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Λεγεώνες ειδεχθών δαιμόνων, αγνώστων 
έως τότε τω 'Ιεχωβά, διότι ουδέποτε ό 
Θεός τής Γενέσεως, δ είς τό έπακρου μονο
θεϊστικός, ήδύνατο νά πλάση δαίμονας καί 
διαβόλους, — άλλ' είσι χρήσιμοι καί ού- 
τοι, πώς άλλως θά έζων οί θεολόγοι καί 
οί παπάδες ; — είςβάλλουσιν είς Ίουδαίαν, 
έκ Περσίας δρμώμενοι,1 ήγέτην τόν Διάβο
λον ε’χοντες. Τοιαύτη; δ' ένθερμου δεξιώ- 
σεως τυγχάνουσι παρά τώ έκλεκτώ καί 
περιουσιω λαω, ώςτε μετά μικρόν, έπί 
των χρόνων ήδη τοϋ Ιησού, άκαταπαύ- 
στως πολεμοϋντες αύτούς δι ’ έξορκισμών, 
ή μέν Ίουδαία έγένετο τό rendez-VOUS 
πάντων τών τής οικουμένης δαιμόνων, δ 
ρε Διάβολος ό Θεός τοΰ αίΰνος εκείνου, 
■Αχτά. τιγι ρητήν τοϋ αποστόλου Πέτρου 
μαρτυρίαν·2 άλλά δέν έλεγε καί δ 'Ιωάν
νης οτι ό κόπρος ό.Ιος εν τω πονηρά κεϊ- 
ται ;3 "Αν δ’ ε“κειτο τότε, έπί τών χρό
νων του Σωτήρος, τί άρα γε νά συμβαίνη 
σήμερον ! Καί έκτοτε, παρά πάσας τάς 
προςπαθείας αύτου, που μέν έκβάλλοντος 
δαιμόνια, πού δέ είςάγοντος αύτά είς άγέ- 
λην διςχιλίων περίπου -χοίρων, ώς έκ τού- 
του οαι·Λονιζο·>.ενων των ταλαίπωρων κζ» 
ριπτομένων είς τήν θάλασσαν,®—πόσα ορε
κτικά σαλάμια καί πόσα εύοσμα χοιρο- 
μήρια χαμένα, ε'τσι γιά γούστο ! — παρά 
πάντα; του: άφορισμούς καί έξορκισμου: 
αύτοϋ, δ κόσμος περιήλθε καί διατελει πάν
τοτε ύπό τήν εξουσίαν τοϋ Διαβόλου. Καί 
ούτος δ λόγος — λόγος άλλως δικαίας φι: 
λοτιμία:—οι ’ όν ό Κύριος δέν κατέρχεται 
πλέον είς τήν γήν, ήν τοσούτον ήγάπα ώς 
'Ιεχωβά, γήν ήν διά τών ιδίαν αύτοϋ 

χειρών έπλασε καί ής ε'χει σήμερον τήν 
έπί ψιλώ όνόματι έπικυριαρχίαν, έκπροςω- 
πευομένην ύπό σεβασμιωτάτων καί πανιε- 
ρωτάτων υπουργών, μελανοστόλων, ώς εί 
ε'φερον τής άπολεσθείσης ισχύος τό πένθος! 
Sic transit gloria inundi.

Αλλ' ώς άρχων συνετός. πιστεύων είς 
τον πεπρωμένο·/, ώς δ προκάτοχος αύτοϋ 
Κρονίδη:, έστερζε τά γενόμενα, συγκατα
τεθείς μετ' ουρανίας όντως αύταπαρνήσεως 
νά μερισθή μετά τοϋ Διαβόλου τήν άρχήν, 
χάριν βεβαίως ’τής τόσον πολυποθήτου, 
άλλά καί άπο 7404 ήοη έτών άναμενο-

1. Γνω-τίν οτι έν Πιοσίζ έγεννήθη Ιχ τή; τών 
Μάγων ή τοϋ Ζωοοάατροο θεολογία; τό περί 
αγγέλων ζαί οαιμόν,ων περίπυστον δόγρ,α, όπερ οια 
τών 'Εβραίων είςη/Οη s'; τόν Χριστιανισμόν ζαί 
δ οιχεϊ σήμερον τον χόσμον. ή’ϋρα πλείονα - ρ· 
τούτον παρά Michel Nicolas, vrofesseur de 
thdologie a Montauban, ίν «Revue Gerina- 
nique·, ετ·»υ; 1855: «Le I’ursisine·).

2. B’ llfioc Κοριτθ. Δ’, 4.
3. Α' Καθ<>.1. E'. 19.
4. Μάρχ. E', 6 - 13.

μένης παγκοσμίου αρμονίας. Καί έκτοτε 
έγεννήθη ή περιλάλητος τών τετε.έεσρένων 
γερόντων θεωρία.

Συγχρόνως δέ τή διαβολική έκείνη είς- 
βολή, στρατιά καλλιμόρφων αγγέλων, έκ 
τοϋ αύτού ζωροσστρικοϋ τών δαιμόνων 
πανθέου καί αΰτη έξερχομένη, άλλ ’ έν 
παντί πρός εκείνους άντιθέτως έ'χουσα καί 
σιά Σιών όδεύουσα,—έκ γάρ Σιων έζε.έεύ- 
σεται νόρος και .Ιόγος Κυρίου εζΊερουσα- 
-Ι’)ρι—, ν.ΊΎ,ζγετζ έν συνωστισμό», βοή 
καί άλαλαγμώ, έπί πτερύγων ίπταμένη. 
είς τά γλαυκά τοϋ ούρανοϋ βασίλεια, αι
νούσα δόξαν Κυρίου καί περιβάλλουσα αύ
τόν δίκην τιμητικής φρουράς καί αύλικής 
θεραπείας. Καί δ Γέρω- Ιεχωβά, άρχων 
νομοθέτης καί πολέμαρχος, ζήσας έπί τό- 
σας χιλιετηρίδας έν σπαρτιατική, πρό τών 
Σπαρτιατών,λιτότητι. πεζοπορώ·/ άνά τήν 
ε'ρημον ή τρέχων είς τά στρατόπεδα, έξε- 
πλήσσετο νϋν βλέπων εαυτόν περιστοιχι- 
ζόμενον ύπό αύλής έκ κάλλους, σφρίγους 
καί νεότητος άπαστραπτούσης καί άδια- 
κόπως αίνούσης αύτόν,—έκτοτε δέ δ αύ- 
λικός έγένετο συνώνυμος τοϋ κόλας—, αύ
λής, ήν ούδέ κάν νά φαντασθή ήδύνατο δ 
έπί τοϋ θρόνου τής Ρώμ.ης καθήμενος Αύ
γουστος, δ σύμπαντος τού γνωστού τότε 
κόσμου άπόλ.υτος δεσπότη:. Άλλ' έκ τών 
πολλών, άτινα μεγάλως έζέπλ.ηττον τόν 
Κύριον, ήτο ειπερ τ.άν άλλο τούτο, πώς 
αύτός δ Γερω-'Ιεχωβά, δ Άδωναί, δ Σα- 
βαώθ, δ Άναρχος, ό Ών, δ Υπάρχων, 
δ κυβερνήσας πάντοτε τόν κόσμον, ούρανόν 
τε καί γήν, μόνος, μονώτατος, αύτός, 
Θεός ζηλότυπο:,—ή λέςις είναι τής Γρα
φής—, δ ούδένα άλλον ανεχόμενος, εύρέ- 
θη αίτνη; έχων οικογένειαν, μητέρα, υιόν, 
συγγενείς, τήν μέλλουσαν αγίαν οικογέ
νεια)·, santa fainiglia τών Ιταλών τής 
'Αναγεννήσεως ζωγράφων, καί έθετο ύπό 

σκέψιν το ζήτημα, άλλά νέα είςβολή, 
ούχί τήν φοράν ταύτην περσική καί είς τό 
έπακρον άλλόκοτος, πάσαν διέκοψε σκέψιν.

Ού πολύ μετά τόν θάνατον τοϋ Αύγού- 
στου (14 μ, X.), έπί Νέρωνος (54—68), 
όςτις είναι, ώς γνωστόν, δ τής Άποκα- 
λύψεως 'Αντίχριστο:, άρχεται παράδοξος 
είς ουρανον άνάβασις. δλως πρωτ 
έν τή ιστορία τών άναβάσεων, εί: 
και κατακτήσεων, παρατεινομένη 
τής Γ έκατονταετηρίδος, μέχρι 
τής βασιλείας Κωνσταντίνου τοϋ Μεγά
λου. 'Αναρίθμητοι πελιδναί καί σκελετώ
δεις μορφαι, ώ: Χάροι ή φαντάσματα, 
σάβανον περιβεβλημέναι, άνέρχονται έ- 
σπευσμένω; είς τά ούράνια, ή μία κατόπιν 
τής άλλης, στήσασαι καί ζηλοτύπω; οοου- 
ροϋσαι τήν περίφημου έκείνην τοϋ 'Ιακώβ 
κλίμακα, ήτις έστηρίζετ: έπί τή: γής καί 
αφικνειτο εις τον ούρανόν,1 τις οίδεν έν τινι 
τής Ίουδαία; παλαιοπωλείο άνακαλυ- 
φθεϊσαν. Καί πολλοί μ.εν τών σαβανοοόρων 
έκεινων εισβολέων άνέρχονται τήν κλίμα
κα ουςκόλως και βραδέως· είσι τυφλοί.

