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μόνον ή έ’κ- 
Τό αίσθημα

[Συνέχεια χα,ϊ τέλυ:]

Το πατρ·.ωτ·.κό αίσθημά του 
τόσο βαθύ σάν τού Βαλαωρίτη. 
φρασίς του είνε διαφορετική, 
τούτο όμως ριζοοόλησε ολοένα περισσότερον 
στή ψυχή του. όσο δοκίμασε τήν πίκρα τής 
ξενιτειάς.

Ξέρει: τι είνε ξενιτειά : Μέσ' τήν καρδιά μαχαίρι, 

Βουβή λαχτάρα, θάλασσα μαζρυά 'πί. περιγιάλι. 

Χέρι που σφίγγε: τό λαιμό, καταραμένο χέρι! 

Τυφλή ματιά μέσα σι φΰ>;, όχιά σε προσκεφάλ·.· 

Φιλί μητρυιά: επίβουλο, γεμάτο βαρμακάοα, 

Χωρίς αχτίνα ούρανό: καί γή χωρίς ‘Ελλάδα!

Καταράται τό πρώτο δέντρο καί τό πρώτο 
χέρι·

«Όποϋ τό πρώτο έκαμε καοάβι άπ τόν κορμό του· 

Γεμάτο ειν' από κορμιά τό πέλαγος, γεμάτο, 

ΚΓ ό άνθρωπο: έςέχασε και μάνα καί Θεό τοο. 

"Ηπιε ληαμονησιάς νερό μέσα σ' αγκάλη ξένη, 

Κ' έχάθ’ ή οικογένεια καί ή πατρίς πεθαίνει!

’Αποστρέφεται τόν άπατρι κοσμοπολι
τισμόν.

Εις τής γλυκειάς πατρώο; μου τό μυρωμένο χώμά 

Κοσμοπολίτου άχαρι λουλούδι δέ φουντώνει.

Καί μισά τόν λεγόμενον πολιτισμόν, δηλ. 
ψευδοευρωπαϊσμόν. Έξορκίζει όλους, ποϋ 
θέλουν τό καλό τής πατρίδας, νά βάλουν

■ . . . . . σέ κάθε περιγιάλι

Μιά πέτρα, γέροι καί παιδιά, όλοι μικροί μεγάλοι, 

Ί ό κύμα τού πολιτισμού νά φράτωμε, νά φύγη, 

Γιατί αυτό κοί τήν ψυχή, και τήν ψυχή τήν πνίγει.

Καί μέ τί φλογισμένη καί μαγική φαντα
σία, μέ τί ζωηρά χρώματα μάς ζωγράφησβ 
τήν άθάνατην εικόνα από τή μάχη τής Σα- 
λαμϊνος! Μέ τί εμπάθεια έξυπνα εμπρός τοο 
τά δοξασμένα χρόνια τού Θεμιστοκλή ! ’Α
κούει ζ'ι βρόντο τού κύματος στό γοαλό καί 
σύνωρα άκοϋμε τό ενθουσιασμένο καρδιο
χτύπι τού πατριώτη, εκεί πού τραγουδά-

Σ' αυτά, σ’ αύτά τά κύματα, τά ήλιοφωτισμένα, 

Σ' αϋτά τ' αθάνατα νερά, έίώ, τά μυρωμένα, 

Έδάφτισ' ή 'Ελευθερίά τόν κόσμο μοναχή τη:, 

Καί τ’ όνομά της τοϋδωκε μαζί μέ τό σπαθί τη: ! 

Θεμιστοκλή, Θρασύβουλο, εδώ τόν έχει βγάλει, 

Κ' εΐν έδική της εκκλησία ετούτο τ' ακρογιάλι!

■ Καί στο τέλος έξορκίζεε τόν Θεμιστοκλή 
νά ξαναέλθή νά σώση την καύμένη πατρίδα-

Ή θάλασσα .σου σέ ζητεί, Θεμιστοκλή, σηκώσου ! 

Καβάλλησε τό γαλανό καί πάλ.ι άλογό σου. 

Τόν καβαλλάρη τοο ζητεί τό ξακουσμένο άτι. 

IΙού έχει χαίτη τόν άιρρό, τό φώσφορο γιά μάτι. 

Τον κόσμο δρόμο δόσε του, τή λευτεριά σ-ημάδι, 

Γιά φκρνιστήρα τό' βορριά, νάδίωξη τό σκοτάδι !

'Εδώ μέσα φλογοκαίεται ή πύρινη φαν
τασία τού αληθινού ποιητή, θρεμμένη άπ’ 
τήν άσβεστη αγάπη τής πατρίδας ! ΊΙ θά
λασσα, ξαπλωμένη μπροστά του, παίρνει 
ζωή καί μορφή στήν ψυχή του καί σάν όραμα 
γεννημένο άπο τά κύματα, βλέπει νήν εικόνα 
τού γέρου Οαλασσομάχου Καί στή θαυμα
τουργή φαντασία του ποιητή όλη ή σκηνή 
τής αλησμόνητης μάχης μεταμορφώνεται σέ 
μιάν άφρόπλαστη έκκλησιά. Είνε μιά ποιη
τική μαστοριά αυτή ή περιγραφή.

Εις αυτούς τούς λαμπρούς στίχους αΐσθα- 
νόμασθε μαζύ μέ τήν μεγαλόκαρδη αγάπη 
στήν πατρίδα καί τήν γλώσσα μιας πιστικής 
θεόφοβης καρδιάς- φαντάζεται ό ποιητής 
τόν εαυτό του νά κάνη προσευχή μέσ’ τήν 
θεώρατην έκκλησιά τού υπαίθρου- μέ τή 
γήινη αγάπη στήν πατρίδα σμίγει ή ούράνια 
αγάπη στό θεό.

'Ιδού τό άλλο στερεό θεμέλιο είς τον χα
ρακτήρα τού κακοτύχου μας ποιητή- ή χρι 
οτιανικη θρησκεία κ’ή χριστιανική άφάπη.

Μέ τή θωριά τής αιώνιας θάλασσας εις 
τό σωστό ποιητή έρχεται ή έντύπωσις τοϋ 
απείρου, του αιωνίου τής θεότητος Διότι τό 
θεϊκό υπάρχει διά τής φϋσεως καί μέσ’ τή 
φύσι. Οτι καί αν λέγουν οί φιλόσοφοι κ’ οί 
θεολόγοι γιά τόν Πανθεϊσμό, σάν φιλοσοφικό 
σύστημα γιά τόν ποιητή πάντα θά μείνη ή 
εύγενικώτερη καί καθαρώτερη Ικφρασις τοϋ 
αισθήματος του. και εΐνε όλως διόλου αδιά
φορο ζήτημα, άν ό Παράσχος ήτανε πανθεϊ
στής ή όχι. Ήτανε ποιητής καί είχε τό Θεό 
μέσα του καί έβλεπε παντού τήν μυστικήν 
ένέργειάν του στον κόσμο. Όποιος βλέπει 
τήν ώμορφιά τής φύσις καί δέ βλέπει τό 
θεϊκό πνεύμα μέσα της αυτός άντικρύζει εν’ 
άψυχο κορμί. Ό ποιητής νήν εμψυχώνει, 
ξεσκεπάζει τό μυστήριό της. μά; δείχνει 
μέσ’ τό μικρό ζωυφιον νήν ζωντανή άποτύ- 
πωσιν τής θεότητος.

Αυτό ήταν καί τό Εύαγγέλιο τού Παρά
σχου, πού τό ξεστόμισε εις τό συγκινιτικό 
του ποίημα “Όλα προσεύχονται,..

Όλα προσεύχονται- και γή χα'ι ούρανό; χ:' αστέρια, 

Καί τά πουλιά ποϋ έχουνε στά σύννεφα λημέρια. 

Καί όσα έχουνε ζωή χΓ ίσα ζωή δέν έχουν, 

Κ' έχεϊνα όπου έρπουνε χ' εκείνα όπου τρέχουν !
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Όλα προσεύχονται I Τή: γή; το ταπεινό χορτάρ , 

Ό ήλιο; ό περήφανο;, τό άργυρό φεγγάρι, 

Ή θάλασσα, ο! ρύακε;, τό ράσο; και ή βρύσι- 

Δεν απομένει τίποτε, χωρί; νά προσκύνηση, 

Καί δίχω; νά προσευχηθώ στοϋ κόσμου τόν πατέρα, 

Προσεύχεται καί ή νυχτιά, προσεύχεται κ' ή μέρα, 

Κ' ή φλόγα πσύ σηκώνεται άπάνω κ' ανεβαίνει. 

Όταν στά έρημα βουνά φτωχό βοσκό ζεσταίνει. 

Προσεύχεται κι’ ό ουρανό;, σάν εχη καλοσύνη, 

Κι’ ό ήλιο;, όταν σ' άρρωστο ζωή καί ζέστη δίνει, 

ι ......

Μόνον όποιος άρνεϊται τό Oso, έχει βουβό 
τό στόμα, βουβή τήν καρδιά, δεμένα τά χέ
ρια. Εις τόν άνθρωπο λοιπόν τόν άπιστον 
δείχνει ό ποιητής τήν πλάσι σάν τόν θεώρατο 
καθρέφτη τού θεού, θυμίζει τού ανθρώπου 
τή θεϊκή του καταγωγή, γιά νά μή χάση 
νήν καθαρότητα καί τήν αξιοπρέπεια τής ψυ
χής του, λέγοντας (“Άλγους κραυγή*)·

Νά εχη: εϊ; τό μέτωπον άστέρα, όχι στέμμα. 

Κόμαχαί φώ; τήν ψυχήν, ακτίνα εΐ; τό βλέμμα, 

Νά έχη; πτέρυγ' αετού, καί δρόμο τόν αιθέρα, 

Καί όλα ταΰτα πτέρυγα καί κύμα καί άστέρα, 

Νά ριπτη; κάτω, έμπροσθεν ή νάνου ή αχρείου. 

Είνε ώ; νά ραπίζεται ή οψι; τού κυρίου !

