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ΤΑ ΔΙΌ ΕΝ ΤΩ Ι1ΛΡΛΔΕΙΣΩ ΚΟΜΜΑΤΑ

Ού μικρόν 'Λ επιδρά έπί τής τύχη; τών 
άρχομένων καί ή τοϋ χαρακτήρος τών δύο 
άνωτάτων τοϋ κόσμου αρχόντων βαθύτατη 
διαφορά, ή μετά ττ,ν ουρανίαν μεταπολί
τευσή ζωηρώ; διατρανωθεϊσα. Ό Διάβο
λος είναι άρχων λαϊκός, δημώδης, όμηλι- 
τικός, εύπαίδευτος, κλασικής μορφώσεως, 
λαλών την λατινικήν όρθότερον και «ύ- 
γλωττότερον, ή τήν εβραϊκήν ή λόγια όνος 
τοϋ Βαλαάμ· ένί λόγω είναι άρχων γνω
στός τοϊς πάσι. Δέν υπάρχει άνθρωπος έν 
τώ κόσμω. όςτις νά μή ήκουσε περί τοϋ 
Όξαποδώ μυρίας τρομερά; καί καταπλη
κτικά; ιστορίας, νά μή είδε τόν Άμε’/έ- 
τητον ή τουλάχιστον Βρυκόλαζα, Δρά
κοντα, Εξωτικό. Καλλικάντζαρο. Στοι
χειό, Τελώνιο, Φάντασμα, Λάμια. Μοίρα. 
Νεράιδα, Στρίγγλα ή άλλο τι. άρρεν ή 
θήλυ, σεβαστόν μέλος τής άπεράντου και 
ατελεύτητου διαβολική; οικογένειας. Δεν 
υπάρχει, όσιο: καλόγηρος. όςτις νά μή 
έσχετίσθη πρός τόν 'Αφωρεσμένον ή νά 
μ.η ήξεύοη όσα καί δ Τριςκατάοατος ή 
καί περισσότερα τοϋ Μαύρου, ώ: μαρτυ
ρεί τό αύΟεντικόν τούτο ανέκδοτον, όπερ 
άναγράφουσι τή: Σατανουπόλεω: τά Χρο
νικά : «Όσιος Πατήρ, μή άντέχων, ώ; 
φαίνεται, είς παρατεταμένην νηστείαν. 
ε”ψηνεν έν τώ κελλίω αύτου ώόν έπί τή; 
φλογό; τού λύχνου. Τούτο ίδών ό ηγού
μενο; έκ τή: άπής του κλείθρου, είςήλθεν 
αίφνης είς τό κελλίον ίνα ύποβάλη είς 
χάνοια τον άμαρτώντα.

— Ό Διάβολος μ.' έπείραξεν. ειπεν δ 
καλόγερος, ό;τι: ήτο κομματάκι λιχούδης.

— Ί’ίαυ.ατα. λές.έφώνησεν δ Διάβολο; 
εμφανιζόμενος, αύτήν τήν -ijyr. δεν τήν 
ήξευρα· τώρα την πρωτομανθάνω άπο σέ.

Ό μύθος δηλοϊ οτι οί άγιοι καλόγηροι 
είναι καί του Διαβόλου διαβολώτεροι.

Δέν υπάρχει τέλος κυρουλα. ήτι; να μη 
είδε τόν Πειρασμό ή νά μ.η ήκουσε περί 
του Βεελζεβουλ παρ ’ άλλη: ίδούση: νά 
κέρατα ή την ουράν, το πρόςωπον ή τά 
οπίσθια τού Σατανά.· τιμητικόν γάρ τό 
βλεπειν τών τρανών άρχό,φων τά οπίσθια. 
Δέν .ειπεν δ Κύριο; τώ Μωύστ, : Λ «ί ά^ιε- 
./ώ r'nr χιϊρα xai row 0/αι τά <»π£αω 
|χου* re di πρύςωπον jiov οίχ tylhwzai 
σοι ; 1 Άλλά διατί νά ένδιατρίβωμεν εί; 
πράγματα πασίγνωστα, ώ; τά διαβολικά:

Τις άγνοεϊ έν τώ αιών, τούτω καί τή 
χώρα τζυτη τών ο ώτων ότι ϋ Διάβολος 
δεν κρύπτεται πλέον έν ταί; έρημοι, τή; 
Αφρικής, ώς έπί τών χρόνων Αντωνίου 
τού Μεγάλου, άλλά κατοικεί τάς πόλε·.; 
καί ίδια τίρπετκι έμφιλοχωρών έν τοϊς 
κομμωτηρίοι; τών κομψευομένων δεσποι
νών, διαβολικά όντως εργαστήρια, εί; ά

I. Έ;ν8. ΛΓ', 23.

εΐςέρχονται αύται τεσσαράκοντα σύρουσαι 
Ίανουαρίους καί εξέρχονται τόν εικοστόν 
'Απρίλιον άγουσα·, καί τά χρώματα τής 
"Ιριδος έπί τοϋ προςώπου φέρουσαι. Είναι 
δέ ανάγκη νά προςθέσωμεν, πρός ολυμ
πίου;, ίσως δέ ζαί όλυμπιονίκα; άναγνώ- 
στας, αποτεινόμενοι, ότι ούδζμοϋ γης δ 
Διάβολος Τυγχάνει ών -ζτζζιτζν δημώδη; 
καί λαοφιλής,όσον έν τη σοφωτάτη Γερμα
νία, τή πάτριοι τού δόκτορος Φαυστου. 
τών φιλοσόφων καί τών μάγων.

’Εκεί δ Μεφιστοφελής, περιβεβλημένος 
μορφήν μέλανο; τράγου, ε’χοντος ανθρώ
πινον πρόςωπον, μέλαν ώςαύτως, καί φέ- 
ροντος έπί κεφαλής δύο παμμέγιστα κέ
ρατα καί έν τώ μέσω άνημμένην λαμπά
δα. προεδρεύει τακτικό»;, έπί θρόνου καθή- 
μενος, τών μαγικών εκείνων συνελεύσεων 
(sabbat lies sol'ciers), ών περιβόητοι 
έγένοντο αί συγκροτούμενα! έτησίω; έν 
Γερμανία,το μεσονύκτιον τής 30'Απριλίου 
προ; τήν I Μαΐου. έπι τοϋ Βρόκεν ή Βλο- 
κσβέργ, τού ύψηλοτάτου τού Χάρτζ όρους, 
διαβολικήν εντεύθεν περιφημότατα κτη- 
σαμένου. 'Εκεί μάγοι, μάγισσα·., στρίγ
γλα·., μαγείας άριστοτέχναι. μαγείας έρα- 
σιτέχναι, μαγεία; δόκιμοι ή άπλοι νεό
φυτοι. πάντες οί έν Σατανά ακαδημαϊκοί 
προςέρχονται διασχίζοντες τόν άέραμαγικώ 
άλλ' άμα και παραδόξω τώ τοόπω. χα
βά. I. Ια έπί τράγων, όνων. <ρροχα.Ιο^ί·.ίων 
καί άλλων τοιούτων ίπποτικών ύποζυγίων, 
ίν ’ άποτίνωσι τώ άοχοντι Μεοιστοοελή 
φορον σεβασμού και υποτελειζ; και οωσω- 
σιν αύτώ τον οφειλομενον ασπασμόν.

Και οΐ μέν έπιν.ελεϊ; εταίροι προάγον- 
τκ». ζα». ajxstoojxivsi,
αμελεί; ύποβιβάζονται ή καί τιμωρούνται, 
οί δέ νεόφυτοι μυοΰνται ύπό τού Σατανά, 
ίδιαιτερω στίγματ·. τώ σώματι σημειού- 
μενοι. Τά τών συνελεύσεων όν.ω: επίσημα 
πρακτικά μεγάλως και κατ ’ έπανάληψιν 
έξαίρουσι την θαυμασίαν τώνγυναικών πρός 
τήν μαγείαν έπίδοσιν, έπισζιάζουσαν καί 
τά κάλλιστα τής ανδρική; φιλοπονίας 
αποτελέσματα. Ή δέ έμφυτο; αΰτη τού 
γυναικείου φύλου προ: την μαγείαν έ'φεσι: 
άποχρώντως έξηγεϊ διατί πανταχού γή: 
πλεοναζουσιν αί μάγισσα·, καί αί στρίγ
γλαν τών μάγων καί τών γοήτων. καί 
ό-.ατί πάοα σχεδόν γυνή ήξευρε·^ άπό μα
νία. Τέλο; λήγει το sabbat διά βδελυ- 
ρού καί καννιβαλικού συμποσίου, — καθ’ ζ 
κωμιζώ; διατείνονται χριστιανοί τινές 
συγγραφείς —, απαρτιζόμενου έκ φρύνων, 
σαρκών κακούργων, θανάτω τιμωρηθίν- 
των, καί νηπίων προ τοϋ βαπτίσματος 
σφαγέντων, Θυέστου δείπνο:, ώ ϊπακολου- 
θοϋσιν άσματα βακχείά τε καί ακόλαστα 
καί μ,ανιώδους ζα·χΰ>· χοροί, όργια βέβηλα 
και φρκώδη. τά ιερά του Χριστιανισμού 
μυστήρια διακωμωοοϋντα. Ά/.λά τί: έχέ- 
φρων δέν βλέπει ένταϋθα. ό—. πάσα·, αύται 
αί μωραί κατηγορία·, κύριον σκοπόν έχουσι 
νά δυςοηαησωσι την άλλως εκλεκτήν καί 
όλω; γαλλικήν μαγειρικήν τού Σατανά, 
ίνα ψυχράνωσι τόν ζήλον πάντων τών έπι- 
θυμούντων, άνδρών τε καί γυναικών, νά 
τραπώσιν έν ώρα εύθ-τω την προς το Βρό

