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Καί τήν ίδιαν άντίθεσιν τήν Οωρούμε εις 
τό χαριτωμένο ποίημα “Δάφνη ζαί Μυρτώ». 
Είνε ζευγαρωμένα κι' αυτά τά δύο δέντρα 
“σάν πώχ’ ή λύπη τή χαρά». Ή μιά δλο 
λάμψι ζαί χάρι, ή άλλη σάν τό χλωμό φεγ
γάρι.

Κ:' όταν ή πρώτη έρωτικό τραγούδι ψιΟυριζη, 
Τραγούϊ* ή άλλη Ολ-.ββρό, παράξτνο αρχίζει, 
θλιμμένη πούλια τά μαλλιά τή: Δάφνη: άντικρΰζκ.. 

Μέ τή ϊροοούλα τή: αύγή: ή Μάρτιο τά χτίνίζει, 
Καί μέσα στή; τρανταφυλλιέ; σά ζίρνρο; διαίαίντι. 

Xi μνήμα πέφττι άγνωστο ή Δάφνη λυπημένη 
Κι’ ακούει τά παράπονο πού χύνει τό τρυγόνι, 
"Οιαν ατό λόγγο ή Μύρτοι μ' αηδόνια ξεφαντώνει. 

Κι όταν μίλα; γι' άγάπη τή; δάφνη;, τότε 

τά χέρια τη: σταυρώνει’ 
Κ' ή λυπημένη κεφαλή δυό τρει; φορέ; κινείται, 
'Ωσάν νά λέγη· «Έρωτα άπό νεκρή ζητείτε;» 

«Μά έγώ», λέγει ό ποιητή;, 
«Έγώ τή; δάφνη; άγαπώ τά π ο ν ε μέ ν α κ ά λ λ η 

Γιάτούτο κι’οταν ή Μι·ρτώ χαμογέλα μπροστά μου, 

Τή δάφνη πάλι ανήσυχη άναζητα ή ματιά μου.»

Καί χαρακτηριστικώτερα άκόμα μοΰ φαί
νονται αύτά τά εξής·
.... προτιμώ τήν νικτα τή; ήμερα;, 
Τό πίπτον φύλλον και ούχί ναοκισσου; μυρ .βόλου:, 

Άπο τά αστρον τή; αύγή; του; δύοντα; άστερα;. 
Και π ρ ο τ ·. μ ώ Ε ν α ν ε κ ρ ο ν άπό τού;

[ζ ώ ν τ α ; όλου ;

Ζωηρότατα όμως αύτήν τή λαχτάρα γιά 
τόν θάνατο, τό βαρεμό τής ζωής μάς δείχνει 
έκεϊνο τ’ ωραίο “’Ασμα,, που τόσον πιστά 
καθρεφτίζει τήν ψυχικήν του κούρασι ποϋ 
ήχολογά μέ τούς πονεμμένους του στίχους 
σάν τό βραουάτικο καμπάνισμα ΰστερ’ άπό 
τόν κόπο ζαί τόν πόλεμό τής ημέρας·

ΚλεισΟήτε, ματια μου, κλιισθήτε, 

Εΐ; τό σκοτάδι·
Χέρια, στό -ιήΟο:, σταυρωΟήτε.
Ξιζουρασβήτε·

Ήλθε τό βράδυ !

Χτοθήτε, πόδια κουροσμένα, 
Τά μνήμα έφάνη.

Ξαπλώσετε, σαβανωμένα. 
Δυστυχισμένα,

Ό δρόμο; φτάνει ....

"Υπνο, καρδιά’ καρδιά, κοιμήσου 
Στή: γή; τά στήθη· 

Χτή γή θά παυσουν οϊ παλμοί σου 
Κ’ οί γογγυσμοί σου.

Χόρτασε λήθη !

Ιδού ή κορφή στό πέταγμα τής φαντα

σίας του. Ποϋ νά χυθή αυτό τό ποτάμι μέ 
τό μελαγχολικό μουρμουρητό καί τό άργο- 
κύλισμα τών κυμάτων του παρά στήν απέ
ραντη θάλασσα τοϋ “μηδέν» ; 'Αλήθεια, 
πρέπει νά γείνη μιά περιπέτεια τοϋ δράμα
τος ή πρέπει νά χαθή στόν άβυσσο. Πρέπει 
ν’ άποχωρισθή τόν δρόμο ποϋ τόν τραβούσε 
εως τώρα ό Παράσχος μαζί μέ τόν Μπαΐρω- 
να. ή θά τόν άρπάξη τούτος μαζί του ά
σπλαχνος, αγύριστος, ακαταμάχητος.

Εύτυχώς αύτός ό χωρισμός εγεινε εγκαί
ρως. Ό Παράσχος εΰρήκε τό αντίδοτο γιά 
τήν αρρωστιάρικη του τάσι Ό Μπάΐρων δέν 
τό εΰρήκε. Διότι όσον δαιμονικό, γιγαντιαΐον 
καί μεγαλοφάνταστο κι' άν μά; φαίνεται τό 
πνεύμα τοΰ μεγάλου Άγγλου όσον κι' αν 
μάς παρασέρνει, μολαταύτα είνε αγιάτρευτος 
ό διχασμός μεταξύ τού ποιητή καί τοϋ αν
θρώπου, οπού χαλν^ τήν αρμονία τής προ
σωπικότητάς του, τήν μόνη πηγή τής αν
θρώπινης ευτυχίας. Όσον μεγαλείτερα είνε 
τα προτερήματα τάνθρώπου, τόσο ψηλοπετ^ 
καί ψηλοπιάνεται, κι' όσο ψηλοπετ^ τόσο 
κινδυνεύει νά πέση, καθώς μάς λέγει τάρχαϊο 
παραμύθι τού Ικάρου. Ό Μπάΐρων ήτανε 
τέτοιος Ίκαρος· ή φαντασία ήταν μεγαλεί- 
τερη παρά τήν καρδιά του- έκείνη δέν είχε 
άντιζύγιον τούτη, κ·.' αύτή ή δυσαρμονία τόν 
καταστρεψε. όπως έκατάστρεψε καί τόν Hei
ne. Ή καυτερή του φαντασία έκαψε τόν 
εαυτό του. Τού ελειψαν τά δύο μεγαλείτερα, 
στερεότερα στηρίγματα πού μόνον ή καρδιά 
μάς δίδει, ή άγάπη καί ή πίστι; εις τόν Θεό 
και στήν πατρίδα.

Καί ιδού ότι διακρίνει τόν Παράσχον άπό 
τόν Μπαΐρωνα. Μικρότερος βεβαίως ποιητής, 
ήτανε μεγαλήτερος καί συμπαθέστερος άνθρω
πος, διότι ή καρδιά ήταν ή κεφαλόδρυσι 
πού χύθηκαν άπ’ αύτή τά δύο ποτάμια τής 
θρησκείαν καί τής φιλοπατρία». Αύτή ή 
διπλή πίστι, ή γήινη καί ή ουράνια τόν έφύ- 
λαξ. άπό τήν απελπισία, τής όποιας τόσο 
συχνά έκινδύνευε νά γείνη θύμα.

Άς ίδοϋμε λοιπόν, πώς εκφράζονται αύτά 
τά δύο στοιχεία στήν ποίησι του καί πώς 
έτροποποίησαν τήν απαισιοδοξίαν του.

Τά πρώτα πατριωτικά του τραγούδια ξε
φύτρωσαν κι’ αύτά άπό τήν πικρή ρίζα τής 
λύπης, όπως τό εέδαμεν παραπάνω άπό τό 
“Πατρίς καί Ερως,, οπού έγέννησε ή φαρ
μακεμένη ώρα τοΰ χωρισμού άπό τό πατρικό 
χώμα Καί πρωτίτερα·μάλιστα, στή φυλακή 
τοϋ Μενδρεσέ, όπου τόν έφερε τό “ Εγερτή
ριον κατά τής πεσούσης δυναστεία;» εξύμνη
σε άπό τό παραθύρι τής φυλακής “τό Πλα
τάνι τοϋ Μενδρεσέ,, τού οποίου ή θωριά, όσο 
ξέρω, είνε ή πρώτη άφορμή τής πατριωτικής 
του ποιήσεως. Έκεϊ λέγει στό πλατάνι·

Q Πλάτανε, tiriot; φορέ; στο»; κλώνο»; so» άπο- 

[κάτω 
Τή; άρετή: τό φόρτμα ϊούρβη τό χιονάτο !

Host; φορέ; σάν άϊιλφέ; στή ρίζα so» τήν κρύα 
Έκάϋηααν ή αριτή κ' ή σκοτεινή κακία !

Καί παρόμοια μέ τό γνωστό δημοτικό 
τραγούδι “Ό ‘Ολυμπος κι’ ό Κίσσαδος» 
όπου τό κεφάλι τού σκοτωμένου κλέφτη μιλά 
μέ τόν άητό τού Όλυμπου, εξακολουθώ-

ΙΙάρε, ϊιντρί, τά νιάτα μα; κα1. τ'άνθη μαφατολίοο» 
Νά γείν" ή ρίζα sou βουνό, κα: σύννεφο ή κορφή 

[σοο- 
Πάρε, οεντρί, τά νιάτα μα; καί τήν παλληκαριά μα;. 

Καί βύζαξε τό αίμά μα;, καί ms τά οάκροά μα;, 
Νά γείνγ;; -.ρακο:, γίγαντα;, τόν κόίμο νά σκϊκάη;; ’ 

Φάγε, δεντρί, τά νιάτα μα;, φαγε τα, νά χορτάτη; >

'Εδώ αλήθεια ό πατριωτικός τόνος δέν 
φαίνεται τόσον άπό τό περιεχόμενο·/ παρ' άπ’ 
τήν μορφήν. Άλλά κι' αυτό είνε άςιοσπού- ΐΐ 
δαστο γιά τήν άνάπτυξίν του. 'Αποδεικνύει, 
ότι ό νεαρός ποιητής έμελέτησε τά κλέφτικα 
τραγούδια ότι δροσοποτίσθηκε μέ τό μυρω
μένο βουνήσιον αέρα, πού φυσφ μέσα τους, 
όχι όμως μέσ' τά ξεραμένα λ·ιδάθια τής 
άκαδημιακής ποιήσεως Τέτοια δημοτικά 
πρότυπα τ' άντικρύζομε καί σέ πολλά άλλα 
καί μάλιστα τά καλλίτερά του τραγούδια ; 
πρό. άκόμη “'Λητός καί σταυρός» “Τά δύο 
μνήματα» “Ροδιά καί κυπάρισσος» καί άλλα.

