; μορφα- 

ι ε"γει αέσα του.
Λ ’ - - «·

Όλα εί; 
'; τά; διαταγά; του, 
τόν ρυθμόν, ύπο την

Σούτ ! Σουτ !
Οί νορβηγιακοί χοροί 

έκτε’/εϊ ή ορχήστρα.
Δέ·/ είναι δυνατόν πρέπει νά. φαντασθή

οϋ Γκρήκ. Του;
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κανείς νορβηγικούς πάγους καί εθνικά; έορ- 
τάς καί πανηγύρει; αγροτών νορβηγών, 
τρελ.λη χαράν, βουκολικήν αγνότητα, παρ- 
θεοικην χάριν καί όλα αύτά νά έμπνεύσουν 
ένα άπό τούς μεγαλητέρου; μουσουργούς 
καί μέ πρωτοτυπίαν καί δροσερότητα, την 
δποίαν αί θάλασσαι τοϋ βορρά μάς άπεκά- 
λυψαν, μέ μ.υστικισμόν καί βάθος όπως 
τα δραματικά τοϋ Ίψεν έργα, νά συντε- 
θώσι.

Πέτα κανείς άπό τόν ρυθμόν τοϋ χοροϋ. 
Τί γλυκύτης, τί μεγαλείο·/ άπλότητο; ! 
Όλα εκείνα τά βιολιά φαίνονται μεταδΐ- 
οοντα είς τούς έκτελούντας τάς θαυμασίας 
τοϋ Γκρήκ συνθέσεις, την ζωήν καί την 
αρμονίαν.

Καί χορεύουν διαρκώς καί βοηθή τό 
όμ.τόε καί στενάζουν τά βιολιά καί χρω
ματίζουν μέ τό στόννο των τά βιοΛον- 
τσίΑΛα καί ή πασαβιό.Ιαις καί όλα μαζή, 
τρελλά όργανα, τρελλήν χαράν, ένα εθνι
κόν χορόν παίζουν.

Και τρελλαίνεται δ κόσμος καί χειρο
κροτεί μανιωδώ; καί παραφέρεται εις επευ
φημίας άμα έτελείωσεν δ Ν° 2 χορός, ή 
τρελλοτέρα όρχησες, τό φαιδρότερου τών 
νορβηγικών αύτών τραγοϋδι.

Καί γίνεται δευτέραν φοράν καί Οά έγί
νετο καί τρίτην καί όλην τήν νύκτα ήθελε 
νά κολυμβά. ό κόσμος είς τούς μαγικούς 
κόλπους τής μυστηριώδους, τής παραδεί
σιου χώρας, άφ'ής έξήλθον μουσικοί σάν 
τόν Γκρηκ και έγράφησαν μουσικά1, συν
θέσεις σάν τό Ν° 2 τών Νορβηγικών χο
ρών.

Καί τούς ήννόησεν δ Καμηλιέρης καί 
είς τήν ορχήστραν του έδωσε τό χρώμα 
τοϋ Νορβηγού συνθέτου. Είμαι βέβαιος ότι 
καί αΰριον άν ξαναγείντ) ό χορός τοϋ 
Γκρήκ όλοι όσοι ήσαν προχθές θά ξχνα- 
π άγουν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ,ΕΑΛΗΝ0ΣΑΛΕΝΤ1ΝΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ
ΤΑ Ο Λ 1 Μ 11 1 Α

Μέ μίαν Πολωνέζαν τοϋ Βενιάβσκη, μέ 
ενα ρεμβασμών τοϋ Σβέντσεν μέ τήν Me- 
.Ιισσαν τοϋ Σοϋμπερτ έτρέλλανε κόσμον ό 
Άνεμογιάννης. Μέ τούς Νορβηγικούς χο
ρούς, μέ τό ίντερμέτζιο τοϋ «Φιλήμονο; 
καί τής Βαυκίδος» τοϋ Γκουνώ καί μέ 
τήν εισαγωγήν τής «ΕνρνάκΙη;» τοϋ 
Βέμπερ έθαυμάσθη έκτελέσας μέ τήν ορ
χήστραν του δ Καμηλιέρης,

Ήκουσα καί τό πρελύντ τοϋ Σπάρ
τακου τοϋ Πλατάνα άλλά δέν τό ήννόησα. 
Ίσως νά μή εΐνε διά τάς δυνάμεις μου.

Ήννόησα τήν ΜίΑίσσαν zvj Σοϋμπερτ, 
τοϋ Άνεμ,ογιάννη τό j/opre. Ούτε πώ; ήρ- 
χισε, ούτε πώ; έτελείωσε άντελήφθη ό κό
σμος. Όλου; τούς παρέσυρε είς τού; φαν
ταστικού: κοσμους τούς όποιους έδημιούρ- 
γει το τόξο·/ του θωπεϋον τά; χορδά; τοϋ 
πολυτίμου του βιολιού. Ακούσατε ποτέ 
μουσικήν στεναγμών ;

Νά τό ξανάπαιζε ακόμη !

ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΣΙΟΣ

Μετά τίνος φιλαρεσκείας άναλόγου πρός 
τήν τοϋ άναγνωρίζοντο: τήν ίδιαν μητέρα 
ώοαιοτέραν καί άγαθωτέραν έν παραβολή 
πρός άλλα; γυναίκας,δύναμαι νά είπω παρ
ρησία ότι έκ τών διασωζομένων 3 έν Ι
ταλία έλληνικών αποικιών, ήτοι τής έν 
Κορσική, ήν καλώ; γινώσκετε έκ τών περί 
αύτή: δημοσιευθεισών μελετών, τής έν Κα
λαβρία, περί ής είπά τινα προηγουμένως 
καί τής έν Σαλέντω, περί ή; πρόκειται νϋν 
νά πραγματευθώ, ή τελευταία αύτη εινε 
πολύ άνωτέρα καί σπουδαιοτέρα, καί διά 
τόν πληθυσμόν της, όστις ανέρχεται, ίσως 
δέ καί ύπερβαίνει τά; 25 χιλ. καί διά τόν 
πολιτισμόν καί τήν μόρφωσιν. Άλλαι έλ- 
ληνικαί άποικίαι πλήν τούτων—καίτοι γί
νεται ένίοτε λόγος είς τά; εφημερίδας περί 
αύτών, όπω; λόγου χάριν πρό τινων ήμ,ε- 
ρών είς τήν «Παλιγγενεσίαν», είς όσα περί 
έμοϋ λίαν εύμενώς καί κολακευτικών έ
γράφησαν — δέν ύπάρχουσιν. Έν Σικελία 
δέ ύπάρχουσιν άποικίαι μόνον άλβανικαί.

Ή Έλληνοσαλεντινή αποικία κειμένη 
μεταξύ Λέτσε καί Ότράντου (τοϋ άρχαίου 
Τδροϋντος) πόλεων αϊτινες έχρημάτισαν 
κατά τους μέσους αιώνας δύο τών κυριω- 
τέρων εστιών τής παιδεία: έν τή μεσημ
βρινή ’Ιταλία, ηύτύχησε, καίπερ άποκε- 
χωρισμενη του λοιπού κόσμου καί σχεδόν 
άγνωστο;, ν ’ άναπτυχθή πνευματικώς,καί 
νά δημιουργήση άληθή καί γνησίαν ποιη
τικήν φιλολογίαν. Έξ αύτή: δέν κατέχο
με·; είμή ολίγα λείψανα, διασωθέντα οιά 
ζώση; παραδόσεω; άπό γενεάς είς γενεάν · 
άλλ ’ όμως δυνάμεθα καί έξ αύτών νά συυ.- 
περάνωμεν τόν πλούτον καί τήν καλλονήν 
της.

11 οιά τι; δέ συνεχή; παοάδοσις φιλολο
γία: σχεδόν δημώδους (έξ ής παρήχθη ή 
ήμετέρα καθ’ αύτό δημώδη; φιλολογία) 
υπήρξε πάντοτε παρ ’ ήμϊν· διότι άπό τού 
σχηματισμού τοϋ ιδιαιτέρου αύτοϋ είδους 
τή; ποιήσεω; κατά τόν ΙΑ' ή ΙΕ' αιώνα 
μέχρι ~'-'J "ρώτου ήμίσεος τοϋ παρόντος 
αίώνος ύπήρξαν διαρκή τά προϊόντα 
αύτής, ές ών ελάχιστα άληθώς ήδυ/ήθησαν 
νά έπιζήσωσι, τά δέ λοιπά κατέπεσον οΰ
τω: είπεϊν ώ; φύλλα είς τό ρεύμα τοϋ χρό
νου καί παρεσύρθησαν ύπ ’αύτοϋ είς τό πέ
λαγος τή; λήθης.Καί ώ; σημεία τών σταθ
μών τρόπον τινά τή; ποιητική; ταύτη: 
παραγωγής μάς άπομένουσιν έν έλεγεΐον 
τού ί<~' αίώνος, τό όποιον εσχάτως έδηυ.ο- 
σίευσα έν λαϊκή έκδόσει καί τό όποιον διεσώ- 
ζετο έφθαρμένον εί; τό στόμα τοϋ λαοϋ ύπό 
τόν τίτλον «Lameilto» (Θρήνος). Εινε 
ποίημα έξ όκταστίχων άποτελούμενον έκ 
200 καί πλέον στίχων, όπεο κατά τά: 
άρχάς τοϋ παρόντος αίώνος συνέθεσεν ίερεύς 
τις ονόματι Αντώνιο: Δ Απριλε αποτεινό
μενος πρό;τινα Λίλλαν,άρχεται δέ ώς έξής: 
ΔεπόϊποϋήΛίλλα μέγλυτζαϊαι: καρήτσαι;. 
Φαίνεται έξ αύτοϋ οτι ό αγαθός παππά- 
Άντώνη; εΐχεν άποκτήσει είς Βρίνδισι, 
όπου '/’.έτριψε·/, επιπόλαιους τινάς γνώσεις