κεν άγουσαν, φόβφ μή άποθάνωσι τής 
πείνης ή αναγκασθώσι νά φάγωσι φρύνους 
καί άνθρωπ-.νας σάρκα: καί γίνωσιν οΰτω 
καννίβζλοι. Μάταιοι λόγοι, διότι πζ.σί- 
γνωστον ότι δ Διάβολο: ήκιστα ορέγεται 
τής οιαίτης τών καλών καί ορθοδόξων 
χριστιανών, οϊτινες εί μέν δέν έσθίουσι 
φρύνους, τρώγουσιν όμως όζεαπόΦ.α. σα- 
.Ιιάγχουι:, ταρπιιά καί άλλα τοιαύτά εί- 
οεχθή την όψιν, άλλά σωτήρια τήν ψυχήν 
έδέσματα. Βεβαίω; δέν ζποστρέφεται τήν 
χριστιανικήν μαγειρικήν τούναντίον μά
λιστα δείκνυται ώ; πρός τήν τράπεζαν 
πιστότατος καθολικό:, ε'τ·. πλέον, παπί- 
ζει· άγαπά νά τρώγη καλά, ώ; IIάπας 
Μαρτίνο: δ Δ ,— «δςτις ... έσκασε από 
το πολύ το πάχος, τρώγων κκαταπαύστως 
έγχέλει; τής Βολσένη; · —, καί νά πίνη 
καλλίτερα, ώς Πάπα: Βενέσικτος ό IΔ' , 
ό έντεύθεν κληθείς «potatur egregillS» 
(άριστος οίνοπότη;) καί άπαθανατισθείς 
διά τή; παροιμίας ταύτης «bibece papa- 
liter» (πίνειν παπαδικώ; ι,πρός τιμήν αύ
τοϋ πλασθείσης 2.

Καί τοσαϋτα . έν άμυδρζ σκιαγραφία 
περί τού δημώδους χαρακτήρες καί τή: 
λαϊκή; πολιτεία; τού μέλανο; άρχοντες.

Έλθωμεν δέ νυν εί; τόν γλαυκόν.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Κ. ΑΣΩΙ1ΙΟΣ

----------- -------------------

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Λ. ΚΛΝΕΛΛΟΠΟΥΆΟΙ·ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Εί; τόν τόπον αύτόν, οπού τά βιβλία 
ε’νε σπάνια, έν βιβλίον έκδιδόμενβν ζαί 
εί; μίαν επαρχίαν άκόμη σημαίνει πολύ 
ίπό φιλολογικήν ε'ποψιν. Κζί προζειμέ- 
voj περί έπαρχιών φιλολογουσών έν Έλ- 
i.xS·., ύποθέτομεν. οτι δέν υπάρχουν τοι- 
αύτζι. Άν ζφαιρέσωμεν τήν Κέρκυραν, 
ήτι; δέν δύναται νά θεωρηθη έπαρχία, 
φιλολογική έπαρχιακη κίνησι; οεν οεικνύε- 
ται πούπετα. Είς τάς ΙΙάτρας υπάρχει 
κάποια μικρά έξαιρεσι; άκόμη. Οί Πατρι- 
νοί παρά τό έμπόριόν των ζαί τήν στα
φίδα των έχουν προοδεύση γραιιματιχώς 
περισσότερον τών λοιπών έπαρχιών έν Ελ- 
λάδι. Εκτός τών δύο καθημερινών έφη- 
•αεοιδων των, τή; «Πελοπόννησου» καί 
τού «Νεολόγου» τοϋ άμεριζανιζωτάτου 
τούτου διά τάς Πάτρα; καθημερινού φύλ
λου, οπερ έδημιούργησεν έζ τού μηδενό: 
εί; περι’εργότατος έλλην ρεπόρτερ δ ζ. 
Ιωάννης 11 απανδρόπουλος.άν αγαπάτε, α

ραιά καί πού έζδηλοϋται καί κάποια ανώ
τερα φιλολογική ζύμωσις. Οί Πατρινοΐ 
βεβαίως γνωρίζουν κάλιστα τόν πλέον δια
κεκριμένο·; των λογογράφον, τόν κ. Λεω
νίδαν Κανελλόπουλον. "ϊσω: νά τον γνω
ρίζουν περισσότερον ώ; προξενικόν ϋτάλ-

I, 2. "Ορα "ΐρ·- Μαρτίνε x-ΐ Βενεδ <:ου ·Ά:- 
τιχνν Ήμ ρολόγιονί’ Ι88ί>, οιλ. ΙίΟ -142.

νέον. πεοίβλ.ε 
συνωστισμόν τ: 
άνά τον Μώλον, 

υγμένων καί 
ελούντα τον φαι- 
. Άλλά πάντως 

και ω; οιηγηματογρά- 
0πω; ε"γραφε περί αύ- 

··. Ό άρκετά γνω- 
παρ ’ ήμΐν νεαρό; ούτο; λόγιος, 

νά γίνη γνωστότερο; μέ τό τε- 
βιβλίον του έκδοθέν ύπό τοϋ έν 

διευθυντοϋ τού βιβλιοπωλείου τη; 
» ζ. Κ. Άνδρούτσου, ύπό τον 

καί Διηγήματα». Διάνα 
Ιδίαν τού μικρού τούτου 

γου οί άναγνώσται τών 
’. ήτο ν’ άνατνπωθή 
ρόλογός του γραφείς 

ζ. Κωστή Ιίαλααά. Άλλ ’ έπειδη 
:άρχ=·, έλ.πίς · ζ διαβασθή άπό τού; 
>τας, ή μάλλον τού; αγοράζοντας 

πρωτότυπα έλ.λ.ηνιζά βιβλία, ήθελήσαμεν 
και ήμεΐ: νά δώσωμεν μίαν ιδιαιτέραν έ- 
πισζοπησιν τών «Εικόνων καί τών Διη- 
Λτηνάτων».

’ ’·ί> Ο ζομφο;

£κα 
>7? 

δέν;
Γ#*· 
mUv 
ί Try.
1Τί ■ 
■γρα-Δα.
ίποχή·· ήν οιερχ 
f Έν 0σ<:> γράφονται άξια:

αου εις τον 
ρπ·:·.νού περιπάτου των 
ή·, αετά τινων άλλων άνε· 
ίύπνων φίλων του άποτ: 

πατρινόν κύκλον 
όν γνωρίζουν 

ώρες του 
τε δ Μητσάκη.

Ετερον 
ά

^ου 
frr.; και 
|ρχετα·.
Ι&υταιον
Πάτο-.: 

ΜΈστία; 
ρίτλον «Εικόνες 
ίΐλάν.βανον μιαν 
«λ'λογικού 
·.« ’Ολυμπίων» καλ όν θά ή 
[ϊνταυθα ■> ζ·ι·ιχζγ.

«ϊαβάζο

στ·
ΖΖ

’ό; ούτος τόμος περιέχει 150 
που σελίδας, έν αίς συνοψίζονται αΐ 
ι πέντε εικόνες καί διηγήματα. Ή 
/η άπό τάς άφελεϊς αύτά: γραμμάς 
λείπει, όπως δέν λείπη καί τό αίσθη- 

άλλου κυμαίνεται τόρα 
έπειτα εις δημοτι- 

;ν γλώσσαν.
: τόν συγ- 

πκράδοξον αυτήν ί- 
έλληνική φιλολογία.

|Γ_Τ------ ήζ’ ; έργα, είς όλον
λωσσικον αυτόν κυκείονα, 

εποΐθησιν κανείς δέν

Τό ΰφο; έξ 
εί: καθαρεύουσαν, επ 
καί έπειτα εί; ανάμικτο·· 

ιφάλμα αύτ.ό δεν έπιβαρύνει 
άλλ ά τήν 

αι ή

Lacox/.’/i 
■Λατί

καί έν όσω
εχει σχη-

η ζκόμ.η περί τής γλιόσση; ποϋ πρέ 
| ten fa ypiijWfUf, ό καθείς είνε " -
- νά γράφη είς όποιαν γλώσσαν 
ί σπουδαϊον πάντοτε είνε ν' ά· 
I τή; φιλολογικής του εργασία; 
Ji; ένος αύτοτελοϋ; βιβλίου του.

καταφανή;| αυτοτε/.η; ι·.
I μίνη εί;

χώς τοϋ:
; πρωτογραφοντας 

νά έζοώση τι;
ρ εινε δύσκολον, 
ρ φανν, μέ στερεόν, 
|ΰφος, νά 
! πω; καί εί;

ραζτηοιστιζζ 
•τώ σ·7νόλω

Λ|_ -Λα' . .■ ... . -ζμ '
ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

ούδεμϊα άμφιβολία. 
εγκρατή: τώ.