■οοανής 
ςβολών 

πέραν 
σχεδόν
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κυφοί, χωλο;, άνάπηροι· άλλοι δέ άκέ- 
φαλοι καί άλλοι — θαυμαστόν είπεϊν !_
κρατοϋσι σφιγκτώς διά τών χειρών τάς 
άπσκοπείσας αύτών κεφαλάς. Έκ τού
των καί δ τών Παρισίων περίδοξος από
στολος άγιος Διονύσιος, όςτις, μαρτυόή- 
σας έκεϊ έπί Ούαλερίου τώ 227 καί άπο- 
λέσας τήν κεφαλήν, έλαβεν αύτήν εύΟαρ- 
σώς άνά. χεϊρα; καί στερρώ τώ βήματι 
προέβη έκ Παρισίων έως είς τό μέρος 
έκεϊνο τών περιχώρων, οπού ίδρύθη βρα- 
ούτερον ή έπ' όνόματι αύτοϋ περιώνυμος 
τοϋ Άγιου Διονυσίου μονή. Γνωστόν δέ 
οτι τό μέγα τούτο θαύμα παρέσχεν άφορ- 
μην τή εύφυολόγω κυρία δέ Δεφφάν νά 
είπη το περίφημου έκεϊνο, τό παροιμιώδες 
γενόμενον : «Dans de pareilles atlai- 
res, il u’y a que le premier pas qui 
COlite», ήτοι «είς τοιαύτας περιστάσεις 
μόνον το πρώτον βήμα δύςκολον», καί δι
καίως, διότι δ άγιος Διονύσιος ήδύνατο νά 
βαδίση μέχρι Βαβυλώνας, άν τοιαύτην 
είχε διάθεσιν.

Άλλά τίνες αί μυστηριώδεις καί ούρα- 
νοβάμονες έκεϊναι μορφαί ; Άποκαλυφθώ- 
μεν καί προςκυνήσωμεν είσίν οί μάκαρες, 
οί ύπέρ τοϋ χριστιανικού καθεστώτος άγω- 
νισθέντες, παθόντες, βασανίσθέντες, μαρτύ
ρια, θάνατον, τά πάντα ύποστάντες· εί
σίν οί τής χριστιανικής μεταπολιτεύσεως 
άγωνισταί, οί, ώς πάντες οί άγωνισταί, 
έρχόμενοι νά ζητήσωσι τήν δικαία.ν αμοι
βήν τών πρός τό κόμμα —κατά τήν γλώσ
σαν τής πολιτικής — έπιφανών αύτών ύ- 
πηρεσιών και έκδουλεύσεων. Οί μέν φέρου- 
σιν είςιτήρια αγιότητας ή όσιότητος, οί 
δέ περγαυηνάς προφητείας ή θαυματουρ
γίας, οί οε ύπερηφάνως έπιδεικνύουοι τοϋ 
μαρτυρίου τόν στέφανον. Πάντες δέ μιά 
φωνή ζητούσι Παράδεισον καί μακαριότη
τα, ή, ώς λέγομεν σήμερον, θέσει:, άπο- 
λαβάς καί ρουσφέτια.

Άναρίθμ.ητοι δέ ήσαν καί αί μακάρισ- 
σαι· άγίαι, δσίαι, μάρτυρες, δσιομάρτυ- 
ρες, μεγαλομάρτυρες, παρθένοι, πάσαι τοϋ 
Κυρίου αί νύμφαι, αί τό ιερόν αύτοϋ χαρέ- 
μιον άποτελοϋσαι, καί ζωηρότερου τώυ 
μακάρων είς τήν κατάκτησιν τοΰ Παρα
δείσου σπεύδουσαι. Άλλά καί αύτά τώ 
άθώα βρέφη, ών προεπορεύοντο τά ύπό τοϋ 
μιαρού Ηρώόου άναιρεθέντα τετρακισχί- 
λια, δέν ύστέρουν κατά τήν σωτηρίαν 
έκείνην τού ούρανοϋ άνάβασιν, έξ δρμεμ- 
φύτου ροπής φερόμενα. Ούδείς τέλος δ 
ε’χων άξιώσεις, — ίσως δέ καί δ έντελώς 
άμοιρος τοιούτων —, δ μή έφορμών είς τάς 
αιθέριους σφαίρας- θά έ'λεγέ τις άληθώς 
γενικήν τής γής ε'φοδον κατά τοϋ ούρανοϋ, 
ούδόλως άναμένοντος τοιαύτην, μετά τήν 
έπί Διός τών Γιγάντων πανωλεθρίαν. Καί 
ό Παράδεισος έπληρώθη ύπό τοσούτων μα
κάρων, ώςτε ό Κύριος, φόβω μή έκ τοϋ 
μεγάλου συνωστισμού έπέλθωσι μιασμα
τικά νοσήμχτα, διέταζε, κατά τινα άρ- 
χαίαν χριστιανικήν παράδοσιν, ν’άραιώ- 
σωσι τους μακαρας καί ίδρύσωσι πέριξ τού 
Παραοείσου σκηνάς πρός οϊκησιν αύτών 
ένταϋθεν δ ’ έγεννήθη ή τής λειτουργικής 
άκολουθίας έκείνη ρήσις : Έν αχηναϊς δι-

Τ Λ ΟΛΥΜΠΙΑ

οϊων ανάπαυσαν τον όοΰ.Ιόν σου. Συγ
κάνω; δέ, παρά πάσαν τήν καλήν αύτοϋ 
λησιν, ήναγκάσθη νά τάξη θυρωρόν τοϋ 

Παραδείσου τόν άγιον Πέτρον, άλλ' ή 
Πρόνοια, καίτοι θεία, ήρχετο κατόπιν ...

άβολης. Ό Παράδεισος είχεν ύπερπλη- 
ρωθή ύπό τοσούτων άπαιτητών — μικρού 

Τ ' » — τηλικαύτας ά-
ροβαλλόντων, ώςτε δ Κύριος, ο 
παράδοξα καί παράβολα ίδιον 

Εβραίοι:, τάχασε κυριολεκτικώς. 
το ποτέ δυνατόν νά μ.ή τα χάση, 
ς αίφνης έν μέσω τής άπεριγράπτου 

οχλαγωγίας, άληθοΰ: εβραϊκής 
έν ή πάντες σπεύδοντες καί έν 

ώθισμών προβαίνοντε;, έφώνουν, 
έβραϊστί, άραμαϊστί, λατινιστί, 
ί. έν πάση λαλουμένη τότε 

τούντες θέσιν έν τώ Παραόεί- 
βω : Άλλ' ώ: πάντα τά ανθρώπινα θεά- 

- ματα, περιεβάλλετο καί τούτο κωμικής 
τίνος χροιάς, λυπηράς βεβαίως, άλλά χιου- 
ιαριστικής πάντοτε, προςδιδούση: τώ Πα- 
ραδείσω όψιν τινά πεδίου μάχης.

F ι’Αχολουθιΐ).

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ

Π'
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Κεϊν ειπον στασιαστών — 
ξιώσει: τ

’ τοσαϋτα
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Και ή’ 
κεύρεθεί:
I έκείνα,: 
‘Χάβρα:
Κιίλλη
Εκραζο»
[ δ.ληνιστί, 

γλώσση, ζητ

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

πικρίας ψυχήν του φαιδρύνουσιν αί 
ίλαραί ακτίνες τοϋ αύτοθαυμασμού, γίνε- 

ερί αύτοϋ, πάντες οί οικείοι 
περιποιούνται, δ πατήρ μειδιά ύπού- 

παρουσίη. αύτού καί τό τρυφερόν 
- ' “ · ···. τής μητρικής στορ-

-ήν εύδαιμονίαν του· δ άποτυ- 
αρηγορίαν είς τά 
•ών άναφανέντων 

οτε θά έφαν- 
άπέβαινε μέ- 
τοϋ Μπάϊρων

I Αί ενιαύσιοι τών σπουδαζόντων δοκιμα- 
Ι,σίαι έλ,ηζαν ήοη καί πλήρης, ώς είκός, 
Ε-έστεψεν επιτυχία διδάσκοντας κα· διδα- 
Γ φοομ-ένους. ΤΙ πολυάριθμος κοινωνία τών 
Ιπροαλειφομένων είς τόν· βιωτικόν άγώνα 
διασπάται νϋν, έκαστον δέ μέλος αύτής 

Ντρέπεται πρός τάς οικείας άκτάς, άπο- 
I κομίζον τάς άτάκτους εντυπώσεις δεκαμή- 
|»νου συμβιώσεως καί επιβλητικής, ώς εί- 
t πειν, συναδελ.φότητος και φιλίας. Τού; 
| οιαπρέψαντας λαμπρύνει δ ήλιος τής εύ- 
f δοξίας, έν ώ παραγκωνίζονται εί: τά σκιε