τής νεοελληνικής, καθότι μεταχειρίζεται 
λέξεις έπιτετηδευμένας, αϊτινες δέν ύπάρ- 
χουσι ποσώς εί; τήν διάλεκτον. Οΰτω; έπι 
παραδείγματα τό «γλυτζαϊαις καρήτσαι:» 
κατά την έλληνοσαλεντινήν διάλεκτον θά 
εΐχεν ορθότερου «γλυτζαϊαι καρήτσαι.» 
Άλλάπερί τούτου έκτενέστερον μετά τήν 
δημοσίευσιν τοϋ ποιήματος

Πολλαί καί βαρεϊαι ύπήρξαν αί περιΔ 
πέτειαι, άς ή δυστυχή; ήμών αποικία 
έδέησε νά ύποστή έως ΰτου καταντήση είς 
τό σημεϊον εί; τό όποιον εύρίσκεται σήμε
ρον. Εΐνε μάλιστα θαυμαστόν ότι άντέσχε 
τόσον πολύ καί δέν κατεπόθη άπό τόν 
περιζωννύοντα αύτήν ίταλισμόν.

Δέν θά έπιχειρήσω, εννοείται, ένταϋθα 
νά εξιστορήσω λεπτομερώς τάς περιπετεία; 
τής αποικία: μα:, διότι ή άφήγησις θά 

λίαν εκτενής. ’Οφείλω όμως άπαραι- 
νά είπω ολίγα τινά περί μερικών 

διηγήσεων δημοσιευθεισών περί αύτή: καί 
>ί τών γραφέντων διά τήν ίδιαι- 

ατρίδα Καλημέραν, ήτις ώς 
" - - - ί καί ποιητικόν

▼ 

τητω:

ιδίως περί 
τέραν μου 
έχουσα όνομα ελκυστικόν 
έφείλκυσε τήν προσοχήν καί έξήγειρε τήν 
ζωηρά·/ φαντασίαν μερικών λίαν ιδιότρο
πων καί παραδόξων.

Συνέβη μέ τήν Καλημέραν σχεδόν ο,τι 
καί μέ μερικά: γυναίκα:, τά; όποιας, ώς 
λέγεται, δύναται τι; νά έρωτευθή έκ τή; 
φήμης των, καθώς οί αρχαίοι τρουβαδοϋ- 
ροι, ή καί απλώς χάριν τού ώραίου ονό
ματος των. Επειδή δέ φυσικώ τώ λόγφ· 
ύπάρχουσι διάφορα είδη εραστών άπό τού- 
αισθηματικού {/.έχρ’. τού δογκχωτικού- 
καί άπό τού δειλού μέχρι τού δονζουανι
κού, έκαστο; τών έρωτολήπτων τούτων 
βλέπει κατά ίδιον τρόπον τήν λατρευομέ- 
νην γυναίκα καί τοιαύτην θέλει νά παρα- 
στήση αύτήν εί; τού; άλλου;. Εί; τήν 
Καλημέραν έ/.αχον έρασταί άνήκοντες 
εί; το ρομαντικόν καί δογκιχωτικον γένος· 
πλην καί αύτοί μέ όλην τήν λατρείαν 
καί τόν θαυμασμόν των καθίστανται επι
βλαβείς διά τή; ύπερβολής των είς τό 
άγαπώμενον αντικείμενο·/, καθότι ή πραγ
ματικό τη; διαψεύδουσα τού; έπαίνου; των 
γεννά έντυπώσεις όλιγώτερον εύμενεϊς.

Διά νά σχηματίσητε δέ ιδέαν τινά περί 
τή; άχαλινώτου φαντασία; μερικών ές 
αύτών τών κυρίων, παραθέτω δύο περικο- 
πά; περί Καλημέρα;, έξ ών ή μέν εινε 
ενός άξιοτίμου συμπατριώτου μου, ή δέ- 
ά/.λη ενός ίδικοϋ σα; συμπατριώτου, άδελ- 
φών όμως έν φαντασία καί ανακριβείς 
παρά την διάφορον αύτών εθνικότητα.

Ό Άμάτη;, ί. ό,.— 
τά έξή; περί Καλημέρα; : «Τό έ· 
της παράγει σιτηρά, λινόν, έλαιο·/ 
οίνον άφθονον, όστι; φημίζεται ώ; εί; τών 
άριστων τής επαρχίας.» __
ταϋθα ότι πρό είκοσι έτών, δτε 
ό Άμάτη;, 
οιόλου οίνο;, 
νες. Εί; τά 
καλούνται Αμπέλια, είχον φυτευθή έλαιό- 

----  ϋ-ερ-„Λη_ 
. τάς έ- 
καθότι ή>

ό ομοεθνή; μου γράφει
.π·· ε-3αφ^-

ι καί

εν-
εγραφεν

Σηυ,ειωτέον

έν Καλημέρα οέν παρήγετο 
διότι οέν ύπήρχον άμπελώ- 
κτήματα τά όποια άκόμη

δένδρα, επειδή τό έλαιο·/ εΐχεν 
θή. Τώρα άπεναντίας έκριζώνουσι 
/.αία; καί φυτεύουσιν άμπέλους,

Ό Άμάτη; πε-
;ύ δή- 

■ση μειώνει 
ιβώ; καί τήν θέσιν ό άνθρωπο;, ώ: βλέ- 
ι !—μικρού όμωνύμου π 

ιοτιοανατολικώ: 
έγγιστα βορειοδυτικώ; 

μετά τών οποίων πόλεων 
1; άρχαίας οδού, 

Άππία; όοοϋ.» 
; τόσαι καί άνακρίβειαι ! Διά 
τι; εΐ; Λέτσε πρό είκοσι έτών 

νά συντριβή καθ' δδόν καί 
Ότραντον, έπρεπε 

Άλλ ’ έστω 
ομω; κατώρθωσαν οί κύριοι 

ούτε

L τιαή ύψώθη.
ραιτέρω λέγει : « Ή πρωτεύουσα 

I μου κεϊται πρός άριστεράν 
ί άκριβ'. °.

πετε !—μικρού όμωνύμου ποταμού. Άπέ- 
I χει 12 χιλιόμετρα νοτιοανατολικώ: τοϋ 
: Λέτσε καί 18 ώ; έγγιστα βορειοδυτικώ; 
I τού Ότράντου,

συγκοινωνεί διά. λαμπρά: 
I ήτι: εΐνε συνέχεια τής

Όσαι λέξεις τι
νά μεταβή 

| έτρεχε κίνδυνον
• διά νά μεταβή εί; 

πρότερον νά έξομολογηθή. 
ή.τούτο- πώ; *;..........

γεωγράφοι—διότι δ Άμάτη; δέν έχει
•τό πλεονέκτημα τή; πρωτοτυπίας,ώς άντι- 
γράψας έξ άλλων αύτά τά ψεύδη—πώ: 
κατώρθωσαν, λέγω, νά έφεύρωσιν δλό- 
κληρον ποταμόν ; Τό πράγμα εΐνε άκα- 
τανόητον, τοσούτω μάλλον όσω καθ' όλην 
τήν σαλεντινήν έπαρχίαν δέν εύοίσζονται 

f ποταμοί, -'--γ ■■ ■ ..... ....
. υψηλότερα αύτή: βουνά 

είς 550 μέτρα, κεϊνται 
μέρος, όπου ευρι-... 
ζες. Εί; τό νότιόν 
Άδριατικήν 
κιον νερού 
Τδρούντο 
ται μόνον

Καί οί
μού; !... Απορία; άξιον πώ: δέν έπρό- 
σθεσαν καί δάση έκ δαφνών καί μυρσινών 
καί πεδιάδας άνθοσκεπεϊς. Το ειδύλλιο·/ θά 
ήτο τότε πλήρες καί θά ήδύνατο νά χρη- 
σιμεύσ-η ώ; βάσις είς τά; γραφικά; φλυα
ρίας τοϋ Κυρκολώνη.

Ακούσατε τί γράφει ού·
όώρατ...

Καί εί; τά
ούδ’ ίχνος άληθείας. Πάντα (έκτο;
στροφών τοϋ Stabat) εΐνε 
νοήματα, σημαίνουσι δέ έν 
ότι ό Κ. ρέπω·/ φύσει πρό: 
έχρωμάτισε τοιουτοτρόπως 

ύ έφαίνετο

λω; θά έπείθετο ότι δ Βιργίλιο; μετά πά- 
σης άκριβεία;, στρατιωτικής οΰτω; είπεϊν, 
περιέγραψε τήν τοπογραφίαν τή; Λεύκας.