Θά ήτο πολλής αξίας γιά τήν ιστορία τής Ί 
νεοελληνικής φιλολογίας νά μελετήση κανείς 
τήν επιρροήν τής δημοτική: ποιήσεως πάνω 
εις τήν καλλιτεχνικήν ποίησιν (Kuucl'.po- 
csie), οχι μόνον γιά τόν Παράσχον, άλλά 
καί γιά τούς άλλους μεγάλους λυρικούς, γιά 
τόν Βαλαωρίτη αάλιστα. Πολλά έμαθε κι’ 
άπό τόν κατ’ έξοχήν τούτον “ποιητή τής 
Κλεφτουριάς» μέ τόν όποιον τόν έδεσε στενή 
φιλία. Γιά ν' άποδειχθή όμως φιλολογικώς 
ή ενέργεια τούτου πάνω στήν ποιητικήν ά- 
νάπτυξιν τοΰ Παράσχου, έπρεπε νά εχωμεν 
πρόχειρα καί τήν αλληλογραφίαν τους (')- 
διότι βεβαίως θα άλλαξαν γράμματα μεταξύ ■ 
τους οί δύο μεγάλοι λυρικοί. Οί δύο τους 
ήταν εμπνευσμένοι άπό τό πνεύμα τών κλέ- ' 
φτικων τραγουδιών. Καί μόλον τούτο ή δια
φορά τους είνε μεγάλη. Σύμφωνα μέ τήν 
χρονικήν του; άπόστάσιν δέν έκύταξαν τόν 
δοξασμένον εκείνον κόσμο μέ τό ϊόιο μάτι. 
'() Βαλαωρίτη; έβλεπε άκόμη καί έθρεφε 
στήν φαντασία του τήν κλέφτικη ζωή. Ό 
άέρας της ήταν άκόμη ό δικός του. ΓΓ αύτό 
καί ή ποίησές του ψηλοπετά στά κορφοβού
νια σάν σταυραητός ποϋ έφαγε όλα τά νειάτα 1 
καί τήν άντρειά τού κλέφτη. Εχει κάτι άν- 
δρίκιο δραστήριο παλλικαρίστικο ή ποίη- Β 
σις τοϋ Βαλαωρίτη

Ό Παράσχος άπ' εναντίας οέν έβλεπε 
πλέον τή μεγάλην έποχή μέ τά μάτια τοΰ

I). Δίν μ»6 φαίνεται άτοπο νά σηα<ιώΰα> «ϊώ 
δτ: ή ελλϊΐψι; άτό ixooss:; τή; αλληλογραφία; 
μεγάλων ποιητών καί επιστημόνων τή; Έλλάδο; 
όυακολτϋι: πολύ τήν βαθϊίάν τποοδήν τή; πνε»- 1
ματική; των έξελιξεω;. Όσο ξίρω έγώ, μονον 
τού Κοραή τάγράμματα εινε προσιτά τό κοι
νόν- θά ήτο δυνατόν si; τόν κ. θερίΐσνόν νά γράψη 
τήν βιογραφίαν το» χωρ:;αύτά; πέρνα: ϊξεδόθηααν 
άγνωστα άκόμη γράμματα τού Μπάΐρων», και πό
σον φώ; τρριξαν ει; τά σκοτεινά άκόμη μέρη τή; ι«
ζωή; το». Δέν Οά ήτο εθνικόν καθήκον νά γείνη τά 

ίδιον μέ τήν (ββόαιω; ύπάρχονοανί έπιοτολογρ α- 
φιαν τώ Σολωμού, τού Βαλαωρίτη. τού Παράϊχτ·»; 
Διά τον πρώτον ή Εκατοστή επέτειο: το» παρέχε1 
λαμπρόν ευκαιρίαν διά τέτοιαν « Εκατόμβην», διά 
τόν τελίοταιον θά ήτο μεγάλη; όφελεια; διά τόν 
βιογράφον το» "Ιοω; θ' άποφαοίση ή χήρα ή ό 
»:ό; τού μακαρίτου ποιητή νά γείνη τό εργον. Μα
κάρι νά γείνη !

συγχρόνου παρά μέ τά μάτια τού έπιγόνου, 
μόνον άπό τά διηγήματα τών γέρων αγωνι
στών τήν έγνώριζε· τή λαχταρούσε σάμπως 
λαχταρά κανείς τόν πεθζμμένο του πάππο 
ποϋ τόν έχει μόνον ακουστό ; τήν άγαποϋσε 
καθώς αγαπούμε τά περασμένα πού δέν τά 
είδαμε' καί γιά τούτο τά 'μεγαλώνομε κ’ 
έξιδανικεύομε. Λυπούμαστε γιά τό παρελθόν 
τό δοξασμένο τών προγόνων, κι' ή λύπη 
αύτή φέρνει παθητικότητα, αισθηματικότητα, 
αεργίαν· ΓΓ αύτό καί ή ποίησις τοϋ Παρά
σχου έχει κάτι τι αισθηματικό, παθητικό, 
θηλυκό. Δέν πετφ σάν τόν άητό, παρά χαμο- 
φτερουγίζει στό σκοτάδι, σαν τή φωτοφοβού · 
μενη νυχτερίδα.

[Έπεται συνέχεια.]

Η ΜΙΚΡΑ ΔΘΙΓΓΑΝΙΣ

Μετά τόν γάμον των άνεχώρησαν μακράν 
τών Παρισίων επί τινας ημέρας πρός άνεό- 
ρεσιν μονήρους σταθμού, ένθα έβυθίσθησαν 
είς τήν παντελή έκείνην λήθην τών κοσμικών 
υποχρεώσεων, έν τή όποια είναι δυνατόν νά 
δοκιμάση τις τάς μεθυστικός τοϋ έρωτος α
πολαύσεις.

Άλλ. έδέησε τάχιστα νά έπανέλθωσιν οί 
Παρίσιοι άνίμενον αυτούς, τό θέατρον, ή 
δόξα. ΊΙ Μιχαίλη δσημέραι έτελειοποιειτο, 
ή φωοή αυτής προσέκτα νέαν εύρυτέραν έκ- 
τ»σιν, ή τέχνη τή ένέπνεε μειζον τό πάθος 
και ή έξοχος καλλονή της έφαίνετο άποκτή- 
σασα νέα θέλγητρα ύπό τήν σκιάν τής έρω 
τικής ευδαιμονίας.

Ό Ρογέρος ακμαίος ήδη έν όλη αύτού τή 
πνευματική ακμή, μεθυσθείς έκ τών τελευ
ταίων θριάμβων, εύδαίμων διότι συνέζη μετά 
τής ένσαρκώσεως τοϋ ιδανικού αύτού, βυθι
σμένος είς τόν πυρετόν τής εργασίας καί 
τής έμπνεύσεως, έγραφεν ήδη νέον έργον, 
τήν «Ήραν», καί ήδη έπεχείρει νά μετα- 
δώση είς τήν Μιχαίλην τάς πρώτας αύτού 
εντυπώσεις. ________

πάθος, ήτο μέν αγαθός ώς πάντοτε καί ένίοτε 
ίσως περιπαθής όσάκίς αυτή έπαυε τό άσμά 
της, τήν ένηγκαλίζετο μέν βεβαίως όπως 
κατά τήν πρώτην τοϋ έρωτός του ορμήν, άλλ' 
ήσθάνετο επίσης ότι τά θερμά έκεΐνα φιλή
ματα προήρχοντο άπό τόν άκράτητον ενθου
σιασμόν τής τέχνης, καί όχι άπό τούς παλ
μούς λατρευτού συζύγου. Αύτή έπόθει καί 
ώνειρεύετο νέον είδος φιλήματος, ήθελεν σ. 
πλώς άνθρωπίνην τρυφερότητα, άσχετον μέ 
πάντα ενθουσιασμόν, άπορρέοντα έκ καλλι
τεχνικής σκέψεως. ήθελε καί έπεδίωκε τήν 
αφελή γλώσσαν τής καρδίας.

Τί ήτο αληθώς αΰτη απέναντι του συζύ - 
γου της;

Μία 'Ιουδίθ, μία Ήρα μία οίαδήποτε ή- 
ρωις άνταξία τής φανταστικής φρενοτροπίας 
τοϋ συζύγου της, ή προσωποποίησις καλλι
τεχνικής τίνος Ιδεολογίας καί τίποτε περισ
σότερον Είς τί έχρησίμευσαν τά εικοσιν αυ
τής έτη καί τό μοναδικόν της κάλλος ; Τοι- 
αδτα σκεπτομένη ήσθάνετο ζηλοτυπίαν πρός 
τό τάλαντον αυτής, καί έμίσει αύτό. διότι 
έπείθετο ότι ό Ρογέρος δέν ήγάπα τήν Μι
χαίλην άλλά τήν καλλιτέχνιν. ΊΙ ύποψία 
αΰτη έδηλητηρίαζεν ήρεμα καί άνεπαισθήτως 
τήν εύδαιμονίαν της. Αί έπβυφημίαι τού κοι
νού καί τά άνθη τής επιτυχίας άπέβαινον δΓ 
αύτήν αντικείμενα πικρίας καί μίσους.

Άλλ’ ό Ρογέρος δέν έβλεπε τίποτε· έν τή 
ατομική έκείνη απομονώσει ήν γεννά ή συνε 
χής καλλιέργεια τών υπαγορεύσεων τής τέ
χνης ούδέν υπώπτευε καί έξηκολούθει νά δι- 
δάσκη τήν Μιχαίλην.

Αΰτη, υπήκοος, γλυκεία πάντοτε, τρυφε
ρά καί πρόθυμος, έθετεν είς τήν διάθεσιν τοϋ 
προσφιλούς συζύγου τά έξοχα μουσικά της 
πλεονεκτήματα, καί παρασκεύαζε νέους 
θριάμβους και νέας έπί τού έδαφους τής τέ
χνης κατακτήσεις. Άλλ’ οί θρίαμβο' τοϋ 
μέ)Αοντος καί αί ασφαλείς επιδοκιμασία·, τής 
εύνοιας τοϋ κοινού, δέν ειχον μεγίστην αξίαν 
εις τήν έρωτόληπτον τής Τσιγγάνας καρδΐαν. 
Αΰτη άνεπώλει μετά ψυχική; οδύνης τάς ευ
αρίθμους ημέρας τής άπομονώσεως. τό φίλ- 
τατον ταξείδιον τού μέλιτος, πήν βραχεία·; 
έκείνην χρονικήν περίοδον, καθ ήν ειχον 
ζήσει άποκλειστικώς διά τον έαυτόν τω·’, έν 
τώ άπολύτω έγω'ίσμώ τών έρωτικών απολαύ
σεων Ή μικρά Τσιγγάνα έμίσει τήν δόξαν, 
ήθελε τόν Ρογέρον της καί μόνον αύτόν έπε- 
θύμει, άλλά τόν ήθελε άφοσιωμένον εις αΰ 
τήν, ζώντα δΓ αύτήν καί οχι άφηρημένον καί 
άγόμενον είς άγνώστους σφαίρας ύπό συνε
χών εμπνεύσεων καί άδιαϋ.εϊπτων φροντίδων!

Καί όμως ό Ρογέρος δέν ανέπτυσσε τό 
αύτό ώς καί κατά τό πρόσφατον παρελθόν

I 11
Έπί τινα άκόμη χρόνον έκείνη ύπήκου- 

σεν, άλλά μίαν ημέραν καθ’ ήν ώς συνήθως 
τήν προσεκάλεσεν είς τό κύμβαλον έπανε- 
στάτησεν απρο σδοκήτως.

‘Οχι, είπε μετ’ άποφασιστικότητος, δέν 
θά τραγουδήσω σήμερον !

Καί προσέθηκε·
Σκοπεύω άλλως, νά ζητήσω άδειαν άπό 

τήν διεύθυνσιν τού θεάτρου, έχω άνάγκην νά 
άναπαυθώ.

Ό Ρογέρος ήτένισε πρός αύτήν έκθαμβος 
καί ολίγον συνωφρυώθη· έδείκνυε προφανή 
συμπτώματα δυσαρέσκειας, δέν άπήντήσεν 
όμως καί έπί τινας μάλιστα ημέρας ούτε λό
γος έγίνετο περί μουσικής. Παρήλθεν έβδο
μα; οΰτω. άλλ' ό σύζυγος ήτο νευρικός, τε- 
ταραγμένος. διετέλει ύπό τό κράτος τών καλ
λιτεχνικών του εκστάσεων.