Όψιν πρίι; ϋψιν τοϋ Θεού νάόλέπη: νά σ'έμπνεύση· 

Εΐ; του; δακτύλου; σου γραφί; -ερίφλεκτο; νά 

[χαίη, 

Ν’ άνέρχετ' εϊ; τά χείλη σου αθάνατόν τι ρήμα. 

Και νά πετ^; τόν κάλαμον δΓ άρτου ξηρού τμήμα. 

Είναι αγνώριστο; σπασμό; αγνώστου μαρτυρίου· 

Εΐνε ώ; νά ραπίζεται ή δψι; τοϋ Κυρίου !

Μέ αληθινή παιδιάτικη καρδιά έ πίστευε 
τό Χριστό καί τήν ‘χιάπη του. Πόσον άπλά 
καί άθώα ομολογεί αυτήν τήν ασάλευτη του 
πίστι·

Χριστέ μου, στάπέλαγη σου δροσίζω τήν ψυχή μου , 

Καί κρίνο κάνω κάτασπρο τ' αμαρτωλό κορμί μου. 

Ότι κι'άν λένε, σ’άγαπώ, Χριστέ, καί σέ λατρεύω. 

Όπου κι' άν πά;, σ' ακολουθώ, του; λόγου; σου 

[πιστεύω..

Δέν εξετάζω από πού ό ήλιο; ανατέλλει·

”Α; έχω φώ: κι’ ά; έρχεται άπ’ όπου καί άν Οέλη.

Χαί, σάν τό παιδί έπϊστευε, αφού καί ο 
Χριστός είπε νά γείνωμε σάν τά παιδιά. Καί 
ήτανε καταπεισμένος, ότι

“απ' τόν Σωκράτη πιό πολλά ένα παιδί γνωρίζει.»

’Αηδία τού ήταν ό άκαρδος ρατιουαλί- 
σμός, ποϋ κάνει τόν άνθρωπο όλο μυαλό καί 
νοϋ καί τού βγάζει τήν καρδιά άπό τά στή- 
θια. ’Αηδία τού ήτανε οί άθεοι λόγιοι,

,χουν τό νού τοο; ίρημο καί τήν καρδιά του;
|άδε:α..

| Τό φώς μέσ' τήν καρδιά μας

■Λυτό τό φώ; δέν Εχουνε, τά σκότη «ερπατοΰνε, 

Γιά τούτο κάτω πέφτουνε γιά εώτύ παραλαλοΰνε! „

Δεν έπούλησε τήν καθαρή του καρδιά “γι' 
ιφίβολη αλήθεια,,

■Καί δίν θρονιάζω τό «μηδέν» στό θρόνο τού 
[Θεού μου>

! βσάν το'υ; πάππου; μου κ' έγώ θά ζήσω θά πε-
[Οάνω,

ίίΰχω Θεό κάτω στή γή, νάχω Θεό έπανω !

Σάν τόν Κοραή έτσι καί ό Παράσχος μέ 
δλον τόν σεβασμό γιά τά έργα τών προγό
νων έγνώρισε κι' άποστρέφονταν νήν ηθικήν 
βλάβην τής άρχαίας εθνικής θρησκείας, άπο
στρέφονταν τό άποτύπωμα τοϋ άρχαίου ελ
ληνικού ιδανικού, “τόν πολύμητιν Όδυσ- 
σέα,„ τόν “πρώτον τών Ιησουιτών,,, όπως 
θά τόν έλεγε κανείς οχι άδικα. Ωραιότατα 
Ιδμως άποτύπωσε τό ίδικό του χριστιανικό 
αίσθημα είς άντίθεσιν μέ έκεϊνο τών αρχαίων 
είς τό ποίημα ,,άητός καί σταυρός". "Ενας 
αητός, τό πουλί τοϋ Δία, ψηλά απ' τόν "Ο
λυμπο ξανοίγει ένα μνήμα μ' ένα σταυρό 
επάνω, κατεβαίνει θυμωμένος καί χτυπψ τό 
σταυρό μέ τά φτερά του γιά νά τό ρίξη κά
τω, βρίζοντας τό θεό τών χριστιανών, πού 
βγκρέμνισε τό θρόνο τοϋ Όλυμίπου.

Κ' είπ’ ένα αηδόνι, πώκλεγε σέ μνήματα θλιμμένα, 

Γορίζοντα, τήν κεφαλή· 

Σώπα, περίφανο πουλί, 

Εϊδωλυλάτρου γέννα !

Τώρα κυττάζοντας οπίσω θά έρωτοϋσα- 
μεν ξαφνισμένοι Τέτοιος άνθρωπος μέ τόσο 
στερεάν πίστι εις του θεού τή χάρι καί ευ- 
σπλαγχνία, άνθρωπος, όποϋ κατά τήν ιδική 
«>υ ομολογία σπλαγχνίαθηκε τό φονιά στό 
μνήμα, γιατί δέν είχε σταυρό, γιατί δεν 
έψαλλαν τά πουλιά ούτε άνθοδολοϋσαν τά 
δέντρα τριγύρω του. όποϋ έπγ,ρε ενα σταυρό 
άπό τήν έκκλησιά καί τδδαζε ατό’ ερημω
μένο μνήμα τέτοιος άνθρωπος, λέγω, ήταν 
Απαισιόδοξος, άποσόρθηκε απ' τόν κόσμο, 
καταφρονούσε τούς ανθρώπους κ' έδιάβαζε 
τόν Μπάϊρων. Τί ψυχολογικό αίνιγμα ! Ψυ
χοπάθεια, θά έλεγεν ό Lombroso, 
ίνοντα; τούς ώμους, παραξενιάρης. 
γικό ®αινόιιενο πολύ ενδιαφέρον, χωρί 
λο!-Ί|ρ

σηκω- 
παθολο- 

άλ· 
ά .ά γε μέ τά σωστά μας νά 

τόν κρίνωμεν έτσι τόν Παράσχο, πρέπει νά 
κόμβον, άντί να τόν λύ-■κόψωμε τόν 

Ιαουμε ;
Γιά μένα είνε λυμένο καί γιά κάθε προσε

κτικόν παρατηρητή επίσης. 'Εγώ δέν βλέπω 
καμμιάν άντιλογία είς τήν ουσία του Τήν 
ρίστιν, όποϋ έχασε γιά τόν κόσμο, γιά τούς 
ανθρώπους τήν εκράτησε στό θεό. κι όσο 

εχανε τήν πρώτην. τόσο μεγάλωσε ή δεύτε
ρα κΓ όταν εις τόν θεόν ξαναορήκε τόν 
εαυτό του, ξαναορήκε καί τήν πίστιν είς νήν 
ανθρωπότητα, ή πίστις, ή βαθειά θρησκευ- 
τικότης του στάλαξε κάτω άπό τά ουράνια 
σάν τή ζωογόνο βροχή άπό τή σκοτεινή συν
νεφιά γιά νά ποτίση τή διψασμένη πλασι 
Ό Παράσχος μοιάζει μέ τόν Φάουστ, οπού 
στή στιγμή, ποϋ βάζει τό φαρμακοπότηρο 
στά χείλη, έξαφνα άκούει τό πασχαλιάτικο 
καμπάνισμα καί ξεφωνεί κατανυκτικώς-

Τό δάκρυα μου χύνεται, ή γή μέ ξαναπήρε !

Γνωρίζομεν τώρα, ότι δέν ήτο έλλειψις, 
ποϋ έκαμε άπαισιόδοξον τόν Παράσχον, αλ
λά ίσια ίσια ή περίσσια τοο άγαπη. ή αγά
πη στον πλάστη του. τοϋ όποιου τά πλάσμα
τα τόσο συχνά τον ξεχάνουν καί καταπα
τούνε. Τόν έλύπησε καί έζήτησε παρηγοριά 
παράμερα άπ' τόν κόσμο. Άλλ' όποιος α
γαπά τό θεό, δέν μπορεί νά μισή γιά πάντα 
τούς άνθρώπους.

Ή αγάπη λοιπόν είνε ή ρίζα είς τήν φύσι 
τοϋ Παράσχου ΊΙ άγάπη σέ θεό καί πα
τρίδα τόν έσωσε άπό τήν απελπισία, αύπή 
ήταν τό βϋθος. οπού έρριξε τήν άγκυρά του 
μέσ' τήν φουσκοθαλασσιά τής ζωής. Βλέπο- 
μεν τώρα, ότι ή άπαισιοδοξία του κατά βά
θος είχε ευδαιμονικήν αιτίαν, διότι γεννη
μένη άπό τήν άγάπη στό καλό -ήθελε καί 
προξένησε τό καλό. Γενναιότατο παράδειγμα 
τούτου είνε τό “Έλεγεΐον ε'ίς τόν Οθωνα,,, 
όποϋ ομολογεί τήν αμαρτίαν του εναντίον 
τού κακομοίρη Βασιλιά καί μετανοιώνει γιά 
τήν άστόχασνη πράξι τής νεότητύς του. Είς 
αυτό τό έξιλεωτικό ποίημα έστησε τό 6>ραιό- 
τερο μνημεϊον, όχι μόνον είς τόν Όθωνα. 
άλλα καί είς τον ίδικό του χαρακτήρα, άν 
καί οχι είς τή μοϋσά του.

Κ αί πόσες φορές εις καιρούς εθνικής δυσ
τυχίας έπήρε τή λύρα γιά νά κηρύξη τό εύ- 
αγγέλιον τής άγάπης καί τής εϋσπλαγχνίας! 
Πόσον σπαραχτικά περιγράφει τά παθήματα 
τής όρφανιάς καί τής φτώχιας !

ΔΓ όλα αυτά καί μέ δλην τήν πικράδα 
της ή ποίησίς του δέν πικραίνει, αν καί ρι
ζώνει σέ μιά πικραμένη καρδιά.