Έν τούτοι; τώρα άπόκειται εί: έμέ νά 
σά; είπω όποια τι; πραγματικώς εΐνε ή 
ήμετέρα ελληνική αποικία. Έσωθεν αρχί
ζουν αί δυσκολία·.. Πώς νά λαλήση τι; 
άμερολήπτω; περί άντικειμένου, τό όποιον 
όχι μόνον άγαπά, άλλά θερμώς λατρεύει; 
Ό Έρως, ώ; καλώς γνωρίζετε, εΐνε ένα; 
μικρό: κατεργάρη: ε"χων 
στά, συχνά δέ λέγει ανοησίας 
γράφει μέ 
κείμενα, τ 
καί χαρίτων, άλλ’ 
γνήσιον τόν χαρακτήρα

ε έξ ύμών νά 
εικόνα τής

•Τ 
τά όμματα. κλει- 

καί περι- 
έ τά λαμπρότερα χρώματα άντι- 
τά όποια δέν βρίθουν καλλονών 

' άπεναντίας έχουσι 
: τοϋ γελοίου, τού 
ύ δυσμόρφου. Προ- 

εοιγράψη 
ερωμένη:

όρη. Τά 
©θάνουσιν 
ό βόρειον 

ρύα- 
πρός τήν 

ούτε αύλά- 
έκτό; τού

έκεϊ, διότι 
τελείται εί;

έκεϊ χάριν 
φιλοξενείται εί; ■ 
ού συναλλάσσεται.

ζ 
πορευθή εί; 
θά έγίνετ:

ή έμποοική συ- 
τό Λέτζε. Ό 

• τών ύποθέσεών 
την οικίαν τοϋ 

Όθεν δ άγα- 
εύοών με έκεϊ καί μή 

ί; την πατρικήν μου 
ο δεκτό: -μέ ανοικτά; 

ς ν ' άρκεσθή εί; 
του, ώών, 
Έν τούτοι: 
άρκεϊται εί;

αμοί, άφού δέν ύπάρχουσιν
μόλις 

δέ εί; 
ιυ εύρίσκονται καί μερικοί 

δέ μέρος.
παραλίαν ίδίω;

δέν άπαντάται,
ταρά τό Ότραντον.Εύρΐσκον- 

τινά. έλη.
ί γεωγράφοι μά; χαρίζουν
. ’Απορίας άξιον πώ; δέν

ποτα-

είς τήν Παν-

ύ Κυρκολώνη δέν ύπάρχει 
ών 

καθαρά έπι- 
έκ τών δύο, ή 
τήν ύπερβολήν 
την πραγμα

τικότητα, ήτι; τού έφαίνετο πολύ ωχρά, 
η χωρίς καν νά διέλθη έκ τή; Καλημέ
ρα: έφαντάσθη τόν τόπον έξ όσων έξ 
άκοή; έγίνωσκεν, έγραψε δέ καί αύτό; 
ο,τι τοϋ ήλθεν εί; τόν νούν, βεβαιών ότι 
είδε μέ του; πραγματικού; οφθαλμού; όσα 
είδε μόνον μέ τά όμματα τή; φαντασίας. 
Άλλως τε τό τοιοϋτο εΐνε νόσημα, άπό 
τοϋ όποιου ούδέ οί σπουδαιότεροι είναι 
άπηλλαγμένοι· παράδειγμα δέ πρόσφατον 
μά; παρέχει δ επιφανή; συγγραφεύς 
Gaston Boissier εί; τά; πρό τίνος γρα- 
φείσαςπαρ’ αύτοϋ Nouvelles prome
nades archeologiques, όστι; ένώ βέ
βαιοί εί; τά περί τοΰ ταξειδίου τού Αί
νείου έν Ιταλία ότι διέτρεξε τού; τόπου; 
τού: περιγραφομένου; ύπο τοϋ Βιργιλίου μέ 
τήν Αίνειάοα άνά χεΐ?ας, ισχυρίζεται ότι 
τό Κάστρον εΐνε τό μέρος ένθα άπεβιβάσθη 
δ Αινείχς διά πρώτην φοράν έν Ιταλία, 
ένώ άν πραγτατικώς εΐχεν έπισκεφθ-ή τά 
μέρη μέ τήν Αίνειάδα είς τά; χεϊρας,εύκό-

άνοστου καί ένίοτε 
καλώ οίον δήποτι 
άμερολήπτω; τήν 
του, τή; μ.ητρό; του ή άλλου τινο; προ
σώπου φιλτάτου. Διά ν’ άποφύγω λοιπόν 
τόν κίνδυνον τοϋ νά σά; ζωγραφήσω μέ 
χρώματα ώραιότερα τοϋ δέοντος τήν πτω
χήν μου έλληνικήν πατρίδα, έπιτρέψατέ 
■Λοι νά δώσω τόν λόγον εί; ενα φίλον ίδι- 
κόν σα: καί ΐδικόν μου, τόν καθηγητήν 
έν τώ Πανεπιστήμιο/ τοϋ Γράτζ κ. Ι'ου- 
σταύον Μέγερ, όστι; κατά το έτος 1 890 
ήλθε νά έπισκεφθή τήν αποικίαν μας.

s Εξέλεξα, λέγει,τό χωρίον Καλημέρα, 
κατά πρώτον λόγον διά τήν εύοίωνον ση
μασίαν τού όνόματό; του, τό δποΐον απο
τελεί τόν συνήθη χαιρετισμόν τών νεωτέ- 
ρων Ελλήνων καί ακολούθως διότι ήλ- 
πιζα έκεϊ νά συναντήσω τόν φίλον μου κ. 
Βίτον ΙΙαλούμπον κλπ.» Ένταϋθα παρα
λείπω όσα περί έμοϋ καλοκάγάθω; αναφέ
ρει δ συγγραφεύς, καί παραθέτω την παρ' 
αύτοϋ γινομένην περιγραφήν τών μερών μας.

« Π Καλημέρα κεϊται εί; ά,.έ--------
μιά; 
τσε. 
δδοί

άπόστασιν 
ώρα; καί ένό; τετάρτου άπό τού Λέ- 
ΊΊ όδό: εΐνε έξαίρετος, όπω; όλαι αί 

τής Άπουλίας, διέρχεται δέ οιά τών 
κωμοπόλεων Καβαλλίνου, Λιτζανέλλου και 
Καστριφραγκόνε. Ή έντύπωσις 
τερπνή καί ευχάριστο; έκ τή; 
κωμών τούτων, αϊτινες έχουσι 
ήθος μικρών πόλεων. Αί οίκίαι 
σαέναι διά λίθων πελεκητών καί έπιχρι- 
σμέναι δΓ άσβέστου- έχουσι τήν οροφήν 
επίπεδον, κεϊνται δέ έν τώ μέσω άγρών 
ζαί κήπων. Ί’περάνω αύτών έγείρεται δ 
ένοριακό; ναός, ρυθμού άκομψου, και το 
τιμαριωτικόν μέγαρο·/, άνωθεν τής εύρεία: 
πύλη; τοϋ όποιου εΐνε κεχαραγμένον τό 
οικόσημο·/.

« ΊΙ ήμερα η 
καί τά παιδία έκάθηντο τ 
τών οικιών, ένώ οί άνορει 
ομίλους πρό τοϋ καφενείου, 
ασυνήθη; έμφάνισι; ξένου 
θώς τήν περιέργειάν των, 
τούς ήνώχλει ποσώς.»

Μετά τινας σταθμι 
βρία οτε έφθασεν εί; 
περιηγητής έδέησε ν 
πολύ λιτόν έντος τοϋ 
οενειου.

εριη-,τ,τή: έ

είνε λίαν 
θέα; τ 
μάλλον 
είναι κτι-

ών 
τό

έορτάσιμος. Αί γυναίκες 
αρά τήν είσοδον 

; έκάθηντο καθ’ 
Ή όπωσούν 

έξήγειρεν άλη- 
άλλά. καί δέν

ούς ήτο ήδη μεσημ- 
Καλημέραν, όπου δ 
’ άρκεσθή εί; γεύμα 

κηπαρίου τοϋ κα- 
Έστιατόρια φυσικώ τώ λόγω δέν

ύπάρχουσιν 
ναλλαγη 
μεταβαίνω·/ 
του 
μεθ ’ 
πητός Μάϋερ μη 
σκεφθεί; νά 
οικίαν, όπου 
τά; άγκάλα:, ήναγκάσθη 
γεύμα συγκείμενον έξ άρτ 
καί δύο πορτοκαλλίων. 
φιλοσοφική: καρτερία; 
καί λίαν φαιδρώ; διηγείται τήν περιπέ- 
τειάν του.