Είς τό εθνικόν μελόδραμα, αί παραστάσεις 
ειχον διακοπή διότι ή Μιχαίλη δεν ήθελε 
οΰτε νά ϊδη τό όνομά της είς τά προγράμ
ματα δεν ήννόει ν’ άκούση τά εύγε τοϋ κοι
νού, άπέφευγε τόν ελκυστικόν έκεϊνον θόρυ
βον όστις έν τώ προσφάτω παρελθόντι άπε- 
τέλει τήν εύδαιμονίαν της.

Άναγινώσκουσα είς τά άδυτα τής συζυ
γικής καρδίας ή Μιχαίλη έπείθετο μετά πό
νου ότι ό Ρογέρος τήν άπώθει ώ; γυναίκα 
καί μάτην έπειράτο νά τόν νικήση έκ νέου 
διά τών έρωτικών της θωπειών, διά τής εν
τέχνου τρυφερότητος έρώτης συζύγου.

'Εσπέραν τινά ό Ρογέρος δέν άντέσχε καί 
άποτόμως

Τέλος πάντων, είπε, Μιχαίλη, πιστεύω 
ότι άνέλαβε; πλέον.Πρέπει νά ξαναρχίσωμεν, 
τό θέατρον μάς αναμένει. Καιρός νά σκε- 
φθώμεν καί τήν έργασίαν.

Ώς τελευταίαν απόπειραν ή μικρά 
Τσιγγάνα τόν ένηγκαλίσθη καί.

Όχι. τοϋ άπήντησε, Ρογέρε, όχι άκόμη.
— Διατί περισπάσαι πάντοτε άπό αύτάς τάς 
σκέψεις ; — Έγώ. ίχω άνάγκην νά μέ 
άγαπφς. — Άς λησμονήσωμεν τόν κόσμον.
— Έλα άγάπη μου.

’Εκείνος ύψωσε τούς ιϋμους καί μακρά 
ώθήσας τάς περιπτύξεις τής άγαπώσης συ 
ζύγου. ··

Σύ έτρελλάθης, τής είπεν- έσηκώθη και 
άνεχώρησε.

Πρέπει νά έξέλθω, καλήν νύκτα.

IV·
Τόν ήκουσεν άναχωροϋντα.
Ταπεινή, λυπημένη, έπλησίασε πρός τό 

παράθυρον, τό ήχοιξε διά τόν ΐδη καί τόν είδε 
δρομαίως φεύγοντα μέ τό άτακτον έκεϊνο 
βήμα, τό όποιον προδίδει ψυχικήν διατά- 
ραξιν.

Ήτο χειμών, είς τόν δρόμον έπιπτε χιών, 
άλλ' ή Μιχαίλη δέν ήσθάνετο τό ψύχος.

Ουδέποτε πρότερον είχε καταληφθή ύπό 
παραπλήσιας άποθαρρύνσεως, ύπό τοιούτου 
καμάτου, υπό τοσαύτης απελπισίας.

Δέν είχε πλέον ένδοιασμούς. περιττόν νά 
πλανάτα·.· ό Ρογέρος δέν τήν ήγάπα.

Είς τό θέατρον μόνον τό γόητρον τής ευ
φυΐας της τόν προσείλκυεν, ή δόξα της. Ή
το μόνον ύπερήφανος, διότι είχε σύζυγον 
μουσικόν Τοϋτο μόνον ήγάπα- τήν έρμη- 
νεύουσαν τά έργα του, τήν άοιδόν ήτις τώ 
ίξησφαλιζε τήν επιτυχίαν, τήν επιτυχίαν 
έκείνην, ήτι; έθώπε»ε τήν άνθρωπίνην μα- 
ταιοδοξίαν του καί άνευ τής όποιας δέν ήδύ- 
νατο νά ζήση

’ Εκτός τοϋ θεάτρου εκείνη δέν είχε καμ- 
μίαν αξίαν, δέν ήτο πλέον τίποτε, άπολύτως 
τίποτε.

Κατελήφθη ύπό ρίγους καί έδοκίμασεν, 
άγομένη ύπό τίνος φυσικού ένστικτου, νά 
κλείση τό παράθυρον, άλλά μετέβαλεν αίφ- 
νιδίως γνώμην.

Διατί έπί τέλους είπε καθ’ έαυτήν.
Καί έάν ήσθένει, τί άρά γε θά συνέ- 

βαινεν ;
Έάν ήσθένει τούλάχισταν δέν Οά έτρα- 

γουδουσε πλέον.
Καί μέ όλον τό δριμύ ψύχος, τό όποιον 

τής έπάγωνε τούς ώμους εις τό πείσμα δρι- 
μυτάτου πόνου ξεσχίζοντος τό στήθός της, 
έμεινεν έκεϊ ακίνητος, είς τήν αύτήν Οέσιν 
έπί πολύ άκόμη.

V
Τρεις ημέρας αργότερα ή μικρά Τσιγγά

να ήτο νεκρά. Οϊ ιατροί ώνόμασαν τήν βρα- 
χβϊαν αύτής ασθένειαν όξεΐαυ περιπΐ'ϊΐ»«ο- 
νίαν, h δέ σύζυγος ήπόρει, μή δυνάμει ος νά 
έννοήση αύτός καί νά έξηγήση είς τούς ια
τρούς τήν προέλευσιν τής θανατηφόρου καί 
'απροσδόκητου νόσου.

(Έχ τού γαλλικού;— 306 —
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Ο ΜΕΓΑΣ ΔΟΤΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΩΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Ό Μέγας Δούξ Κωνσταντίνος, αδελφός τής ήμετερας Βασιλίσ- 
σης, εΐνε έχ τών μάλλον έκτιμωμένων ποιητών τής Ρωσσίας. Έγ- 
γονός τοΰ Τσάρου Νικολάου, ό Μέγας Δούξ Κωνσταντίνος Κων- 
σταντίνοβιτς εγεννήθη πρό τριάκοντα εννέα έτών έν τφ άνακτόρφ 
ΓΙαύλοβσκη. Πατέρα εσχε πολυγνώστην καί λόγιον, μητέρα δέ 
έχ τών μάλλον αξιολάτρευτων τοΰ αύτοκρατορικού οίκου τής Ρωσ
σίας. Παιδιόθεν περιεστοιχήθη ύπο παντός συντελοϋντος πρός έξαρ- 
σιν τής ψυχής. Τό θέρος είχε τά μυστηριώδη φυλλώματα τοϋ άλ
σους, τοΰ πλουσίου είς ναούς καί αγάλματα, τόν χειμώνα τάς μά- 
κράς στοάς τών Μαρμάρινων ανακτόρων, βριθούσας αριστοτεχνικών 
θησαυρών. Ή μήτηρ του άνέλαόε μόνη της τήν φρθντίδα τής αγω
γής του. ΊΙθέλησε νά τόν καταστήση ισχυρόν άμα καί αβρόν, 
στρατιώτην καί ποιητήν. Κατά τήν διάρκειαν τών μακρών νυκτών 
του τώάνεγίνωσκε ποιήματα τοϋ Ποϋσκιν καί τοϋ Αέρμαντωφ καί 
ήντλει έξ αύτών τό νόημα καί τό λανθάνον κάλλος τών ποιημάτων 
εκείνων Ένέπλησε χαρίτων τόν υιόν της καί τόν κατέστησε αλη
θές /ΙασιλύπουΛο τού παραμυθιού.

Ί'ψηλοϋ μάλλον αναστήματος, συναρμόζει προς τήν ίσχύν τών 
μυώνων, τήν προσιδιάζουσαν είς τούς Ρωμανώφ έξαισίαν κομψό
τητα' τό πνεϋμά του άποστρεφόμενον τά χυδαία, φέρεται πρός 
πάν ο,τι εύγενές καί ώραίον· ευφάνταστος ώς οϊ ήρωες τοϋ Μυσσέ 
καί οί Βασιλείς τής Βαυαρίας, έπροικίσθη καί διά μαθήσεως θετι
κής καί βαθείας. "Οτε κατέλαβε τήν θέσιν τοϋ προέδρου τής ’Α
καδημίας τών Καλών Τεχνών τής Πετρουπόλεως, έξεφώνησε λό
γον έν τφ όποίψ είς έπανθοϋν ύφος καί είς φράσεις έξόχως ποιη 
τικάς ένέδυσε βαθύτατα καί λίαν πρωτότυπα προνοήματα.

‘Ο έρως άπεκάλυψεν αίφνιδίως τήν ποιητικήν του έμπνευσιν. 
Έδημοσιεύθησαν τότε ποιήματά του. άτινα έπέσυρον τήν γενικήν 
προσοχήν, χωρίς νά γνωσθή έ'τι τό όνομά του. Ώ; πρίγκηψ, ό νεα
ρός ήγεμονίδης ήδύνατο νά άναφωνήση : ‘'Θέλω νά δοξασθώ διά 
ν’ άντηχή τό όνομά μου καθ' έκάστην είς τάς άκοάς σου' διά νά 
εύρίσκεσαι περιτριγυρισμένη άπό έμέ- διά νά αντιλαλούν έμέ δλα 
τριγύρω σου- διά νά άκούης έν τή σιωπή τήν πιστήν φωνήν μου 
καί νά ενθυμείσαι τάς τελευταίας μου ικεσίας, μέσα είς τόν κήπον, 
τήν σκιεράν νύκτα κατά τήν ώραν τοΰ αποχωρισμού.,, Κατόπιν έδη- 
μοσϊευσ-ν ολόκληρον τόμον, κυκλοφορήσαντα μεταξύ τών γνωρίμων 
τοϋ ηγεμονόπαιδος. Έν τώ τόμφ τούτφ εόρίσκονται ποιήματα, έν 
οΐς περιγράφονται αί ώραϊαι νύκτες τών βορείων κλιμάτων, όπου ή 
αυγή συγχέεται μέ τό εσπερινόν λυκόφως, ή προχέεται ή μελαγ
χολία επί τώ χωρισμφ, ή αίρεται είς ΰψηλάς στροφάς ψάλλων τόν 
θάνατον τοϋ αγίου Σεβαστιανού, ή μετεωρίζεται είς ύψηλάς φιλοσο
φικός συλλήψεις, γράφων τόν Μαμφρέδον. Ούτως ό^ποιητής κατέ- 
λαβεν άμέσως έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών ποιητών τής πατρίδος 
αυτού καί προίσταται είς πάσαν πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν 
κίνησιν έν Ι’ωσσσία.

Έκ τών ποιημάτων του δημοσιεύομεν έν τών μάλλον τρυ

φερών ούτινος όμως ή μετάφρασις εξαλείφει τοϋ πρωτοτυπεί* 
τό γόητρον :

benstze: =a: α_

Θυμάσαι; νύχτα ήτανε- ή γόνδολα έκυλοϋσε 
Κ' έμπρός άπο μαρμάρινα παλάτια έπερνοϋσε.