Τό φώς καί ή δροσιά τοΰρανοϋ τήν έγλύ - 
καναν, καί άπό τό δέντρο τής ποιήσ.ώς του 
ξεφύτρωσαν άνθη ποϋ σκορπίζουν οχι φαρ
μάκι. παρά βάλσαμο. οχι μίσος καί κατα
φρόνια, παρά άγάπη κ' εϋσπλαγχνία. Καί 
άν πρόκειται μιά φορά νά τοϋ στήση το έθνος 
ένα μνημεϊον, έγώ δέν ξέρω καμμιάν καλ- 

y · λίτερη επιγραφή επάνω του, παρά τό αθά
νατο εκείνο ρητόν, τό μεγαλοψυχώτερο τής 
ελληνικής άρχαιότητος. διότι μαζί μέ τό ε (- 
ληιακό πνεύμα κλείει μέσα του σάν προ
φητεία καί τ-ήν προαίσθησιν τοϋ χριστιανι
κού πνεό-ατο;·. όπως καί ό Ιίαράσχος ήταν 
ενθουσιασμένος Έλλην καί ενθουσιασμένος 
χριστιανός δηλαδή τό ρητόν τής δυστυχι
σμένης 'Αντιγόνης

“Οϋ γάρ 
φυν!„

s-

συνεχθεϊν, αλλά συμφιλεϊν Ι
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Δαπάναις τής 'Επιτροπής τοϋ Σταδίου νά 
άνεγείρεται εν τοίς προπυλαίοις ό άνδριάς 
τού μεγαλειτέρου όλυμπιονίκου (τοϋ νική- 
σαντος εις τό πένταθλον π. χ. δέν έννοώ νά 
ιδρυθή πένταθλον, διότι άγώνές τινες π. χ· 
ή άρσις τών βαρών κτλ. είναι αναχρονι
σμός καί όϋδένα σκοπόν έχει πλέον σήμε
ρον). καί ό βουλόμενος ιδίαις δαπάνα ς δύ- 
ναται νά άνεγείρη τόν έκ μαρμάρου ανδριάν
τα παντός όλυμπιονίκου, ή καί τόν έαυτοϋ 
έάν ήναι τοιοϋτος. Νά στηθώσι δύο πλάκες 
μαρμάρινοι καί εν τή δεξι^ νά άναγράφων- 
ται χρυσοϊς γράμμασι τά ονόματα όλων τών 
Ελλήνων όλυμπιονικών. έν τή αριστερά δέ 
ομοίως τά τών ξένων. Ό δίσκος τοϋ Στα
δίου νά προσφέρηται είς τόν όλυμπιονίκην 
αυτού. Κατά τήν άφιξιν τών ξένων αθλητών 
νά τούς υποδέχεται ή ’Επιτροπή τού Στα
δίου εις τά γραφεία της έγκαρδίως, προσφέ- 
ρουσα αύτοις νομισματόσημόν τι. ως καί εις 
τούς ήμετέρους, δπ=ρ θά χρησιμεύη καί ώς 
διαρκές εϊσιτήριον έν τώ Σταδίω πρό καί 
κατά τούς άγώνας. Ό Βασιλεύς διά τής συμ
περιφοράς αυτού κατά τούς άγώνας, ώς καί 
ή Βασιλική οικογένεια, προσέφερον ίσως τήν 
σπουδαιοτέραν υπηρεσίαν είς τό έθνος, άφ’ 
δτου βασιλεύει έν Έλλάδι, καλόν δέ καί ά
γιον θά ήναι άν έξακολουθή είς. τό πέρας 
τών άγώνων νά προσκαλή ά.παντας τούς ό- 
λυμπιονίκας είς δείπνου καί μίαν άλλην η
μέραν αυτούς είς χορόν, μ=θ' απάντων τών 
λοιπών αθλητών ώς επίσης καί ό Διάδοχος 
είς πρόγευμα, καί ό δήμος είς χορόν, καί ή 
’Επιτροπή τών 'Ολυμπίων είς εξοχικήν έ- 
στίασιν. Οί έκ τών υπουργών δέ δυνάμενοι, 
ώς καί πάς ιδιώτης έκ τών πλουσίων, άς πε- 
ριποιηθώσι πάντας τούς όλυμπιονίκας καί 
τούς ξένους άθλητάς, έκαστος κατά τό δο- 
κοϋν. Άς περατοϋνται δέ οί αγώνες διά 
λαμπαδηφορίας, ώς καί εσχάτως έγένετο. 
Είς τό μετάλλιον έκάστου όλυμπιονίκου άς 
άποδοθώσι τιμαί παρασήμου, είς δέ τό τού 
Άβέρωφ στρατηγού διά τών τιμών τούτων 
καί περιποιήσεων, οί ξένοι όλυμπιονίκαι ώς 
καί οί ίδιώται. θά εϋχαριστηθώσι καί θά έν 
θουσιασθώσιν είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε θά 
μεταβληθώσιν οϊκοθεν είς όμνητάς καί πα· 
νηγυριστάς τής 'Ελλάδος. Είναι περιττόν νά 
προσθέσω ενταύθα, ότι πρό παντός άλλου 
προτιμάται ή εύγενής συμπεριφορά τοϋ ελ
ληνικού λαού έντός καί εκτός τού Σταδίου, 
ήτις καθ' όλον τό διάστημα τών τελευταίων 
άγώνων. έκίνησε τόν θαυμασμόν όλων τών 
ξένων.

Άπαντα ταϋτα έάν μελετηθώσιν άπό 
τών καταλλήλων προσώπων έμβριθώς καί 
επισταμέν,;ς δυνάμεθα νά περιμένωμεν τά 
πάντα.

'Ί’πό τοιούτους οιωνούς, καί μέ τοι- 
αύτας ελπίδας δυνάμεθα νά είπωμεν :

Θαρσειν χρή τάχ’ αύριον έ'σετ’ άμει- 
νον.

Α. Ν. Βερναι’λακιις
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Έ ΤΗ ΞΕΝΞΤΕΙΑ
ΜΟ1ΤΟΛ.ΟΓΟ3

’Σ ΤΗΝ ΑΝΝΑ

Ι'Οδόξ. Δεξιά κατάφωτο; οίχια. ’Αριττιρά οικία σκοτεινή Νύξ παγιτώϊη;. Χιονιζε·.. Εγειρόμενη; τή; αυλαία; ή 
οκηνίων ακούονται παιοικαί κραογαί. «Ό 6 ρ ή ά! Ό ί ρ j ά .'»

ΠδγΛΙΝΑ (όπισθεν τών παρασκηνίων). 
Φύγετε άπ’ εκεί ! ’Αφήσατε με! Γιατί μέ 
πειράζετε ; Τί σας έκαμα ; (Όρμά έπί τής 

• σκηνής και κρυπτόμενη δπιβθεν τοϋ 
φανού, παρατηρεί έκ τών παρασκηνίων. 
Ό θόρυβος βαθμηδόν καταπαύει). ’ Ε
φυγαν ! Δέν είνε κανείς !... Ώ ! Τί κακά 
παιδιά ποΰ είνε ! Γιατί μέ φορτώνονται, τί

■ τούς έκαμα; Γιατί νά μέ λένε «Όδρηά» 
Έγώ τούς τό είπα πειά πόσαις φοραίς. πώς 
ο μπαμπάς καί ή μαμά μου ήτανε ’Ιταλοί. 
Αύτά τά κακόπαιδα δέ θέλουνε νά τό πιστέ
ψουν'. Άχ ! Παναγία μου Παρθένα, Πανα
γία μου Παρθένα! Τί κρύο ποϋ κάνει ! (Ρί
γα). Άς πάω στό σπίτι ! Μά πώς νά πάω, 
άφού δέν έχω ούτε μιά πεντάρα ; ΊΙ σπητο- 
νοικοκυρά θά μέ μαλώση. θά μέ δείρη ! Καί 
τί φταίω έγώ ή κακομοίρα! "Ολοι οί άνθρώ- 
ποι φαίνονται σήμερα θυμωμένοι, κατσουφια
σμένοι, περνούν ολοι χωρίς νά μέ κυττάξουν ! 
Άχ ! μπαμπά μου, άχ ! μαμά μου '. Γιατί 
ν’ άποθάνετε: Όταν έζούσατε σείς ήτανε 
πειό καλλίτερα! Τρία χρόνια μονάχα έζή- 
σατε έδώ καί μάς άφήσετε εμένα καί τόν 
Πέππο μόνους, ’στή ξενητεγά Άχ ’. τί κρύο 
ποϋ κάνει ! Πώς έξΰλγασαν τά δακτυλάκιά 
μου. "Ας τρέξω, ίσως καί ζεσταθώ '. Ό Πέπ- 
πος έτσι έκανε πάντα όταν έκρύωνε. (Πηδά 
είς τήν αύτήν θέσιν). ‘Ο καϋμένος ό Πέπ 
πος ! Κοντεύει πειά μιά ’βδομάδα, ποϋ είνε 
άρρωστος ! Μαζύ του ήτανε καλλίτερα έπαιζε 
τόσο καλό φλάουτο καί μάς έδιναν περισσό
τερα λεπτά. Ό καϋμένος ο Πέππος ! Τώρα 
θά μέ περιμένη ! Πόσο μέ παρακαλούσε νά 
τοϋ πάω κανένα ζαχαρένιο κουλουράκι, είνε 
τώρα τόσος καιρός ποϋ τό ζητά, κ’ έγώ τοϋ 
τό υποσχέθηκα... ναι, τοϋ τό όποσχέθηκα, 
μά τί νά κάμω : Δέν έχω ούτε ενα λεπτό I 
Σ τό δρόμο δέν είνε κανένας- καί πώς νά 

τραγουδήσω μέ τέτοια παγωνιά... κανένας δέ 
Οά μ' άκούση. Κάθε ένας βιάζεται νά πάη 
'ς τό σπήτι του, 'ς τή ζεστή του κάμαρα. 
Άχ ! τί κρύο ποϋ κάνει ! Φοβερό κρύο ! 
τρέμουν ολα μου τά μέσα ! Καί ούτε ένας 
διαβάτης ! ούτε ένας! (Όπισθεν τής σκη
νής χτυπά ώρυ/.oyiov). Έννηά "Οταν ερ
χόμουνα έδώ. είδα πολύ κόσμο κοντά στήν 
εκκλησία· δέ ξέρω, νά πάω νά τείνω τό χέρι 
μου καί νά ’πώ : κάμετε τό έλεος σας γιά 
τον Πέππο ! Δέ θά μοϋ άρνηθοϋν, Οά μοΰ 
δώσουν ! (Κινείται νά προχωρήση και στα
ματά). Όχι ! Όχι! θά μέ πάρουν πάλι 
γιά Όδρηά καί θά μέ διώξουν άπό τήν έκ-

Π ΑΥΛIΝ Α (κοραοίς Ίταλίς).