«Τό Λουκούλλειο·/ αύτό γεύμα, λέγει, 
παρετέθη είς κηπάριον άρωματιζόμενον 
ύπό τινων ήνθισμένων πορτοκαλλεών, συ- 
νωδεύετο δέ ύπό μερικών ποτηρίων έξαι- 
ρέτου έγχωρίου οίνου. Περί τό τέλος τ" 
εύωχίας ό καφεπώλη; ίοών 
όρεξίν μου έφερε·/ είς την 
νωπών ραδικίων διά νά ■: 
σόμενα μέ 
θην ιόοε · 
άγνώστου 
γίας, είς 
φαγητό·/ 
μαλάχη; 
τά έδοκίμασα.

« Άφοϋ άνέκτησα τά; δυνάμεις μου, 
διενοήθην ·/ ’ άσχοληθώ καί περί τοϋ έλ- 
ληνισμού τοϋ χωρίου. Ένώ έ'βαινον άσκό- 

είς τήν δδόν, συνήντησα ένα πρεσβύ- 
ην, όστις λίαν έςεπλάγη ότε μέ ήκουσεν 

προοιμίου νά τοϋ αποτείνω τόν λόγον

καφέ 
μετά 
αύτά

έλος τής 
ήν άκμαίαν 

τράπεζαν δέσμην 
ά φάγω έπιπασ- 

άλα: άκοπάνιστον. Ένεθυμή- 
ούό στίχους τοϋ Όρατίου, τού 
αύτοϋ προδρόμου τής φυτοφα- 

οΰς έγκωμιάζει ώς προσφιλές του 
τά ραδίκια μετά τής μαλακτική; 
, Εύχαριστήθην δέ εί: άκρον διότι

ως

ανευ 
εί; γλώσσαν νεοελληνικήν.

« Ή διάλεκτος τή: ιταλικής ταύτη; 
χώρας δέν άπέχει πολύ άπο τή; λαλου
μένη: νϋν έν Έλλάδι- διά τοϋτο εύκόλως 
δ λαλών τήν νεοελληνικήν γίνεται κατα
ληπτό;. Πολλάκι: όμω; μοί συνέβη (διότι 
ξένο; ών καί ερχόμενο; έκ χώρα; άπομε- 
μακρυσμένη;, ήγνόουν τήν ιταλικήν διά
λεκτον τοϋ τόπου), νά μη ουνηθώ νά έν- 
νοήσω πολλά; λέξεις, παρεμ,βαλλομένα; 
μεταξύ τής έγχωρίου έλληνική; διαλέκτου. 
Ώστε δ άγαθό; γέρων έθεώρησε καλλίτερο·/ 
νά μέ όδηγήση είς τόν οίκόν του καί νά 
μέ παρουσιάση είς τήν σύζυγόν του. Τήν 
πρόσκλησιν άπεδέχθην προθύμως.»

Ένταϋθα διηγείται εϊτα ό Μάϋερ πώ; 
μετέβη μετ’ αύτών είς ένα έξοχικόν ναΐ
σκον τοϋ Εύαγγελισμού, όπου συνήθως με- 
ταβαίνουσιν αί γυναίκες τό απόγευμα τής 
Κυριακής, άπαγγέλλουσαι εύχά; ύπέρ τών 
κεκοιμημένων, οϊτινες άναπαύονται εί; το 
πλησιόχωρου κοιμητήριο·/. 'Ολίγον άπω- 
τέρω, παρά τά δρια του δάσους (τό δποΐον 
ύοίσταται μόνον κατ ’ όνομα, όιότι κατε- 
στράφη) ύπάρχει έτερος ναΐσκος έπ ’ όνό- 
ματι τού Άγιου Βίτου, περίφημο; διά 
τινα λίθον, φέροντα μεγάλην οπήν εί; τό 
υ.έσον. Πιστεύουσι κοινώς ότι όστις διέλθη 
διά μέσου αύτή: τή; οπή; δέν φοβείται έπί 
έν έτος νά δηχθή άπό τού; κύνας καί επο
μένως εξασφαλίζεται άπό τήν ένδεχομενην 
λύσσαν. Λέγουσι δέ ότι διά τή; οπή; ταύ
της δύναται νά διέλθη όστι; οήποτε, όσον

ου·
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εύσαρκο; καί άν είνε. Μέ τον λίθον τούτον 
συνδέεται παράδοσις κοινή εί; πολλού; 
λαού; τή; Μεσογείου, τήν οποίαν οί έν 
Δρεπάνω Σιζελοΐ διηγούνται περί τή; Θεο
τόκου των, ήτι; είνε ή άπ ’ ευθεία; κληρο
νόμο; τη; Έρυκινία; ’Αφροδίτης, όπως οί 
κάτοικοι, δέν ενθυμούμαι ποια; ακριβώς 
ελληνική; χώρα; (ό φίλο; κ. Πολίτη; δύ
ναται περί τούτου νά μά; διαφώτιση), και 
ίσως πλείονε; τη; μιά;. τήν άποδίδουσιν 
είς τήν Παναγίαν.

’Ιδού ή παράδοσι;. Ό λίθο; αύτό; ές 
αιτία; τών άντιλυσσικών ίοιοτήτων του
ένεπνευσεν εί; τού; κατοίκου; τού γειτονι
κού ζαί ελληνικού έπίση; χωρίου Μαρτά- 
να την λύσσαν τη; κλοπή;. Καθώ; γνω
ρίζετε, έπεκράτει άλλοτε ή καθησυχ αστική 
πεποίθησι; ότι ή ύπεξαίρεσι; άγιων λειψά
νων ή πολυτίμων βιβλίων δέν ήτο κλοπή. 
"Οπω; δήποτε θυ.ω; ή άγαθή πρόθεσις 
• · y ι * — / •ι?’g*ASTpta,s ττ.ν κχ/.ιαν τη; τφαςεω;. Επο- 
ρεύθησαν λοιπόν τήν νύκτα ζαί έγείραντε; 
τον λίθον έκ τή; θεσεώς του τον έφόρτω- 
σαν εί; άμάςιον ύπό δύο εύρωστων βοών 
συρόμενου και διά τού δάσου; τον μετεκο- 
μισαν εί; Μαρτάνα. Πλήν, όπω; λέγει ή 
παροιμία, άλλαι μέν βουλαί άνθρώπων, 
άλλα δέ θεό; κελεύει. Τόν Θεόν δέ άντι- 
κατέστησεν εί; τήν παρούσαν περίστασιν 
δ "Αγιο; Βίτος (ούτινο; ή είζών καί άλ
λοτε έζωγραφημένη, έζωγραφήθη έκ νέου 
κατόπιν έπί τού λίθου), οστι; κατ' ούδένα 
τρόπον δέν ήθελε νά μετατεθή εί; Μαρτά
να. Μία ιταλική παροιμία λέγει ότι όσ- 
τις ζάθηται καλά δέν πρέπει νά μεταζι- 
νήται. "Ωστε δτε τό άμάξιον έφθασεν εί; 
το μεταςυ τών δύο χωρίων σύνορο·», έστα- 
μάτησε καί δέν έκιμήθη πλέον . . . Συγ
κεχυμένοι ζαί άποτεθαορημένοι διά νά μη 
έςερεθίσουν πλέον τόν άγιον καί προξενή
σουν κακόν άντί καλού, άπεφάσισαν νά 
τόν επαναφέρουν εί; τήν θέσιν του.

'Εννοείται δτε άφού ήλ.λαξε διεύθυνσιν 
το άμάςιον ίτοεχε πλέον ώ; νά εβαινεν

ω.

έγένοντο εκεί πολλαί 
ζαντινών έκ διαφόρω 
διαφόρου; έποχά 
αυτόθι λείψανα · 
Μ εγάλη; 
χεϊον ήσαν Κύπριοι.Οί Κρήτε; 
νιώτεροε· άλλά ζαί Πελοποννήσιοι 
Ήπειρώται καί Ίόνιοι θά ν.ετέβησαν 

μικρότερου 0μω; άριθμόυ. Ί'

έπί τροχιών.
Δέυ άρμόζει ενταύθα υά έπεκταθώ ώ; 

τήν καταγωγήν τή; ήμετέρα; άποι- 
Θά έκθέσω διά βραχέων τά ασφαλή, 

νομίζω, συμπεράσματα, εί; ζ κατέ- 
ληςα διά τή; ειδική; σπουδή; τών ήμε- 
τέρων διαλέκτων. Κατά τήν γνώμην μου, 
έγένοντο έκεϊ πολλαί μεταναστεύσει; βυ- 

jv τόπων καί κατά 
"Ισω; οί πρώτοι εύρον 

ϋ έλλην. πληθυσμούτή; 
Ελλάδος. Τό κυριώτερον στοι- 

είναι σπα- 
ζαί 
εί; 

τευω ζαί 
V νά 

οιοτι χρειάζεται 
ίστο- 

. αύ-
,οτε.

Η έποχη τών μεταναστεύσεων δύναται 
νά προσδιορισθή ώ; άρχομένη άπό τοϋ ζ"' 
καί λήγουσα εί; τόν ΙΑ' αιώνα. Ή δέ 
επιμιξία μετά τών μάλλον πλησιόχωρων 

I ι Γ ι - . »
κάτι άλλο.άλλά δέν είνε είσέτι καιρό; 
το καταστήσω γνωστόν, 
ακόμη νά φωτισθώ περισσότερον δι' 
ρικών καί γλωσσικών ερευνών. Περί 
τού θά πραγματευθώ εκτενέστερου άλλ 
■τι :----- ..