ρά άδυτα τής άποτυχίας, οί έκ συνθήμα- 
L το; άποκαλούμενοι άοι-γοι. Έάν ήδύνατο 
ί: ποιά τις φιλοσοφική μέθοδο; νά ταξινο- 
[ μηση τά παραγόμενα είς τάς μικρά: καί 
Β .άπειρους έτι τών νεανιών καρδίας αίσθη- 
Υ ματα, έάν ήτο έφικτ-ή πρακτική τις άνά- 
Βλυσι; τών σκέψεων, αϊτινε; έμφωλεύουσιν 
Γ, εί: τά; άκαλλιεργήτους άκόμη κεφαλάς. 
t-τών προς ώραν άπαλλ.ασσομ.ένων τής ά- 
Ββτσργου μελέτης μειράκιων καί έφηβων, 
«ιόσα θά άνεγινώσκοντο παράδοξα δόγμα- 
I "α καί δποΐαι άγνωστοι νέαι θεωρία·, θά 
Κ^ροσειλκυον τήν έπισταμένην τών κοινο- 
ίΑογουντων προσοχήν. Είς τά όνειρα, και 
Β"ίους πόθους τού μικρού σπουδαστοϋ. άνα- 
ρ γινώσκει τι; τήν ειλικρινή τή: φύσεω; και 
I.«περιττόν έκφρασιν, έλ.εγεν ό Bacon, οσ- 
I μις προσεθεττεν ότι θά άντήλλασσεν ευχα- 
Γ ;$<<τως άντί άπλοϋ μονολόγου αρίστευσαν-; 
Κτ-ς ή καί άποτυχόντος μαθητοϋ το φιλο- 
Κιέοφ·ζ.ώτερον τών συγγραμμάτων ' Αί πρώ- 
Ε ΖΧ?Χι κχ1 α'· "ρώται θλίψει; '. Ο 
ι άριστεύσας είναι εύτυχής, την ά.γευστον

1 Ματβ. 7.’, 7.

ται λόγο; 
τόν 
λως έπί 
καί θωπευτικόν όμμα 
γής σκιάζει τ 
χών τουναντίον ευρίσκει · 
παράδοξα παραδείγματα 
παρά προσδοκίαν, 
τάζετο ότι 
γα; ποιητη 
ύπήρξε πάν άλλο · 
θριάμβων πολλοί 
πράγμασιν έθεωρούν 
γας αριθμός άριστ 
άσημον διάγει καί 
ουτοτρόπως 
συνεχή καί 
Φυνούυ.εναι ύ 

■ '-χ' τριαζουσι 
τική; άπ

Άλλ ’ ή συστοιχία αΰτη τών ποικίλων 
διαλογισμών δέν άποτελεϊ το μόνον επα
κολούθημα τής περιόδου τών δοκιμασιών. 
Μετά τό σχολεϊον έρχεται ή κοινωνία καί 
οί άποσπώμενοι τών μελετών των όμιλοι 
άγονται είς διευθύνσεις ποικίλα; άνεξαρ- 
τήτως τής θελήσεως αύτών. Ύπάρχουσιν 
οί πλούσιοι, καί δέν έλλείπουσι βεβαίω; 
πένητε; καί πτωχοί. Ένταϋθα ή άδικος 
διανου.ή τής φύσεως έπιβάλ,λεται άουσώ- 
πητο;. Διά τούς μέν. παρουσιάζεται πε
ρίοδος διαχύσεων καί άπολαύσεω;, λου- 
τοά, θέατρα, μουσικαί. σκιώδεις κήποι, 
ταξεΐδια καί γενναία·, άμοιβαι τίτλω νο
μίμου άποζημιώσεως διά τούς καταβλη- 
θέντας κόπους. Έτέρωθεν, ή πενιχρά έ- 
στία, ό καύσων, αί στερήσει: καί αί πα
ρακολουθούσα·. μεμψιμοιρίαι τών προσκαί- 
ρω; φαιδρυνθέντων γονέων. Ο άριστεύσας 
πτωχός, οστι; έν τή στιγμή τής μέθης 
ένόμισεν οτι κατήνεγκε τελείαν νίκην καί 
όστις : 
τών άπογοητεύσεων. 
λούθει μέ ύπερήφανον 
μα τάς άποτυχίας τ 
τοΰ συμμαθητοΰ 
φους, σήμερον 
τής περιφρονήσεω: 
θοϋ: συσπουδαστοϋ,ύπό 
ζοντα. Ό μικρό; 
ίσως τόν μικρόν τ

Ή κοινωνία 
στάδια τήν αύτήν άνελίσσει 
τος εικόνα, παντού και : 
δαιμονιαν παρομαρτεϊ ή 
αεταλλίου πλευρά, καί έν σμικρω ή αϋτη 
άένναος παράγεται άτομικη πάλη, ό αυ
τός άνανεοϋται συνεχώς σκληρότητος α
γών. Ούτε αύτ-ή τών διακοπών ή έποχη. 
είναι εύχάριστος, εγραφεν ό αύτό; Bacon, 
διότι καί έν αύτή παράγοντα·, τά μοιραία 
έκείνα ταπεινά αισθήματα του φθόνου και 
τής ζηλοτυπίας, άνευ τών όποιων δ κο- 
σαος. ώς φαίνεται, δέν δύναται νά ύπαρ
ξη. "Ονειρον εύτυχές καί μεστόν μακα
ριότατος, έπιλέγει, έάν ήδύνατο ό άνθρω
πος τούλάχιστόν καθ’ όλην αυτου την νεο-
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Ούδείς π 
δ Σαίξπηρ θά 
ς καί ή νεότης

ή συνέχεια διανοητικών 
τών σήμερον έν τοϊς 

»το μικρόνοες. έν ώ μέ- 
υχων ήδη πένεται καί 

; πενιχρόν τόν βίον! Τοι- 
τα αισθήματα παράγονται 
αντίθετα καί αί κρίσεις έμ- 
ύπό άκαίρων 

:ήν στυγνότητά 
υχίας !

έλπίδων, με- 
τής πραγμα-

πιρροήν 
, .οαρηκο- 

εριφρονητικόν βλέμ- 
ου πολυτάλαντου αυ- 

έπί τοϋ κλασικού έοά- 
ύφίσταται τήν ταπείνωσιν 

οϋ όλιγώτερον εύμα- 
Όν κοινωνικόν δρί- 

φιλόσοφος φθονεί ήδη 
εντ ακοσιομέδιμνον.
καθ'άπαντα αύτής τά 

ής άνισότη- 
άντοτε την ευ- 
άντίθετος τοϋ

αισθάνεται σφοδρότερο·» τήν έ· 
αύτός όσ·

τητα ν ' άγνοή τήν τύχην αύτού, νά μή 
έννοή τήν αλήθειαν καί νά διάγη τόν βίον 
άμεριμνον έστω καί ενώπιον τής αντιπα
θητικής έδρας τού διδάσκοντος. Έν τοϊς 
έδωλίοις τών σχολείων δέν ύπάρχει διά- 
κρισις, ή εύμενής πρωτοβουλία τής φύσεως 
προέρχεται αυτόματος είς επικουρίαν τοϋ 
αδυνάτου, δ επιμελής ή εύφυέστερος στέρ- 
γει νά δανείση τήν μετάφρασή» αύτοϋ είς 
τόν αμελή ή όκνηρότερον σύντροφόν του. 
Ή έκτίμησι: είνε φυσική καί άνεπίφθονος· 
έν τή μικρά δημοκρατία τών μελετών- 
των άρχει δ πρώτος έπί τής συνειδήσεως 
τών κατωτέρων, καί κύπτουσιν οί άλλοι 
ένώπιον αύτού καί αποδέχονται άνευ ύς-ερο- 
βουλίας τήν ύπεροχήν του. Τά συμφέροντα 
είσί κοινά, άναμένεται νά κρούση δ κώ
δων, όπως βασιλεύση έν ειρήνη καί δμο- 
νοία δ γέλως 1