κλησιά όπως μού 'καμαν τήν περασμένη 
εβδομάδα. ΧΟές πάλι, έμπήκα σ' ένα μα
γαζί γιά νά ζεσταθώ. Έτσαγουδοόσα τόση 
ώρα τραγούδια τής πατρίδος μου. . μοϋ ήρ
θαν δάκρυα 'ς τά μάτια- καί όταν εζήτησα 
τεϋ έμπορου νά μοϋ δώση κάτι τι, εκείνος 
άρχισε να μέ περιπαίζη, μέ είπε Όδρηά καί 
μ’ έδιωξε '. Άς ήνε καλά άφού μ’ άφησε κ' 
έξεστάθηκα λιγάκι. (Άπό τήν κατάφωτου 
οικίαν ακούεται μουσική : φαιδρός χρό
νο;· πόλκας). Ποϋ είνε αύτό : Ά ! έδώ είνε 
φαίνεται. (Άι-ίσταται έπί στήλης τίνος 
και κρατούσα τον μονοτήρα τον φανού 
παρατηρεί πρός τό μέροί τοϋ παραθύ
ρου). Ναί, ναι, άχ ! τί ώραία ποϋ είν’ έκει ! 
Τί φώτα ! Καί τί ζεστά ποϋ θά είνε. Καλό
τυχοι ! (Κατέρχεται τής στήλης) Τί άσχη
μα ποϋ είν’ έδώ ! Σκοτάδι ! Ό ούρανός σκε
πασμένος άπό ούννεφα, όχι σάν 'ς τήν πα
τρίδα ποϋ εινε γαλανός, καθαρός, βαθύς ! 
(ΙΙαύσις). Αχ ! δέν μπορώ πειά ! θά πάω 
σπήτι ! μά μέ τί ; ( Ανερευνά είς τά θυ
λάκιά της). Ούτε λεπτό! Τινά γείνη. άς 
θυμώση ή σπητονοικοκυρά. άς μέ δείρη, 
αύτό δέν πειράζει'. Έγώ θά τά υποφέρω 
ολα- μά ό Πέππος, ό Πέππος μου ό καϋμέ
νος, ποϋ είνε άρρωστος, ποΰ δέν έχω νά τοϋ 
πάγω τίποτε! Πώς θά τοϋ τό πώ ; Πώς θά 
τόν ίδώ ’ς τά μάτια : Όχι. Οά περιμείνω! 
"Ισως έογη κανένας άπ' αύτό τό σπήτι... θά 
πέσω 'ς τά πόδια του καί θά τόν παρακα- 
λέσω νά μοϋ δώση κάτι τι γιά τόν αδερφό 
μου, ποϋ είνε άρρωστος, θά περιμείνω.

Τί ωραία ποϋ παίζει ή μουσική, θαρρείς 
πώς τραγουδεί κανείς. Άχ! καί νά μέ προσ- 
καλοΰσαν έκεϊ ... όλοι λέγουν πώς έχω ώραία 
φωνή ... θά τούς έτραγουδοϋσα όλα, όλα όσα 
ξέρω καί θά μούδιναν χρήματα Άχ! θεέ 
μου, θεέ μου, πόσο θά ήμουνα εϋτυχισμένη! 
Καί πόσο Οά ήτανε ευχαριστημένος καί εύ· 
τυχισμένος καί ό Πέππος! (Ή μουσική 
σιγά). "Επαυσε! Άχ! πόσο σνενοχωριέμαι 
τώρα, πόσο φοβούμαι! Μοναχή μέσ’ ’ς τό 
δρόμο. Μοϋ φαίνεται πώς έδυνάμωσε περισ
σότερο τό κρύο. Τά χέρια καί τά πόδια μου 
έξυλιάσανε όλως διόλου! Ά! Παναγία μου, 
Παναγία μου! Στείλε μου κανένα διαβάτη! 
(Παρατηρεί μακράν.'Παϋσις. Λ7έ απελ
πιστικήν φωνήν). Κανένας! κανένας δέν 
έρχεται! (ΙΙαύσις. Παρατηρεί καί πάλιν). 
Τί είνε έκεϊνο ; Διαβάτης τάχα : Ναι ναί, 
διαβάτης είνε, έ'ρχετ’ έδώ! Δέν κάμνω λά
θος : Όχι, έδώ έρχεται! (ζίέν χιονίζει
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σκηνή είν: κενή· ϋ.τισίεντών παρα-

πειά, καθαρός καίλαρό,· φαίνεται δ κύ
κλος τής σελήνης). Ποιος =ίν’ εκείνος; 
Τό φεγγάρι φωτίζει τό πρόσωπό του, είνε ό 
γνωστός μου κύριος, ποΰ μιά φορά μοΰ 
έπρότεινε πολλά χρήματα, ποϋ μοΰ είπε, 
πώ: μέ τό ώραΐο αύτό προσωπάκι ποΰ έχω. 
μπορώ νά γίνω πλούσια ποϋ μοΰ είπε νά 
πάω μαζί ’ς τό σπήτι του. Άν πάω ’ς τό 
σπήτί του Οά μοϋ δώση χρήματα! Ναί, θά 
πάω! "Αχ! θεέ μου, δέν ήμπορώ νά κου
νήσω τά πόδια μου! (Βαίνει μετά κόπου, 
άλλά ταχέως σταματά). "Οχι, τί κάμνω 
έγώ : Ό Πέππος τότε τοΰ γύρισε τής πλά- 
ταις μέ άσχημο τρόπο τοΰ κυρίου αύτοϋ και 
μ’ έμπόδισε μάλιστα νά τοϋ ξαναμιλήσω! 
μοϋ είπε πώς είνε κακός άνθρωπος καί μπο
ρεί νά μέ καταστρέψη... Όχι, όχι, δέν χρειά
ζεται νά περιμένω.Άς καθήσω, ίσως περάση 
κανένας άλλος, ή έογη κανείς άπό τό σπήτι 
έκεϊνο! (Πηγαίνεικαί κάθηται έπί τής στή
λης, έρειδυμένη τά νώτα έπί τού μονο- 
τήρος τού φανού).

Νυστάζω καί φαίνεται πώς είνε αργά! 
(Χασμάται). Σά νά έζέστανε λιγάκι- φαίνε
ται πώς πέφτει τό πάγος! Δόξα σ ό Θεός! 
Θά μπορώ καλλίτερα νά περιμένω!... (Παΰ- 
σις. Κλείει άκουσίως τούς όφίλαλμούς). 
Άχ! τί καλά ποϋ είνε τώρα ! Σάν νά ήμαι 
ς τήν πατρίδα μοϋ φαίνεται. Νά τό σπητάκι 

μας, τά δένδρα είνε ’ς τόν άνθό τους, ό ού
ρανός καθαρός, καθαρός, βαθύς, άπατος! 
Θαρρείς πώς είνε σκεπασμένος μέ κλωσταίς. 
σάν νά ήνε άράχναις! Αεπταίς! λεπταίς! 
(Χασμάται). Άχ! τί καλά ποΰ είνε! τί ζε
στά! (7/ μουσική παίξει θλιόερόν βαλς- 
ΊΙ σελήνη κρύπτεται, λαμποκοπούν τά 
άστρα). Θαρρείς πώς είνε άγγελοι καί τρα
γουδούν μακρυά... μακρυά! Τί ώραία ποϋ 
θά. ήνε έκεϊ 'ς τόν ούρανό ! Καθαρά! φωτει
νά! Νά. έπέταξαν πουλάκια... τί ώραία που
λάκια. Τί ψηλά, ψηλά ποϋ πάνε ! Γιατί νά 
μή πετοϋν οί άνθρωποι;... Νά δοκιμάσω κ’ 
έγώίσως... ’ίσως μπορέσω... νά! νά! πετώ,πε
τώ... πώς λιγόνεται ή καρδιά μου... ψηλότε
ρα... ψηλότερα!... ('Αποκοιμάται. ΊΙ μου
σική έςακολουθεΐ νά παίζη- λοξή άκτις 
τής σελήνης φωτίζει τό πρόσωπόν της. 
κΐιάττων άστήρ διασχίζει τον αιθέρα διά 
φωτεινής γραμμής).

[Μετάφρααι;].

ΑΓΑΘ. Γ. Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΛΗ2.

Ευτυχισμένη, ολόχαρη,

'Άννα, σέ βλέπω ακόμη ’ς τά όνειρά μου, 

Καθώς δειλά σ' έξάνοιξα
Τήν πρώτη αύγή πού έφάνης έμπροστά μου. 

Καί τέτοια έμπρός 'ς τή σκέψι μου

Ή ποθητή μορφή σου θά προδαίνη.

Γιατί βαθειά 'ς τά στήθη μου

Ή παιδική σου εικόνα πάντα μένει.

-W-

~Ητο ή γλυκειά κι" άμέρημνη.
"Ητο ή χρυσή κι’ όλόφτερη ηλικία

Πού τό παιδί αγωνίζεται
Ναϋρη ’ς τόν κόσμο άνέσπερη εύτυχία'

Ναύρη 'ς τή γή τήν &γαρη

"Ο,τι τό νού, τό λογισμό του ύψόνει,

Ναϋρη 'ένα πλάσμα άέρινο
Ποϋ τά γλυκά του όνείρατα χρυσόνει.

-W-

Τίιτε καί σύ χαρούμενη
Σάν άλλος ήλιος έλαμψες μπροστά μου,

Κ' έχρύσυσες τά χρόνια μου

Κ' έδυσες νέα φτερά 'ς τή φαντασία μου.

Θερμά ή καρδιά τά πίστευε
Πώς ήσουν σύ τοϋ λογισμού μου εικόνα, 
Μά νά πιστέψω μ' έκαμες

Πολύ σκληρά πώ5 ζοϋσες 'ς τόν αιώνα.