μερών έςηζολοΰθησε ζαί μέχρι τού Ιί" 
αίώνο;.

'Ανέφερα άπλώ; τά περί τή; διαλέκτου 
έπί σκοπώ τού νά ομιλήσω ζάπω; έν έζ- 
τάσει περί τή; ήμετέρα; φιλολογία:, ήτι; 
έχει όλω; ιδιαίτερον χαρακτήρα κατ ' άν- 
τίθεσιν πρό; πάντα; τού; λοιπού; κλά- 
οου; τή; οημώόου: ιταλική: φιλολογία;, 
ού; άκολουθεϊ καί ή τή; Καλαβοιανή; α
ποικίας. ΊΙ ήμετέρα ποίησι; ώ; πρό; τήν 
μορφήν έχει την καταγωγήν καθαρό»; φι
λολογικήν. πηγάζει δέ άπό τήν λαϊκίζου- 
σαν φλωρεντινήν φιλολογίαν τού ΙΕ' αίώ
νο;, κατά τά υποδείγματα του ΙΙολιτια- 
νου καί Λαυρέντιου τών Μεδίκων. Καί 
θ’ άναφέρω περί τούτου λόγου; προφανέ
στατου;, οΰ; κάνει; άλλο; πρότερον δέν 
παρετήρησεν. Εινε λίαν γνωστή ή φιλο
λογική έπιζοινωνία μεταςυ Λέτσε καί Το
σκάνη;. Πολλοί Τοσκανοί, ώ; έυ.οαίνεται 
. - > ζ ■ · 1 _ >εκ των οιασω,ομενων οικογενειακών ονο
μάτων, μετώκησαν εί; Λέτσε. Ί’ινέ; ές 
αύτών μάλιστα. οίον ό Σζηπίων Άμ-.ράτι 
έγένοντο διάσημοι. Όθεν ή Έλληνοσα- 
λεντινή άποικία, άφού έπαυσεν άπό τού 
ΙΑ' αίώνο; ή μετά τού βυζαντινού κόσμου 
έπιζοινωνία τη;, ηναγκάσθη νά περιορισθή 
εί; έαυτήν καί νά ζήση ίδιον βίον, έπικοι- 
νωνούσα δέ μετά τού ιταλικού πνευματι
κού κόσμου, ήκολούθησε καί αύτή τήν έςε- 
λιςίν του, έπομένω; καί τήν φιλολογικήν 
έξέλιςιν, ήτι; άναπτύσσεται ά.ζμαία ύπό 
τού; οιωνού; τή; μεγάλη; τοσζανική; τρι- 
άδο;, τοϋ Δάντου, δηλαδή, τοϋ ίίετράρ- 
χου καί τού Βοκκακίου. Άφού δέ οΰτω; 
έμυήθη, δτε τή; έδόθη έκ Φλωρεντία; τό 
χάριεν παράδειγμα του ΙΙολ'.τιανού καί 
τοϋ Μεδίζου, άπεδέχθη τόν λαϊζίζοντα 
ρυθμόν τοϋ οζταστίχου ζαί έπι τού τύπου 
αύτού διεσζεύασε τά ίδια αύτή; αισθή
ματα, τά όνειρα, τά πάθη ζαί τά; άνα- 
μνήσει; τη;.

Βεβαίω; τά πρώτα άσματα συνετέθησα·» 
ούχί ύπο τού λαοϋ,άλ/ ύπο τό»ν λο--ιω·», 
οϊτινες τον αυτόν οιήγον μετά, τού λαού 
βίον καί χάριν αύτου έγραψαν. Ότε δέ 
κατόπιν ο λαο; έδιδάχθη. τότε συνέθεσεν 
αύτό; ό ίδιο;. Διά τούτο βλέπομεν ότι 
ένώ όλα τά δημώδη άσματα τή; μεσημ
βρινή; 'Ιταλία; άζολουθούσι τόν ουθν.όν 
τοϋ σικελικού όζταστιχου μέ τήν ομοιοκα
ταληξίαν έναλλάσσουσαν. τά έλληνοσα- 
λεντινά ( έςζιρεσει οε’κζ ώ; εγγισπν. έξ αύ
τών ) άκολουθουσι τον ρυθν.ον του τοσζα- 
νικοϋ οζταστίχου καί έ'χουσι τήν ομοιο
καταληξίαν έναλλάσσουσαν μέν κατά 
του; πρώτου; ες στίχου;, κοινήν δέ κατά 
τού; δύο τελευταίου;.

Καί ούτος εινε ό κύριο; χαρακτήρ· περί 
τών δευτερευόντων δέ, ώ; περί τή; έπα- 
ναλήψεώ; καί τοϋ έπωδοϋ κατά τόν το- 
σκανικον τρόπον κτλ. δέν ζάν.νω λ όνον 
ένταϋθα χάριν συντομία;. Έτέρα δέ ν.αο- 
τυρία λίαν πειστική περί τού πράγματος 
υπάρχει εί; τόν διασωζόμενον Θρήτοτ έπί 
τώ θανάτω νεάνιδο;, οστι; συνετέθη ές ο
λοκλήρου κατ ' άπομίμησιν τού τυντεθεν- 
το; έπί τώ θανάτω τοϋ Λαυρέντιου τών 
Μεοίκων καί άποοιδομένου εί; τόν ΙΙολι- 

τιανόν. Έν αύτώ μάλιστα άπαντώσι καί 
στίχοι ές ολοκλήρου ειλημμένοι έκ τοϋ 
τελευταίου τούτου.

"Λλλω; όμως έ'χουσι τά πράγματα ώ; 
προ; το περιεχομενον τών ήμετέρων α
σμάτων. Καίτοι ή μορφή αύτών είνε το- 
σκανική. έπιπολάζει δέ εί; αύτά ΰφο; έπι- 
τετηοευμένη; έρωτολογία;. έν τούτοι; 
κατά τό πλεϊστον μερο; ή ουσία ές ή; 
συγκεινται είνε έλληνική. Ίδίω; ό ελ
ληνικό; χαρακτηρ είνε καταφανή; εί; τά 
μυρολογια, εί; τά όποια έςεχει το έλλη- 
νικόν αίσθημα, τό γνήσιον καί προχριστι- 
ανικόν. ό διάπυρο; ερω; πρό; τό φώ;, 
πρό; τήν ζωήν τοϋ άποχου κόσρ,οο. Λα- 
λεί εί; αύτά ή έλληνική ψυχή καί έπα- 
ναλαμβάνει θλιβερώ; ο,τι καί ομηρικό; 
Άχιλλεύ; εί; τόν "Αδην.
α Έπεθύμουνκάλλιον νά ήμην βοσκό; ύπό 

τό φώ; τοϋ ήλιου παρά βασιλεύ; έδ<·>...»
Τό φώ;, τό φώ;, τό φώ; καί οί ύπό τό 

φώ; οιαγραφόμεναι καί διαγελώσαι έςαί- 
σιοι μορφαί είνε ο αθάνατο; πόθο; τή; 
έλληνική; ψυχή;.

Βεβαίω; εί; τήν δημώδη έλληνοσαλεν- 
τινην ποίησιν δέν εύρίσζεται το πάθο; τό 
σφοδρόν, όπερ παρατηρεϊται εί; τήν δη
μώδη ελληνικήν, καί το όποιον άποτελεϊ 
τόν κύριον αύτή; χαρακτήρα ζαί παρέ
χει αύτή τά πρωτεία μεταξύ πασών τών 
έξοχων δημωδών ποιήσεων. Άλλά τούτο 
δέν είνε άπορία; άξιον πάν φυτόν μετα- 
φερόμενον έζτό; τοϋ πατρίου έδάφου; χά
νει ζάτι τι έκ τή; οικία; ζαί τοϋ χζρα- 
κτήρό; του ζαί άποζτά εί; αντάλλαγμα 
έτέραν ιδιότητα, συμμορφούμενον με το 
νέον κλίμα. Οΰτω καί ή ήμετέρα ποίησι; 
έάν έχασε την δύναμιν τοϋ έλληνικου πα- 
θου;, άπέκτησεν όμως μέρο; τή; άβρότη- 
το;. τή; χάριτο; καί τή; δροσερότητο;. 
αϊτινε; χαρακτηρίζουσι τό νεώτερον ήδύ 
ιταλικόν ΰφο;.