Άλλά μετά τό τέλος τών 
δ μαθητής γίνεται πολίτης, 
έννοεϊ ότι ε"χει ύπηρέτας. καί 
μέσω τού θορύβου καί 
έπεισοδίων, οτι ή θέσις αύ· 
λοτέρα. 
ται ή · 
τά τον ο, _ 
τών βιβλίων, άλλ ’ άποφεύγει αύτόν, εχει 
τόσας άσχολίας ! Χθές ήτο προσκεκλημέ
νος, αΰριον αναχωρεί είς τήν έζοχήν, ό 
μικρός πτωχός μένει διαρκώς μέ τό βιβλίον 
αύτοϋ, μόνον καταφύγιον τής άδυναμίας. 
καί σκέπτεται, μονολογεί, οργίζεται, πα
ρασκευάζει ορμαθόν σχεδίων δράσεως, όπως 
άναδειχθή, όπως πλουτιση, ή ύψιπετης 
αύτοϋ φαντασία τον άναβιβάζει είς σφαίρας 
εύτόλμ.ων έπιχειρήσεων καί εύτυχεϊ ύπο την 
στέγην τών κακουχιών καί τών στερή
σεων, ζή έν τώ μέλλοντι, προεξοφλεί τόν 
βίον αύτοϋ καί τρέφεται μέ ελπίδας, εν ώ 
ό άλλο: απολαμβάνει καί τόσον^ μόνον 
σκέπτεται ότι πλησιάζει ή εναρξις τοϋ 
νέου έτους, όσον προέρχεται αΰτη άκαίρως 
όπως διακόψη τήν σειράν τών τερψιθύμων 
αύτοϋ άπολαύσεων, καί σκέπτεται ίσως 
ότι δέν θριαμβεύει καί ώ, μαθητής. Τοι
ουτοτρόπως ή έπαύριον τών έζετασεων εί
ναι διά τούς διδασκάλους σχετική άνάπαυ- 
σ-.ς, διά τούς μαθητάς διάλυσις έπαγωγού 
κοινωνικού ονείρου, πλατωνικής δημοκρα
τίας, ύπό τό κράτος τής όποιας έκλείπου- 
σιν αί διακρίσεις καί θερμαίνεται το αί
σθημα τής ειλικρινούς άγάπης, τής άφο- 
σιώσεως καί τής δικαίας έκτιμήσεω:! Άλλ' 
έάν οί νέοι σπουδασταί ειχον έπαρκή τών 
πραγμάτων πείραν, θά ηΰχοντο ίσως νά 
διαιωνΐζετο ή περίοδος τών μελετών, όπως 
διέλθωσιν ώς οίόν τε μακρότερον χρόνον, 
άγαπώμενοι καί συνδεόμενοι ύπο τών άρ- 
οήκτων δεσμών τής συμ.παθειας εκείνης, 
ήτις δέν άπορρέει παρά έκ φυσικού ένστικ
του. καί τήν όποιαν έπιβάλ.λουσι μόνον αί 

ί ύπαγορεύσεις καί οί άθώοι παλμοί 
ρθόρου έτι καρδίας καί νεότητος.

εξετάσεων, 
δ πλούσιος 
διακρίνει έν 

ών κοινωνικών 
, u.i. c ««σις αυτού είναι ύψη- 

, τήν παιδικήν άπλότητα διαοέχε- 
πρόωρος άνδρική άνάπτυξίς, σ·υναν- 

-ροσφιλ.ή καί άχώριστον σύντροφον

Λ. 1. ΜΑΝΌΥΣΟΣ
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Nfyiyar .τέμιζ σου χορεύουν Σει.έηνοί χαι Σάτυροι

Και προάγει τών Χαρίτων ό χορός χαι τών Μουσών.

£<r

Κερχλκής η «Ι»αρνέαεος Ταΰρος.—(’Αρχαϊκόν άνάγλυφον).

ΑΓΚΑΘΙΑ

ΑΛΑΘΕΥΤΟΣ

Σάν πεταλούδα, τρεμουλή <ϊπ’ την καρδιά ανεβαίνει 
Ή κάθε παλιιά ένθύμησι, και μέσα μου τεχνίτης 
Κρυφός, τις σμίγει όλες μαζί κι' απόκρυφη άνασταίνει 
Μιά εικόνα οπού αγάπησα στόν κόσμο, τή δική της.

Μά τήν Θωρεϊ κι’ αχόρταγη πά\ι ή καρδιά μου μένει 
Κι’ δπως άναζητάει βουβή παρθένα τή ψωνή της
Κι' αυτή έκείνηνε ποΟάει ποΰ τώρα τραβηγμένη 
Τήν έχει στόν ’ψηλό οΰρανό ακράτητος μαγνήτης.

26ο —

ΔΡΟΜΟΣ

—άφνου γυρνώ, και διάπλατα μοΰ φαίνεται ποΰ ανοίγει 

Στόμα, έκεϊ'ποΰ ή θάλασσα κι' ή κατοικιά της σμίγει 

Στόμα ποΰ αμίλητο νά πάω κοντά της με φωνάζει.

Καί τότε ένώ στα κύματα πλανιέται άργά ή γαλήνη 
Και μέ ήλιου αναλαμπές στρωτό τό πέλαο μοιάζει 
Δρόμο τό λέω αλάθευτο ποΰ θά μέ πάη σέ Κείνη.

ΠΛη ΝΙΝΟΣ ΓΙΑΛΟ ΥΡΙΙΣ

Δ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ

Α Ν Τ I Ο ΓΓ Ι-Ι,,(’)

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Ό ναός τοϋ Διονύσου κζταοώτιστος έν 
νυκτί. 'Εν τώ μέσω βωμός καί άγαλμα τοϋ Διονύσου. Τά 
πάντα κισσοστεφή· ό χορός, είς δύο ημιχόρια διηρημένος, 
■χορεύουσι ψάλλουσαι ύπό τήν οδηγίαν τοϋ ίερέως Άμφίονος, 
οστις εστεμμένος, καί φέρων λαμπράν στολήν κρούει τήν λύ
ραν καί ψάλλει. Κρατήρες πλήρεις οίνου κισσοστεφείς. Ή 
'Αντιόπη μόνη ί'σταται κεκαλυμμένη είς εν άκρον τοϋ ναοϋ, 
αθέατος σχεδόν καί αμέτοχος πάντων. Αιρόμενης τής αυ
λαίας, ό χορός ύπό τόν Άμφίονα ψάλλει όρχούμενος τόν 
ακόλουθον διθύραμβον :

Τοΰ Αιός χαί τής ΣερέΛης ψά.Ι.ίω τόν άγνόν υιόν.

Με χισσόν στεφθήτε. Βάχχαι, χαί πρός βάιχειον χορόν 
Κοϋφον αίρουσαι τόν πόδα, χαί τόν θύρσον πά.ΙΑουσαι, 

Κροτα.ίίσωρεν, φωνοΰσαι, Βάχχε, Βάχχ , εϋοΐ, εύάν.

Όταν τήν χαΑήν σου νύρφην Τήν χρυσάχτιν χαιρέτα, 
~Ω Αιόνυσ’, έζ αίθριου τ' ουρανού ό ήΑιος, 
“Ανθη στέφουσι τήν νύρφην χαί τήν ψά.Ι.Ιουσι πτηνά, 
Τρίτωνες δε ταί δε.ίφϊνες περιζ της χορεύουσι.

Ό αθάνατος νυρφίος τότε φαίνεσαι χαί σΰ,

Τήν Παφίαν περιβά.έ.ίεις, ό υιός της σ' οδηγεί,

(I) Σ. —. Ο. Τά αποσπάσματα ταΰτχ εκ τοΰ νέου δράματος τοΰ.κ. 
Δ. Βερναρδάχη η Λιτιοπη, επτάκις παρααταθέντος ΰπό τοΰ θίασον τής 
δεσποινίδας Αικατερίνης Βεοώνΐ) καί γενομίνοχ δεχτού ίνθονσιωδίός ΰπό 
τοΰ κοινού, ευχαρίστως δημοοιεύομεν, (ύμενιϋς παραχωρηΟέντα ήμϊν ΰπό 
τοΰ σογγραφέως.

Ά.Ι.έά νέφη τόν αιθέρα συγχα-Ιύπτουσιν, ιδού-

Ποϋ τό φέγγος της σε.Ιήνης, τοϋ ήΑίου ποϋ τό φώς ; 
“Εφυγαν τήν γην αί Νΰρφαι, τόν αιθέρα τά πτηνά, 

Καί τής Γης τήν όψιν χρύα έσαθάνωσε χιών.

Είς τούς χό.Ιπους τής νεχρας σου τύρφης τότε χθόνιοι 
δαίρονες ζητοϋσι, Βάχχε, νά βυθίσωσι χαί σέ.

Ταύρου π.Ιήν πρός τούτους χέραν αντιτάσσεις χαί όπ.Ιήν, 
Αιωχόρενος διώχεις χαί σπαράσσεις σπαραχθείς.

Τούτον σου τόν γάρον τιάρα έορτάζορεν χ’ ήρεϊς.

Και τήν θείαν δύναρίν σου ήδη αίσθανόρεθα 
Φ.Ιέγουσαν ήρών τό αίρα. Άντί χέρως χαί ύπ,Ιής 
“Εχορεν οδόντας, Βάχχε, όνυχας, Αιόνυσε.

Μ' οίνον, Βάχχε, τήν χαρδίαν τών Βαχχών σου φΐόγισε, 
Κ' είς τό αίρα τών εχθρών σου βάψε τάς Μαινάδας σου. 
“Εζω οί χρατήρες, έζω ! Οίνον δότε άχρατον!

Οίνον χ’ αίρα, αίρα χ' οίνον! Βάχχε, Βάχχ', εύοί, εύάν.

ΓΊΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

ΒΑΚΧΗ Α'.

Τοΰ Βάχχου έριάνθη ό ναός ύπό 

τών νεχριχών τοΰ ίερέως έχπνοών. 

Λ'ά χαθαρθϊ/ ανάγκη, ώ βασίΑισσα.

ΒΑΚΧΗ Β'.

Τον χαθαρρόν τις θά τε.Ιέσρ νϋν, άφ’ ού 

ό ιερείς άπέθανε :

ΔΙΡΚΙΙ
Τόν χαθαρρόν έγώ, 

ώ Βάχχαι, θά τεΛέσω.