σζ’.ασϊ·.; tsu ίργου όΐν five 
τοι λεπτομέρεια·., 
τόν άναγνώστην ήμ 
διά τόν άλ.λον 
Τό γεγονός είνε, 
κ. Κανελ.λοπούλ.ου δέν 
νόν, οΰτε τι 
ζόνων του 
συγγραφεύς 
σίαν, χάριν, 
είνε διηγηματάζι συγζινητιζωτάτης 
παραστάσεως, ι" ' ....... £ -

Άλλ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ. ό·ίι θά οανή1 ' -2. ών θεμάτων του ζαί τού
αί έλ αφραί αύται ύπο- 

αρά άσήμαν- 
αί όποια·, δι’ αύτόν μέν 

ρεϊνά είνε αίσθηταί, 
δέ εντελώς άνεπαίσθητοι. 
ότι τό βιβλίον τούτο >οϋ 

είνε οΰτε τι κοι- 
ίύνηθες. ΓΙολλαχοϋ τών εί- 

ζαί τών οιηγημάτων του δ 
δεικνύει αρκετήν καλαισθη- 
φυσικότητα. Τό «Παράθυρο» 

.............. ..... ; άνα- 
οσον καί χαριτωμένης έκ- 

φράσεω:. Τό « 'Ανοσιούργημα τού Παπζ- 
Νίζα 
καλά 
καλά 
μία 
δμοί 
πατρινόν βίον, 
νατό νά γ> 
σωσιν, ότι εύρισκονται στά; ΙΙά 
αποπνέουν το. 
σον πιστά εινε γραμμένη, 
τιμή τής Έγγονή;» είνε 
τών διηγημάτων τοϋ βιβλίου 
τερον ψυχολογημένου 
δη μο τ ι κην γ ρ α α μ έ ν ο. 
τω: είπεϊν. Εί;
καί εί; άλλα άκόμη διαλάμπουν προσόντα 
καί προτερήματα ικανά νά μάς πιίσουν 
πώς άν σ’υστηματικώτερον είργάζετο δ 
συγγραφεύς των, θά μάς παρείχε σ>^νοτέ- 
ρας τοιαύτα; εύαρέστους :------ '■----
μά: παρέχει σήμερον διά 
βλίου του. Ιδού τέλος

Έλλην υ.η

ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΤΣ1ΒΕΡΙ

ελεύθερο; 
θέλει. Τό 

πάντοτε είνε ν ζπορρέη έκ 
λογικής του εργασία: πάντοτε, 

τοτελού: βιβλίου του. ζαί μία 
ιδιοφυία, καταφανή; καθιστα- 
άντα άναγνώστην. Καί δυστν- 
δέν είνε εϋζολον οι ’ όλους τούς 

έν έλλ.ηνιζόν βιβλίον. Τό 
έν ελληνικόν βιβλίον 

όσον δύσκολου είνε ν ’ 
μέ ώρισμένον 

αρουσιασθή εί; τί

δέν 
άνχ- 

>ν, μέ σαφές 
ό βιβλίον, ο- 

όν κόσμον μέ τά αύτά χ.α- 
μέ τήν αύτην άρμονίαν έν 

—-τ ____ - ής έζφράσεως τή; μορφής,
Γ τή; ζντιλήψεω;, τή; έμπνεύσεως. Τοιούτο 
ι προσόν δεν ζέκτηται εντελώς ϊσω; τό περί 
-. ού ό λόγο: τήμερον πατρινόν βιβλίον. Ό 
&σιη·γραφεϋς του, οστι; άλ.λ.ω; τε ίγν. άρ- 
| κετην ευχέρειαν ύ'φου; ζαί άναπαραστιζό- 
ί τητα καλήν, δέν ήθέλ.ησε νά μά; δώση 
, τοιούτο δείγμα συγγραφική; άξια:. Καί 
ι λέγομεν δέν ήθέλ.ησε, διότι ε"σχε συναί- 
I σθησιν αυτού, έν όσω ζατενόησε ζαί έτι- 
Κτλοφόρησε τό βιβλίον του μέ τά; άρκετά 
ρ όιασαοηνιστικά; αύτά; λέξει; «Εικόνες καί 

Διηγήματα». Όταν θά έκδώση νέον βι-

ήθογραφία πρωτότυπος, 
άπό τά λαϊκά ήθη ζαί

Ό « Άνθρωπάκος» είνε 
είζών, ήτι; θά κάν.η ν 

οί γνωρίσαντε: τι 
καλ.λίτερα δέν :ϊ· 

γραφή,· θά κάμη άζόμη νά νομί- 
ι στά; Πάτρα:, ”' 

όν ίδιόρρΛμον άίρα -.ων.
Τό «Γιά
■ό άρτιώτερον 
, τό περισσό- 

■ο εί; άγν:τέραν 
ενεργότερου, οΰ- 

δλα αυτά τά διηγήματα 
άλλα άζόμη διαλάμπουν τ. 

•«ρήματα ικανά νά μάς 
συστηματικώτε

είνε μία 
παρμένη 

άποδωμένη. 
κοινωνική 

λογήσωσιν όλοι 
Λ- ’ .. οτι

νά 
όν 

ηόύ-

και
τό-
την

εντυπώσεις, οϊα; 
τοϋ πρώτου βι- 

του. Ιοου τε/.ος πάντων καί είς 
διηγηματογράφος "Ελλην μή συχ.περιλ.η- 
φθεί; είς τήν άθανασίαν τών λοιπών διά 
τής ά·»χοημ:σι«υσ«ως ένό; ε’ργου των καί 
διά μιά: δήθεν ε'.κόνο; των εί; τά περί
φημα «Ελληνικά Διηγήματα!», "ϊσω; 
διά τοΰτο νά εινε ακόμα πολύ άνώτερο; 
άπό πολλούς έκ τή; ζπαθανατισθείση; αύ
τής πληθώρα; τών Ελλήνων διηγηματο- 
γράφων, ήτι; άζόμη δέν ήμπορεϊ νά καθη- 

—· · συνείδησιν τού ζ. Ι’οίοου, 
μέ τήν λεπτή·»- του εί-

συχάση την 
διαμαρτυρομένου ·. 
ρωνείαν :

— Τριάντα 
Οΰτε ή Γαλλία 
άνθρωπο: αύτό; δ Κασδόνη 
κάλυψε I ...

Απλούς, μοτριόφρων δ κ. Κανελλό- 
πουλος έν τή ήτυχίκ του, χωρίς νά ζητά 
νά έπιβληθή. χωρίς νά άγωνίζεται διά νά 
γράφη, χωρίς νά φιγουράρη άσκόπω;. 
πολλά ήμπορεϊ νά κάμη, πολλά ήμπορεϊ 
νά γράψη άπό τόν μεθυστικόν εκείνον πα- 
τρινόν μώλον. άπό τόν περίεργον εκείνον 
λιμένα, άπο τον ιδιόρρυθμον αύτον στα- 
φιδότοπον καί σταφιοόκοσμον. Καί εί; νέος 
ποϋ έγραψε τά; «Εικόνα: καί τά διηγή
ματα» δέν ήμπορεϊ εί; τό μέλλον νά δια- 
ψεύση τά; αγαθά: αύτάς ελπίδας μας 
ζαί τάς ε’ιλιζρινεϊ: εύχά; μας.

ΜΠΟΕΜ

πέντε διηγηματογράφοι 
δέν τού; έχει ! Περίφημο;

•j; πού τούς άνε-
υ;

γά-«
καί

1884 ίκανα τ: 
έλλα τή; καρδιά;

πατρίδα μου, 
"ϋ μελιού. Ή

Ί ον Ί ούνη τοϋ 
μ:υ; μου μέ ζοπ 
έπήγα στ' Άνάπλι, τήν 
γιά νά περάσω τό φεγγάρι του μελιού. 11 
μακαρίτισα ή θειά μου Σπεράντσα Ίατοοϋ 
καλοτάτη γυναίκα, μοϋ παραχώρησε τήν 
ωραία έξοχή τη; γιά νά μείνω όσο θέλω. 
II έξοχή αύτή είνε στό περίφημο Τσι- 

βέρι στό ίδιο μέρος όπου ήτανε στόν πα
λαιό καιρό τό Ι’ενέσιον. ’Ακόμα στήν ά- 
κρογιαλ.ιά φαίνουνται -. ά θεμέλια τής άρ
χαίας πολιτεία:. Τί ώραία θέσι ποϋ ε’χει 
τό Τσιβέρι ! βλέπεις άπό 'κεϊ τό βάθος 
τού άργολιζοϋ κόρφου, τό “Αργος μέ τόν 
καταπράσινο κάμπο του καί ψηλότερα 
τά ξακουσμένα Ντερβενάκια, όπου δ πρώ
τος Έλληνα: καπετάνιο:, ό δοξασμένο; 
Γέρος τοϋ Μωριά, άνεμοσζόρπισε τό με
γάλο στρατό τοϋ Ντράμαλη, ποϋ εί
χε κυριεύει όλη τήν Ελλάδα, παρεζτός 
τού Μωριά. Τί δόξα γιά τόν Κολοκοτρώ-

1 -ζ ονζιι.ί του θά μείνη ξακουσμένο 
ΙΙλατεαΐ:, γιατί 
εμπόδισαν τούς 

•ήν πατρίδα μας. 
ή ζλησμό-τητη γυ- 
Γέρου τοϋ Μωριά, 
κάθε ’μέρα μέ τά 

τά δοζασμένα 
;τό Τσιβέρι είνε 
κάστρα του, τό 
υ δηλαδή, τόν 

:-Καλέ του καί τό Μπούρτζι του. Όλα 
ά φαίνουνται σάν πανόραμα.Δίπλα στο 

ίζα μεγάλου βουνού 
τή λέρνη λίμνη τους, 

λυλογώ όλο τό άγνάντιο 
Τσιβέρι είναι γιά ζωγρά- 

' ' 1 Υ > 1 1
Θά έκανα μιά άπό τής καλ.ήτεράις ζω- 
γραφιαί; ποϋ μπορούν νά γίνουν,

Τό εξοχικό σπήτ. τής θειά; μου είνε 
καί μεγάλο καί οΰμορφο. Είναι χτισμένο 
μέσα σέ κήπο καί άπό τό ένα μέρος, όπου 
ε"χει καί εξώστη, δ κήπος ’μοιάζει σάν 
σκάλα μέ πολύ πλατειά σκαλοπάτια καί 
κατεβαίνει ώ; τή θάλασσα, ή όποια χτυ
πάει στόν τοϊχο τοϋ περιβολιού πφτε μέ 
ήσυχο, ήσυχο καί γλυκό μουρμουρητό, 
σάν κρυφομίλημα άγαπητικιάς, καί πότε 
μέ άγριο βογγυτό, σά παράξενος πατέρας 
ποϋ θυμιύνει και άγριεύει καί φωνάζει καί 
βρίζει τήν καϋμένη τήν κόρη του, γιατί 
τήν ηύρε νά λέη κάνένα γλυκό λογάζι μέ 
τόν άγαπητιζό της. Τό περβόλι είναι φυ
τεμένο 0λο μέ καρποφόρα δεντρά καί ξυ ά 
καί μοσκομυριζει πάντα το καλοκαίρι. Όν
τας όμω; τό άγερακι έρχεται άπο το 
βϊυνό τότε; μοσκοβολάει τό θυμάρι ποϋ εί
ναι τρέλλα. Άπό κάτω άπό τόν εξώστη