Τό φεγγαράκι βλέπαμε μαζύ τό άργυρό, 
χαι τών κουπιών άκούγαμε τόν χτύπο στό νερό. 
Θυμάσαι, πώς ή Βενετία σ’ αύτη τή σιγαλιά 

Κοιμότανε στήδ θάλασσα,· γλυκά τή» αγκαλιά ;

•Ατού καναλιού τά γαλανά τά ήσυχα νερά 

Τ' αστέρια καθρεφτίζονταν μ απόκρυφη χαρά. 
Κ έμεΐδ έπλέαμ' αγκαλιά, με μαγεμμένα μάτια 

Μπροστά άπ’ τά περήφανα τών .άόγηδώυ παλάτια, 
Κ' ένώ κρυφά, χαρούμενη ή γονδολα έπέτα, 

Σάν όνειρο μαγευτικό φαίνονταν ή Ιίιατσέτα !

Όλα φαίνονταν όνειρό γεμάτο άπο χαρά ! 
Τής ασημένιας θάλασσας γυάλιζαν τά νερά.

Μά έκεϊ πού γαλαζόφερναν, os μιά γωνιά κρυμμένη 
Γλυκά, γλυκά έστέναζε κιθάρα λτ·πημένη.
“Αχ ! όλα ήσαν ήσυχα· τ αγέρι δ'εν φυσούσε 

Κι ό γονδολιέρος μακρυά, μονάχα τραγουδούσε.

-w-
*

Το κύμα έτραγούδαγε γλυκά τό γαλανό,

Και τ' άστρο ποΰ τρεμό ί'·υνε ψηλά στόν ουρανό, 

Τήν εύτυχία, τήν χαρά, τά βάσανα, τόν πόνο, 
Τον έρωτα ποϋ μυστικά τά στήθια ματ θερμαίνει 
Καί -.ήν γλυκειά τήν άνοιξι ποϋ λουλουδοσπαρμένη 
Καί πού γεμάτη εύωδιαις έρχεται μόνο.

-50-

Ό γονδολιέρος μακρυά έστέναζε πικρά.
Και τό τραγούδι σ' όνειρα μάς πήρε τρυφερά, 
Εις τήν ψυχής μαδ τής φτωχήδ έ χώθηκε τά βάθη. 
Και νέα άναψε φωτιά στοϋ πόνου μας τά πάθη. 
Θυμάσαι; νύχτα ήτανε’ ή γόνδολα έκυλοϋσε 
Κ η Βενετία σάν όνειρο μαγευτικό περνούσε.

θεοδ. βελλιανιτης
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ΑΙΓΓΠΤΙΑΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τώ χ. I. Μιγαηλίδιρ

'Αγαπητέ μο·> Γιάννη !

‘Ο πρώτος άνθρωπος, τόν όποιον είδα πατών 
έπί τής Αίγοπτιαχή γής, ήαο βύ—πολύτιμος τών 
'Αθηνών χαί παλαιά φιλία — χαι τις τήν εύγτνή 
sou προθυμίαν οφείλω τήν ίχανοποίηαιν τής δηι»- 

[ οΐογραφιχής μου περιέργειας χαί δοα περί τής φι · 
λοξενοο χώρας Εμαθα.

Θά παραςενευθή λοιπόν χάνεις άν εις σέ αφιερώ
σω ό,τι διχαιωματικώς σοϋ άνήχει;

Σό; 
Γ. Β. Τ.

ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ

Όταν ή βάρκα η όποια έφερε τούς οί- 
ί κείους μου έχάθη όπίσω 
& σκάφη τά άραγμένα κατά 
I προκυμαίαν. |’- β

άπό τά πυκνά 
σειράν είς τήν 

μία βαρεία μελαγχολία έπεκά- 
I θησεν έπί τής ψυχής μου. Ό Πειραιεύς, ή 
; θορυβώδης καί εργατική αύτή πόλις, προσε- 
Γ λάμβανε δι’ έμέ τήν στιγμήν εκείνην μίαν 

έκφρασιν άρρητου γλυκύτητος καί αί Άθή- 
1 ναι αί όποίαι έν άπόπτφ διεκρίνοντο είς τά 
I βάθη τοϋ όρίζοντος λευκοί ύπό τόν βαθυκύα

νου όγκον τού Υμηττού μού έφαίνοντο ώς 
νά μέ άπεχαιρέτων μέ λύπην.να με απεχαιρετων με Λύπην.

Προσεπάθησα νά διευθύνω άλλοϋ τάς σκέ
ψεις μου καί άπεφάσισα νά εξετάσω τό πλοίον 
το όποιον έπί δύο ημερονύκτια θά μ' έφερεν 
έπί τής ύγράς έκτάσεως. Τό σκάφος κομψώ - 
τατον, χαριτωμένον, έλαφρότατον νομίζεις 
έπί τής επιφάνειας τής θαλάσσης κέλυφος, 
άνέμενε μέ κάποιαν ανυπομονησίαν νά ξεκι- 

I νήση. Οί αξιωματικοί του καί οί υπάλληλοι 
Ϊμέ τά φέσια των τά Τουρκικά καί τήν Κων- 

σταντινουπολίτικην Σταμπο υλίναν, 
γ άσχολοι τήν ώραν έκείνην διήρχοντο ώς άi

■I

Β
ί·7 fc-Λ. Y&U.A VIU· ·.

σταντινουπολίτικην Σταμπρυλίναν, πολύ- 
ιρ άσχολοι τήν ώραν έκείνην διήρχοντο ώς ά- 

στραπή έμπροσθεν μου. Είς τό κατάστρωμα 
j Πέρσαι προσκυνηταί έστι&αγμένοι κατά σο

φούς, συνεζήτουν χαμηλοφώνως μεταξύ των 
- είς γλώσσαν ή όποια δέν είχε τίποτε τό κα

ταληπτόν δι’ έμέ. Καί τό συναίσθημα αύτό 
τής μονώσεως έν μέσφ όλου έκείνου τοϋ κό- 

Ισμου έπέτεινε τήν μελαγχολίαν μου και τό 
νέφος τό όποιον περιέβαλε τήν ψυχήν μου ώς 
νά κατέστη πυκνιότερον.

*

Έν τούτοις ό “Πρίγκηψ Άμπάς,, έξεκί- 
νησε καί μετ ολίγον γοργός άφινεν ίίπισθέν 

I του τάς εύγράμμους τής ‘Αττικής άκτάς. 
Ήδη τά μάτια μου σχεδόν δακρυσμένα άπε- 
■χαιρέτων τό Φάληρον καί μετ’ αύτό τήν 
όξείαν προέκτασιν τοϋ Τμηττοϋ πρός τήν 
θάλασσαν καί μετ' ολίγον άκόμη σιγά σιγά 
είς τό σκότος τής έπερχομένης νυκτός έχά 
νοντο όπίσω μου ή γαλανή Αίγινα καί βαθύ- 

-τερον τό εν μετά τό άλλο τά άλλα τοϋ Σα- 
ρωνικοϋ νησιά.

*

Συγχρόνως ό κώδων τού άτμοπλοίου κα- 
λοϋντος είς τό δεΐπνον μοί ύπενθύμισεν ότι 
δλα εκείνα τά αισθήματα τά μελαγχολικά 
δέν είχον καμμίαν σχέσιν μέ τόν στόμαχον 
κ' έσπευσα κάτω είς τό υπόστρωμα όπου ή 
αίθουσα τοϋ φαγητού. Εύτυχώς εκεί ή σκη
νογραφία τελείως μετεδλήθη.

Εις τήν κομψήν καταφώτιστον αίθουσαν, 
είς τό βάθος τής όποιας καί κλειδοκύμδαλον 
ύπήρχεν άναμένον νά μάς κατακυλήση τά 
ώτα, μακρά τράπεζα είχε στρωθή καί παρ’ 
αύτήν είχον καταλάόη τάς θέσεις των οί 
πυκνοί τοϋ πλοίου έπιβάται, άνήκοντες όλοι 
είς διαφόρους τού Ισραήλ φυλάς, όμιλούντες 
δλας τάς ζων-ανάς καί τάς νεκράς ό ιατρός 
κάπου κάπου μά; έσερβίριζε καί ολίγα λατι
νικά — γλώσσας, άποτελούντες έν άπό τά 
περιεργώτερα καί διασκεδαστικώτερα μω
σαϊκά. Δεξιά μου καί αριστερά μου οί αξιω
ματικοί τού πλοίου πρός εύχάριστον έκπληξίν 
μου συνεζήτουν Ελληνικά, τό τελευταίου 
αποτέλεσμα τής δημοτικής εκλογής τών Α
θηνών καί δταν καί έγώ έλαβα τό μέρος μου 
είς τήν συνομιλίαν αυτήν ομολογώ οτι κατε 
πλάγην καί ό ίδιος διά τήν ορεξιν μ.έ τήν 
όποιαν προσεπάθουν νά έξηγήσω τί έπαθαν 
είς τόν "Αγιον Φίλιππον καί έφεραν πρώτον 
τόν άντιπολιτευόμενον υποψήφιον καί διατί 
είς τοϋ Μακρυγ-άννη ό έπιτυχών δέν έπήρε 
πολλάς λεύκάς ψήφους.

Απέναντι μου Αύστριακός συνταγματάρ
χης πελωρίων διαστάσεων έφλερτάριζε μέ 
τήν πλαγινήν του Άγγλίδα ξανθήν μις, 
άπροσδιορίστου ηλικίας, πάντως όμως ικα
νής νά τήν προφύλαξη άπό κάθε άλλον όλι- 
γώτερο^ τοϋ συνταγματάρχου εύκολον Ό 
Αύστριακός άπό καιρού είς καιρόν μεταβίβα
ζε/ έλληνικώτατα τεμάχιον έκ τοϋ πιάτου 
του είς τό πιάτον τής μις, ή όποια τό κατε- 
βρόχθιζεν ένώ συγχρόνως τρυφερά βλέμματα 
εύγνωμοσύνης σεμνώς διηυθύνοντο πρός τόν 
φιλόφρονα ιππότην.

"Όταν τό γεύμα έτελείωσε καί οί πλειότε- 
ροι τών επιβατών άνήλθον είς τό κατά
στρωμα, ό Αύστριακός συνταγματάρχης ώδή- 
γησε τήν Άγγλίδα είς τό κλειδοκύμβαλου 
έκ τοϋ όποιου μετά τινας στιγμάς γλυκείς οί 
πρώτοι τής εισαγωγής ήχοι άνεμιγυύουτο μέ 
τής θαλάσσης έξω τόν έλαφρόν μυκηθμόν 
καί τό> μονότονον τής μηχανής τοϋ άτμο
πλοίου κρότον.

ΊΙ Άγγλίς έφάνη πρός στ-.γμήν έρευνώσα 
είς τόν νούν της· ήθελε νά τραγουδήση κάτι 
τό όποιον νά ήτο κάπως δι’ δλον τόν κόσμον 
καί ’ίσως διά νά εύχαριστίση τόν συνταγμα
τάρχην, ό όποιο; δέν ήννόει ’Αγγλικά, 
ηρχισε :

Vouloouz pieu ne ploous tormir
Εις τήν κλίμακα τήν όποιαν έρρίφθην διά 

ν' άνέλθω είς τό κατάστρωμα καί νά σωθώ 
άπό τήν μουσικήν έκείνην απελπισίαν συνην- 
τήθην μετά διακεκριμένης έλληνίδος δεσποί- 
νης ήτις διά τόν αύτόν λόγον έτρέπετο 
εί; φυγήν άπό τήν αίθουσαν. Μία διαμαρτυ
ρία έν όνόματι τής τέχνης μοϋ έξέφυγεν ύψη 
λοφώνως καί αύτό ήρκεσε νά μοί παράσχη 
τήν εύχαρίστησιν νά άρχίσω εύάρεστον συνο · 
μιλιάν μέ τήν διακεκριμένην έκείνην κυρίνα
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έν τή εύκελίφ, ήτις μόνον είς τοιαύτας πε
ριστάσεις έπιτρέπεται.