θά μοί ήτο δέ εύκολο; ή άπόδειςι; τού 
πράγματο;. έάν δυστυχή»; δέν συνέβα'.νε 
μέ τά μεταφραζόμενα άσματα, ο,τι καί 
μέ μερικά; χρυσοπτέρου; καί ποί'κιλοχρόου; 
χρυσαλλίδα;, αϊτινε; ολίγον έάν θιχθώσι, 
χάνουν όλην τήν προτέραν ζωηρότητα, 
ολην τήν στιλπνότητα τών λαμπρών 
χρωμάτων, καί άντί ώραία; χρυσαλλίδο;. 
εύρίσκει τι; εί; τά; χεΐρά; του έν άσχημον 
έ’ντομον. Θά σά; παρουσίαζα λοιπόν μι
κρά πτώματα άψύχων συλλήψεων, άντί 
ελαφρών και έπιχαριτων χρυσαλλίοων του 
λογισμού, έπιτραπήτω υ.οι ή όπωσούν 
ποιητική αΰτη έκφρασι;:

ΒΙΤΟΣ Δ. ΙΙζλΛΟΥΜΠΟΣ

Σ. Δ. Ο. Τό παρόν άπόσπασμα εύμε- 
νώ; παρεχωρήθη ήμΐν πρό; δημοσίευσιν 
παρά τού παρεπιδημούντο; ένταϋθα έγ
κριτου λογίου κ. Β. ΓΙαλούμπου. Έκ τή; 
άναγνωσθείστ,; πραγματεία; του χθέ; τό 
έσπέρα; έν τη αιθούση τοϋ Συλλόγου 
«Παρνασσού» κατεθέλχθη τό άκροατή- 
ριον διά την έμβρίθειαν τών γνώσεων, 
οπω; θέλουσι καταθελχθη καί οΐ ήμέτεροι 
άναγνώσται.

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗ & Μ. Λ. ΓΙΑΝΝΟΊΚΑΚΗ

Ο

ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. An revoir !
ΕΥΛΑΛΙΑ (Τω BapdovxJii ΐά-αιτίρωι:) 

Αί ; είδε: γαμπρό μιά φορά ;
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Καί τόν γαμπρό είδα 

ζαί τά γαλλικά σου άκουσα. ' ΊΛΙα/. Δέν 
u.' άρέση, διόλου αύτό; ό άνθρωπο;.

ΕΥΛΑΛΙΑ."Ελα, Κυριάκο, τί κάθεσαι;
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Έρχομαι,έρχομαι. Γαμ

πρέ μου (ριετίι προσπαθάας ι(.ηιρετιχή<;) 
je ...je ... je... pense ... jepen-e ... 
je.-.je.·· (άποφασιστιχώζ) Άρεβοάρ !

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Au revoir !

I στιγμή; ει; 
ί εύρίσζομαι 
ρ χίλιαι; δύο
Ε πρώταρπαςη ... 

χονται έδώ πέρα

ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ [χιϊνοί, κατόπιν ΙΙλΝΤΕΛΠΣ

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ (άρον πρωΓοχ παρατή
ρησή «r άκΐχώρησαν πάτττς). Νά μού 
ζήση; ’Αθήνα!... Τέτοια θαύματα, σάν 

' τό ’δικό μου, μόνον έδώ εί; τό βασίλειον 
τή; σκόνη;, τή; οεκλάμα; και τή; λωπο- 
δυσία; συμβαίνουν. Έγώ νά φοβούμαι άπό 

στιγμήν νά συλ.ληφθώ καί νά 
έ'ξαφνα περικυκλωμένο; άπο 

ντεμουαζέλαι;, ποιά νά μέ 
Άν όλοι οί ξένοι ποϋ έ'ρ- 
, άπεφάσιζαν νά ’παν

τρευτούν σάν έμενα, δέν είξεύρω τότε τί 
γυναϊκε; θάπαιρναν οί ντόπιοι... ΙΙέρασι 
πού τήν ε”χω έδώ ... Όλω συστάσει; ... 
δ κύριο; Στίγκιξον,γαμπρό; μα; ... Ό κύ
ριο: Στίγκιξον, Δανιμαρκεζο; ... (Μετά 
ριχράτ πανσιτ). Δανιμαρκέζο; άπό τόν 
Γαλατά τή; Κωνσταντινουπόλεως! Χάχ! 
άχ ! ά !

(Εισέρχεται ό Παττε.Ιήσ. χοριζωτ το 
πρόγεν^ια τοΰ ΣτΙγχι^,ο»·).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Μία). Τι επαθε αύτό; 
καί γελά μόνο; του ! Τί σούν ’ αύτοί οί 
ξένοι ! Καί μόνοι του; διασκεδάζουνε !

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. "Αφησέ το ’δώ καί πή
γαινε .
7'() ΙΙαττε.Ιης άρον άποΰέσΐ) τοτ άίσχον 

έπί τής τραπίζησ εξέρχεται.).
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ (p-oroc). Μόνο πού πρέ

πει νά κάνωμε γλίγωρα, γιατί δέν ’ςέρει 
κάνει; τί τόν ’βρίσκει ... Τώρα μάλιστα 
ποϋ εύρέθηκα μπόσικο; και 
lier τή; Μπέττυ;, καί τό 
τό γνωρίση, άσχημα την 
όμω; νυμφευθώ, τότε θά 
τύχη καί τήν ύποστήριξι τ 
Άν τύχη μάλιστα νά γίνη καί βουλευτής, 
ώ ! τότε ’απορεί νά πάρω καί καμμιά 
πρεσβεία I... Έκεϊνο όμως ποϋ φοβούμαι 
πολύ είναι ή φωτογραφίαι; μου ποϋ έχουν 
σ:ην Λόντρα καί στήν Πόλι !... κ’ υστέρα 
ό βλάκας, ’πήγα κ ’ έβγαλα κι’άλλαις 
’ς τοϋ Μέρλεν ... Κακό, μά τί νά γίνη !

έ'δωκα τό col- 
'δή κάνει; καί 
έχω ... Άμα 

έχω γιά Ο,τι 
οστήριξι τού πεθερού μου.

ΤΑ <>Α ΥΜ 111 Α

Σ ’ αύται; τουλάχιστον είμαι μέ τήν άρ- 
οαβωνιαστικιά μου καί, οπερ σπουδαιότε
ρου, χωρί; μουστάκια !...

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ, ΙΙΑΝΤΕΛ1ΙΣ. είτα ΜΠΕΤΤΥ 

ζαί χιτώιιν Ί’ΛΩΓ Α
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Αί κυρία·, μου σά; περι

μένουν εί; τον κήπον.
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ (χαθήρ,ετος πρό τής rpa- 

πέ^ης χα'ι άτα.Ιαρίίάτωτ γραρϊΰα). ’Αμέ
σως ... Δύω λέξει; θά γράψω κ’ έ’φθασα.

ΜΙ1ΕΓΤΓ f Άπό τής θύρας τον βάθονς 
ρή είσερχορέκη). Ilenri, άκόμη; VieilS, 
dene I

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ (άπγείρωτ τήχ χερα.ίήτ) 
Oh!, viens qne je t’ernbrasse.

ΜΠΕΤΤΓ. Ki ! le vilain ! devant 
le gan;on?... Άν μέ πιάση; j τόν 
δοόμο. ("Εταίρος ήόη τά τρέζρ(. Vieus !

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ (άρίτωτ τήτ γραρΐόα χαί 
έγειρόρετος). All! petite toile ! (Σπεύ- 
ΰωτ όπισθέν της) Άν σέ πιάσω, αί ;

ΦΛΩΡΑ (είσερχορέτη ύιά τής πρός 
τ' αριστερά θύρας. Τω ΓΤαττε.Ιρ). Άκόμη 
αύτοϋ είναι ;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ϊτώ παρηχο,Ιούθει τόν 
Στίγχιζον ρεύγοντα). Έφυγε. Viens, 
done !

ΦΛΩΡΑ Iρένονσα άναπο,Ιόγητος προ 
τών γα.Ι.άχών τον ΙΙαντε.Ιή). Αί !...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ (άρπάζωτ αυτήν όιό τοϋ 
ύε^ιοΰ βραχίονας άπό τής όσρύος χαί άχο- 
.Ιουθών τόν Στίγκιζον χαί τήν Μπέττυ). 
Viens done ... porto-folle!

(Πίπτει ή αΰ.Ιαία).

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΎΤΕΡΑ
[ΆντιΟάλαμο; έν τώ μεγάρω τοϋ χυρίον Κλωνα- 

ρί. Έπι-λωσίί ό'οον ϊνεστι πολοτελ^ς. Είς τό βά
θος μεγάλη Ούρα, δι’ ής φαίνεται ή αίθουσα τοϋ /ο- 
ροϋ άπλίτως φωιαγωγημίνη. Δεξιά Ούρα όδηγοϋσα 
εις τήν αίθουσαν τοϋ χαρτοπαιγνίου- αριστερά έτέρα 
φέρουσα εϊς τά δωμάτια τής χυρίας Κλωναρά. Δε
ξιά ζαί πρός τό βάθος γραφείου, έφ’ οΰ μικρόν χρη- 
ματοζι6ο»τιον|.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΙΙΑΝΤΕΛΙΙΣ παί ΦΛΩΡΑ

ΦΛΩΡΑ (παρά, τήν θύραν τοϋ βάθους 
ιτοιρος ήύη νά έζέ.Ιθρ). Μάτια μου !

ΙΙΑΝΤΕΛΙΙΣ (ώευθετών δήθεν έπιπ.έά 
τινα). Αύτό ποϋ σοϋ λέω !... Δέν ’ξέρω 
τί θά τοϋ ’βρή; έκεινοϋ τού κρεμανταλά ...