τό όνομά του 
τοϋ Μιλτιάδη στη; 
ό ένα; καί δ άλλος

- ■>■»·
ν.ου

νη 
σάν 
καί 
βάρβαοου; νά κυριεύουν 
Πόσον ή μακαρίτισσα, 
ναϊκζ μου, έγγονή τοϋ 
μέ συγζίνησι έκύτταζε
κιάλια τά γυμνά βουνά, 
Ντερβενάκια ! Άντικρύ c 
τό Άνάπλι μέ τά γερά 
περήφανο Παλαμήδί το 
Ίτς-1 
αύτ: 
Τσιβέρι. δυτικά, στή ρίζα 
είναι οί Μύλοι μέ σ 
Νά υ.ή τά π: 
γύρω, γύρω στό 
φισμα. Τί κρίμα νά μήν είμαι ζωγράφ:

—.........  τ7;ί καλήτεραι; ζι

(') Τό /ωρίον Kvoepiov xai ζν.νώ; Τοιδέριον ή 
Τσ 6‘ρι «ίνϊΐ ίχ-ισμίνον έπί τή; άρ/_α·ας πνλ.ιως 
τοΰ Γενιαίο», ύκάγετα: δΐ ιίς τόν δήιχον Άργείων.'
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είναι ένα πηγάδι ποϋ έχει ένα νερό αθά
νατε. Όλαις ή γυναίκες τοϋ χωριού, 
γρηαΐς και νειαϊς, παντρεμέναις κι’ άνύ- 
παντραις, χτ,ραι: και ζωντοχήραις (γιατί 
ήτανε καί μιά ζωντοχήρα στό χωρώ) ερ
χόντουσαν μέ τά σταμνιά του; ή τά βα
ρέλια του: και τά κουβαδάκια τοος καί 
έπερναν νερό. Μπορεί νά πή κάνει; πώ; 
εκείνο τό πηγάδι ήτανε σάν έφημερίοα 
κοινωνική, γιατί έκεϊ έλέγανε όλα τά νέα 
τοϋ χωριοϋ.

Έγώ υ.έ τήν καϋμένη τή γυναίκα μου 
καθούμαστε στόν ώμορφο εξώστη γιά νά 
πέρνουμ.ε δροσιά καί τά άκόύγαμε όλα. 
Τότενε; τό τρανό ζήτημα τοϋ χωριοϋ ή- 
τανε ό γάμος της ορφανή; Δεσποινιώ; ... 
μέ τό Μήτσο ... έναν άπό τούς λεβέντες 
τοϋ Τσιβεριοϋ. Ή Δεσποινιώ δέν είχε πα
τέρα, μιά μαννα μοναχά γρηά. Ηταν 
κοπέλλα φρόνιμη καί δουλευταρά· έπή- 
γαινε καί θέριζε, ξεφύλλιζε, έθειάφιζε καί 
τριγοϋσε τ’ αμπέλια μέ τό μεροκάματο. 
Βιό; δέν είχε ή δόλια ή άρφανοϋλα" μερο
δούλι μεροφάγι. Μέ τά χεράκια τη; έζοϋσε 
καί τήν κακομοίρα τή γρηά τή μάννα 
της. Όντα; τής περίσσευε καιρό; δέν τον 
έχανε στόν βρόντο, παρά «δούλευε καί 
έφκιανε ολα τά χρειαζούμενα πανικά καί 
στρωσίδια γιά τήν προϊκά τη;. Μονάχη 
τη; έξενε τό μαλλί η τό βαμπάκι καί 
ύστερα τό έστριβε στή ρόκα (είναι άλή- 
Οεια πώ; σ’ αύτό τήν έβόηθαγε κ’ή μάν
να της, γιατ ’ ήτανε ή μόνη δουλειά ποϋ 
μπορούσε νά κάνη ή γρηά), ύστερα στην 
ανέμη καί τό έκανε γερή κλωστή καί ύ
στερα στόν άργαλιό ποϋ έφκιανε λογή;, 
λογή; ώμορφα καί γερά πανικά. άντρομή- 
οαις, φλοκάταες, συγκούναις καί ο,τι 
άλλο χρειάζεται σ’ ένα νοικοκυριό.

Αν ή Δεσποινιώ οέν ήτανε πολύ ήλιο - 
καμένη Οά ήταν πολύ ώμορφη, γιατί είχε 
μάτια μαύρα καί μεγάλα φρύδια καμαρω
τά, γραμμένα μέ τό κοντύλι, στόμα μέ 
χείλια κόκκινα, κόκκινα σάν κεράσια μα
γιάτικα, μαλλιά κατάξανθα πολλά καί 
μακρυά ποϋ έχύνονταν σάν καταρράχτη; 
στής πλάται; τη; καί έφταναν κάτω άπό 
τή ιχεση τη;. Δέν ήταν ή Δεσποινιώ ούτε 
ύηλη, ούτε κοντή, ούτε παχειά, ούτε 
άχαμνή. Τό στήθό; τη; μονάχα είχε 
φουσκωμένο περισσότερο άπό τήν άναλο- 
γία τοϋ κορμιού τη; καί «νόμιζε κάνει; 
πώ; είχ,ε κρυμμένα σ’ αύτό δυό μεγάλα 
λεμόνια. Οί νειοί τοϋ χωριού πού τά έβλε
παν νά ξεχωρίζουν στήν πουκαμίσα της 
έξερογλύφουνταν καί έτρεχαν τά σάλια 
του; σάν νά στηβαν λεϊμονιά. Αύτή ή
τανε ή Δεσποινιώ ποϋ έκείναις της μεραις 
την είχαν ταχτικά στό στόμα του; ού- 
λαις ή γυναϊκε; τοϋ χωριού καί ούλαις 
την επαινούσαν ποϋ καί ποϋ εύρισκόν- 
τανε καμμιά άπό ζήλια νά τήν κακοπιά- 
ση στό στόμα της.

Ό Μήτσο; ήτανε άπο τ' άρχοντό- 
πουλα τοϋ χωριού, γιατί είχε δυό στρέμ
ματα σταφίδα, δέκα στρέμματα χωράφι 
καί ένα σπήτι χαμόγειο ίδιαχτησία του, 
καί Οά έπερνε άκόμα καί άλλα τόσα ά- 
πάνω κάτω, όντας ό πατέρας του μέ τό 

καλό Οά έκλεινε τά μάτια του. Όμορφος 
δέν ήτανε, μά ούτε καί άσκημο;, είχε 
όμως άπάνω του λεβεντιά καί καρδιά 
μεγάλη καί ήτανε δουλευτης καί φρόνιμο; 
στό μεθύσι του. ΓΙοτές δέν έκρέμαγε τό 
ζουνάρι του γιά καυγά, μά καί κανένα 
δέν άφησε ποτέ νά τοϋ πατήση τή φούν
τα τού τσαρουχιού του ή τήν κάππα. Τή 
Δεσποινιώ την άγάπησε καί τή; τό είπε.

— Δεσποινιώ, τή; λέει μιά μέρα ποϋ 
τήν ξεμονάχιασε στο λόγγο σέ μιά πα- 
τηλιά. άπό πίσω, τά. μάτια σου μέ λά
βωσαν μέσ ’ την καρδιά καί σ ’ άγαπώ 
πολύ.

ΤΙ Δεσποινιώ, σά φρόνιμη κοπέλλα, 
κατέβασε τά μάτια τη; καί έφευγε κατα- 
κόκκινη καί ντροπιασμένη.

— Στάσου, τή; λέει δ Μήτσο;, γιατί 
φεύγει;, δέ μού λέ; καί σύ κανένα λογάκι.

— Έγώ ; τί νά σού είπώ ή δόλια.
— Δέ χ. ’ άγαπά; καί σύ ;
— Κι ’ άν σ’ άγαπώ κι ’ άν δέν σ ' άγα

πώ δέ μπορώ, δέ ταιρειάζει νά στό είπώ. 
"Αν σύ μ ’ άγαπάς υ.έ καλό σκοπό, γιατί 
δέν τό λέ; τή; μάννα; μου, μόν τό λέ; 
σ' έμενα ;

— Άν το είπώ τή; μάννα; σου θά 
μέ θέληση; σύ ;

— Καί ποιά στό χωριό δέ Οά θέληση 
σένα ;

— Ξέρω ’γώ ; μπορεί νά έχη; δοσμέ
νη τη καρδιά σου σ’ άλλον.

— Καί σάμπως άδειάζω ή φτωχή καί 
ν ’ άγαπήσω ; δλημερί; δουλεύω.

— Καλά Δεσποινιώ, 
ρά δ Μήτσο;, τότε; 
όντα; θά σέ πάρω, 
καιρό; ν’ άγαπήσης.

— Τό λέ; εσύ νά

τή; είπε μέ χα- 
θ’άγαπήση; 'μένα 
γιατί Οά σού μένη

μέ πάρης· μά γιά 
νά ίδοϋμε άν μέ θέλουν κ’ οί γονειοί σου 
ποϋ είμαι φτωχή καί άρφανή !

— Μπά 1 καί τί μέ γνοιάζει μένα. 
Δέν είμαι άντρας ; είμαι είκοσιτριών χρό
νων. Καί μέ 
σταφίδα καί χωράφια.

οά χέρια μου αύτά έκανα

— Άχ ! ή δόλια κ’ έγώ είμαι εϊκοσι- 
τριών χρονών καί οέν μπόρεσα νά κάνω 
άκόμα ούτε τά προικιά μου.

— Μή στενοχωριέσαι Δεσποινιώ γι’ 
αύτό. Έμενα δέ μέ γνοιάζει γιά προικιά. 
Σάν θά σέ πάρω καί θά έχη; καιρό, για
τί έγώ δέ θά σ ’ άφίνω νά ξενοδουλεύης, 
φκιάνει; οσα θέλεις.