ΒΑΚΧΗ Α' .
ΊΙ βασίλισσα 

άντί τοϋ ϊερεως τά τσό χαθαρρόν 
ώς χαί τόν γάρον νά τε.Ιέση δύναται.

ΒΑΚΧΗ ο.

Αύναται, Βάχχαι- οΰτω παρε.Ιάθορεν.

ΔΙΡΚΙΙ

Άπό τό ιερόν περιρραντήριον 

άγιον ύδωρ ρ ’ άΛας προσχορίσατε, 

χαί αίρα χοίρου είς δοχεΐον χωριστόν.

( Ή Βάκχη εγχέει εις δοχεϊον αίμα χοίρου. Ή Δίρκη 
ραντίζει έκ τοϋ αίματος τοϋ χοίρου τόν βωμόν, τό άγαλμα, 
τήν θύραν τοϋ ναοϋ καί τούς κίονας. Καθ ’ ϋν καιρόν ή
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Διρκη τελεί ταϋτα, αί Βάκχαι ψάλλουσι γονυπετείς πέριξ 
τοϋ αγάλματος :]

ΒΑΚΧΑΙ (ψάλλουσαι).

‘Ar ίτ.πνοαί θνητού τόν Ιερόν σου 

έμίαναν ναόν, ώ Βάκχε, τούτον, 
νεϋσον, τό αίμα τοϋ παμφάγου ζώου 
τον Ιερόν ναόν σου νά καθάρρ. 

Σε ίκετεΰομεν, ώ Βάκχε, νεϋσον, νεϋσον.

ι ΤΙ Δίρκη ρίπτει τόν κλάδον, δι ’ ού έτέλει τήν ράντισιν, 
ώς καί τό δοχεϊον τοϋ αίματος εις τόν καίοντα βωμόν. 
Βάκχη'φέρει ιερόν ύδωρ. ΤΙ Δίρκη ραντίζει τάς Βάκχας 
διά θαλλοϋ έζ αύτοϋ ψαλλούσας :)

Σύ ώς θεός αμίαντος, ώ Βάκχε· 
άΛ.Ιά ημείς θνητοί- νεϋσον τό άΛας 

καί τ' άγιόν σου ϋόωρ νά καθάργ 
τάς Βάκχας σου ήμας καί ν’ άγιάσρ. 
Σε ίκετεΰομεν, ώ Βάκχε, νεϋσον, νεϋσον.

ΑΝΤΙΟΠΗ

(έν ώ ή Δίρκη εξακολουθεί άκόμη τό έργον της καθ’έαυ- 
την πρός τό άγαλμα).

Τά όάκρυά μου ίόε, παντοδύναμε 
θεέ, κ ’ έπ<γκως τήν άπε.Ιπισίαν μου. 

Σώσε με την άθώαν, την παντάΛαινακ. 
Ά.Ι.Τ dr ή θέ.Ιησίς σου είνε άτρεπτος, 

και θ' άποθάν' ή μήτηρ θϋμά σου, 

σώσε τό terror, σώσε tor ΆμφΙοτα. 
Σε ικετεύω, Βάκχε, σώσε σώσε tor.

( Ή Δίρκη λαμβάνει Ουμιατήριον καί θυμιά τόν βωμόν, 
τό άγαλμα, τόν ναόν καί τάς Βάκχας ψαλλούσας :)

έμειναν στό σπήτι γιά νά τά παραλάβουν 
όντας τά φέρουν. Στό σπήτι τής νύφης 
έμαζώχτηκε όλο τό συμπεθερολόγι της 
αρσενικό καί θηλυκό . καί μάς έκαρτεροϋσε 
μέ κεράσματα καί παιχνίδια γιά νά ση
κώσουμε τά προικιά. Ό κύρ Αιάς σάν 
ποιο στενός συμπέθερος τής νύφη< 
τού γαμ.προϋ, γιά νά τιμ.ήση 
του έπετάχτηκε μονάχος άπό βραδύς 
"Αργος κι ’ έσυμφώνησε 
(βιολιτζήδες) γιά νά’ρθουν 
στό Τσιβέρι νά παίξουν 
στή προικοπαράδοσι, στά ...... __ 
καί στό τραπέζι τού γάμου. Άμ’τί, 
Οά ’μενε μέ σταυρωμένα χέρια ό κύρ 
Αιάς, κοντζάμ πάρεδρος τοϋ χωριού 
κοντζάμ επιστάτης τού Μπιλάλη. 
σουστό ήτανε νά τ: °" ~ίΚ 
αυτός, άφού έπαντρεύουνταν άνεψίδα του.

Άμα έφτάσαμε στό σπήτι τής νύφης 
έβγήκε. στήν αϋλαή ούλο τό συμπεθερολόγι 
της καί μάς υποδέχτηκε μέ τά βιολιά· 
μάς έκέρασαν ρετσινάτο καί μεζέ καί ύ
στερα μάς έφόρτωσαν μέ τά προικιά. Ό 
κάθε ένας άπό τούς συμ.πεθέρους τοϋ γαμ
πρού έφορτώθηκε καί άπό ένα ρουχικό. 
Ο ένας έπήρε μιά άντρομ.ήδα, δ άλλος 

μιά φλοκάτα, δ άλλος μαξιλάρα, δ άλλος 
άλλο καί ό άλλος άλλο. Σ ’ εμένα έδω- 
καν κι’έκρατοϋσα ανοιχτή καί ξαπλω
μένη στό νώμό μου τήν μεταξωτή που
καμίσα τής νύφης και μέ έβαλαν μπρο
στά άπ’όλους νά πηγαίνω, άκολουθόντας 
κατά πόδι τά βιολιά. Ούλοι οί άλλοι έτσι

Σάν 
είδα 
τρία 
καί 

"11- 
έκεϊ 

: κόσκινα, μά ή 
νά πηγαίνη όμ-

προικιά. Ό κύρ Αιάς σάν 
συμπέθερος της νύφης, πάρεξ 
, γιά νά τίμηση τή γενειά 

; στό 
παιγκιόϊαρέους 
άπο τό πουρνό 
τά λαλούμενα 
στεφανώματα 

έτσι

καί
Το 

τό βροντήξη λιγούλι κι ’

— Δέν τά ξέρεις : I τώρα θά τά μ.ά-
0·<ί;·

Ώς πού νά είποϋμε 
,5ί φορτωμένοι μέ τά π 
καν καί έστρημώχτηκαν όμπρός στήν

ολ’ αύτά, ούλο·, 
ροικιά έμαζεύχτη- 

Ρκαν και «'/. μημ.ωχ_. ΠΛ.υ.» ·->·>,? πθρ-
τα. Ό παππάς τότενες τού χωριού έπρό- 
βαλε στήν πόρτα καί τά έδιάβασε. Μά 
τά μάτια μου, δέν έκατάλαβα τίποτες 

Ιάπό οσα έλεγε αυτός δ Παππα-Τρέχας, 
γιατί μονάχα ένα ου-ού-ου-ου, για ενα 
υ-ύ-ύ-ύ άκουγα στό τέλος καί δέν ήμπό- 
ρεσα νά ξεδιαλέξω ούτε λέξι. Αμα έτέ- 
λειωσε αύτή ή εύκή, έννοιωσα στο κεφάλι 
μου σάν νά έπεφτε χαλάζι. Έξαφνιάστη- 
κα καί έγύρισα ψηλά καί είδα μέ φόβο μή 
λάχει καί δ Θεός κάνει δεύτερο κατακλυ
σμό. Δέν ήτανε όμως τίπ τες· τά άρσενι
κά παιδιά ποϋ ήτανε στά κ.'ραμήδια τ ΰ 
σπητιοϋ μέ τά κόσκινα, έ'οραιναν μέ στρα- 
γαλοκούφετα, ροβύθια, φασόλια, φακή καί 
ρίζι τά προικιά. Άφού έτέλειωσε κι’ αύ
τό, έμπήκαμε στό σπήτι καί τότες πιά 

τή γυναίκες μάς ξεφόρτωναν έναν έναν άπό 
τό βάρος τών προικιών, τά όποια έπερ- 
ναν, έδίπλωναν μέ προσοχή καί έστοίβα- 
ζαν σέ μιά πλευρά τοϋ τοίχου. Καί έ’τσι 
σέ λίγο έσχηματίσθηκε ένας μεγάλος γιοϋ- 
κος άπό τά προικιά τής νύφης.