Θυμούμαι μι’ άναγάλλιασι
Τοϋ γαλανού ματιού σου τήν άκτίδα

"Οπου σά στήλη ακίνητος
Έμεινα εύθϋς όταν σιμά μου σ' είδα.

Τόση ζωή αισθανόσουνα

Ποϋ έμπρός σ' έύε σλενότουνα ή δική μου, 
Καί τή χαρά έίΙοκίμαξες
Όπου έκρυβε θωρώντάς σε ή ψυχή μου.

-Xf-

Όταν τό πόδι ετοίμαζες
Είς τό χορό με ξέπλεκο κεφάλι, 
"Ολοι σ' έσέ έγυρίξανε

■Θαυμάζοντας τ’ ασύγκριτα τά κάλλη.
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Άλλος τά μάτια έπαίνευε,

’Άλλος θερμά τοΰ νοϋ σου τή λαμπράδα,

Κ’ έγτο έθωρούσα ακίνητος
Τά ουράνια, έσέ, τό πέλαο. τήν πεδιάδα.

"Οταν τά δάκτυλα έτρεχαν,
'Στ' αρμονικό τό όργανο άποπάνω,

Τί 'ς τή Ψυχή αισθανόμουνα 
Νά περιγράψω δ δύστυχος δέ φθάνω!

“Ολα τ' αστέρια έλάμπανε
Κ’ εύωδιασμένο έρχότουνα τ’ αέρι

Κ’ έμΐ ή ψυχή έλαχτάριξε 
Ναϋρη μιά μόνη λέξι νά προφέρη.

-Μ-

Μά τώρα πάντα ανώφελα
'Επιθυμώ ν' ακούσω τή λαλιά σου, 

Γιατί άν έσυ μ' έμίσησες
"ΙΙτο σκληρά μόνο σ’ £μϊ ή καρδια σου.

Μά τώρα τρέχω ανώφελα

Κι' αναζητώ τά μάτια, τή μορφή σου

Είς τά κοράσια ανάμεσα
ΓΓ αγάπησε πιστά ή αθώα ψυχή σου.

Νά μοΰ επαινούν τό σώμα σου
Πάντα γροικώ, τό γαλανό οφθαλμό σου,

Άλλά di βλέπω δ έπαινος
Νά κοκκινήση πλειά τό πρόσωπό σου.

'Αγάλι νά στενάζουνε
Πικρά }·ροικιδ, κι’ αδιάκοπα νά κλαίνε

Και /-ε κεφάλι όλύγυρτο.
ΊΙ “Αννα πλειά δε ζή σ’ έμέ νά λένε.

Κ’ έσϋ απ' έμπρός μου έχάθη^ες,

Έσάύστηκες μεμιάς ωσάν αστέρι
Ποϋ 'ς τόν αιθέρα χύνεται

Σ' εύωδιακαίς νυχτιαίς το καλοκαίρι.

Ποτέ δέν έθυμήθηκες
Πώς μιά μέρα κ έσϋ θέ νά πεθάνης

Κι ύ θάνατος έφάνηκε
Τόσος σκληρός όσο σ’ εμένα έφάνης.

ΣΤΕΦΑΝ02 MAPTZ2KH2

Λ



ΑΙΓΤΠΤΙΑΚΑί ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Η EAAHR1KH ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

'Οταν, συνοδευόμβνος άπό συμπαθή ’Αλε
ξανδρινόν συνάδελφόν μου διέβην τό κατώ- 
φλιον τής θύρας τής Πατριαρχική; αιθούσης, 
είς την όποιαν έπρόκειτο νά μάς δεχθή ό Πα
τριάρχη; Σωφρόνιος, μία ισχυρότατη συγκί- 
νησις μέ κατείχε». Ό θρόνος τοϋ Αγίου 
Μάρκου ιδρυθεί; ύπ’ αύτοϋ τοϋ μαθητου τοϋ 
Ίησοϋ περιβάλλεται ύπό ιδιαιτέρας τίνος αΐ 
γλης, ήτις ένισχύεται έκ τής Ιδέας οτι έπί 
τοϋ θρόνου αύτοϋ κάθηται σήμερον πρωθιε
ράρχης σεβάσμιος καί πολιός εις δν πλεΐστα 
οφείλει ο έν Αιγύπτιο 'Ελληνισμός.

Έπί σοφά αναπαυτικού έκάθητο ό Πα
τριάρχης. Σωρός κοκκάλων μάλλον, ό γέρων 
αύτός κληρικός οστις πλησιάζει ήδη νά συμ- 
πληρώση αιώνα άπό τής γεννήσεώς του, δια
τηρεί άκόμη έν τή μορφή του ολόκληρον τό 
σθένος καί τήν έπιμονήν τά όποια διέκριναν 
τόν μακράν του βίον Οί οφθαλμοί του άστρα 
ποβολοϋν άκόμη κάτω άπό τάς λευκοτάτας 
του όφρεΐς καί ή γλωσσά του διετήρησε τήν 
τραχύτητα της άν καί οί οδόντες κατέπεσαν.

Εις τόν χαρακτήρα αύτόν τόν έπίμονον 
καί άδάμαστον τοϋ Σωφρονίου οφείλει — ώς 
ειπον ήδη—πολλά ό ’Ελληνισμός τής Αίγύ- 
πτου. Κληθείς πρό είκοσιν έξ έτών νά άνέλΟη 
τόν θρόνον τοϋ Άγιου Μάρκου εύρε τά πράγ
ματα τής έν Αϊγύπτφ Ελληνικής Εκκλη
σίας εις οϊκτράν τώ όντι κατάστασιν. Αύτή 
ή εκλογή του άποδεικνύει εις ποιον σημειον 
ήσαν έξηρεθισμένα τά πνεύματα. Διότι πραγ
ματικά; πρωτάκουστον είνε έκλογή ανώτερου 
κληρικού νά προκαλέση τοιαύτην άντίδρασιν 
ώστε νά διεξαχθή μέ κουμπούρια καί ρά
βδους καί νά μεταοαλη τό προαύλιον τοϋ 
ναού τής Ευαγγελίστριας εις πεδίου μάχης.

Τήν έκρυθμον δμως αύτήν κατάστασιν ή 
στιβαρά τού Πατριάρχου χειρ μετέβαλεν είς 
ήσυχον καί προοδευτικήν έπίδοσιν ύπό τήν 
δεξιάν του δέ διεύθυνσιν τά Πατριαρχεία εί
δον ημέρας αληθούς εύκλειας.

* s *
Εις τό έ'ργον τούτο ό Πατριάρχης έ'σχε τό 

ευτύχημα νά περιστοιχισθή ύπό κληρικών 
διαπρεπών Έκ τών πρώτων ό Μητροπολίτης 
θηδαίδος κ. Γερμανός Βουρλαλίδης, κληρι
κός διακεκριμένος, μορφώσεως άρτιας, πνεύ
ματος σπανίου. Ό Σ. Μητροπολίτης Γερ
μανός, νεώτατο; άκόμη, είναι κάτοχος ξένων 
γλωσσών εν αί; καί τής 'Αραβικής, ήν έξέ- 
μαθε τελείως είς Ιεροσόλυμα, είς αύτόν δέ 
ένεπιστεύθη ό Πατριάρχης τήν είς τό εσωτε
ρικόν τής Αίγυπτου αποστολήν ή όποια τό
σον προώριστο ν’ άνυψώσή τό γόητρον τής 
Ελληνικής έκκλησίας έν Αίγύπτω

Παρά τόν Μητροπολίτην Οηβαΐδος ό αρ
χιμανδρίτης κ. Νίκανδρος δ Ρωσσομαθής 
ήδη έν Τύνιδι διαπρεπής κληρικός καί ό αρ
χιδιάκονος κ. ΙΙαγώνης συμπληροϋσι τό α

νώτατου προσωπικόν τοΰ Πατριαρχείου. Καί 
οί δύω τελευταίοι, κληρικοί άφοσιωμένοι είς 
τήν έκκλησίαν καί μεμορφωμένοι οσον σπα- 
νίως οί παρ’ ήμΐν, συνετέλεσαν πολύ είς τήν 
επίρρωσιν τοϋ Πατριαρχικού θρόνου τής ’Α
λεξάνδρειάς καί εις τήν στερέωσιν τοϋ γοή
τρου τής Ελληνικής έν Αίγύπτω Εκκλη
σίας.

» w *

Καί είχε καί έχε·, απόλυτον άνάγκην τοι- 
ούτων άνδρών ή Έλληνική έν Αϊγύπτφ εκ
κλησία. At προπαγάνδαι πανταχόθεν έργά- 
ζονται μετά ζήλου καί οί Κόπται καί οί 'Ορ
θόδοξοι Σϋροι έλκύονται πανταχόθεν νά πα- 
ραιτηθώσι τής Ελληνικής Έκκλησίας, ή ο
ποία στερουμένη υλικών μέσων διά νά τούς 
συγκράτηση έχει άνάγκην άνδρών άφοσιωμέ- 
νων καί δεξιών διά τό έξοχου έθνικής ση
μασίας ίργον της.

Πόσην δέ άνάγκην τοιαύτη; συντόνου ερ
γασίας έχει τό έν Αϊγύπτφ ορθόδοξον πλή
ρωμα άποδεικνύει καί τό έξής γεγονός βε- 
δαιωθέν κατά τήν είς τό εσωτερικόν περιο- 
δίαν τοϋ Μητροπολίτου θηδαίδος.

Εϊς πλεΐστα απόκεντρα χωρία τής "Ανω 
Αιγύπτου είς έλαχίστην διατελοϋντα συγκοι
νωνίαν μετά τών πόλεων, ύπάρχουσιν Έλ
ληνες πρό πολλού λησμονήσαντες τήν γλώσ- 
σάν των καί τελείως έξαραδισθέντες, απλώς 
δέ τήν καταγωγήν των μόνον ένθυμούμενοι, 
οσοι άκόμη τήν ενθυμούνται. Οί άνθρωποι 
αύτοί κατόρθωσαν να διατηρήσωσι τήν πίστιν 
τών πατέρων των, άλλ' άδυνατοϋντες νά πλη- 
σιάσωσιν είς τάς πόλεις διά νά άκολουθήοωσι 
τά θρησκευτικά των καθήκοντα, άφήκαν τά 
τέκνα των άβάπτιστα, ήδη δέ έδαπτίσθησαν 
νεανία·, δεκαοκταετεις καί δεκαπενταετή κο
ράσια !