— Μά τώρα τί θά ε’.ποϋνε ή γυναίκες 
τοϋ χωριού πού δέ θά έχω ή άμοιρη ούτε 
πολλά, ούτε καλά προικιά ; δέ θά μέ κα- 
τηγοράνε τή φτωχή ;

— Αύτό σέ σκοτίζει ; δέν πάν νά λένε 
ό, τι θέλουν. Μήν ιδρώνει τ’ αυτί σου άπ ’ 
αύτά, Δεσποινιώ. Σώνει ποϋ σ'άγαπώ 
έγώ. Τίποτε; άλλο μήν κυττάς.

— Καλά, πές το τή; μάννας μου.
— Τώρα ποϋ τά συμφωνήσαμε δέ μου 

δίνει; ένα φιλάκι ;
— Πάγαινε, δέ σοϋ δίνω· μόνο στόν 

αρραβωνιαστικό μου χρωστώ φιλί.
— Καλά, Δεσποινιώ, σέ λίγο θά μου 

δώση; τό φιλί. Γειά σου.
— Στό καλό.

Καί δ καθένα; έπήγε στή δουλειά του..
Αύτά κι' αύτά έλέγανε ή γυναίκες γύ

ρω, γύρω στο πηγάδι. Εμείς άπο 'πάνω 
τ ’ άκούγαμ.ε καί μά; έπιασε μιά περιέρ
γεια καί μιά συμπάθεια γιά νά γνωρίσου
με αυτούς ποϋ θά έπαντρεύουνταν, ώστε ή 
καλή μου γυναίκα μέ τό γλυκό χαμόγελο 
ποϋ είχε πάντα καί μέ τη ζαχαρένια 
γλωσσά τη; άρώτησε άπό τόν εξώστη πότε 
θά γίνουν οί γάμοι.

— Τήν Κυριακή, κυρά αρχόντισσα, εί
πε μιά ολοστρόγγυλη μεσόκοπη. Έγώ εί
μαι συμπεθέρα στενή τή; νύφης.

— Δέ θά μάς προσκαλέσετε κί’ έμά; ; 
άρώτησε πάλιν ή γυναίκα, μου.

— Άκου; έκεϊ ! σώνει νά μά; καταδε- 
χούσαστε.

— Μπά ! γιατί όχι.
— Αί ! κυρά, έμεϊς είμαστε φτωχοί.
— Κι' έμεϊ; φτωχοί είμαστε. Μά τί 

σημαίνει άν είναι κάνεις φτωχό:- σώνει 
νά είναι τίμιος καί καλός.

— Δέ σοϋ λέω, σ’ αύτό έχει; δίκηο. 
Θά σάς φέρουμε τό λοιπόν κανέλλα καί 
γαρούφαλα,

Ή ημέρα ποϋ έγινε αυτή ή ομιλία ή
τανε Τετράδι· τήν Παρασκευή δυό μεσό- 
κοπαις γυναίκες καί ό κύρ Αιάς, ένα; γε
λαστό:, γελαστό; χωρικό: μέ πανωβρά- 
κια τή; καθημερναϊ; καί φουστανέλλαι; 
τής γιορτάδες, ήρθανε στό σπήτι καί μά; 
έζήτησαν. Εμείς άμέσω; τού; δεχτήκαμε 
μέ εύχαρίστησι.

—· Άφεντάδες μου, λέει ή μιά άπό 
τής γυναίκες, σάς φέρνουμε προσκαλέσμα
τα μέ κανέλλα καί γαρούφαλα γιά τούς 
γάμους τή; άνεψιά: καί τού άνεφιοϋ μας 
καί μάς δίνουν άπο ένα στρατσο χαρτί 
σάν χωνί φκιασμένο γιωμάτο κανέλλα και 
γαρούφαλλα.

Ή μία ήτανε θειά τής νύφη; καί ερ
χότανε άπό μέρους τή; μάννα: της καί ή 
άλλη θειά τοϋ γαμπρού καί έρχότανε άπό 
μέρους τοϋ πατέρα του· δ δέ κύρ Αιάς 
έτυχε νά είναι συγγενής καί τοϋ γαμπρού 
καί τής νύφη:.

— Σάς ευχαριστούμε, θά 'ρθοϋμ.ε, είπε 
μέ παιδιάτικη χαρά ή άγγελόκαρδη γυ
ναίκα μου.

Ύστερα έκάναμε πολλαίς δμιλίαι; γιά 
διάφορα πράγματα, έκεράσαμε το συμπε- 
θερολόγι καί έφυγε χαρούμενο.

Ό κύρ Αιάς ήτανε επιστάτης τοϋ Κώ
στα Μπιλάλη, ενοικιαστή τών μεγάλων 
χτημάτων τής μακαρίτισσα; τής θειάς 
μου, καί γι' αύτό τόν «γνωρίζαμε πολύ. 
Ήτανε άνθρωπος καλόκαρδος, πρόσχαρο; 
καί περιποιητικός καί γι' αύτό μάς άρεζε 
ή συντροφιά του. Τον παρακαλέσαμε λοι
πόν νά έρθη νά πάμε μαζί στό γάμο γιά 
νά μάς δδηγάη σ' ότι πρέπει νά κάνουμε 
σύμφωνα μέ τά έθίματα τοϋ τόπου, γιά 
νά μή λάχη καί κάνουμε καμμιά χωρ- 
γιατιά ή καμμιά κουταμάρα καί γελάει 
τό χωριό μ' έμάς.

— Έγνοια σας, μάς λέει δ κύρ Αιάς, 
μή φοβάστε, έγώ τά ξέρω ούλα καί θά 
σάς οδηγάω. Τό Σάββατο, πρώτα δ Θεός, 
μέ το βασίλεμμα τού ήλιου, θά σά; πάω

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
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πρώτα στό Λΐύσψ.: τής νύφη: και ΰστβρχ 
τοϋ γχμ.πριΰ, γιά νά ΐοετε πώ: γένουντα·..

'Ωστε, κα/.ε μ:υ άνχγνώστζ. ί/ζ 
γάκι ύπ:·/.;νή ώς τό Σάββζτο. οπού Οά 
μά: πάη ό ζύρ Λ·.ά; καί Οά μά; όρμηνέψη 
τί νά κάν:υμε γιά νά μάθίυμί κχί σού 
εΐπούίΛΕ πράγματα περίεργα ποϋ Οά ίοοϋυ.ε.

Μά νά μη νομίσετε πώ: άπο πολυλο
γία έγραψα όσα έγραψα στην αρχή, πώ; 
ήμουνα τάχα νωόγαμπρο: καί τά ι:·.πζ. 
γιατί Οά ΐόήτε τό ερχόμενο Σάββατο πώς 
ε’πρεπε νά τά γνωρίζετε ΐ) ' αύτά γιά νά 
νοιώσετε τά πάρα-ζάτω παράξενα πράγ
ματα ποϋ Οά τά; ’πώ.

NIK. Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΤΛΟΣ

ΟΝΩΡΙΟΥ ΒΑΛΖΑΚ

χυμένα; έν τή άντιλήψει ήμ,ώ·>. καί ότε 
πολλάκι:, ώ: έκ τής νυκτερινή: σιγή;, ή 
σκέψις προσζτκται έντασιν μαγικήν. Έ- 
πραγματοποίει 
του, ήγόραζε 
τοϋ λειμώνι

νχ/Λγίχ; 
σκίπτιτα*

[Συνέχεια έν. τοϋ άρΟ. 27].

» Ή επίπλαστος έπιφυ’λακτικύτης μεθ' 
ή; ή ασύνετο: αύτή έκμυστήρευσ·.: έγένετο 
δεκτή έκ μέρους τών δύο νέων Ζ'./ζί εγκαρ
διώσει τόν αγαθόν Γερμανόν.

■β Ο ξενοδόχος έβοήΟησε τού; ταξειδιώ- 
τάς του ν ’ άοαιρέσωσι το στρώμα μιά; 
τών κλινών ειτα, άφού τά πάντα έξοι- 
κονομήΟησαν, τούς έκαληνύκτισε ζαϊ ΐπήγε 
νά κόιμηθη. Ό έμπορο; καί οί δύο δόκιμοι 
ήστειολόγουν έπί τή; φύσεως τών ποοσκε- 
φαλαίων των. ’() Ευτύχιος ε'θηζε την θή
κην τών χειρουργικών του εργαλείων καί 
την τού Γουλιέλαου ύπο το στοώαά του. 
Οπως το ανύψωση και άναπληρώση το έλ- 
λεϊπον ύψωμα, καθ’ήν στιγμήν, εξ ύπερ- 
βαλλούσης ποονοητικότητος, ό Βάλενφερ 
έτοποΟέτει την [Ιαλίζαν του ύπό τό προσ- 
κεφά '.αιόν του.

»—Θά κοιμηθούμε καί οί δύο επάνω 
στήν περιουσία μας, σεϊ: εΐ: τά. πλούτη 
σας, έγώ «ς τήν τρούσσα μου ! Μένει τώ
ρα νά μάθωμε άν τά εργαλεία μου Οά βγά
λουν καί αύτά ίσα πλούτη έχετε σεϊ: α
ποκτήσει.

β — ’Ελπίζετε το, είπεν ό έμπορος. Ή 
εργασία καί ή χρηστότης τά πάντα κα
τορθώνουν, άλλ’ έχετε ύπομονήν.

»Μετ ’ ου πολύ ό Βάλενφερ καί ό Γου- 
λιέλμο: άπεκοιμήθησαν. Είτε διότι ή κλίνη 
ήτο πολύ σκληρά, είτε διότι ή ύπερβάλ- 
λουσα κοπωσι; τώ προύζάλεσεν αϋπνίαν, 
είτε έκ μοιραίας ψυχικής διαθέσεως, ό 
Ευτύχιος Ματ.άν έμεινεν άγρυπνος.