"Υστερα άρχισαν καί πάλι τά κερά-

Άπό ’κεΐ ούλοι άντάμα, άντρες καί γυναι
κόπαιδα, έξεκινήσαμε γιά νά πάμε νά πά
ρουμε τ-ξ νύφη. Όμπρός-όμπρός έπήγαιναν 
ή δυό ζυγιαϊς τά νταούλια, έπειτα δ γαμ
πρός καί έπειτα όλοι έμεϊς σουρούη μου- 
ρούη, κουλουβάχατα δηλαδή. Το γαμπρό 
τόν έκρατούσανε μπράτσο δ κουμ.πάρος άπο 
τή δεξιά μεριά καί δ παρακούμπαρος άπο 
τή ζερβιά καί τόν έπήγαιναν. "Ητανε δ 
καϋμένος κατακόκκινος άπό τή ζέστη καί 
έγερνε τό κεφάλι του ώς το νώμό του γιά 
καμάρι. Έτσι δά ώς καθώς ήτανε έφαί- 
νουνταν δ δόλιος σάν νά τόν πήγαιναν 
στήν κρεμάλα. ΊΊ νύφη μέ τό συμπεθε- 
ρολόγι της μάς καρτερούσε στ-ήν αύλαή. 
Σάν μάς είδαν άρχίνεψαν νά παίζουν τά 
βιολιά τής νύφης καί ή δυό ζυγιαϊς τά 
νταούλια τοϋ γαμπρού καί τοϋ κουμπά
ρου, μαζί δέ μέ τής χ αρούμεναις φωναίς 
τών παιδιών, τά σκουξίματα τών μωρών 
καί τά κοτσομπολέματα τών γυναικών, 
ποϋ ή γλώσσαις των δέν ε"παυαν, έγινό- 
τανε τέτοιος σαματάς, πού ήτανε ξεκου- 
φαμός. Ή νύφη φορούσε φέσι καί ήτανε 
στολισμένη μέ τέλλια. Τήν έπήρε μπρά
τσο δ κύρ Αιάς καί ένας "" 
συγγενής καί τήν έ'βαλαν στή 

γχμ-ρό.

ΒΑΚΧΑΙ

ΤΙνρ δϊον τό θνητόν περΜημά σου 
καϋσάν σ’ έθέωσεκ εμβρυοκ ίτι.

Νεϋσον τό πϋρ σου πάντα >·ά 
καί τά σά πάντα πά.ίιν νά θεώση.

Σε ίκετεΰομεν, ώ Βάκχε, νεϋσον, νεϋσον.

(Αί Βάκχαι άνεγείρονται καί άναλαμ-βάνουσι τήν προτί- 
ραν Οέσιν).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΤΣΓΒΕΡΙ

[Συνέχεια, ϊδε προηγού^ενον φύλλον].

Ή οτροοκοπαράδοσο

Τήν άλλη ’μέρα τό πουρνό δ κύρ Αιάς 
ήρθε καί μάς έπήρε καί μάς έπήγε στό 
σπήτι τού γαμπρού γιά νά ίδοϋμε τήν 
προικοπαράδοσι.

Όλο τό συμ.πεθερολόγι τοϋ γαμπρού 
γυναίκαις κι’ άντρες είχαν υ.αζωχτή έκεϊ. 
ΤΟ ___ ._ ??.................. · * * ·Τά νταούλια έδιναν κι ’ έπερναν, τό τρα
γούδι έπάγαινε καπνός. Οί νοικοκυρέοι. 
αρσενικοί καί θηλυκοί, κρατώντας δ κάθε 
ένας εις τό χέρι γιαλίνιο μαστραπά Ολό
χρυσο καί κούπα, έκερνοϋσαν τους συμπε
θέρους ολοένα. "Αμα είδαν πώς έμαζώ- 
χτηκαν όλοι οί συμπέθεροι, έβαλαν ’μπρο
στά τά λαλούμενα καί έξεκίνησαν νά πάνε 
ίσια στο σπήτι τής νύφης γιά νά πάρουν 
τά προικιά. ΊΙ γυναίκαις, ή συμπεθέραις,
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δά φορτωμένοι έρχουνταν άπό-κοντα. 
φτάσαμε στό σπήτι τού γαμπρού 
άπάνω στά κεραμίδια άνεβασμένα 
(μέ τό συμπάθιο) άρσενικά παιδιά 
βαστούσαν στά χέρια τους κόσκινα, 
μουνα περίεργος νά μάθω τί θέλουν 
άπάνω τά παιδιά μέ τά 
πουκαμίσα ποϋ έπρεπε 1 
πρός άπό τ’ άλλα προικιά, δέ μ’ άφινε νά 
εΰρω καί άρωτήσω τόν κυρ-Αιά. Θά πά- 
γαινε γλέπεις χρουσουζά νά χαλάσω τή 
γραμμ.ή τής παράξενης αύτής λιτανείας. 
Μά καί δέν ήμαστε καί πολύ μακρυά- 
ύστερα άπό λίγο φτάσαμε άν καί περπα
τούσαμε σάν χελώναις καί καμαρωτά. 
Άμα φτάσαμε στήν πόρτα τά νταούλια 
έστάθηκαν άπ ’ όξω άπό τή μιά μ.εριά τής 
πόρτας καί τά βιολιά άπό την άλλη — 
γιατί οί συμ.πεθέροι τής νύφης οπού μάς 
ακολούθησαν έπήραν καί τά βιολιά μαζί. 
— Έγώ ίσια γιούργια έπήγα νά έμπω 
στο σπήτι μά :

— Ποϋ πας, 
μου λένε ή συμπεθέραις

— ΙΙοϋ πάω Νά
Τί, μέ τ-ή- 
άπ’ όξω:

— Τώρα 
ποώτα νάί 
προικιά. Άμ. 
μας, · '
?Τ,ς ’ , .

— Μά, στο Θεό σας, τί λογής θά τό 
ράνουν ; έγώ δέν τά ξέρω αύτά.

σματα, πού δέν ήμ.πορούν νά λείψουν πό
τες, καί οϊ ΐ!:·· -......... '1'ζ'
τοϋ γαμπρού έφυγαν γιά νά 
φουν στά σπήτεα ----- ’ϋ
μακαρίτισσα τή γυναϊκά μου. 
είχαμε κάμμιά συγγένεια 
ήθελαν νά μάς κρατήσουν 
Μά έστάθηκε αδύνατο νά

Ιέλαμε νά ησυχάσουμε

άρα όζω άπό συγγενολόγι 
παν νά φά- 

Έμένα καί τη 
, άν καί δέν 

μέ τό γαμπρό, 
στό τραπέζι, 

μείνουμε, γιατί 
μετά το φαγί,

τους.

γιά νά έχουμε δρεξι στό στεφάνωμα καί 
στό τραπέζι τού γάμου.

Το στεφάνωμ.α

Στής τέσσεραις ώραις άπάνω-κάτω ήρ
θε δ κύρ Αιάς καί μάς έπήρε καί μάς 
έπήγε στό σπήτι τοϋ γαμπρού, ποϋ η-αν 
μαζωμένοι όλοι οί συμ.πεθέροι καί οί προσ- 
καλεσμένοι φαμελικώς. Έκεϊ έγλεπες πιά 
παιδιά στό βυζί πού τά έκρατούσαν ή

τάς, στάσου, κύρ Νικολάκη, 
;ϋ γ-άμπροϋ.

άω ;, Νά, νά έυ.πω μέσα, 
πουκαμίσα θά κάθουμαι έσω

ι)χ μπής, μά στάσου όμως 
τήν ράνουν μαζί μέ τ’ άλλα
.' πού άκούστηκε, λαχτάρα 

νά μη ράνουν τό πουκάμισο της νύ-

Γμαννάδες τους, άλλα ποϋ τά. ’σουρναν 
| άπό τό χεράκι, καί άλλα ποϋ ησαν κολ- 
J λημένα στό φουστάνι τής μάννας τους σάν 
γ βδέλλαις· ούλο-, γυναίκες κι’ άντρες, φο- 

ροϋσο-ν τά γιορτινά τους ρούχα. Τά γιορ- 
I ντάνια. ε’λ.αμπαν στό στήθος τών γυναι- 
[’ κών ποϋ φορούσαν βλάχικα, ά κατακόκ- 
ί κινα φέσια, οί χρωματισταϊς φούνταις καί 
ε τά χρυσοκεντημένα σελάχια τών παλ.λη- 
I καριών ήτανε μιά τρέλ.λα. Σέ λίγο το 

συμπεθεριό τοϋ γαμπρού, δίχως τής γυναί
κες, μέ τά νταούλια μπροστά, έξεκίνησε 
νά πάη νά φέρη τόν -κουμπάρο καί τους 
συμπεθεροκουμπάρου:. Έπήγα τό λοιπος 
κι’ έγώ άντάμα. Ό κουμπάρος με το 
συγγενολόγι του (τούς συμπεθεροκουμπά- 
ρους δηλαδή) καί τά νταούλια μάς έκαρ- 
τεροϋσε μέ κεράσματα. Άφού ήπιαμε 
καμπόσαις σνην ύγειά τοϋ κουμ.πάρου, 

. έξεκινήσαμε καί έπήγαμε στού γαμπρού.