« * *
Τό πρωί δταν είς τό κατάστρωμα συνην- 

τήθην μέ τήν μις, έφαίνετο αΰτη άναγινώ- 
σκουσα μετά προσοχής τεμάχιον χάρτου τά 
όποιον άπό καιρού είς κατρον έκρυπτεν έπι- 
μελώς. Έν τεύτοις είς μίαν άπό τάς πολλάς 
φοράς ό άνεμος ταχύς ήρπασε τό χαρτί κατ 
τό έφερεν είς τούς πόδας μου. Τό έπήρα καί 
έσπευσα νά τό προσφέρω όλιγον άδεξίως βίς 
τήν κάτοχόν του, ή όποια κατακόκκινος καί 
άνησύχως μοϋ έψιθύρισε :

— Προσέξετε μή σάς ίδή ή μαμά.
— Άλλά διατί δεσποινίς ;
— Νά μάθη πώς διαβάζω τέτοιο βτ- 

βλίον ' .
Έρριψα ταχύ βλέμμα είς τάς δύο σελί

δας τοΰ βιβλίου έκείνου. Ήτο δ “Έρως 
τοϋ Τόστη,,, εν άπό τά τρυφερώτερα καί ά- 
θωώτερα έργα τοΰ Δ' Άννούντζιο.

Όταν μετ’ όλιγον συνήντησα τήν Έλλη- 
νίδα συμπλωτήρά μου, έσπευσα θριαμβευτι
κούς νά τής διηγηθώ τήν άνακάλυψίν μου. 
Ά 'Εξάπαντος άξιομακάριστον είναι τό 
έθνος, τού όποιου πανάρχαια γεροντοκόριτσα 
έντρέπονται καί τόν δ' Άννούντζιο νά δια
βάσουν. ΊΙ εύγενής κυρία έδέχθή τόν ένθου- 
σιασμόν μου αύτόν μέ μειδίαμα, τό όποιον 
έφαίνετο ώ; νά μού έλεγεν δτι πολύ σπεύδω.

Τό βράδυ μίαν μετά τά μεσάνυχτα ώραν 
άνηρχόμην στενοχωρημένος τήν μικράν κλί
μακα. έπιθυμών ν' άναπνεάσω όλίγην νυκτε
ρινήν δρόσον είς τό κατάστρωμα. Όταν έ- 
φθασα εις τό τέλος πλέον καί προέβαλα τήν . 
κεφαλήν μου διά νά έξέλθω είς τό κατά
στρωμα, μία φευγαλέα οπτασία, κάτι όμοιά- 
ζυν πρός πελώριον άράπην άπάγοντα λευ
κήν νηρηιδα. διήλθε πρό έμοϋ.

Έσπευσα νά ϊδω τί συνέβαινεν. Είς τό 
άκρον πλέον τής πρώρα; είχε φθάσει τό πε
ρίεργον έκεΐνο σύμπλεγμα, καί όταν μετά 
τινας στιγμάς μέσα άπό τά πυκνά σχοινιά 
καί τάς άλύσσεις τής άγκύρας διηύθυνα πρός 
αύτό επίμονον καί αύθαδες βλέμμα άνεκά 
λυψα τήν ξανθήν Μις είς τρυφερώτατον tete- 
a tete μέ τόν Αύστριακόν συνταγματάρχην.

Τήν έπομένην. καθ' ήν ώραν οί λεμβού
χοι είσορμώντες άπήγον θριαμβευτικοί; τάς 
άποσκευάς μου, συνηντήθην μέ τήν Έλλη- 
νίδα κυρίαν, εί; τήν Οποίαν δέν ήμπόρεσα νά 
κρατηθώ καί νά μή διηγηθώ τήν νυκτερινήν 
Οπτασίαν.

Έκείνη έμειδίασε μέ τό ίδιον της μειδία
μα καί μέ ήρώτησε :

- Είδατε τήν Μις Helyett. τήν όπε- 
ρέτταν.

— Όχι, κυρία μου, άκόμη.
— Νά φροντίσητε νά ίήν ίδήτε.

» *
Ί1 ’ Αλεξάνδρεια σημαιοστόλιστος διά τήν 

εορτήν τοϋ Κεδί&ου, μοί παρέσχε τήν ευκαι
ρίαν νά λάβω τήν πρώτην. άλλ' ίσχυροτά- 
την περί τού ελληνισμού τής χώρας εκείνης 
έντόπωσιν.

Παντού είς τούς έξώστας ήδελφωμέναι ή



\

ΑΙγυπτιακή χαί ή 'Ελληνική σημαία άπο- 
δεικνύουσιν πόσον εϊς τήν φιλόξενον και άπό 
παραδόσεων ήμελληνικήν έκείνην -/ώραν, τά 
^ύω στοιχεία διεμοιράσθησαν δλην τήν εδερ- 
ετικήν δράσιν, καί πόσον ό ‘Ελληνισμός, ό 

^ανίσχυρος καί έπιδάλλων 'Ελληνισμός, έ- 
ρωτοστάτευσε εϊς τήν προοδευτικήν εξέλιξιν 
ού τόπου τον όποιον δια βρέχει ό θείος Νεί- 

τλος.
Τήν Αίγυπτον, τήν 'Ελληνικήν, καθ ολας 

τάς φάσεις καί τάς όψεις τής δράσεως τοΰ 
έν αυτή ομογενούς στοιχείου, Οά παρουσιάσω 
είς τούς άναγνώστας μο» καθ’ ίσον άντελή- 
φθην αύτήν έκ τού σύνεγγυς έπί σειράν έτών 
καί έκ μελέτης έπισταμένης, εϊς ήν μέ ένε- 
βάρρυνον Ιδίως θερμοί λόγοι ευγνωμοσύνης 
πρός τήν φιλόξενον κοινωνίαν, εϊς τούς κόλ
πους τής όποιας διήλθον άναμφισ&ητήτως 
εποχήν έκ τών καλλίτερων τοΰ βίου μου.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΙίΟΥΛΟΣ

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΙΏΝΕΣ

Καλόν είναι νά γείνη σκέψις καί περί 
σκιάσεως τοϋ Σταδίου· οί τελεσθέντες αγώ
νες 5λαβον χώραν κακώς λίαν ενωρίς, ό δέ 
καιρός ήτο εκτάκτως ψυχρός· καί όμως τάς 
δύο ημέρας ό ήλιος ήτον δχληρός τί θά 
συμβή εϊς τό μέλλον όταν οι άγώνες θά τε- 
λώνται βεβαίως περί τό τέλος 'Απριλίου, ή 
και κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ Μαΐου, 
μάλιστα είς τούς άγωνιστάς, οϊτινες έχουν 
κατά τήν αγωνίαν τοΰ άγώνος τόν ήλιον κατά 
πρόσωπον, έτι δέ καί εϊς τούς θεατάς καί 
μάλιστα τούς ξένους καί πρό πάντων τάς 
Κυρίας κατ' εποχήν καθ’ ήν ό ήλιος δέν 
είναι ανεκτός, τά δέ άνθήλια έζ ανάγκης 
απαγορεύονται καί πρέπει νά άπαγορεύωνται; 
κινδυνεύομε·/ απαντες νά πάθωμεν άπό ηλία- 
αιν καί τό ζήτημα μόνον τοΰτο δύναται νά 
έπιφέρη την άποτυχίαν τών άγώνων. Ή 
σκίασις τού Σταδίου διά χονδρών ναυτικών 
αιρετών υφασμάτων είναι ου μόνον δυνατή 
καί αναγκαία χάριν τοΰ ήλιου, άλλά καί διά 
τόν σκοπόν τού θεάματος, διότι θά περιορίζη 
τό βλέμρα καί τά αντικείμενα θά μεγεθύνων- 
ται μετά τών αθλητών καί θεατών, ή δέ ίρις 
ή περιβάλλουσα τήν ατμόσφαιραν καί αντι
κείμενά τινα καί ή δυσκολεύουσα τήν ορασιν 
εϊς τήν άντίληψιν τών αντικειμένων έζ άνάγ- 
κης θά παύση.

Ί1 τελετή τών άγώνων πρέπει νά είναι 
πομποδεστέρα και ποικιλωτέρα καί ή διάρ
κεια των νά παραταθή οί τελευταίοι μάλι
στα αν καί διήρκεσαν όλίγας ημέρας ήρχισαν 
νά γείνωνται μονότονοι καί νά κουράζωσιν, 
άνάγκη λοιπόν νά άποφύγωμεν τόν σκόπελον 
τούτον. Άπό θεού ά'ρχεσθαι καί εϊς Θεόν 
άναπαύεσθαι· κατ’ άρχάς πρέπει νά ψάλληται 
αγιασμός ύφ’ όλης της Ίεράς Συνόδου έν 
μεγάλη στολή πρωτοστατοΰντος τοΰ Μητρο
πολίτου μετά τών κυριωτέρων χορών τών 
έκκλησιώτ ή ίεροτελεστεία οχι μόνον οφεί
λεται άπό πάντα χριστιανόν καί μάλιστα περί· 
τοιαύτης πράξεως άλλά καί πολλοί έμεμψι- 
μύρισαν άποδίδοντες μάλιστα τάς άποτυχίας 

μας εϊς τήν έλλειψιν τής ιεροτελεστίας ταύ
της, η όποια μέ τό ιερατείο/ καί τάς στολάς 
του, τούς ψάλτας καί τούς χορούς των Οά 
άποτελέση μεγαλοπρεπές καί γραφικώτατον 
θέαμα, Ιδίως διά τούς ξένους

Ό 'Αμφιθαλής, ό Γραμματεύς καί ό 'Α
λυτάρχης καλόν είναι νά φέρωσιν άρχαίαν 
στολήν σύμφωνον μέ τάς διασωθεισας πε- 
ριγραφάς, οί Έλληνες άγωνισταί καλόν εί
ναι νά φέρωσι κράνος όρειχάλκινον μέ έρυ■ 
θράν ούραίαν καί χλαμύδα ερίου λευκήν μέ 
κυανά κοσμήματα πέριζ. μέ θυσάνους καί 
παρυφάς εις τά άκρα οί δέ όπηρέται νά φέ- 
ρωσιν ή ελληνικά ένδύματα σημερινά, ή ευ
ρωπαϊκά χρυσοπάροφα κτλ. Ό δέ στρατός 
τής υπηρεσίας άς είναι έκ τοΰ τάγματος τών 
ευζώνων.

Τά τελικά αποτελέσματα έκάστου άγώ
νος, μή δυναμένου νά τελεσθή έν τφ Στα- 
δίφ, πρέπει νά τελώνται έν αύτώ χάριν ποι
κιλίας καί εί δυνατόν καί αύτή ή ιπποδρο
μία καί άρματοδρομία χάριν τής ποικιλίας, 
τής ένότητος καί τής γραφικότητος τοϋ θεά
ματος. Ό στρατός πρέπει νά λαμβάνη μέρος 
πομπωδέστερον καί μάλιστα ή τελετή τών 
άγώνων. ας άρχίζη καί άς τελειώνη, καί διά 
πυροβολισμών τινων.