»Αι σκέψεις του έ'λαβον άνεπαισΟήτως 
κακήν τροπήν. Έσκέφθη άποκλειστικώς 
βλως είς τάς εκατόν χιλιάδα: φράγκων 
έπί τών όποιων ύπνωττεν ό έμπορος. Δι’ 
αύτόν, εκατόν χιλιάδες φράγκων ήσαν 
περιουσία κολοσσαία. "Ηρχισε νά ιά: δια
θέτη φανταστικώς κατά μυρίους τρόπους 
οιαφορους, έζαμνε μέ τό ποσόν αύτό σχέ
δια ονειρώδη, δμ.οιχ μέ τάς μαζαρίας 
ονειροπολήσεις τάς όποιας κάμνομεν κατά 
τάς στιγμάς τά; προηγούμενα: τοϋ ύπνου, 
καθ’ήν ώραν α: εικόνες γεννώνται συγκε-

τούς πόθους τής μ.ητρός 
τά τριάκοντα στρέμματα 
ένυμφεύετο μίαν δεσποινίδα 

Μπώβαί, τήν όποιαν ώς έζ. τής δυσχ- 
:ής περιουσίας των ούδέ καν νά 
εδικαιούτο πρός τό παρόν. Έ- 

δημιούργει μέ τό ποσόν αύτό βίου ίλον 
απολαύσεων καί διέβλεπε·/ εαυτόν ευτυχή, 

οικογένειας, πλούσιον, εΰϋπόλη- 
τή επαρχία του. ΐσω: δέ καί θή
του Μπωβαί. Ή πιζαρίική 
έξήπτετο, άνεζήτησε τά μέσα δι 
μεταβάλη τάς χίμαιρα; του 

πραγματικότητα:. Μετά θίρμ.ής ζέσεω; 
ηρχισε νά σχεδιάζη Οεωρητιζώ; τό έγκλη
μα. Καί έν ώ ώνειροπόλέι τόν θάνατον 
τοΰ εμπόρου, εβλεπεν έναργώ; τον χρυσόν 
καί τ 
οί όφί 
του 
ήδη άναμ.φιβόλω; 
ύπό 
λοφονιζών λογικευμάτων. Έσκέφθη 
πτωχό; αύτός Γερμ.ανός ’ 
η— · - --ίη. και 
ξαντα. 
κλήμα κατά _Γ_ 
τήν ατιμωρησίαν 
Ρήνου ήτο κατειλημμένη ύπο 
στριακών ύπήρχον υποκάτω 
Ούρων πλοιαρίου καί ναϋται 
κόψη τόν λαιμόν τοϋ άνθρφπ 
τόν ρίψη εί; τόν Ρήνον, 
διά τοϋ παρκνύρ.. 
προσφέρη χρυσόν εΐ. 
βή είς Αί '

πατέρα 
πτον έν
μαρχμν 
κεφαλή 
ών νά

ου

εις

Καί έν <·’> ώνειροπόλέι τ 
ίβλεπεν έναργώς 

ού; άδάμαντ«ς. ζαί έζ τή 
ί οφθαλμοί του έθαμβοϋντο. 

έπαλλεν. Αί σκέψεις του 
εγζλημ.α.

ΐς θέας'των 
II καρδία 

αύται ήσαν 
Δελεασθεΐ; 

χρυσού, έμεθύσθή ήθικώς ύπό δο- 
. Ζ . άν ό 

η: Γερμανός ητο άνάγζη νά 
τον ύπέθεσεν ώ; μ.ησέποτε ύπάρ- 
Έ< συντόν,ω, συνέλαβε τό εγ- 

ροπον ώστε να ε'ασφα/.ιση 
υ. Ή έτέρα όχθη τοϋ 

; κατειλημμένη ύπο -τών Αύ- 
ϋπήρχον υποκάτω τών παρα- 

πλοιάριον καί ναϋται· ήδύνατο νά 
όν λαιμόν τοϋ άνθρώπου τούτου, νά 

νά σωθή φεύγων 
■ύ παραθύρου μέ τήν βάλίζάν, νά 

τού: ναύτα; καί δια- 
υστρίαν. ’Γπελογισεν ακόμη καί 

τόν βαθμόν έπιτηδειότητος, ήν έκέκτητο 
περί τόν χειρισμόν τών χειρουργικών του 
εργαλείων, όπως άποκόψη τήν κεφαλήν 
τοΰ θύματός του κατά τρόπον ώστε νά μή 
έζβάλη τήν έλαχίστην κραυγήν.

Ένταϋθα, ό κύριος Τάϊλφερ έσπόγγισε 
το μέτωπον καί επ«ν έν άκόμ.η ποτήριον 
ΰδατος.

α— Ό Εύτύχιο: ήγέρθη βραδέως καί 
δίχως νά κάμη τόν παραμικρόν θόρυβον.

«Βέβαιος δτι ούδένα άφύπνισεν. 
δύθη, διέβη είς τό έστιατόριον 
τήν μ.οιρκίαν έκείνην άντίληψιν 
οποίαν ό άνθρωπος εύρίσκεται

» * % X ί»· ♦ ,TZpOtZ’.C’AEVOC. TT.V OUVZJJ.’V eZE’.VT.V X'J-
τενεργείας καί Οε/.ήσεως, ής ουδέποτε στε
ρούνται ούτε οί δεσμ.ώται ούτε οί έγζλη- 
ματίαι κατά την έζτέλεσιν τών σχεδίων 
των, άπήλλαξε τών ελίκων τού; σίδηρους 
αοχλούς, του; έξέβαλεν άθοούβως άπό τά; 
οπάι, τούς έτοποθέτησε παρά τόν τοίχον 
καί ήνοιξε τά φύλλα τοϋ παραθύρου, πιέ- 
ζων αύτά διά νά κατασιγάση τόν τριγ
μόν τών στροφίγγων.

»Ή σελήνη, ρίψασα τήν ώχράν τη; 
λάμψιν έπι τής σκηνής αύτή:, τώ έπέ 
τρεψε νά διακρίνη άσθενώ; τά αντικείμενα 
έν τώ θαλάμω, οπού έκςιμώντο ό Γου- 
λιέλμος ζαί ό Βάλενφερ. Έκεϊ μοί είπεν 
οτι έστάθη πρός στιγμήν. Οί παλμοί τής

ου

ένε- 
αέ 

την
ειτα

μέ 
αίυνιοίω;

ζαρδίας του τόσον ήσαν σφοδροί, τόσον 
βαθεϊς, τόσον ήχηροί, ώστε τον εκαμον 
νά φρικιάση· ε"πειτα. έφοβείτο μήπως δέν 
δυνηθη νά δράση μετά ψυχραιμίας· αί 
χεϊρές του ε'τρεμον ζαί οί πόδε: του τώ 
έφαίνετο ότι έστηρίζοντο έπί άνημμένων 
άνθεζζωτ άλλ ’ ή έκτέλεσις τών σχεδίων 
τόσον έστέοετο ύπό επιτυχία:, ώστε οιέ- 
βλεπεν είδό; τι παροτρύνσεως εις την τοι- 
αύτην εύνοιαν τής τύχη:.

»“Ηνοιξε τό παράθυρου, έπέστρεψεν εις 
τό δωμάτιον, έλαβε τήν θήκην τών ερ
γαλείων του. έξέλεξεν έν αύτή το καταλ
ληλότερου εργαλείου πρός τέλεσιν τοΰ έγ- 
κλήματό; του.

» — "Οταν έπλησίασα εί; τό κρεββάτι. 
μοί είπεν, ένεπιστευθην τον εαυτόν μου 
εί; τόν Θεόν.

»Καθ’ ήν στιγμήν άνύψου τόν βραχίο
να, ουγκεντρών δλα; του τά; δυνάμεις, 
φωνή τι: ενδόμυχο: τόν άνεχαίτισε καί 
τώ έφάνη ότι διέζρινε φώς. Έρριψε τό έρ- 
γαλεϊον έπί τή; κλίνη; του. έφυγε δρο- 
μ-κίως εί: το έτερον δωμάτιον καί έπήγε 
νά τοποθετηθή πρό τοΰ παραθύρου.

» Εκεϊ τννέλαβε τήν βαθυτέραν φρίκην 
δ·.' εαυτόν· ζ.αί αισθανόμενο; ούχ ήττον 
την αρετήν του ζ.λονιζομένην. φοβούμενος 
δέ προσέτι μή ύποκύψη είς τό δέλεαρ, ού- 
τινος ητο λεία, έπήδησε ζωηρώς ε\ω εί: 
τόν δρόμον καί ηρχισε νά περιδιαβάζη 
κοιτά μήκος τοΰ Ρήνου, οίονεί φρουρών 
πρό τοΰ πανδοχείου. Ιΐο/.λάκι: έφθανε 
πρός τήν Άνδερνάχην κατά τόν έσπευ- 
σμενόν περίπατόν του- άλλοτε πάλιν τά 
βήματά τον έφερον αύτόν πρό: τήν ζλιτύν. 
δι' ή: είχε κχταβή όπως φθάση είς το 
πανδοχείου. Αλλ’ ή σιγή τής νυκτός τό
σον ητο βαθεΐκ, οί σκύλοι τή; οικίας τό
σον ήσύχαζον, ώστε άπο καιρού εις και
ρόν έχανε τήν θέαν τοΰ παραθύρου, το 
όποιον εΐχεν αφήσει ανοικτόν.

» Ό σκοπός του ήτο νά κουρασθή καί 
ποοζαλέση τόν ύπνον. Εν τούτοι: βαόί- 
ζων οΰτω ύπό ούρανόν διαυγή καί θαυμά
ζω·/ τούς ώραίους του αστέρας, έπηρεα- 
σθεις όισαύτω: ίσως ύπό τοΰ άγνοΰ άέρος 
τής νυκτός καί ύπό τοΰ μελαγχολιζοΰ 
ρόχθου τών κυμάτων, περιήλθεν εί; ρεμ.- 
βασμόν. όστι: τόν έπανέφερε βχθμιαίω; 
είς ύνιεΐς ιδέα: ηθικής,

»Τό λογικόν άπέληξεν εις τό νά δικ- 
λύση έξ όλοζ.λήρου τήν στιγμιζίαν αύτην 
φρενίτιδα.