I

άλλος στενός
1 συνοδεία 

Στό δρόμο έ- 
•ό γαμπρό 
ορπατοϋσε

απο πίσω 
γερνε κι’ αύτή τό κεφάλι σάν 
καί έκαμάρωνε άδιάκοπα κα’. ε
μέ νάζι. Όλη αύτή ή συνοδεία τού γά
μου ήταν πολύ παράξενη στή θέα· ώ- 
μοιαζε σάν μωσαϊκό άπό διάφοραις φορε- 
σιαϊς. Έκεϊ έγλεπες τή φουστανέλ.λα μέ 
τή βράκα άγκαλιασμέναις, τά πανωβρά- 
κια μέ τά στενά πανταλόνια νά φιλιούν
ται, τής μπόλιαις μέ τά νυδραιώτικα. τσεμ
πέρια καί τά καπελλίνα νά άγριοκυττά- 
ζουνται, τά φέσια μέ τά ημίψηλα, τής 
ζακυθιναίς ρεμπούμπλικες καί τά σκιάδια 
νά παίζουν γροθιαίς. Έκεϊ έγλεπες κάθε 
λογής χρώμα, άσπρο, μαύρο, κόκκινο, 
κίτρινο, πράσινο, σταχτί, γαλάζιο καί 
χίλια δυό άλλα. Έκεϊ έγλεπες στηβάλια, 
μπόταις, μποτίνια, μισοστήβαλα, γιεμε- 
νιά παπούτσια, τσαρούχια, γουρουνοτσά
ρουχα καί λογής λογής παπούτσια, ποϋ 
έθάρρευες πώς ήσουνα σέ έκθεσι παπου* 
τσιών. Όλη αύτή ή συνοδεία ήτανε κάτι 
τι παράξενο, μά καί ώμορφο. Μά θά μού 
είπήτε τώρα πώς εύρέθηκαν οΰλαις αυταίς 
ή φορεσιαίς έκεϊ, πού γιά νά τής 
πει νά ταξειδέψης σέ ολη τήν 
Νά σάς τό είπώ άμέσωςχωρίς 
καιρό. Ό κάθε ένας λοιπόν 
κούσε στό
του. καί γι’ αύτό άκόμα βρίσκεις έκεϊ κάθε 
φορεσιά. Όξω όμως άπ ’ αύτό είναι καί 
ένα άλλο. Τό Τσ-.βέρι είναι τό πιό κον
τινό παραθαλάσσιο καί ώμορφο καί άερινό 
χωριό, πού ύπάρχει γιά τήν Τροπολιτσιά 
καί τά περίχωρά της καί γι ’ αύτό τό κα
λοκαίρι πολλοί Τροπολιτσιώταις κατεβαί
νουν καί κάνουν λουτρά. Γιά ούλα ταύτα 
λοιπόν γλέπει κάνεις έκεϊ αύτό τό παρά
ξενο.

Άς άφήσουμε όμως αύτά καί άς έμ- 
πουμε στήν έκκλ.ησιά ποϋ έμπηκαν οί άλ-

— 263 —

διής πρέ- 
Έλλάδα. 
νά γάσω 

ποϋ έκατοι- 
ό Τσυβέρι δέν άλλαζε τή φορεσιά

λοι, γιατί μέ τής κουβένταις έμ.είναμε 
άπ ’ όζω.

Έγώ καί ή άλησμόνητη γυναϊκά μου 
έσταθήκαμε παράμερα καί έμπήκαμε τε
λευταίοι, γιά νά είμαστε κοντά στήν 
πόρτα νά περνούμε αγέρα. Άμα όμως έμ
πήκαμε, πολλοί συμπέθεροι καί συμπεθέ
ραις μάς έστραβοκύτταζαν καί έκρυφομι- 
λοϋσαν.

— Άκούς έκεϊ νά μπούνε, έλεγε δ 
ένας.

— Δέν τό’καναν καλά, έλεγε δ άλλος.
— Θά πάη χρουσουζά, έλεγε τρίτος.
— Πρέπει νά τούς βγάλουμε ό'ξω, λέει 

μιά γρηά. Λύτοί είναι άδιάντροποι.
Τά πράγματα ολοένα αγρίευαν καί άρ- 

χησκ νά φοβάμαι μή μάς μετρήσουν τής 
πλάταις. Έφώναξα τόν κύρ Αιά και τοϋ 
λέω.

— Δέ μού λές τί έχουν μέ ’μάς.
— Δέν τό κάνατε καλά, κύρ Νικολά- 

κι, μού λέει, νά μπήτε στήν έκκλησιά.
— Μωρέ ποιο δέν κάναμε καλά. Τί 

τάχα, μήπως μάς άφώρισε δ Δεσπότης.
— Όχι, μά στήν έκκλησιά ποϋ γίνεται 

δ γάμος δέν έταίριαζε νά μπήτε,
— Αί, καί γιατί;
— Νά. γιατί θά πάη χρουσουζά στό 

καινούργιο αντρόγυνο.
— Μά γιατί θά πάη χρουσουζά ; γρου

σούζηδες είμαστε τάχα έμεϊς.
— Όχι. μά άκόμα δέν έσσαραντίσατε.
— Μωρέ γιά μίλει καλά, τί οεν εσσα- 

ραντίσαμε ;
— Νά, δέν έπέρασαν σαράντα ’μέραις 

άπό τό γάμο σας.
— Αϊ ! καί αύτό βλάφτει :
— Σοϋ τό είπα, θά πάη χρουσουζά.
— Καί τόρα τί νά κάνουμε ; Δεν το 

είξεύραμε.
— Άμα τελειώσ-η δ γάμο; νά καθί

σετε νά σάς ξαναστεφανώσουν.
— Μωρέ τί κουβεντιάζεις αύτοϋ, Τζωρ- 

τζίνα Οά γίνουμε ;
— Δέν γίνεται άλ.λοιώς.
— Πώς δέν γίνεται. Φεύγουμε καί 

πάμε δουλειά μας σάν είναι έτσι.
__ Άυ. ’ νά ϊδής άν σάς άφινουμε κι 

έμεϊς νά φύγετε.
_ Νϊκό μου, μού λέει ή καύμένη ή 

γυναϊκά μου, άφού τό έχουν’πρό/.ηύιν αύ- 
τοί οί καλοί άνθρωποι, γιατί νά μή^θέλης 
νά μάς στεφανιόσουν και πάλιν. Δέςου σε 
παρακαλώ,' δέν βλέπεις έχουν γίνει ανω 
•/.άτω.

— Άς είνε πιά, κύρ Αιά, δίχουμαι νά 
μάς ξαναστεφανώσουν.

— Έτσι ντέ, κύρ Νικολάκη. Τόρα θά 
τό είπώ σέ ούλου; καί θά εύχαριστηθοϋν, 
θά ήσυχασουν. Καλά λέω έγώ πάντα πώ; 
ή κυρά είναι χρυσή καί καλόκαρδη γυ
ναίκα.

— Καί είχ) δίκηο. Ήταν άγγγελος.
NIK. Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΓΑΟΣ



Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗ & Ν. Α ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ

Ο

ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ
ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΛΩΝΑΡΑΣ χαί -:ίτα 

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Άπο τοΐ· άκρου της 

σκηνής παρά τήν δεζιάν θύραν,οπού συν- 
ώδευσε τόν Πρωτονοτάριον και άνοιγαν 
τάς άγκάλας του). Ευλαλία μου !

ΕΥΛΑΛΙΑ. ( Άπο τοϋ αντιθέτου αρι
στερόν άκρου). Κύριε ύπουργέ μου! (Σπεύ
δουν είς τάς άγκάλας άλλήλων).

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Τί ήμερα !
ΕΥΛΑΛΙΑ. Πόσα χρόνια είχες νά μέ 

φιλήσης έτσι ...
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Έτσι σάν ... υπουργός, 

δέν σ’ έφίλησα ποτέ μου. / Απομακρύνον
ται}.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ναί ! μά ξαναφίλησε με 
πάλε...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Σπεύδων πρός αύτήν). 
Άχ! Ευλαλία μου !

ΕΥΛΑΛΙΑ. ( Έναγκαλιζομένη αύτόν). 
Κύριε ύπουργέ μου !

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. /Εισερχόμενος διά τοϋ 
βάθους. Ίδια). Μπά I δ πεθερός [/.ου εις 
τρυφερότητας μέ τήν πεθερά μου'. (ΒαΙνων 
πρός αύτούς καί κτύπων τόν ώμον τοϋ 
Κλωναρά ).

ΚΛΩΝΑΡΑΣ/ο (Άφίνοντες ό μεν
ΕΥΛΑΛΙΑ |θ τήν δεζιάν, ή δε τήν 

αριστερόν καί περιβάλλοντες δι' αύτών 
τόν Στίγκιζον). Γαμπρέ μου !

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Θέλων νά όμιλήσγ, 
άλλά κωλυόμενος άπό τήν πίεσιν). Μά ... 
[/.ά ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Δέν 'ξέρεις τί ευτυχείς 
ποϋ είυ.εθα ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Πιπινάζ.η μου... (Κατ’ 
ολίγον αποχωρίζονται).

Σ ΙΊ! ΚΙΞΟΝ. (Ίδια). Δόξα σοι δ 
Θεός ! Έλεγα πώς θά μέ πνίξουν ... (Με
γάλων./. Εννοώ τήν χαράν σας ... (Βλέ- 
πων τήν «Παλιγγενεσίαν. Ίδια). ΤΩ ! 
διάβολε ζαί άλλη «Παλιγγενεσία»! Άς 
τους οιώςω ζ.ι ’ αύτούς νά τη σχίσω !