"Υμνος άξιος τών 'Ολυμπιακών άγώνων 
πρέπει άφεύκτως εω; τότε νά ποιηθή, νά 
μελοποιηθή καί νά έκτελεσθή διά. πλειοτέ- 
ρων μέσων. Ώς καί ωδή πρέπει εις τόν Ά- 
βέρωφ νά ποιηθή καί νά άπαγγελθή εις κα
τάλληλον ώραν καί ήμέραν ή καί νά τονισθή 
χάριν εύγνωμοσύνης

Ό στολισμός τής πόλεως άς λαμβανη 
χώραν καθ' δλην τήν διάρκειαν τών άγώνων 
ελπίζομε·/ δέ ότι αί σημαία·.. οί θυρεοί, οί 
κοντοί, τά Οργανα τών άγώνων καί όσα άλ
λα ότι άπεθηκεύθησαν καί παρεδόβησαν δε
όντως εις υπεύθυνον, ώστε νά δύνανται νά 
χρησιμεύσωσιν εκ νέου, άφοϋ δι' αύτά έδα- 
πανήθησαν αφειδώς τόσα χρήματα.

Εϊς τούς άγώνας είναι μεγίστη άνάγκη 
νά προστεθώσι καί ποιητικοί άγώνες καί 
μάλιστα νά παραστοθώ-,ι δρομοτικά έργα 
τινά νέα καί άρχαΐόν τι δρίμα, διότι ού μό
νον καί έν τή άρχαιότητί άπετέλουν μέρος 
αναπόσπαστο·/ τών άγώνων, άλλά καί χάριν 
ποικιλίας καί διότι πρέπει νά δείξωμεν εϊς 
τούς ξένους, οί όποιοι καί νϋν παραπονοϋν- 
ται, ότι δέν έγράψαμεν μέχρι σήμερον έργα 
διά τήν σκηνήν. Τούτων ένεκα πρέπει νά 
έπ’.σκευάσο μεν τό θέατρο·/ τοΰ Βάκχου, μά
λιστα καί νά τό σκιάσωμεν καί έν αύτώ νά 
παρίστανται άπαντα τά έργα ταύτα. 'Ελπίζω 
γεναιόδωρός τις "Ελλην ή καί ξένος Οά εύ- 
ρεθή νά χορηγήση τό άναγκαΐον ποσόν διά 
νήν άνέγερσιν τοΰ θεάτρου καί μέ τον καιρόν 
3,ν έξβυρεθώσι τά αναγκαία χρήματα τότε 
νά έπισκευασθή καί τό Οέατρον τοϋ ‘Πρώδου 
τοΰ ’Αττικού, έν τφ οποίφ νά παρίστανται 
τά νέα έργα καί νά δύναται νά χρησιμεύη 
καί ώς θερινόν επίσημον Οέατρον εϊς τόν 
καταλληλότερου συγκεκροτημένον θίασον.

Καλόν θά ήναι νά τελεσθώσι καί οί γρα
φικότεροι εθνικοί χοροί μετά τών έθνικών 
καί συνήθων αύτών ενδυμασιών καί όπλων, 
όπερ ού μόνον γραφικόν άλλά καί ποικίλον 
καί δι' ημάς αύτούς, μάλιστα δέ διά τούς 

ξένους. Μέ τόν καιρόν δυνάμεθα ϊσως νά j 
άπεικονίσωμεν καί παρελάτει ιστορικών τι- 4 
νων εποχών διά καταλλήλων αμφιέσεων, I 
άλλά μόνον έάν οί άγώνες αποβαίνουσι μονό- I 
τονοι καί κοπιαστικοί διότι διά τών μέσων ■ 
τούτων δυνάμεθα νά ποοσελκύσωμεν πολ- | 
λούς ξένους θεατάς παρατείνοντες τήν ενταύθα I 
διαμονήν των όσον Ινεστι πλειότερον προσφέ-.· 
ροντες αυτοίς νέα ψυχαγωγικά θεάματα καί 1 
άφθονον διανοητικήν τροφήν, ώστε οί πλε ιστοί 1 
τών πλουσίων περιηγητών οί δ’.ερχόμενοι έν fl 
Έλβετϊφ, Αϊγύπτφ καί Ίταλίφ, ήτις κατορ· ϊ 
θώνει μέ τάς μασκσράδας της νά τρέφεται, 1 
έν μέρει, άπό τούς περιηγητάς.(’)

Αΐ ΐκδρομαί εϊς 'Ολυμπίαν. Μυκήνας, ϊ 
Δελφούς, Σαλαμίνα. Μαραθώνα καί αλλα
χού πρέπει νά διοργανισθώσι συστηματι: 
μετά τό πέρας τών άγώνων. οικονομικής, δι- 
δακτικώς καί ευχαρίστως ώς 
διαμονή (έννοώ οΓκησιν καί διατροφήν) τών 
ξένων, τούς όποιους εκμεταλλευόμενοι συνέ- I 
τώς καί εύπρεπως θά προσφέρωσι σπουδαίως 
εϊς τούς πόρους ήμών καί ϊσως δι’ αύτών 
μόνον δύναται νά μηδενισθή ή διαφορά τοϋ 
χρυσού καί τής αναγκαστικής κυκλοφορίας. !

Εϊς τήν βράβευσιν τών όλυμπιονικών πρέ-Λ 
πει νά προσέξωμεν τά μέγιστα : ό κότ νος, ή 
δάφνη, ό φοινιξ, έν άνάγκη δέ καί ή μυρ-, 
οίνη θά ώσι τά κατ’ εξοχήν σύμβολα καί ή 
δι' αύτών έκδήλωσις καί βράβευσις τής νί
κης. II εϊς αύτά προσθήκη καλλιτεχνικού 
διπλώματος μετά τοϋ έκ χα/.κυϋ, άργύρου ή 
καί χρυσού μεταλλίου, αναγκαιότατου και 
αναπόφευκτο·/ νά προστεθή δέ εϊς ταϋτα 
ιδιωτικόν τι ή καί επισήμου τινός προσώπου 
Έλληνος ή ξένου δώρον μέ πρόθεσιν τιμη
τικήν ή αναμνηστικήν ή μικράς άξίας. τό 
πράγμα είναι ανεκτόν αμα όμως ύπερβή τά 
όρια ταϋτα, οί άγώνες θά έκφαυλισθώσι, θά 
χάσωσι τόν σκοπόν καί τήν σημασίαν των 
καί ή τέως ’Επιτροπή τών ’Ολυμπιακών άγώ
νων κατανοήσασα κάλλιστα τόν σκοπόν της 
απέκλεισε·/ αυτών πάντα χρηματιζόμενον έ* 
τών άγώνων καί πρέπει νά ήναι αύστηροτάτη 
έν τώ μέλλοντι, διότι ό κόσμος ήτον έτοιμος 
νά διαφθείρη τινάς τών όλυμπιονικών μας.

'II υψωσις τής σημαίας τοϋ Έθνους εις '/ 
άνήκει κατά τήν τελετήν τών άγώνων, η 
προσφορά τού κοτίνοϋ, τού διπλώματος καί 
τού μεταλλίου ύπό τοϋ βασιλέως κατά τήν 
ήμέραν τής διανομής τών βραβείων μέ τάή 
υψωμένος εθνικός σημαίας πάντων τώή 
όλυμπιονικών, ή παρέλασις αύτών έν τφ 
Σταδίω μετά τοϋ Άλυτάρχου ήγουμένο», 
υπό τά ραγδαία χειροκροτήματα τοϋ πλήθους 
καί τάς ειλικρινείς καί παταγώδεις ζητώ- 
κραυγάς αύτοϋ, είναι ή ΰψίστη αμοιβή καί 1 
εύγενεστέρα έκδήλωσις τών συγχαρητηρίω’ 
τοϋ ελληνικού λαού’ ούχ ήττον εϊς ταϋτί 
δυνάμεθα νά προσθέσωμεν τά εξής :

ύ.α- I
.κώς
,δι- 

και η ενταύθα .

/I) Έχ μέίοο; :ή: Κυβερνήσειο: χα· τιύ 2ή“®? 
έοαπανήθησαν έν Ρώμφ διά τάς τελευταία: άπω 
χρέω πεμί τά .3 εκατομμύρια, αυνεκεντρώθηαα11 
δμιο: 70 χιλ. ξένοι.

("Επεται τί. τ:λο:|

I. I. a Μ. I ΠΟΗΡΠΗΗ

Ο ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΕΤΑΑΛ1Α. 'Αΐ υστέρα άπό τήν βραδυνή 
,ηνή ή αλήθεια είναι πώς δέν έπερίμενα 

ποτέ νά ξανάλθης
(· ΚϊΙ’Α ΛΟΞΗ 'Λ! κυρία Ευλαλία. . 
Δέκα επτά τώρα χρόνια ποϋ πέθανεν ό μα: 

ί καρίτης έγο> γιά τό σπιτικό σας...
ΕΓΑΑΛΙΑ. Γιά τό σπιτικό μου, τώκαμες

ρόιδο ..
ΚΓΙ’Α-ΛΟΞΙΙ. Καί νομίζετε πώς φταίω

I ΕΓΑΑΛΙΑ. Άλλά ποιος ;
ΚΠ’Α-ΑΟΞΙΙ. Ό γαμπρός σας... ό Δα- 

' νιμαρκέζος .'...
I ΕΓΑΑΛΙΑ. Σε παρακαλώ νά όμιλής σι- 

[ -γώτερα διότι κοιμάται καί μέ πειό ΰπόληψι !
ΚΙ'ί’Α-ΛΟΞΙΙ. Όπως όρίζης... αυτός 

& λοιπόν είναι όλη ή αίτνα, γιατί...
ΕΓΑΑΛΙΑ. Καλέ τί λές ;
ΚΓΡΑ-ΑΟΞΗ. Να·σκ», κυρά μου, ναί- 

|Γ.-οκε... άν θές μάλιστα νά στό πώ καθαρά. . 
Δέν μού φαίνεται σώϊ άνθρωπος.
Γ ΕΓΑΑΛΙΑ. (Κατάπληκτοι). ΙΙώς !

ΚΓΡΑ-ΛΟΞ11. Αύτό πού σοϋ λέω !...
Αύτός ’ς τ .ν χθεσινό χορό .. έγλυκοκύτταζε 

• τή Ρίτα...
) ΕΓΑΑΛΙΑ. (Έκρή}'ΐ/ι/ται tin όιαμαρ- 
τυρϊαι·). ΊΓέμματα!... Αύπή κ' ή μάννα της 
τόν γλυκοκυττάζανε. Μοϋ τό ειπεν ό ίδιος !

ΚΓΡΑ-ΑΟΞΠ. Άς είνε κ’ έτσι... Ό 
ίΒερδελόπουλος μάλιστα τά κατάλαβε... καί 

■Σήμερα πρωί πρωί τούς έστειλε πίσω τήν 
I αρραβώνα.

ί ΕΓΑ ΑΛΙΑ. Καλά τούς εκαμε! Σσσσ ! 
ΚΓΡΛ-ΑΟΞΙ1. Μαθές βέβαια '. Κ’ επειδή 

Π;μπορεί κ' ελλόγου σας., 'ξέρω ’γώ. . καμ- 
Ε μιά φορά.... τέλος πάντων.... άνθρώποι εϊ- 
ε μαστέ...