Εννοείται δτι άπότά; έλλείύεις αύτάς όφε- 
λοϋνται αί ξένα·. προπαγάνδα·, τών όποιων 
απόστολοι ιερείς διατρέχουσιν ολόκληρον τήν 
Αίγυπτον ούχί σπανίως προσηλυτίζοντας τούς 
Σύρου; ιδίως καί τούς Κόπτας.

Σχετικός μέ τήν άγνοιαν αύτήν τών κα
τοίκων οϊτινες εχάθησαν είς τ' άπώτατα τής 
Αιγύπτου σημεία, δέν κρίνω άσκοπον νά πα. 
ραθέσω τό εξής γεγονός :

Έταξείδευα μετά φίλου Άγγλου είς μίαν 
τών μάλλον άποκέντρων έπαρχιών τής Αϊ- 
γύπτου. Έπί ώρας ήδη τά άλογά μας έδά- 
διζον διά μέσου πυκνού καλαμώνος, τοΰ ό
ποιου τό τέλος δέν έφαίνετο. Κατάκοποι η
μείς άπομακρύνοντες μετά κόπου τά καλά
μια τά όποια ήπείλουν νά μάς ξεσχίσουν, 
ματαίως προσεπαθούσαμε·. νά διακρίνωμεν 
καλυοην εις τήν οποίαν νά καταφύγωμεν. 
Αίφνης ό προπορευόμενος Σάΐ3 μάς έδειξε 
χαμηλόν οίκίσκυν φελλάχου, χωμένον μέσα 
εϊς τά καλάμια, είς τόν όποιον έπρεπε νά 
περάσωμεν τήν νύκτα.

Ο φελλάχος — τέλειος μάλιστα τύπος φελ
λάχου—μάς ύπεδέχθη είς τήν θύραν ταπει
νός καί μετ' ολίγον όπως δπως έκοιμήθημεν 
κάτω άπό τήν σκιάδα. Όταν έξυπνήσαμεν ό 
φελλάχος μάς έπλησίασε μέ ύφος δύσθυμον.

— Νά μέ συγχωρέσετε, χαδαγκάδες, ποϋ
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δέν έχω τίποτε νά σά; φτειάσω. κουκιά μο
νάχα- εσείς on . ς άν θέλετε σάς σφάζω καμ- 
μιά κόττα. Δέν πειράζει, εσείς εϊσασθε οδοι
πόροι άλλά εγώ δέν θά φάω.

Ίον παρετηρήσαμε περιέργως.
- - Γιατί δέν θά φφς, γ;ά σίτι:
— Έγώ έχω μεγάλη Τετάρτη σήμερα. 

Είματ Χριστιανός καί νηστεύω.
Τότε μόνον έπρόσεξα ότι πρό ολίγου ά

κόμη είχε φωνάξει τά δύω παιδιά του Γκώρ- 
γην τό ένα καί Ν-κόλαν τόν άλλο καί τόν 
ήρώτησα πώς έτυχε νά είνε ορθόδοξος Ή 
ιστορία του ήτο άπλουστάτη καί κοινοτάτη 
είς έκείνα τά μέρη. Ό πάππος του είχεν έγ- 
κατασταθή εκεί έπί Μεχμέτ Άλή έλθών άπό 
τήν Σύμην τά παιδιά γεννηθέντα μεταξύ ά- 
ράβων έχασαν πλέον τήν ελληνικήν των γλώσ
σαν καί μόνον ή θρησκεία τόν διετήρισεν ά
κόμη συνδεοεμένον μέ τήν πρώτην του κα
ταγωγήν.

Όταν ό Άγγος φίλος μου είπεν είς τόν 
άπωλεσθέντα έκείνον "Ελληνα ότι είμαι Έλ
λην κ' έγώ κ' έρχομαι άπό τάς ’Αθήνας ε
κείνος μ’ έπλησίασεν ήσπάσθη εύσεδώς τό 
χέρι μου καί δύω χονδρά δάκρυα κατεκύλη- 
εαν άπό τά μάτια του.

Ο ΑΒΕΡΩΦ

Τό όνομα ιού μεγάλου Ήπε-.ρώτου δέν 
έχει ’ισόπαλου έν τή δημοτικότητι. Είς τούς 
δρόμους τών 'Αθηνών, ό έ’χων δρεξιν να πα- 
ρατηρή τάς έπιγραφάς, Θά ίδή κάθε είδους 
καταστήματα, άπό καφενεία έως ξενοδοχεία 
καί άπό συμβολαιογραφεία έως πατσατζίδι- 
κα, τιμώμενα έπ' όνόματι τοΰ Άδέρωφ, 
καί θά καπνίση σιγάρα φέροντα τήν εικόνα 
του, καί θά γράψη μέ μολυβδίδας φερούσας 
χαραγμένον τό δνομά του, άδΰνατον δέ νά 
εϊσέλθη είς οικίαν, είς τήν οποίαν παρά τήν 
εικόνα τοϋ Άγιου Νικολάου ζαί τοΰ Δια
δόχου Κωνσταντίνου νά μήν ύπάρχη καί ή 
είκών τοϋ Άδέρωφ.

Τό είδο'· αύτό τής λατρείας, υπερβολικόν 
όπως κάθε ελληνικόν καί ιδίως άθηναϊκόν αί
σθημα θά έμενε» άδικαιολόγητον, προκειμέ- 
νου περί παντός άλλου πλήν τοϋ Άδέρωφ. 
Ό γενναίο; ομω; ΊΙπειρώτης κατέστη άξιος 
ολου αυτού τού θαυμασμοΰ καί τής λα
τρείας. όχι μόνον διά τήν γενναίαν, άλλά 
τήν σκόπιμον διάθεσιν τού πλούτου του.

«* *
Είς τήν κεφαλήν τοϋ Άδέρωφ έχει άπο· 

κρυσταλλωθή πλέον ή ’.δέα τής έπικρατή- 
σεως τού Ελληνισμού έπί τών άλλων φυ
λών τής χερσοννησου τοΰ Αίμου Άλλά 
πώς εννοεί νά στερεώση τήν έπικράτησιν αύ
τήν, τό έπέδειξεν ήδη πολυτρόπως.

Κάποτε έπί τή εορτή του, τό συμβούλιου 
ένό; σωματείου παρουσ-.άσθη πρό; αύτόν καί 
επειδή τότε έγένετο λόγος περί άγορά; έζ 
μέρους τής ελληνικής παροικίας τής Αίγύ- 
πτου ένός θωρηκτοϋ, είς έκ τών συμβούλων 
έφερε τόν λόγον καί έπί τοΰ ζητήματος 
αυτού.

— Άπό σάς, κύριε πρόεδρε, περιμένο- 
μεν τήκ μεγαλειτέραν προσφοράν.

γίνη είς τών πλουσιωτέρων καί μεγαλειτέρων 
τής ‘Ελλάδος άνδρών ήρκει δμως νά μή τα- 
ξειδεύση διότι κατά τό ταξείδιον θά έπνίγετο.

‘Ο γηραιός πρόεδρος τή; Κοινότητας 'Α
λεξάνδρειά; οσάκις τοΰ διηγούνται τήν περί 
αύτού κυκλοφόρησασαν δεισιδαιμονίαν μειδιφ 
άλλά... δέν ταξειδεύει.

Ο ΤΓΠΟΣ

"Οταν τήν έπομένην τής άφίξεώς μου άνε- 
γίνωσκα τήν περί αύτή; είδησιν εί; μιαν έκ 
τών τριών Ελληνικών εφημερίδων δεν μέ 
έξέπληξεν η τελειότης τών ρεπορτάζ ή όποια 
απαιτείται διά ν' άνακαλυφθοόν καί τά τόσον 
άσήμαντα γεγονότα οσον οτι τό συμβάν αύτό 
τής άφ-ξεώς μου είχε τοποθετηθή μεταξύ 
μιας πυρκαϊάς καταστρεψάση; ένδεκα οικίας 
ένό; διαφόρου περί τής πολ·.τ κής τής Αγ
γλία; κατά τό ζήτημα τών Δρούσων καί μιας 
είδοποιήσεως περί πωλήσεως τυροΰ Κρητι
κού καί οίνου Μαλβουαζίας.

Διότι πράγματι εκείνο τό όποιον χαρα
κτηρίζει τόν τέταρτον τροχόν τής άμάςης έν 
Αίγύπτω είναι μία άφελής ακαταστασία, μία 
τοποθέτησι; sans iacon, μία παραμέλησι; 
τών σπουδαίων καί έξαρσις τών άσημάντων, 
ή όποια παραβλάπτει σπουδαίως τόν έθνικώ- 
τατον καί άξιον πολλής εκτιμήσεως Ελλη · 
νικάν τής Αιγύπτου τύπον.

Άργότερον δταν ελαβα πλέον ενεργόν μέ
ρος εϊς τήν εντόπιον δημοσιογραφίαν έ'σχον 
πολλάκις τήν εύκαιρίαν νά θαυμάσω καί ν' 
άπορήσω διά πράγματα τά όποια συνέβησαν 
τόσον διαφορετικά άφ' δ,τι ήδυνάμην νά τά 
φαντασθώ ώστε νά μ' έμβάλουν είς πραγμα
τικήν άμηχανίαν.

** *

Ί1 πολιτική άρθρογραφία δέν υστερεί έν 
Άλεξανδρείφ. Καί αί τρεις Έλλη-ικαί έφη- 
μερίδε; διευθύνονται ύπό άνδρών οϊτινες καί 
ικανοί καί κάλλιστα κατηρτισμένοι είναι 
τοιουτοτρόπως δέ εί; πάσαν περίστασιν κα 
καταλλήλως διαχειρίζονται τά θέματα καί 
εϊς τά εθνικά μας ζητήματα άπεδόθη πάντοτε 
ή δέουσα σημασία.