ΦΛΩΡΑ. Άμ! έκεϊνο;. κακομοίρη μου.. 
Ά; είναι όμως τ’ άφίνω αύτά.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Όχι, γιά λέγε ν’άκού- 
σωμε.

ΦΛΩΡΑ. Έκεϊνο; έχει καί πέντε χι- 
λιαδοϋλε; ...

ΙΙΑΝΤΕΛΙΙΣ. Σπουδαίο πράγμα! Άσε 
νά γείνη μιά φ:ρά βουλευτή; ό άφεντη; 
ζαί βλέπει;. Θά μέ κάμη στή στιγμή τα
μία.

ΦΛΩΡΑ. Ζήσε μαύρέ μου, τά φά; τρι
φύλλι !

ΙΙΑΝΤΕΛΙΙΣ. Αύτό πού σοϋ λέω ...

Καί θζχω νά κάνω όλω μέ χιλιάδε;.
ΦΛΩΡΑ. Καί μ’αύτό τί ; Ή χιλιά- 

δε; θζναι ςέναι;.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Οΰ, κουτή ποϋ είσαι. 

(Ποιο>ν τό γνωστόν διΐι τώ>ν πέντε δαχτύ- 
.Ιύ>ν σηρεΐον δι’ ού σαραίνεται ή χ.Ιοπή). 
Κι ’ αύτό τί σοϋ λέει ;

ΦΛΩΡΑ τήν χερα.Ιην). Μέ
τόν νού πλούτοίν ’ ή κόρη... Πρώτα νά 
ίδοϋμε άν γείνη βουλευτή;.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Όσω γι’ αύτό, μείνε 
ήσυχη ... ά; είν ’ καλά οί συμβολαιογρά
φοι !... όσω δέ γιά ταμίας, μού δίνει άπό 
τώρα τήν θέσι τού κεντρικού ... Μά τί νά 
την κάνης, ποντικός άν πέτε) μέσα σπάη 
τά μοϋτρά του σ’ αύτό τό ταμείο... 
(Βαίνων πρός τήν Φ.ίώραν). Χζ'-'οί σύμ
φωνοι, αϊ ;... Θά ζητήσω στό Πανεπιστή
μιο καί συ ν ' άφήση; τά πείσματα.

ΦΛΩΡΑ (έχρεύγουσα). Σωπα τώρα 
γιατ ’ ε’ρχετ’ ό άφέντης, κ’ ύστερα τά 
ξαναλέμε. ( Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΙΑΝΤΕΛΙΙΣ, ΚΛΩΝΑΡΑΣ ζαί είτα 

ΕΥΛΑΛΙΑ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ ( "Εξωθεν). Ά ! σοϋ τά- 
φεραν. κύρ Μιχαλάκη ;... Μπράβο ! Άν 
δέν βαρυέσαι πας καί μού τά φερνής...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Γιά παράδε: θζναι πά
λι ... Αύται; ταϊ;’μ.έραις γέμισεν ή κάσσα 
του.

ΚΛΩΝΑΡΛΣ. /"Εξωθεν έτι).'Χ\ ναί! 
ζαί κύτταξε μήν ξεχάση; τόν συμβολαιο
γράφον τοϋ Μαρουσιού. (Είσερχόρενος). 
Αύτό; όσυμβολαιογράφος τοϋ Μαρουσιού...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ( Άποτο.Ιρών). Τί-, ά- 
ζόμ,η, άφεντη, νά τά γυρίση μέ τό κόμμα 
μά; ;...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τί λέ; βρε ; Πού τό 
’ξέρει: σύ ;

ΙΙΑΝΤΕΛΙΙΣ. Έγώ άφέντη ; Άμ ! 
έγώ έχάλασα κόσμο γιά τήν έκλογή σας.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ’Αλήθεια;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ, "Αμ έγώ ζπό σά; περι

μένω νά μου δώσετε καί καμμιά θέσι άμα 
γινήτε υπουργός ...’Στό κεντρικό ταμείο, 
’στό πανεπιστήμιο ... ’στά μονοπώλια ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Μά!... ’ξέρω καί ’γώ ... 
/Με σοβαρότητα ύπουργοΰ εχοντος δύο 
τον.Ιιίχιστνν χαρτορυ.έάχια). Έχεις βου- 
λευτά; ;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Έχω τήν άφεντειά σας 
καί μή μοΰ ’πήτε όχι, γιατί έγώ έφρόν- 
τισα κ’ έπήρα όλους τούς καμαριέρηδες μέ 
τό κόμμα μας ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Αλήθεια ;
ΙΙΑΝΤΕΛΙΙΣ. Άμε ; Μόνον έκεϊνο; ό 

καμαριέρη: τή; Μακρύδαινα; μάς αντιπο
λιτεύεται· άλλά κι’αύτόν ... θά τόν κα
ταφέρω ... Έπειτα δά Οά πάω καί ’στό 
Μαρούσι ... γιατί, ’ξέρετε, είμαι Μαρου- 
σιώτης ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ά ! ...
ΕΥΛΑΛΙΑ. '(ΜεΕ,ιόθεν). Μά δέν ήταν 

’δώ δ κύριο; Πρωτονοτάριος ;
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ναί. (Τώ Παντε.Ιΐι/. 

Άμε πήγαινε τώρα κι’ έννοια σου. ( Ο

— 2JO —■



Παντε.Ιής φεύγει.Τή EvJaJla). Ναι. έδώ 
ήτανε ... Πάει όμως μιά στιγμή νά μού 
φέρη μερικά χρήματα πού έπήρε άπό ’κείνο 
τό σπίτι τού Πειοαιώς πού έπώλησε.

ΕΓΛΑΛΙΑ. τΑ ! τό έπώλησε: έπί τέ
λους ; καί πόσο ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ‘Εκατόντριάκοντα πέντε 
χιλιάδες !

('() Στίγκιζον φαίνεται εις την αριστε
ρόν βέραν).

ΕΥΛΑΛΙΑ. Νά μού τά οώσν-,ς νά σού 
τά κρύψω.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Σιγά, σιγά νά μή μάς 
τά κλέψουν !... Είναι τριακόσαις χιλιάδες 
δραχμαΐ: πέντε Ν-έραις τώρα ’στό γραφείο 
μου μέσα ... Καί ...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. f Ίδια/. Ώ ! διάβολε ! 
Καλή δουλειά!...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Καλά ... Καί γιά την 
εκλογή ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Όλα καλά ... πήραμε 
καί τού: καμαριέρηδες μέ το κόμμα μας.

ΕΥΛΑΛΙΑ·' Αλήθεια;
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Μόνον δ καμαριέρης τής 

Μακρύδαινα: μάς αντιπολιτεύεται...
ΕΥΛΑΛΙΑ. ΤΙ κυρά του δέν τόν άφί- 

νει ... Τήν 'ξέρω 'γώ αυτήν ! Είναι μιά 
ζηλόφθονη !...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Κάτι Οά γίνη καί γι’· 
αύτόν ... Άλλά τό σπουδαιότερο·/ είναι 
ποΰ έπήραμε καί τον εϊρηνοδίκην τής Βο
ρείου πλευράς !...

ΕΥΛΑΛΙΑ ^αυ/ιάζουσα/ Τής Βορείου 
πλευρά: ' ... (Χαίρουσα/. Ώστε τώρα 
μ’ αύτόν καί τόν ύποθηκοφύλακα τής Νο
τίου πλευράς δέν μάς μένουν παρά ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ.'ΊΙ ’’Ανατολή κ'ή Δύ- 
σις !... Άλλά κι'αύταϊς νά μήν πάρουμε, 
πού τής έχω σίγουρα, πάντα ίσοψηφία 
Οκχω!... Είμαι, βλέπεις, εξασφαλισμένο: 
άπό δυό πλευραϊ: !...

ΕΥΛΑΛΙΑ. /Εις το ζενίθ της χαρας). 
Άχ ! Κυριάκο, μή μέ τρελλαίνεις !...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Αυτό πού σού λέω !.., 
(Παρατηρεί το όιροΛόγιόν τον). Άλλά γιά 
στάσου, ή ώρα είναι έννηά ... κ’ οί προσ
κεκλημένοι μας δέν φαίνονται ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Όπου κι’ άν είναι θ' άρ- 
χίσουν νάρχωνται.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
Οϊ «ύτο· καί ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Εισερχόμενος· ίδια). 
’Εκείνη ή εϊδησις τής «Παλιγγενεσίας» 
μού 'ζάλισε τό μυαλό άπόψε ... φρόντισα 
ομω: καί τήν έσχισα κι ’ δ Θεός νά βάλη 
τό χέρι του νά μή βρεθή καμμιά άλλη !... 
( Ύήτη.Ιοφώνως, θαυμάζων τήν πενθεράν 
του). Ώ ! ή μαμά είναι άπόψε ... (Τής 
φι.Ιεϊ τήν χεϊρα καί κατόπιν σπεύδει προς 
τόν Κ.Ιωναραν). Νά τήν προσέχετε άπόψε 
άπό τούς λέοντα: τών 'Αθηνών !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ (μή έννοήσας).*Αμ! πού 
νά τούς εΰρωμε έδώ τούς λέοντας !... έναν 
είχαμε 'στο βασιλικό περίβολε, κι ’ αύτός 
'ψόφησε άπό τήν πείνα ...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Νά τήν προσέχετε,λέγω, 
άπό τού: κομψευομένου: τών 'Αθηνών!...