Ε ΕΓΑΑΛΙΑ. Δέ/σέ καταλαβαίνω ..
ΚΓΡΑ ΛϋΞΗ. 'Επειδή μπορεί μαθές 

I ελλόγου σας... δέν λέω δηλαδή... μά ό κό- 
Ρ σμος είνε μύλος καί γυρίζει...

[- ΕΓΑΑΛΙΑ. Μά δέν σέ καταλαβαίνω...
ΚΓΡΑ ΛΟΞΙΙ. Νά γιά. τόν Βερδελοπουλο 

ήθελα νά 'πώ...
ΕΓΛΑΑΙ Α Είσαι καλά, χριστ'.ανή μ.ου ;
ΚΓΡΑ ΛΟΞΗ. Ποιος τό ξέρει. .'μπορεί 

I νά τόν χρειαστήτ·.. αχρείαστος νάναι! (*ά- 
I τον οται/ρυ τηε- '.)

ΕΓΑΑΛΙΑ. Άμε στό καλό νά συγχω- 
I ρ=Οή ό μακαρίτης σου...

ΚΓΡΑ ΛΟΞΗ. Μά δέκα επτά τώρα χρό
νια ποϋ επεθανε... πάντα γιά τό σπιτικό σας 
εγώ. ..

ΕΓΛΑΑΙΑ Καλά., καλά... τώρα πειά 
δέν σέ χρειάζομαι...

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
. Οί αύτοί, KA2NAPAS, ειτ« ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΛΩΝΑΡΑΣ (Εϊσερχόμευοί). Τούς α
νέπτυξα μιά πολιτική σπουδαία. Καί τό έξω 

τερικόν ζήτημα καί τό οικονομικόν. Έξυ 
πνοι άνθρωποι... "Εξυπνοι!

ΕΓΛΑΑΙΑ. Μά Κυριάκο! (Ή κυρα 
ζίοξή τόι/ ακούει).

ΚΛΩΝΑΡΛΣ. (Μή προσέχω*’άλλ' ^α
κολουθών). ’Εκείνος ό καμαριέρης σοϋ εί
ναι ?νας... σπίρτο!.. Όλα τά καταλάβαινε... 
’Αμ' ό παραμάγειρος δέν τοϋ φεύγει λέξις... 
Άκόμη καί τήν εξωτερικήν πολιτικήν τού 
υπουργείου τήν έπερνε μέ τό πρώτο. Τοΰ 
έλεγα πώς ή Ρωσσία έχει σκοπό ν' άπαυ- 
τώση, κ εκείνος μοϋ ειπεν ότι πώς οί Ρώσ- 
σοι τρφνε και τής Φώκαις

ΚΓΡΑ-ΑΟΞΗ. Μ/ήσθητί μου Κύριε .'
(Ή Eiikctkia τήν άκοΰει ώσεϊ οίκτει- 

ρυυοα)·
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Καί νά/αι παραμάγερος ! 

'Αδικείται το παιδί ..
ΕΓΛΑΛΙν Μά Κυριάκο, θ άποφασί- 

σης έπί τέλους ν’ άφήσης τής φιλοσοφίαις 
καί νά πάς ...

ΚΛΩΝΛΡΑΣ. Βρέ αδελφέ, δεν είναι έκεϊ 
ό συμβολαιογράφος ... Πώς θές νά γίνη τό 
κληροδότημα ;

ΕΓΑΑΛΙΑ. Δέν πειράζει, πήγαινε καί 
χωρίς τό κληροδότημα ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ Καινά 'δής πού θαρρώ 
πώς καί ό άντικρυνός σε'ίζης Οϊρθη μέ τό 
τό μέρος μας . . Καθώς μοϋ έλεγεν,. ό Παν 
τελής ...

ΕΓΑΑΛΙΑ. Μά έπί τέλους είναι καί 
'ντροπή. Πρέπει νά πψς ... θά σέ περιμένουν 
οί μάρτυρές σου . .

ΚΛΩΝΑΡΑΣ Θά πάω, χριστιανή μου! . 
Έχομε καιρό ώ; τάς ενδεκα . . (Τή κνρά- 
κίοςί)). Γιά ’πές μου κυρά Λοξή ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ, (ζ/ιά τοΰ ^άθο»$ «ι’αερ- 
χόμενοϊ Τώ Κλωναρδ). Αί! είδατε ! Δέν 
σάς τώίεγα γώ ! .. Τώρα πού 'ρχόμουνα άπ' 
έξω ακόυσα τόν άντικρυνό μας σεΐζη νάφω- 
νάζη : Ζήτω τοϋ Κλωναρά, ζήτω !

ΚΛΩΝΛΡΑΣ. Ναί; (’/όία). Έδωκες 
τό γράμμα :

ΠλΝΤΕΛΗΣ Μάλιστα.
ΚΛΩΝ ΤΑΣ. (’/όία). "Ω '. Τώρα 'μπο

ρώ νά πηγαίνω. (Τ ΐ] Ε'ύλαλι'α). Γγίαινε, 
Εύλαλία μου, ϋγίαινε καί μή μέ λησμονεί. 
(Τφ Παντελή). Τό αμάξι γλήγωρα.

(Ό Παντελή» έξε'ρχεται).
ΕΓΑΑΛΙΑ Στό καλό
ΚΓΡΑ ΛθΞΙΙ. Τί! γιά ταξείδι;
ΚΛΩΝΑΡΛΣ Έγώ όχι. . . άλχον θά 

στείλω.
ΚΓΡ\-ΑΟΞΙΙ. Και ποιόν ; νάχωμε κα

λό ’ρώτημα :
ΚΛΩΝΑΡΛΣ. Τό γιοό τής Μακρίδαι- 

νας !...
ΚΓΡ\-ΑΟΞΗ. Καί γιά ποϋ;
ΚΛΩΝ \ΡΑΣ: Στόν αγύριστο ! Θά τόν 

σκοτώσω! (Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝATΗ
ΕΥΛΑΛΙΑ, KYPA-AOSH, «ϊτ« ΜΠΕΤΤΓ.

ΚΓΡΑ ΛΟΞΗ. ("Λντρομος). Νά τόν 
σκοτώση 1 Χριστός καί Παναγία! Σώσον, 
κύριε, τούς εύσεδεΐς ! !

ΕΓΑΑΛΙΑ. Ναί βέβαια.. Θά μονομα-
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χήσουν γιατί χθές τό βράδυ έπρόσβαλε τόν 
γαμπρό μας...

ΚΓΡΑ-ΑΟΞΗ. Τόν Δανιμαρκέζο ;
ΕΓΑΑΛΙΑ. Τί Οά ’πή Δανιμαρκέζο; 

Τόν γαμπρό μας τόν Άνρί ..
ΚΓΡΑ-ΑΟΞΗ Μά τότε πρέπει νά μονο

μαχήση μέ όλον τόν κόσμον ... Όλος ό κό
σμος έξω λέγει έ’να σωρό λόγια γιά τόν γαμ
πρόν σας ... ’ξέρω κ’ έγώ ή καϋμέοη ..

ΕΓΛΑΑΙΑ. Όλος ό κόσμος ... Τόν ’ξέ
ρομε δά τον κόσμο . . Άν τόν είχανε αυτοί 
γαμπρό ... θάτανε άγιος ... Τώρα ...

ΚΓΡΑ ΛΟΞΙΙ. ’Ξέρω κ’ έγώ ή άμοιρη 
μαθές .. Δεκαεπτά χρόνια τώρα ποΰ 'πέθα
νεν ό μακαρίτης ... Έγώ πάλι καί γιά τόν 
Βερδελόπουλο νά μού πήτε ... εΐμ' έτοιμη .· 

ΕΓΑΑΛΙΑ. Σώπα στό θεό σου, κυρά 
Λοξή, γιατί. . καί σύ ..

ΚΓΡΑ-ΛΟΞΗ. Έγώ τί φταίω ή κακο
μοίρα ... Μούπατε νά σάς κάνω τής προξε- 
νιαίς ... τής έκανα ... Ποΰ εϊξευρα ... Έπειτα 
γιά νά ’δήτε τήν αγάπη πώχω στό σπιτικό 
σας καί τον Βερδελόπουλο ακόμα άν ποτέ ...

ΕΓΑΑΛΙΑ Οά πάψης πειά μ" αύτόν τον 
•Γωροβερδολόπουλόν σου νά μέ σκοτίζης ;!..

ΜΠΕΤΤΓ. (J.a τή» όεξιάς Ουραϊ). 
Καλή 'μέρα, μαμά '.

ΕΓΑΑΛΙΑ. Καλή μέρα, παιδί μου..
ΜΠΕΤΤΓ. Ό Άνρί έξύπνησε ; Ά! ή 

κυρά-Λοξή.
ΕΓΑΑΛΙΑ. Όχι ακόμη. .
ΚΥΡ \-ΛΟΞΙΙ. Τό χρυσό μου. (Τή Ευ

λαλία). Έγώ γιά λόγου της ..
ΜΠΕΤΤΓ. Πάω μέσα .. Νά τελειώσω τήν 

εικόνα του ..

ΣΚΗΝΙΙ ΔΕΚΑΤΗ
ΕΥ A Α ΛΙ A. Κ ΥΡ Λ - ΛΟΞΙΙ. ΙΙΡΩΤΟΝι >Τ ΑΡ1ΟΣ

ΚΓΡΑ ΛΟΞΗ Όχι άλλο τίποτε... Μόνο 
λυπούμαι νήν Μπέττυ.

ΕΥΛΑΛΙΑ, θά κάν-ρς καλά νά μή τήν 
λυπάσαι !

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (Άά τοΰ βά»ουΐ 
Κύριε Κλωναρά... Κύριε...

Ά ! Pardon... Ποΰ είναι;
ΕΥΛΑΛΙΑ Γί τρέχει ;
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ’ Μέ χίλιαις δραχ- 

μαΐς τόν αγοράζομε....
ΕΓΑΑΛΙΑ. Ποιόν;
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ό συντάκτης τής 

Πεταλούδας γράφει εναντίον μας, μέ χλσάις 
δρα/μαίς τόν αγοράζομε...

' ΚΓΡΑ ΛΟΞΙΙ· (Ίόια) Τί ακρίβεια
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Μάλιστα λέγει πώ;

ό κ. Κλωναρά; συνεννοείται μέ τούς ξένους 
άφοϋ κάνει γαμπρό Δανιμαρκέζο !...

ΕΓΛΑΑΙΑ. Ά! γράφει καί γιά τόν 
γαμπρό μας ;

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Δηλαδή... δέν γρά
φει... τόν αύτό .. νά . δηλαδή, τόν... τόν 
βρίζει ’λίγο ..

ΕΓΛΑΑΙΑ. Τόν βρίζει; (Άπυ-ραίεβτί 
κώ,·) Άν τό μάθη ό Κυριάκος, 'ξέγραψ 
τον τόν κύριον συντάκτη !

ΚΓΡΑ-ΑΟΞΗ. ( Idea). Αϊωνία του 
μνήμη και ζωή σέ λόγου μας. Έχει άρά γ5, 
παιδιά ό κακομοίρης;
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ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. {Τή Λοξή)- Δέν 
’ξέρω. (Τή ί'νλαλία). Ναι, μά ποϋ είναι ό 
χόρ’Οί Κλωναράς ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Πήγε νά μονομαχήση. 
ΙΙΙΏΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Νά μονομαχήση !