Δυστυχώς δμως τό αύτό δέν συμβαίνει 
εϊς τό κατώτερον προσωπικόν· ή δημοσιο
γραφία θεωρείται κάτι δλως πάρεργον άν μή 
άναξιοπρεπές ουτω δέ νέοι άνθρωποι οϊτινες 
νά εργασθώσιν ως ρεπόρτερ δέν εύρισκονται 
καί αί διευθύνσεις τών εφημερίδων άναγκά- 
ζονται νά στρατολογούν όπως οπω; άνθριό- 
πους άκαταρτίστους καί άγραμμάτους.

Ενθυμούμαι ενα ρεπόρτερ Ελληνικής 
τίνος έφημερίδος ό όποιος μετέοαινεν εϊς τό 
χρηματιστήριον, δπου εκτίθενται τά τηλε
γραφήματα Γαλλιστί, εκεί δέ αύτός, άγνοών 
τήν Γαλλικήν, ήναγκάζετο νά ζωγραφίζη τάς 
λέξεις- κάποτε μάλιστα παρέλειψε μίαν ολό
κληρον γραμμήν καί τό νόημα έξήχθη τόσον 
έστρεβλωμένον, ώστε άπό έπιχορηγήσεώ; 
τίνος ήτις έπρόκειτο νά δοθή εϊς τήν Σκω- 
τικήν έκκλησίαν, τήν έπομένην μετεφράσθη 
δτι ’Αγγλική εκστρατεία ήτοιμάζετο δέν ή- 
ξεύρω διά ποΰ.

Άλλά οί μεταφραστικοί μαργαρίτα·, τών

— 319 —

** *
Τό άπέριττον καί άπλούστατον διαμέρι- 

I σμα τής οικίας Βολωνάκη, δπου κατοικεί ό 
Άοέρωφ, δέν περιέχει τίποτε τό άποκαλϋ- 

ι πτον δτι ζατοικεΐται άπό ενα τών πλουσιω- 
τέρων 'Ελλήνων.' Μόνον αί εικόνες αί κο- 

Ισμοΰσαι τούς τοίχους, εικόνες τέχνης καί 
άξίας, τή; προσδίδουν μουσείου μάλλον παρά 
ιδιωτική; κατοικίας τύπον. Κάποτε έξέφρα- 
ζον τήν απορίαν μου εΐ; τόν Άδέρωφ διά 

Ε τήν έλλειψιν άπό τοϋ μουσείου αύτοϋ εϊζό- 
I νων Ελλήνων καλλιτεχΛών.

— Είναι αλήθεια, μοϋ είπεν, δτι δέν έχω 
j ελληνικά; εικόνας. Άλλά τί νά σού κάμω ; 

Κανείς "Ελλην ζωγράφος δέν έσκέφθη νά .. 
μοΰ χαρίση κααμίαν.

Καί έμειδίασεν άναλογισθείς ίσως πόσα 
ρ τοϋ έστοίχισε τό χάρισμα, τό οποίον τοΰ 
I έκαμαν οί ξένοι.

Ι··
Δικαιολογημένη λοιπόν ή λατρεία δι' ής 

περιβάλλει τόν Άδέρωφ ό έν Αϊγύπτφ Έλ- 
- ληνισμός καί δίκαιο; ό ενθουσιασμός μέ τόν 
' όποιον πανηγυρίζει τήν εορτήν του κατά τήν 
I 23 Απριλίου δτε ή Αλεξάνδρεια κυριολε- 

3, κτικώς καίεται. Ό αγαθός πρεσβύτης υπο
δέχεται πάντα ταϋτα έν συγκινήσει καί μετά 

Ε δακρύων άπαντιφ εϊς τάς πανταχόθεν άπευ- 
j θυνομένας αύτώ ενδείξεις τοϋ σεβασμού.

Ή εύαισθησία αυτή τήν όποιαν δέν κατε- 
ι νίκησαν αί εως τώρα άποθεώσεις είναι καί ό 
I κυριώτερο; λόγος διά τόν όποιον ό Άοέρωφ 

ήρνήθη νά έπισκεφθή μέχρι τοϋδε τάς Αθή
νας. Ό κόσμος δμως ό πολύς, άδυνατών 

ί νά πιστευτή δτι αύτή είναι ή αιτία έπλασε 
| μύθον διά νά έξηγήση τήν έπίμονον τοΰ με

γάλου πατριώτου άρνησιν.
Διηγούνται δηλαδή δτι δταν ήτο νέο; ά

κόμη ό Άδέρωφ μία Άθιγγανίς ή όποια 
προέλεγε τήν τύχην έκύτταξε καί τοϋ Άβέ- 
ρωφ τήν χεϊρα καί τόν διεβεβαίωσεν δτι Θά 

αιωνίων δημοσιογραφικών χρονικών δέν θά 
έχοοΛ ποτέ τήν λάμψιν τοϋ περίφημου έζεί
νου, ό όποιος ήλιεύθη είς τάς στήλας μιας 
τών τριών Αλεξανδρινών εφημερίδων. Τη
λεγραφικά; είχεν άγγελθή, οτι μεταξύ τών 
έν Κόγκω Βελγικών καί Αγγλικών κτή-, 
σεων είχεν άποφασισθή ν’ άπομείνη διάμε
σον κράτος—etat tampon—δέν ενθυμού
μαι ποια λωρίς Αφρικανικής γής. Ό ’Αλε
ξανδρινός μεταφραστής, τηλεγραφικός έν- 
νοών νά τελείωση τήν έργασίαν του, μετέ
φρασε τό etat tampon διά τών λέξεων 
«τεταπωμένον κράτος» καί τοιουτοτρόπως, 
Κύριος οίδε πώς φαντασθείς τό πράγμα, 
κατέληξεν είς κωμικωτάτην πραγματικός με- 
τάφρασιν.

Προελάβομεν όμως νά είπωμεν, οτι είς 
πάσας τάς περιστάσεις καθ' ας πρόκειται 
περί σοβαρών εθνικών ζητημάτων, ό Άλε- 
ξανδριανό; τύπος άνεδεικνύετο άξιο; τη; α
ποστολής του. Ό διευθυντής τοΰ «Τηλεγρά
φου» κ. Κυριακόπουλος, είς τών άξιολογω- 
τέρων Ελλήνων δημοσιογράφων, άντιπρο- 
σωπεύει τήν έκκεντρικήν, τήν παράτολμον 
δημοσιογραφίαν. Διακαιόμενος ύπό πατριω
τισμού, είναι όρμητιζώτατο; εϊς τάς έπιθέ- 
σεις του. ενίοτε δέ διατυπώνει ιδέας έν τφ 
φύλλφ του, αί όποΐαι παρά τού πραζτιζού 
τή; Αλεξάνδρειάς κόσμου θεωρούνται ού- 
τοπίαι, άλλαχοΰ όμως θά προσεπόριζον φα
νατικού; θαυμαστά;.

Ό διευθυντής τοΰ «Τηλεγράφου» ζ. Σ. 
Λώτσης είναι ό συμπαθέστερος δημοσιογρα
φικός τύπος τής Αίγυπτου. Νεαρότατο; ά
ζόμη, τελείως δμως κατηρτισμενος, έχει ζα- 
τακτήσει τάς συμπάθειας όλων, ιδίως δμως 
τής τάξεως τών έμπόρων καί βιομηχάνων, 
τών όποιων τά δίκαια εύθαρσώς πάντοτε 
ύπερησπίσθη καί παρ' οίς πραγματικός λα
τρεύεται. Τά άρθρα τοϋ κ. Λιάτση, τεχνι- 
κωτάτης γλαφυρότητσ; καί έλαφρά; τίνος 
ειρωνείας, άναγινώσκονται άπλήστως καί ά 
σζοΰσι μεγάλην επιρροήν.

-X *

Άλλ’ ή πόλις, ή όποια δπως δλαι αί Ελ 
‘ληνιζαί κοινωνία·, είναι σχεδόν ομοιόμορφος, 
άνευ τύ των εϊς τήν δημοσιογραφίαν, παρέ
χει δύο τρεις τοιούτου; Οαυμασίως διαγε- 
γραμμένους,

'Αδύνατον είναι νά έπισκεφθή κανείς τήν 
Αίγυπτον καί νά μή γνωρίση τόν πολιόν ε
κείνον ν^μοδίφην δημοσιογράφον τόν κ. Γ. 
Π , παράδοξον είδο; άνθρώπου, μέ φωνήν 
τενεκέ συρομένου εϊς τούς δρόμους, μέ χει
ρονομία; Άγγλου ζλάουν, μέ ιδέας Αμε
ρικανού όδοντοϊατροϋ, μέ τό άνώτατον ρεκόρ 
τής άνθρωπίνης φλυαρίας. Κάποτε ιατρός 
φίλος του. διά νά τόν κάμη νά σιωπήση, 
τόν συνεβούλευσε νά μήν όμιλή πολύ, διότι 
έχει άρχά; φαρυγγίτιδος. Ό νομοδίφης τήν 
έπομένην έθεάθη μασών ηαραμέλα; καί άπό 
τά; δύο σιαγόνας, άλλά σιωπών...δέν έθεάθη 
ποτέ.

|"Επετα: αυνέχεια]

Γ. Β. Τςοκοπογλος
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Ο ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Σπεϋόουσα άπό τής 
μιάς ds τήν tiff αν). Τώρα διορθωθήκαμε! . 
Ή μία άπό 'δώ, κ’ ή άλλη άπό 'κεΐ ...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ. Έννοια σου. δέν είναι 
τίποτε ! Γυναικεία λιποθυμία ... θά πέ
ραση ... (Βαίνων πρός τήν Λίπεττυ). Μπέτ
τυ ... Η μητέρα της φταίει δέν φταίει αύ
τή ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. (Τρί/ονσα τούς κροτά
φους τής Ευλαλίας). Δέν είναι τίποτε ... 
Κυρία Εύλαλία. κυρία Εύλαλία.

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Με σευ εσφ ιρ/ιενουβ τυϋς 
όόόνταϊ). Άχ ! πώς μάς τδκανες αύτό, 
γαμπρέ μου ... Νά μή μάς λυπηθής!

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Καλού κακού ας στεί- 
λω γιά γιατρό. (Βαίνων πρός το βά&ιε). 
Παντελή ! ... Φλώρα ! ... Παντελή ! ...