( Ό Κ.έωναράς γεΊα βΊακωδώς)
ΕΥΛΑΛΙΑ. (ΕΰχαριστηθεΧσα. Ίδια). 

Μά σού είναι ένας!... ( "Γφη.ΐοφώνως ). 
Κατεργάρη, δέν 'ντρέπεσαι, τί λόγια είν' 
αύτά !,.. Θά τά 'πώ τής Μπέττυ; καί Οά 
ζηλεύη.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Άπ ' εναντίας,ή Μπέττυ 
Οά χαρή άμα ίδή οτι σάς κάμω τέτοια 
κομ.πλιμέντα.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Σπενδων χωρίς νάεχγ 
έννοήση τι). Βέβαια, βέβαια.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Διότι Οά είναι βέβαια, 
δτι καί μετά είκοσι χρόνια, Οά έςακολουθώ 
νά την άγαπώ άφου <)ά μου έμπνέη φιλο
φρονήσει: σάν αύταϊς πού σάς έκαμα !

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Θέ./ουσα νά τόν κτυπήση 
διά τοϋ ριπιδίου της). Άνρί! (Ίδια). 
Δέν έχει καί άδικο ... Τρώγομαι άκόμη ! 
Καί πού άμα γίνη ύπουργός ϋ Κυριάκο:... 
Άλλά. διάβολε ! έλησμόνησα νά βήχω... 
Γκούχ ! Γκούχ !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τί ; βήχεις ;
ΕΥΛΑΛΙΑ. Όχι, ·ιά...(Ίδί'> και 

έμπιστειιτικώς). Είναι chic.
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ά ! ( ΆποζοΊμών νά 

βήζγ). Γκούχ ! Γκούχ ! (Φροντίζων νά 
κ.Ιείση διά τής κ.Ιειδός τόν σύρτην τοΰ 
γραφείου του). Γιά 'σένα, γιά σένα φρον
τίζω έδώ μέσα ...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. ( Άδιαφόρως). Τί τρέ
χει, παπάκη ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Νά ! τήν προίκα σού 
ετοιμάζω ...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Ουφ καλέ !... Δέν βα- 
ούνεσΟε ... Δέν ήτο καθόλου άνάγκη.

ΕΓΛΑΛΙΑ. Βέβαια, τί έντύπωσι νά 
σού κάνουν μερικάι: χιλιάδες ...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Δέν εννοώ αύτό, άλλα... 
( Ή EiJaJla γεΊϊί). Άλλά μή γελάτε, 
γιατί Οά σάς πειράξω πάλι ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Θά μέ πείραξα,ς,_ άλλά Οά 
τό 'πώ κ' έγώ τής Μπέττυς νά μη σ' ά- 
γαπά ... Ά! νά την ! μάλιστα ... έρχε
ται μέ τήν κυρά-Λοξή. "Ελα 'δώ, χρυσό 
μου.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Οί άνωτίρω, ΜΠΕΤΤΥ, Κ’ΥΙΆ-ΛΟΞΗ 

χαί ε?τα ΠΑΝΤΕΛΗΣ.

ΜΠΕΤΤΥ. / ΊΙ Μπέττυ φέρει .Ιευκήν 
ένδυμαι lav καί τό έζ αρχαίων χρυσών 
νομισμάτων collier τής πρόιτης πράζεως. 
Έρχεται διά τοΰ βάθουν καί σπεύδει πρός 
τόν Στίγκιζον, τόν όποιον καί φιΊεΐ). Τί 
είναι, μαμά ;

•ΕΥΛΑΛΙΑ. Θά σού 'πή ί. Άνρί... 
( ΊΙ Μπέττυ καί ό Ά>ρι συνομι.Ιοϋσι. κρυ
φίως. Τώ Κ.Ιωναρα). Τήν είδες ;... εύθύς 
'στόν γαμπρό έτρεξε ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Θά 'ξέχασες τά 'δικά 
σου, φαίνεται, σάν ήσουν νέα ...“Ας είναι. 
(Τή Κυρα-Μοζη). Γιά έλα, ’πέ μου. κυρά 
Λοςή, τί άκούς γιά τήν εκλογή μου έ'ξω...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Καλέ, κύριε Κλωναρα. 
Δέν άκούεται παρά τδνομάσα: ... Είσαστε 
σίγουρος άπο τώρα ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Σίγουρος ! αϊ ;
ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Νά σέ χαρώ ... 'Στό 

φως μου ... Δέκα επτά χρονιά τώρα πού 

'πέΟανεν ό μακαρίτη; ... 'Αλήθεια, ’-έ
χασα ... διαβάστε τήν άποψινή «Παλιγ
γενεσία»; γράφει πολλά γιά σά; ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ή «Παλιγγενεσία»,.,. 
Καί δέν τή διάβασα ... Δέν 'φέρανε, Εύ
λαλία. άπόψε «Παλιγγενεσία»;

ΕΥΛΑΛΙΑ. 'Φέρανε ... ό Άνρί τήν 
'πήρε ...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Ίδια). Διάβολε!... 
(Ύιβη.Ιοφώνως ). Δέν 'ξέρω τί έγεινε ... 
κάπου τήν άφησα καί 'χάΟη.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Έχάθη ;... (Κτυπΐϊ τόν 
κωδω>ίσκον). Νά πάη νά πάρη κάμπο- 
σαι; ό Παντελής ... Δέν είναι άσχημα νά 
κυκλοφορήσουν μερικαίς στόν χορό άπόψε.

ΣΤΊΓΚΙΞΟΝ./ Ίδια). Αύτό μού έλειπε 
τώρα !...

ί Εισέρχεται ό ΙΙαντε.Ιής).
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Νά πάς νά πάρα,: καμ- 

μιά. δεκαριά «Παλιγγενεσία·.:».
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ΠαληαΙς ; Τριάντα λε

πτά έχουν ή οκά.
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Όχι, ζώον ... άποψι- 

ναΐς ... καί νά τή: βάλης εις τό καπνι
στήριο ... εις τό διπλανό σαλονάκι, έδώ... 
παντού. ( Ό Παντε.Ιής έζέρχεται). Ώστε 
έτσι. κυρά-Λοξή,γράφει ή «Παλιγγενεσία» 
γιά 'μένα ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Βέβαια ... "Υστερα δά. 
καί όλαις ή ... μαμαϊς είναι μέ ’μάς.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Έτσι ; Ά! μά τότε...
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. /ζ/εά τοΰ βάθους). Κύ

ριε ! οί προσκεκλημένοι έρχονται. Τ ' αμά
ξια φθάνουν στήν αυλή. / Έζέρχεται).

ΕΥΛΑΛΙΑ.Ά! πάμε Κυριάκο. Τρέχα. 
( '() Κ.Ιωναράς έζέρχεται σπεύδων.Τή ν.υ- 
ρφ-Μοζή). Έπήγες γιά 'κείνο πού σού 
είπα, κυρά-Λοξή μου ;

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Βέβαια ..."Αναψα δυό 
κεριά 'στόν Άγιο ΙΙαντελεήμον* ... και 
ίβέτουσα τήν χεΐρα εις τό θυ.Ιάκιον) 
έφερα καί τά ξόρκια.

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Σπεύδουσα εις τήν εζο- 
δον . Καλά, υστέρα, ύστερα. {Εζέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΑΝΡΙ, ΜΠΕΙ'ΤΥ, ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ.

ΚΥΡΑ-ΛΟΞ1Ι. ( Κατερχομένη τήν 
σκηνήν). Ή άλήθεία είναι πώς υστέρα άπο 
τόσους κόπους πού έκαμα ή κυρία Εύλαλία 
δέν αοΰδωσε παρά πεντακόσαις οραχμαΐς. 
Πεντακόσαις δραχμαΐ: ... γιά γαμπρό άπο 
τή Δανία, γιά ν ’ άνάβω κεριά στής εκ- 
κλησιαϊς, (ό Στίγκιζον κάθηται καί παρα
θύρων μεθ' έαυτοΰ καί τήν Μπέττυ, φαί
νονται όμι.Ιοΰντες τρυφερώς) νά τρέχω νά 
τής 'βρίσκω ξόρκια, γιατί φοβάται μή 
τής αατιάσουν τόν γαμπρό και τη νύφη... 
Καί δλ’αύτά πεντακόσαις δραχμαΐς ... 
Καί σούχουνε μιά ύπερηφάνεια, ούτε μού 
'μιλάνε τώρα ... Νά τους, κάθουνται έκεϊ. 
(Τώ Στίγκιζον καί τή Μπέττυ'). Ήθελα 
νάξερα τί λέτε ... (Ούδεμία άπάντησις). 
Δέν τδλεγα γώ ! ( Άπευθυνομένη πάΊι,τ 
πρός αυτούς). Όλω γλυκαις κουβέντα·.; 
Οά σού κάνει ό κύριος Άνρί.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Ίδια). Ούφ κι'αύτή... 
{Μεγά.ίως). Ναι. (Ακολουθεί).
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