Ώ ! συμφορά ! χαί ή εκλογή !

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

Οί ά <» χαί ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ

νά

Καλά τό είχα

Β ΡΔΟΤΚΛΗΣ. ('Ερχόμενο» διά τοΰ 
βάθους έοπεναμένως και μανιώδης). Τί 
έμαθα !... Ό Κυριάκος πάει νά μονομα- 
χήση !...

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Ψυχρά) Ναι! .. 
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Νά μονομαχήση, 

σκοτωθή δηλαδή γιά εναν λωποδύτη !
ΕΥΛΑΛΙΑ, ('ίϊς πληγείοα λέαινα). Λω

ποδύτη ! Τί είπες ; δ Άνρί λωποδύτης !
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Ναι δ Άνρί λωποδύ

της, ό Δανιμαρκέζος σου... Ό...
ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Ίδια). 

ακούσει έγώ...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Λάμπρο! μή μέ συγχίζης. 

Άφησέ με σέ παρακαλώ... ’ξέρεις ..
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (Πάρε βαίνων). 

Πώς !. . ό κ. Άνρί... ό κ. Στίγκιξον .. λω
ποδύτης !... Ώ ! μά δέν είνε σωστό... Δέν 
πρέπει... Άν τό μάθη δ κύριος Κλωναράς. .

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Τώ Βαρδουκλή). Σάν δέν 
’ντρέπεσαι νά κάθεσαι ν’ άκοϋς τόν ενα καί 
τόν άλλον. .

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Δέν άκυύω τόν ενα καί 
τόν δόλον... παρεκάλεσα τόν Βερδελόπουλο 
καί μού τά είπε...

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Γελώσα). Ό Βερδελόπου- 
λος !... Χάχ ! άχ ! ά! Ό Βερδελόπουλο; ! .

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Τή Εύλαλία). Άν εί
ναι καί τ' αποφασίσετε .. Έγώ έδώ είμαι...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Σώπα πειά. χριστιανή μου... 
Ό Βερδελόπουλος κι' δ Βερδελόπουλος.

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Μή γελάς κι' είναι σο
βαρά τά πράγματα. Τό ευτύχημα είνε ποϋ 
είμαστε άκόμη σέ καιρό νά τόν διώξουμε, 
αν δέν έφυγε...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Αύτός νά φύγη !... Ποιος 'ξέ 
ρει τί όνειρα νά βλέπη μέσα έκεϊ... (δει
κνύει τό δωμάτιο» ένώ κοιμάται ό Λτί/- 
πιξον).

ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ. Έγώ θαρρώ πώς αύτός 
κοιμάται καί σείς δνειρεύεσθε !...

ΕΥΛΑΛΙΑ ’Εμείς ο,τι 
καλά καμωμένο, σύ μόνον 
τόν κατηγορής άδίκως.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Καί 
αποδείξεις.

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Τώ Πρωτονοταρίω). Άμ 
άν κάθεσαι νά γυρεύης άπ τόν Λάμπρο λο
γικήν καί άποδείξεις... 'πέτυχες !

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. "Ωστε λοιπόν μέ προ- 
καλεϊς !...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Εννοείται.
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Provccalio ! κα

θώς λέμε 'μεις οί νομικοί...
ΚΥΡΑ-ΛΟΞΙΙ. Πώς τό είπες, κύρ Συμ

βολαιογράφε ;...
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Δέν είναι 'δική σου 

δουλειά !...

χάνουμε είναι 
κύτταξε νά μή

μάλιστα χωρίς

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (’Ιδία). Ούμ ! 'ξέρει κι’ 
αυτός δύω τρία άρδανίτικα καί θάρρεψε πώς 
κάτι είναι

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Λοιπόν, κύρ Βαρ- 
δουκλή;

ΕΥΛΑΛΙΑ. ( Τώ Πρωτονοταρίω) Αέν 
τόν άφίνεις μέ τής άποδείξεις του.

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Τάς άποδείξεις μου αϊ; 
‘Ορίστε ταις λοιπόν !... ("Εξάγει τοΰ θυ
λακίου του φωτογραφίαν). Νά μιά ποΰ 
μοΰ έδωσεν ό άστυνόμος !... 'ξέρεις τί φίλος 
μου ποϋ είναι... καί γιά χατήρι μου δέν ή 
θέλησε νά κάμή σκάνδαλα...

ΕΥΛ ΑΛΙ λ. Δέν σέ καταλαβαίνω τί λές...
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ Δέν μέ καταλαβαίνεις 

αϊ; Τώρα θά καταλάβης... (δεικννων αύ
τή τήν φωτογραφίαν). Τόν βλέπεις τούτον; 
Είναι ό γαμπρός σου. . καί τόν ζητούν άπό 
τήν Λόντρα.

ΕΥΛΑΛΙΑ Τά βλέπεις ; Τόν ζητοϋν κι’ 
άπό τήν Λόντρα άκόμη !..

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (Θαυμάζω»). Άπό 
τήν Λόντρα '...

ΚΥΡΑ ΛΟΞΗ. Χαράς το!..
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Άπό τήν Λόντρα μά

λιστα.
ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Καί ποιά τόνε ζητεί;..
ΕΥΛΑΛΙΑ Καμμιά κοντέσσα, βέβαια... 
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Πειό πάνω άκόμα... 
ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Πειό πάνω '.
ΕΥΛΑΛΙΑ. Καμμιά πριγκηπέσσα !... 
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Πειό·. πεγό άπάνω... 
ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Χριστός καί Παναγία!
ΕΥΛΑΛΙΑ. Τότε θά τόν ζητ^ ή Βικτω

ρία ! ..
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Δέν τό ηυρες... Τόν ζη- 

τά. ή 'Αστυνομία !...
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. (Άναλαμβάνων 

τήν φωτογραφίαν καί έκπληκτος). Ή ά- 
στυνομία ! Πολύ κακή νύμφη !. . (Παρου
σιάζω» τήν εικόνα τή Εύλαλία). Μά σάμ
πως δέν 'μοιάζει τοϋ γαμπρού σας

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Ίδοΰσα μικρόν καί άπα- 
ξιοϋσα νά ί'δη πλειότερυν). Δέν τόν άφίνεις 
κύρ Μιχαλάκη... (Ζ’ώ Βαρδουκλή). Λοιπόν 
αύτός είναι ό γαμπρός μου αϊ; Παρακάτω. 
Νά ϊδοϋμε τί Οά είπής άκόμη !

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Σοϋ φαίνεται πώς δέν 
"μοιάζει αϊ ; Βέβαια αύτός εχει μουστάκια 
ένώ δ άλλος τά έξύρισε...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Στήν ζωή σου Λάμπρο... 
Τ’ etv' αύτά πού λές ’.... Δέν βλέπεις τί προ
στυχό μούτρο έ/ει 'δώ αύτός ; (δεικνύει 
τήν φωτογραφίαν)

ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ. Ίσα, ϊσα...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Τώρα μ’ έφώτισες
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Μάπώς διάβολο νά κά

μω !... Ά !... νά ! Στάσου ’. (Λαμίάνεί 
άπό παρακειμένης τραπέξης τήν φωτο
γραφίαν τον Στίγκιξον. τής πρώτη.» πρά- 
ξεω». Τώ Πρωτονοταρίω). Βλέπεις έδώ ;

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ά ! Νά δ κύριος 
Στίγκιξον, αύτός μάλιστα!...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Τώρα θά 'δής. {'Εξά
γει μολνόδίδα και προσθε'τει είς τήν νέαν 
φωτογραφίαν μύστακα όπως τής παλαιά»J 
Βλέπεις ;

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Μπά!... Περίερ
γον !... (Κα&' δσον προχωρεί ή έργαβία 

τοΰ Βαρδυυκλή ό Πρωτονοτάριος φαίνε
ται ε’πι μάλλον καί μάλλον Ικπληκτος\ 
Κύριε έλέησον !

ΚΥΡΑ ΛΟΞΗ. (Πλησιάξουβα). Μνή- 
σθητί μου Κύριε. Δεκαεπτά χρόνια τώρα ..

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Ό ίδιος κι' άπα· 
ράλλακτος !..,

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Βαίνων πρός τήν 
Ευλαλίαν). "Ορίστε, κυρία μου. 'δέ τον καί 
τώρα... τοϋ έβαλλα καί μουστάκια... ένφ 
έπρεπε νά κάμω τό εναντίον... Νά τοϋ τά 
βγάλω δηλαδή, άν είχε, τρίχα, τρίχα !... "Δέ 
τον λοιπόν!...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Βαίνουσα πλησίον έπί
ση»). Μή χειρότερα.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Μυστήριον... Αυτός 
λές πώς 'στήν Λόντρα... (Βαίνων προς τήν 
έξοδον). Πάω νά τό 'πώ τοϋ κ. Κλωναρα. 
(Εξέρχεται διά τοΰ βάθους).

(Ή Εύλαλία με’νει άναυδος)

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

Οί άνω πλήν τού ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ.

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Χάχ ! άχ ! ά! Α’ί I τόν 
λωποδύτη ! (Έκβπά εις γέλωτα.)

ΕΥΛΑΛΙΑ. Μά γιά όνομα τοϋ Θεού ! 
Είναι κακονυχτισμένος καί κοιμάται !

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Α '. μέσα είναι; Τόσφ 
τό καλλίτερον.. Πάω νά τόν ξυπνήσω ! (Βαί
νει πρός τήν πρό» τ' αριστερά θύραν τοΰ 
Στίγκιξον.)

ΕΥΛΑΛΙΑ. {Σπενδονβα κατόπιν του)· 
Μά Λάμπρο .. Λάμπρο, σέ παρακαλώ...

(Ό Βαρδουκλής είσήλθεν ήδη. Ή Εύ 
λαλία ϊσταται παρά τήν θύραν. περίφοβος 
διά το τόλμημα. Α/ετά δύο τρία δευτερό
λεπτα. ένώ ή Εύλαλία φαίνεται προσέ— 
χουσα παρά τήν θύραν καί ή κυρά-Λοξή 
κάυνει τό οημεΐον τοΰ Σταύρον, ίξε'ρχε- 
ται ό Βαρδουκλή» γελών ετι).

ΕΥΛΑΛΙΑ. Τί είναι, καλέ ;
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Σιωπή μή τόν ξυπνή- 

σης
ΚΥΡΑ ΛΟΞΗ. Χαράς τον ύπνο !...
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Γελώ») Έννοια σας 

όμως μή φοβάσθε... δέν 6’ άκούση... κοιμά
ται τόσω μακρυά...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Πώς!..
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Λείπει ό φιλαράκος... 

λείπει... τό κρεββάτι του είναι απείραχτο ά
κόμα.

ΕΥΛΑΛΙΑ Λείπει;
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Τό 'στρίψε δέδαια !...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Άχ ! θά 'πήγε νά μονομα 

χήση ! (Πίπτει ώσεί λιπόθυμος).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

Οί άνω χαί ΜΠΕΤΤΥ.

ΜΠΕΤΤΥ. (’Εκ τής δεξιά» &ύρας). Μά 
δέν έξύπνησεν άκόμη δ Άνρί ;

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Καλέ, πάει νά μονομα- 
y/pfi. χροσό '-

ΜΠΕΤΤΥ’. Νά μονομαχήση ό Άνρί!.., 
Άχ! (Πίπτει ε’πι τή» άλλης άκρα.? απέ
ναντι τής Εύλαλίαί).

[Έπεται τό τέλος.J
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