ΕΥΛΑΛΙΑ. Άν τήν έννοής ;
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Όχι, όχι, δέν την εν

νοείς. Μά θά την έννοήσης ... (Τή Ευλα
λία). ΙΙάμε μέσα. Ίσως θέλει νά μείνη 
μόνος δ Άνρί·...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Δηλαδή μόνος όχι... 
Μά ήθελα νά καπνίσω ...Έρχομαι ύστερα 
καί σάς ’βρίσκω. (Κάθηται/.

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. ίΒαίνων πρός τό αρι
στερόν πλευράν του). Κατεογαοάκο ! 
/Α f.T:ra χαι tor φι.Ιεΐ).

ΕΥΛΑΛΙΑ, /Συγχρόνως βαίνουσα πα
ρά τό δεζιόν/. Κατεργαράκο! (Κύπτει καί 
τόν φιλέΐ).

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Έπιστρεφόμενος καί 
ακολουθών αύτούς φεύγοντας διά τοΰ βά
θους, εγείρει τήν δεζιάν καί συνάπτων 
τους δύο πρώτους δακτύλους μετά τοΰ άν- 
τίχειρος, τούς κινεί είρωνικώς ώς ύποδέι- 
κνύων : «Τά μυαλά σας!») Ξεκουτιά- 
ριοες !...

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΝΑΤΗ
ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ μόνο;, ε’τα ΠΑΝΤΕΛ1ΙΣ, 

ΦΛΩΡΑ καί τρεις έτεροι ύπηρέται.

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Άχ ! Αύτή ή «Παλιγ
γενεσία» άπόψε θά μέ τρελλάνη ! Κ ’ ε
κείνος δ βλάκας δ Παντελής μοιράζει 
σ ' όλων τόν κόσμον !... Έξη έχω σχίσει 
ώς τόρα ... Καί 'έν είναι άλλο, μόνο φο
βούμαι νά μή πάη κάνενός δ νους είς τό 
κολλιέ τής Μπέττυς ... ποϋ δεν εννοεί νά 
τό βγάλη ή πεισματάρα!... {Μετά μικράν 
πανσιν). Καί τώρα θ' άρχίσουν ζ. ’ ή άλ- 
λαις εφημερίδες νά τό δημοσιεύουν, θά 
γίνη σκάνοαλον καί ... άλλά οι' αΰριον 
δέν μέ πολυμέλει ... άπόψε νά μη γίνη 
τίποτα ... ( Άναζητών τήν «Παλιγγενε
σίαν). Καί τώρα ποϋ 'ναί τη !... Ά! νά 
τη !... (Βλέπων και τά άλλα φύλλα έπί 
τών επίπλων). Στλ,αό-ή, νά ταις ! Μωρέ, 
μία, δύω, τρεις, τέσσερης, πέντε ... θαρρεί 
κάνεις πώς είναι τό τυπογραφείων τής 
«Παλιγγενεσίας» έδώ μέσα!.., (Σιατρέ- 
χων ταχέως διά τών οφθαλμών (ν φελ
λόν). «Μεγάλη κλοπή»... καλά, καλά... 
Ά! νά ... «δ ύποψήφιος κύριος Κλωνα- 
ράς»... Ά! δ πεθερός μου της κουβαλάει, 
επειδή γράφει γιά τήν εκλογή του !...

(Εισέρχεται ό Παντελής διά τής δεζιάς 
θύρας κρατών δίσκον καί ακολουθούμενος 
ύπό τής Φλώρας καί τριών άλλων υπη
ρετών κρατούν των δίσκους μετά ζακχα- 
ροπήκτων καί ηδυπότων. Ό Παντελής 
καί ή Φλώρα παραμένουσιν έν τρ σκηνρ, 
οί δέ τρεις έτεροι ύπηρέται, διερχόμενοι 
αύτής, μεταβαίνουσι διά διαφόρων θυρών 
είς τάς αίθουσας όπου εύρίσκονται οί προσ
κεκλημένοι).

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. Νά πάρη δ διάβολος καί 
τόν πεθερό μου κ' εκείνον ποϋ τά γράφει ! 
(Ξεσχίζει διαδοχικώς άπαντα τά φύλλα 
τής « Παλιγγενεσίας»).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ίδια). Μωρέ θυμό μέ 
τήν «Παλιγγενεσία»! Σίγουρα αντιπολι
τευόμενος είναι !...

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Νομίζων ότι είναι μό
νος), Νά, νά, νά !... ( Εκ τών τεμαχίων 
τών εφημερίδων, άλλα μέν χώνει είς τά 
θυλάκιά του, άλλα δέ αποκρύπτει ύπό ιά 
έπιπλα).

( Ό Παντελής καί ή Φλώρα μένουν έ- 
νεο·. '() Στίγκιζον ανέρχεται καί κατέρ
χεται τήν σκηνήν τεταραγμένος).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ( Παρακτλουθών τόν 
Στίγκιζον μέχρις ού κατορθώσει νά εύρεθή 
αντιμέτωπος αύτοϋ). ’Επιθυμεί δ κύριος 
νά πάρη κάτι τί ;

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. (Ίστάμενος αίφνης). 
Ά'. ναί ... Δός μου ... οός μου μιά «Πα
λιγγενεσία»! ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. {Τοποθετεί χαμαί τόν 

έκεϊ έπάνω θά

Βερδελοπούλω). 
πήρε όλαις δ κ.

δίσκον, μεθ' ό έζάγων τοϋ θυλακίου του 
ίν φύλλον «Παλιγγενεσίας» καί θέτων 
αύτό έπί τοΰ δίσκου, τό προσφέρει πρός 
τόν Στίγκιζον). 'Ορίστε !

ΣΤΙΓΚΙΞΟΝ. ( Έζερχόμενος διά τοΰ 
βάθους άφοϋ λάβει τό φύλλον). Έτσι 
εμποδίζω τούλάχιστον την κυκλοφορίαν.

ΣνΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ΦΛΩΡΑ. ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ 

κχί ΜΑΚΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ί Ακολουθών αύτόν διά 
τοΰ βλέμματος). Χωρίς άλλο, δ γαμπρός 
μας δέν είναι καλά ! ... Μιά ξεσχίζει τήν 
«Παλιγγενεσία» καί μιά τήν ζητάει ! ... 
Φλώρα, άκούυ.βησέ τα νά ξεκουοασθοϋμε.

ΒΕΡΔΕΛΟΙΙΟΥΛΟΣ. / Εισερχόμενος 
δεζιόν εν καί κρατών άπό τοϋ βραχίονος 
τόν Μακρίδη ). Ουφ ! ’Ατυχία ! Μά δέν 
είδες τί σερί ποϋ τήν εΐχεν δ μπάγκος !...

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Έγώ' 'ς τό άλλο ταμ- 
πλό ε'πιασα μεοικαϊς φοραΐς ... Μά ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. / Παρουσιάζω ν τόν δί
σκον). Ένα δροσιστικό ;

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. Όχι. . . Μά 
ποϋ είναι ή «Παλιγγενεσία» ; (Έρευνα 
έπί τής τραπέζης).

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Νά !
είναι ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. /Τώ 
Μά δέν 'ξέρετε ... Τής
Στίγκιξον καί τής κουρέλιασε ...

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. Όλαις! ...
ΙΙΑΝΤΕΛΗΣ. Ναί ! Μά θέλετε καμ- 

μίαν άλλη ;
ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. Ναί. Δός μου 

μία ... /Τώ Μακρίδη). Βρέ άδελφέ ! ... 
/ Ομιλοΰσιν έμπιστευτικώς).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. / Ερευνών είς τά θυ
λάκιά του, καί ίδ'ια). Τοϋ είπα πώς ήτανε 
ή τελευταία ... Μά έχω άλλη μίαν ! 
{Λίθων τώ Βερδελοπούλω). 'Ορίστε !

ΦΛΩΡΑ. (Τώ Παντελή). Παντελή, τί 
νά λένε άρά γε ;...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Σούτ... (Τή κάμνει 
νόημα νά σιωπήση).

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. (Τώ Μακρίδη). 
Τί νά σοϋ 'πώ ... οτι σχίζει τήν «Παλιγ
γενεσίαν» όπου την βρή, δέν ύπάρχει αμφι
βολία, άφού μου τό λές ... Μά τήν αι
τίαν ... δέν τήν συμμερίζομαι, άν καί έχω 
μεοικά διδόμενα ...

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Τί ;
ΒΕΡΔΕΛΟΙΙΟ 1Ά0Σ. Δηλαδή... Νά. 

Είδες ένα κολλιέ πού φορεϊ ή άρραβωνια- 
στική του άπό χρυσους Πτολεμαίους ;

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Ναί. Καί μοϋ έκαμε 
έντύπωσι ... Μήπως ;

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. Ναί, τής τώχει 
δώσει ί ίδιος ..,

ΜΑΚΡΙΔΗΣ. Ά! ναί, καλά λές... 
καί τής είπε μάλιστα νά μή τό βάλη ά
πόψε ... Ω! χωρίς άλλο ... είναι άπό τά 
κλεμμένα τοϋ Χρυσοβελόνη 'στή Λόντρα. 
Φώς φανερόν !

ΒΕΡΔΕΛΟΠΟΫΛΟΣ. Βρέ άδελφέ ... 
Σάν άπίστευτον ! Τότε τόν κάνεις λωπο
δύτην. ( ’Ακολουθεί).