»Αϊ όοηγίαι τή; άνατροφή: του. τά 
θρησκευτικά παραγγέλματα καί ιδίως, 
μοί είπεν. αί εικόνες τοϋ λιτού βίου, ον 
διήγεν έως τότε ύπο τήν πατρικήν του 
στέγην, κατενίκησαν τάς κακά; του σκέ
ψεις,

«Όταν έπέστρεψε. μετά μικρόν συλλο
γισμόν, ύπό τήν γοητείαν τοΰ όποιου εί- 
χεν άφεθή παρά τήν όχθην τοΰ Ρήνου, 
άζουμδών έπί όγκώδου; λίθου, ήτο είς 
θέσιν, μοί είπεν, όχι νά ζοιμηθή, άλλά 
νά μένη ά'ρόβως άγρυπνο; πλησίον έκα- 
τομμυοίου.

ΕΛΛΗΝΟΣΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ '

Κείμενον.

Άν ΰψσερα τι πιάννω πεττεοά 
Έν έρμάζαιιο ιιάϊ κανέ τζαιοό· 
Τι έ πεττεοά τρώει τζαί πούρου λέει, 
Ούέννει στΐιν γετονία τζαι σέ βανδιέει· 
ΤΙ έ πεττεοά τρώει τζοι πούρου πίννει, 
Ούέννίΐ στΐιν γετονία τζαί σέ διασείονει.

Έτάοαοσε’νά πάης ίς τη ψσενία, 
Λάργαάττη Καλημέρα νά στάση, 
Τζαί έιιένα τόα ιιοΰ ’κάη ’οϋσιι καρδία, 
Μοΰ ’τζαίοτο σά λουμέρα ι’ανατή· 
Τζαί ’.ιένα τοιηι καρδία τότε μοΰ κάη, 
Τί πήρτε’ τζ’ είχες ’πώντα τι σοΰ ’έ πάει.

Τζα'ι ουμμε θύαμε πάντα σοΰ μοΰ λέει’· 
Τζαί ούμμε ούμμε, τζ’ έν ’έν’ούμμε μάϊ· 
Τζαί ούμμε ούμμε, τζαί σοΰ μέ τραδέει· ’ 
Τζαί ούμ ;ε ούμμε, τζαί ό τζαιυός άπάει- 
”Α μοΰ τέλης καλό, σοΰ ’έ μέ τραδέει, 
Ά μοΰ τέλης κακό πιάννεΓ τζαί πάει,.. 
Τζαί ’(5ώ ψεοοΰτα μένω ποΰ ’έ πιστέει’, 
Τζαί σοΰ καλοί’ ’έν έεις έτζεϊ ποΰ πάει.

Ε τοιίατουρα πού χάννει Ά κουμπ.ινία, 
Μανεχέλλα τη πάει μακραϊο τζαιρό· 
Λείαν έ κάννει μά τ ’ άλλα πουλΑία, 
Μάγκου καήζει σ’ Λργουλο χλωρό.
’Τζεινΰ’ τίΐς τούρτουρα τής κάη έ καοδία, 
Τζ’ έ πίννει άν δέν έ’ τροΰδβο τόνερό.
Τζαί σοΰ ’τζείνη τής τούρτουρα έ’ νά κάμη, 
Μά αία καρδία καμένη ε’ νά πεσάνη.

Σώζει σχιστεί τό μάρμαρο γιά ’μόίδδια, 
Τζλιί νά μουτεύση έ γή, τί ’6ώ ε μουτέω- 
"Ολο τύ γένο νά γιουρίση ψίδια.
Τζαί δλα πόνου σέ μένα τί ε μουτέω- 
Μέ σώζουν βάλει μέσα στά. ψσαλίδια, 
Κόμματα νά μέ κόμου τί έ μουτέω- 
Μέ σώζου κάμη πούργουλα τζαί χώμα, 
Τί ’6ώ έ τό ’βδανδουνέω ’οΰττ’ ώρηο σώμα.
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ΐό φΛ; χατά φυλλάοισ.

Μετάφρασες.

"Αν ήξερα πώς θά πάρω πεθερά, 
Δέν θά παντρευόμουν ποτέ, ποτέ- 
Γιατί ή πεθερά τρώει καί μουρμουρίζει. 
Βγαίνει στή γειτονιά καί σέ φανερώνει. 
Ή πεθερά τρώει καί πίνει, 
Βγαίνει στή γειτονιά καί σέ κακομελετάει.

Έφυγες καί πας στήν ξενητειά 
Νά μείνης μακρυα άπ’ τήν Καλημέρα, 
Κ’ εμένα τότες κάηκε ή καρδιά 
Σάν άσδυστη φωτιά μεγάλη. 
Έηένα τότες κάηκε ή καρδιά 
Γιατ’ έφυγες καί μούπες πώς δέν θά φύγης.

Ναί. ναί έσύ μοΰ λές πάντα, 
Καί ναί, ναί, άλλά ποτέ δέν εΐνε ναί· 
Καί ναι, ναί καί σΰ μέ πεζογελάς 
Καί μ’αύτό τό ναί, ό καιρός περνάει. 
Άν μοΰ θέλης καλό, δέν θά μέ γελάσης- 
Κι’ άν μοΰ θέλης κακό, θά φύγης· 
Κι’ έγώ θά μείνω πληγωμένα Παρειά. 
Τόσο ποΰ δέν τό φαντάζεσαι. 
Καί σΰ καλό δέν θαύρης έκεϊ πού ‘ πά· .

Ή τρυγόνα ποΰ χάνει τό ταίρι της 
Πηγαίνει μόνη της πολΰν καιρό- 
Δέν σμίγει μέ τ’άλλα πουλιά· 
< >ΰτε κάθεται σέ χλωρό δεντρί. 
Γιατί τ·ίς κατακάηκε ΰ καρδιά 
Καί ποτίζεται σέ θολό μόνο νερό. 
Καί σΰ τήν τύχη τής τ(.>νγ·’>νιις θ<ϊ--:·ς· 
Καί θά πεθάνης μέ τήν καρδιά καμιιένιι.

Μπορεί καί τό μάρμαρο νά σκισθή άπό τή ζήλεια 
Κ' ή γή ν'άλλάξη, έγώ όμως ποτέ !
Μπορεί καί κομμάτια νά μέ κάμουν μ’· ύαλλιδία, 
"Ομως ποεέ δέν θ' αλλάξω.
"Ολος ό κόσμος κι' άν γίνη ψείήα 
Καί χνμήξουν επάνω μου, ποτέ δέν θ'αλλάξω. 
Καί στάχτη καί χώμα μπορεί νά γενώ, 
Άλλά ποτέ δέν θά σέ παραινήσω.

τοΰ 8 απρε-οϋ; φίλου χ. Ιΐιλούμ-^οι», ιήν μέλλουιαν μετ’ όλιγον ν« ?δγ,
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Ν. I. ΜΙΚΡΗ & 1 Λ ΓΗΝΝΤϊΚΑΚΗ

Ο

ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΙΙΡΑΞΕ1Σ ΤΡΕΙΣ

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ Κ:.ι τού έκλεψε κι' 
δλην τήν νομισματικήν συλλογήν του ... 
(Τώ Στίγκιζον). ’Αγαπάτε τ’ αρχαία 
νομίσματα ;

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Ά ! όχι καί τόσω ... 
Προτιμώ τά νεότερα ... Αλλά pardon 
μιά στιγμή, πηγαίνω · ά ιδώ τή,ν Μπέττυ.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. 'Ελεύθερα ... ε
λεύθερα !

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. ( Έζερχόμενος όιά ror 
βάθους. Ίόία). Κακά τή,ν έχω, καί νά 
fz-v) θέλη, νά βγάλη, τό collioi ά, πεισμα
τάρα !...

ΣΝΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ, ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ χαΐε’τα 

PITA, ΜΓΙΕΤΤΓ ζ>! ΜΛΚΡΙ Π‘3

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Λοιπόν ... Τί 
λες ; Θάρθ^ς νά κάνωμε ένα μπεζίζι ;

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Ούφ ! γυναικείο παι
γνίδι ... “Αν δέν αρχίσει ό μπζκαρζ:.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Νά κάνωμε ένα 
έκαρτέ ...

ΜΠΕΤΤΥ. (Εισερχόμενη Λά τοΰ βά
θους χαί ακολουθούμενη ύπό της ΡΙτας χαί 
τοϋ Μακρίόη). Νζ, τώρα νά ’ρωτήσωαε 
τόν Άνρί ... (Βλέπουσα bn απουσιάζει). 
Μπζ !...

( Ο Βαρόουκλής, ό ΙΙρωτονοτάριος χαί 
ό Μαχρίόης χαιρετιόνται

PITA. Δεν είναι έδώ ... (Τώ άόελφώ 
της). Μά νά, καύμενε Χρηστό ... ενα. 
κολλιέ σάν τής Μπέττυ: νά αοϋ πάρη:...

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Καλά, να'σοϋ πάρω ... 
ρ.χ πού ·εχ τό 'βρούμε ...

ΜΠΕΙ ΓΙ'. Καλέ νά ’ρωτν,σωμ.ε τόν 
Άνρί ... (ΤήΡίτφ). Καί είδες, καϋμένη, 

δέν ήθελε νά τό βάλω.
ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Τί ιδέα είν’ αύτά, πάλι. 

Είναι τόσω ώραϊον !...
ΜΠΕΤΤΓ. Ξέρω κ* έγώ !...
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. "Αν είναι αληθινά 

αύτά τά νομίσματα, 'ξέρετε, είναι πολύ 
σπάνια ...

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Τά βλέπεις, κυρία Ρίτα ;
Ι1ΡΩΤΟΝΌΤ ΑΓΙΟΣ. Ά ί Άν ήταν 

ουνατόν νά βρούμε κάποιον λωποδύτην, 
ποϋ έκλεψε μιά ολόκληρον νομισματικήν 
συλλογήν στήν 'Αγγλία ...

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Ά, ναι! τό είδα πριν 
στην «Παλιγγενεσία».

ΣΤΗ ΚΙΞΟΝ. (Άια της αριστερός θύ- 
ρας). Άκόμη ... Τί διάβολο ! όλοι τή,ν 
διαβάζουνε αυτήν τήν «Παλιγγενεσία»;

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Έκεϊ μέσα Οά 
έχει και τέτοια χρυσά. ... (Τεϊνων το ούς). 
’Α 1 αρχίζει ό χορός.

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
Οϊ 5ν·... ΕΥΛΑΛΙΑ χλ· ΜΑΚΡΙΑII

ΕΓΛΑΛΙΑ. (diu τοϋ βάθους έρ/Λο- 
μένη άτο τοϋ βραχίονας της .Μαχρίόη/. 
Καλέ έδώ είσθε ; Δέν άκοϋτε ;

ΜΑΚΡΙΔΗ. Τό βάλ: άρχιζε·. ... Τώ 
ιίώ ττ.' /. "Ελα, Χρηστό... Δός τό χέρι 
σου 'στή'Μπέττυ ... Μή χάνετε τόν και
ρόν σας... /7ρ Ευλαλία). Χορεύει ενα 
άπιστόν ό Χρή,στος '....

/ Ο Χρηστός προσφέρει τον βραχίονα 
του τη Μπέττυ).

ΜΙ1ΕΤΤΓ. ( 'Εζερχομένη μετ' αύτοϋ,'. 
Εύχαρίστως.

ΕΓΛΑΛΙΑ. ( '/Λα Λ Μμμ. !... θά χό
ρεψα, μέ τον γυιό τή; Μνκριδαινας !...

PITA. Ά ! τι ώραϊον βαλς... Τώ 
Βαρθοι/κλή). Κύριε Βαρδουκλή ... Δέν υ.οϋ 
προτείνετε ·,ά υ.έ χορεύετε ;

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Μέ μεγάλην μου 
λύπην, όχι ... Δέν χορεύω / Έζ.αχολουθεΐ 
ν' άναγινώσκιι τήν έφημερίόα <ου).

ΡΓΓΑ. (Τώ ΙΙρωτονοταρίω). Τότε ό 
κλήρο: έπεσε σέ σάς.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. ( Αμυνόμενο. ). 
Έγώ ... έγώ νά σά; χορεύσω βάλ; ’.... 
Ώ! Ω! Μά άρκετά σά: έχόρευσα όταν 
ήσΟε μικρό 'στά γόνατά μου.

ΡΓΓΑ. Αλήθεια : Δέν 'θυμούμαι.
ΕΓΛΑΛΙΑ. Τούλάχιστον νά την οδη

γήσετε στην σάλαν
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ά; είναι. /Ji- 

όει τον βραχ ονά του προς τήν Μπέττυ 
καί τήν όότ,γεΐ όιά τοϋ βάθους).

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Πρός τόν άόελφόν της). 
Λάμπρο, δέν έρχεσαι καί σύ ; (ΌΒορ- 
όουχλής προσηλοιμένος ών εις τήν ιϊνά- 
γνώρίν του άπαντά). Ούμ '. ξενοιασιά 
πού τήν έχει !... (Τή κυρία Μανρίθτι). 
Πάμε κ'εμείς νά βλέπωμε... Γκούχ’. 
γκούχ !

ΜΑΚΡΙΔΗ. Κρυωμένη, βλέπω, είσαι.
ΕΓΛΑΛΙΑ. Ά! όχι, δέν είναι τίποτα.
ΜΑΚΡΙΔΗ. Μά ό'βήχα; αύτός :
ΕΓΛΑΛΙΑ. Είναι βήχα; ... comme 

il faut.
(Εισέρχεται μετά τής ΜακρΙόη εις τήν 

α'θουσαν τοϋ χοροϋ).
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. / Άπο τής προς τ' άρι- 

στερτ θύρας- ε'Λα/.Έλα, λοιπόν, ξεκαμ
πίσου καί σύ '

ΒΑ ΡΔΟΥΚΛΗΣ. ( Εγειρόμενος/ Ύ
παγε όπίσω μου. Σατανά. !... Σάν πολύ 
χονδρή είναι αύτη ή ύποψία, μά ... ά; 
πάω τώρα στον μπακαρά κζί βλέπουυ,ε !

( Έζέρχεται όιά τής προς τά όεζιίι Θή
ρας, όφοϋ άφίσρ τήν «Παλιγγενεσίαν» έπί 
τής τραπέζης.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ μώ-ο;. ζατόπ,ν ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. ι 'Ορμών πρςς τήν τρά
πεζαν έφ’ ής ή έφημερίς). Ά1 μ’ αύτή, ή 
« Παλιγγενεσία» μού πχραμπή,κε 'στή μύ
τη, !·.■//')>■ καταζεσχίζιι). Ποϋ 'στόν 
διάβολο βρεθήκαν όλα·.; 'δώ μέσα, δέν 
'μπορώ νά καταλάβω ... Λέ; κ'είναι ή, 

Λ’ρ·αία Ύδρα . . μιά ξεσχίζω κι’ άμέσως 
ξεφυτρώνουν τρεις!... ι Ένώ έζέρχεται Λα 
της Λ ' ής εΐση >θε θ<ρης, εισερχόμενος ό 
Παι τε 'ής ό"ί τοϋ βιθονς. τέ/ν β.Ιέπει μετ' 
έ'~./ηζ>(,>ς ι.

ΠΑΝΊΈΛΙΙΣ. λ'ρατώιν τη.Ιεγράφημα 
χαί ποΙ.Ι·· χ ./ /ί της «1Ια.ίιγγενεσίαςτ>). 
Μπζ! σέ κα.7 ό του!... Πάλι μέ τη,ν 
«ΙΙαλ·.γγε·.=σίαν,> τάβαλλε !... Μνήσθητί 
μου. Κύριε .'... Νά, ποΰ ε'φερζ κι' άλλαις 
γ·ά ·ά ξο-θυμά η, ... Μά τί νάχη !... Βρε, 
μπζ; κ'εί,αι αντιπολιτευόμενο; τοϋ πε
θερού του !.. Μίνα; είσαι ... διάβολε !...

ΣΚΗ~Η ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
II Ν ΕΛΙΙΣ ζαι U 1’ΔΙ·ΛΟΙ1ΟΤΛΟΣ

ΒΕΙ 'ΔΕΛΟΙΚ ΤΥΛΟΣ. / Εισερχόμενος 
β.Ιέπει. τί,ι llav-T./nv ποιοι·vra το οημεϊον 
τοϋ Σταυροί·) Βρέ, Παντελή, τί έπαθε; 
καί στζυριλογιέσζι ;!...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. /Μεταστρεφόμενος εχ- 
π.Ιιιχτος) Μπζ ! τού 'ΰ.όγου σου είσαι, 
κύρ Φωκίον !... Δέν’μ.πορώ νά καταλάβω 
τί έπαθε ό γαμπρό: μα; καί ρίχτηκε 'στήν 
«Παλιγγενεσία» καί τήν έκανε κομμάτια!

ΒΕΡΛΕΛΟΓΙΟΓΛΟΣ. AT καί μ αύτό 
τι ;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Μά έσχισε καί μιαν 
άλλη προτήτερα ... Κ·' άν μέ ΐδ^ τώρα 
έμενα πού έχω ενα σωρό έδώ, οέν 'ξέρω 
ζ' έγό> τί 'μπορεί νά μ,οϋ κάνη, !... Χωρίς 
ζύ.λο, τόν έχει πιάσει κάτι ...

ΒΕΡΔΕΛΟΙΙΟΓΛΟΣ. Λές ;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Μμμ 1... Ξέοω κ' έγώ!
ΒΕΡΔΕΛΟΙΙΟΓΛΟΣ. (Β.Ιέπει το τη

λεγράφημα οπερ κρατεί ό ΙΙαντε.Ιής). Κι’ 
αύτοϋ τί κρατείς ;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ά! είναι τηλεγράφημα 
γιά τον κύριον Πρωτονοτάριον ... Τον εί
δατε πού είναι ;

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. Μέσα 'στό παι
γνίδι, μοϋ φαίνεται ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Μέσα ; Λ: πάω νά τόν 
εδρω ... (Κινείται όπως εζέλθη).

ΒΕΡΔΕΛΟΙΙΟΓΛΟΣ. ΓιΑκούσε οώ.
Μού δίνεις μιά «Παλιγγενεσία»;

ΙΙΛΝ1ΕΛΗΣ. Εύχαρίστως· γιά μεί- 
ρζσμα τη.; έχ_ω. (Τώ όίό ι ε'ν φύ.Ι.Ιον χαί 
έζέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΒΕΡΔΕΛώΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ, 

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΥΛΑΛΙΑ xal ΜΑ- 
ΚΙ-ΙΔΙΙ ζ>ί ν-α ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΒΕΡΔΕΛΟΙΙΟΓΛΟΣ. (Μόνος). Τό 
βέβαιον είναι πώ; ποΰ.υ σαστ-σμένον τόν 
βλέπω άπόψε τόν κύριον Στίγκιξον ! 'Υ
ποπτεύομαι κάτι, μά. πάλι σάν πολύ χον
δρό μού φ ίνεται. Ίσως η «Παλιγγενε
σία»...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Άεζιόθεν). Δέν εν
νοούν ν αρχίσουν ακόμα υ.πζκαρά, οί 
βλάκες !... (Τώ Βερόε.Ιοπο<·.Ιιρ). Μπά! 
έδώ είσαι, Φωκίον ; Μά τί. δέν χορεύεις ;

ΒΕΡΔΕΛΟΙΙΟΓΛΟΣ. Έχόρ'εψζ λι
γάκι.

Ακολουθεί).
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