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Οί άνω χαί ΠΑΝΤΕΛΗΣ.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ, (Πιά τοΰ βάθους). Τί 
τρέχει, κύρ Λάμπρο : (Ακούεται. κρότος 
έμάξηε έρχιμιιης. Ό Παντελής σπειόει 
προ»· τό παραθύρι**). Ά ! νά τό άμάξι 
έρχεται.

ΕΥΛΑΛΙΑ. (Εγειρόμενη αΓφνης).Έρ
χονται ! Ό Άνρί ! (Βαίνει πρός το τ.α- 
ράθυρον). Α . να τον ό Κυριάκος, καί 
έχει τό χέρι του δεμένο .. Έπληγώθηκε, 
φαίνεται !... (Β/ε'ποιβα αΐηνηδ τήν Μπετ- 
τον). Μπά ! παιδί μου, τί έπαθες ;

ΚΥΡΑ ΛΟΞΙΙ. Νά λιποθύμησε κι' αύτή.
ΕΥΛΑΛΙΑ. Σήκω, παιδί μου. δέν είναι 

τίποτε ... Ο μπαμπάς σου επληγώθη ... Ό 
Άνρί είναι καλα ...

ΜΠΕΤΤΥ. (Εγειρόμενη). Άχ !
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ (Ίύια). Χαράς στήν 

άγάπη ποϋ έχει στόν μπαμπά της !
ΚΪΡΑ-ΛΟΞΗ. Δεκαεπτά χρόνια τώρα 

πού 'πεθανεν ό μακαρίτης, τέτοιο πράγμα 
δέν ξανάειδα!

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. (Παρά τήν θύραν). Νά 
ό άφέντης.

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Οί άνω, ΚΛΩΝΑΡΑΣ »σ·. Ill ΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΪ.

(Ό Κλωναράς ?χωι· την δεξιόν βρα
χίονα ταινία άναύεάεμένον, εισέρχεται 
στηριζόμενος έπι τον Πρωτονοταρίου, 
βραδύ βαίνων j<«< χλωμός, μετά τίνος 
οοόαρύτητοδ).

ΕΓΛΑΛΙΑ. (Σπεύόουοα). Έσυ έμονο- 
μάχησες ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Άοίαρώβ). Έγώ, ναί ...

(Ί6ία). Άκούς έκεϊ β άστυνόμος νά μήν 
έλθη ! Άς γίνω μιά υπουργός καί τού δεί
χνω ’γώ ! ...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Καί πώς συνέβη τό 
πράγμα, κύριε Κλωναρα;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Δηλαδή ... ακριβώς ... ή 
μονομαχία δέν ... πώς νά σάς 'πώ ... Νά ! 
έπήγαινα μέ τό αμάξι πρός τό προσδιορι- 
σθέν μέρος ... άπό μακρυά, μόλις άντικρόζω 
τόν άντίπαλόν μου, άρχίζω νά έξάπτωμαι ... 
μέ καταλαμβάνει ό θυμός ... ζητώ νά πηδή
σω άμέσως κάτω πριν σταθή τ’ αμάξι... 
προσπαθώ ν' άνοίξω τήν πόρτα ... το τζάμι 
ήτο άνεβασμένο ... δίνω μιά μέ τό χέρι μου 
είς τό γυαλί ... καί τό σπάω ... άλ.λά κόβω 
καί το χέρι μου ... κ’ έτσι δέν έγεινε ή μο
νομαχία. καί τήν γλύτωσεν ό γυιός τής Μα- 
κρίδαινας !

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ Άχ! Παναγία μου!. .
ΕΓΛΑΛΙΑ. Έστάθης δμως ανδρείος!... 

αϊ ! ;
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. 'Ανδρείος;! Έπρεπε νά- 

βλεπες μέ τί απάθεια έκύτταζα τόν άντίπα
λόν μου ! ...

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Εύγε ! . . . (Τώ 
Παντελή). Ξερεις ποϋ κάνει καί γιά υ
πουργός τών στρατιωτικών ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Μόλις είδε τό αίμα εκεί
νος έκοκκίνισε, έκιτρίνησε, εταράχθηκε ... 
καί μοϋ λέγει ... Pardon ...

Μ1ΙΕΙ1Τ. Τόν καϋμένο τόν μπαμπά!
ΕΓΛΑΛΙΑ- Ά ! σού έζήτησε pardon !.. 

τόν πσληάνθρωπο ! ...
ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ (Μετά άυοπιστιαέ). Ο 

Μακρίδης pardon !
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Βέβαια! Δηλαδή μοϋ 'πε .. 

νά τού πάρω pardon . . καί τού πήρα ... 
(ΊύΙα). Ού ' κ·’ σίτίς ό Βαρδουκλής !...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. (Γελ&ν). ’Λ ! έτσι... 
ναί! ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Άλλη φορά όμως. . προ- 
κειμένου νά μονομαχήσω, θα πηγαίνω έφιπ
πος διά νά μή βρίσκονται ’μποστά μου τζά
μια καί...

Ι1ΡΩΊΌΝΟΤΑΡ1ΟΣ. Αϊ.,.όφού είναι 
περαστικά, δέν πειράζει... άς κυττάξαμε τώ
ρα τήν εκλογή ... ’ξέρετε πρέπει νά καταβά
λω μεν τα έξοδα τής κάλπης σήμερον ...

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. 'Εννοείται. . . άμέσως . . . 
άλλά πού είναι ό Άνρί ; Πώς δέν ήλθε νά 
μέ ίδή : ...

ΒΑΡΔΟΤΚΑΗΣ. Ο Άνρί! ...
ΕΥΛΑΛΙΑ (ζ/ιακοπτυυσα καί κεραυ- 

ι/οόυΛυΰσα αυτόν ύιά τ< ϋ βλέμματος). Τό 
καϋμένο τό παιδί δέν έβάσταξε... καί ήλθε 
έξω νά μονομαχήση ..

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Δέν έφάνηκε όμως που
θενά ...

ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ. φίλε μου, κάνε καρ
διά καί ακούσε τά πράγματα ξηρά-ξηρά. Ό 
κύριος Στίγκιξον τό έστριψε .. Είμαι βεβαιό
τατος ... καί τώρα τόν ζητεί ή άστυνομία. .

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Ό Άνρί! ... ή άστυνο
μία! ...

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Βαί, βάϊ !
ΜΠΕΤΤΥ. Χάχ! άχ! ά! Καλέ έγώ 

’ξέρω πού είναι ... ΙΙάει στού Σπηλιόπου- 

λου ... Χθές τό βράδυ πού τελείωσεν ό χο- 
ρός μού έζήτησεν ολα τά κοσμήματά μου νά 
τά δώση νά τούς βάλουν τό μονόγραμμά 
μου καί τό οίκόσημόν του . .

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ· Καί τού τάδωσες;
ΜΠΕΤΤΥ. Βεβαιότατα ! ...
ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Μπρρρρρ ! ...
ΕΥΛΑΛΙΑ. (Μετά τύφου καί ώσεί 

θριαμ'-εύυυσα). 'Ορίστε! Σ’ άρέσει τώρα;
ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ. Μ' αρέσει καί πολύ 

μάλιστα ! ... Τώρα πειά είμαι βέβαιος πώς 
έφυγε χωρίς άλλο .. ΚΤ άν έφυγε μέ μόνον 
αύτά θά είσθε τυχεροί ... Ό γαμπρός μας, 
φίλε μου, είναι σπουδαίος λωποδύτης !

ΕΓΛΑΛΙΑ. Ά ! μά τό παράκαμες !
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Λωποδύτης !... Καί ή 

προίκα: (Βαίνει jrjiis τό γραφεΐάν του. 
οπού ειχεν έναποτεθειμένα τά χρήματα),

ΒΑΡΔΟΥΚΛΗΣ. Ποιά προίκα ;
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Ένώ βαόιζει έτι). Ποϋ 

ήθελα νά τού δώσω . .
ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ. (Σπεύόων κατόπιν 

του). Θά τήν πήρε, γιά νά τής βάλη τό οι- 
κύσημόν του'.

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Λές;
ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Καί τί προίκα ! ...
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. (Άνοιξα® ή'όη τόν σύρ

τη»' καί έρει τ ών πι ρετωίώ.ν). Μού τήν 
έκλεψε.. Ω! (Πίπτει έπι καθίσματος).

• ΜΠΕΙ Ή’. Ό Λ'.ρί ; Ώ καί μ’ άφί- 
νει χήρα ' (Πίπτει λιπόθυμος).

II ΑΝ ΤΕΛΕΙΣ. Βρέ τόν κανάγια !
ΕΓΛΑΛΙΑ. (Λπειόουοα πρός τήν 

ΜπΟτιν πιπτοιοαΐ' λιπόθυμο**). Μάτι 
πατέρας είσαι σύ; Δέν ζυπάσαι τό παιδί 
σου:

Ι1ΡΩΤΟΝΌΤΑΡ1ΟΣ. (Τώ Κλωναρα). 
Τούς εκλογείς ! ...

ΙΙΑΝΤΕΛΙΙΣ. Τον ταμία τοΰ ΙΙανεπι- 
στημίου !

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. "Ωχ άδελφέ καί σύ, τί 
εκλογείς καί ξ-κλογεις ! ... Μέ τί θά πλη
ρώσαμε τήν κάλπη!

ΚΥΡΑ-ΛΟΞΗ. Άμ τιΐίλεγα έγώ. (2,'πβΰ- 
όει πρι·ς τήν .Μπέττυν).

ΒΑΡΔΟΥΚΛΙΙΣ. (Τώ Κλωναρβ). Έ! 
τώρα τί λές ;

ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Είχες δίκηο, Λάμπρο ... 
ΠΡΩΤΟ ΟΤΑΡΐΟΣ. Καί τώρα ;
ΚΛΩΝ ΑΡΑΣ Τώρα 'ξέρεις τί μού χρειά

ζεται ; ... Δυό μούντζες !
ΚΕΡΑ ΛΟΞΙΙ (Άπό τή® θεσεώς της). 

Σάν αργά μού φαίνεται ...
ΚΛΩΝΑΡΑΣ. Δυο μούντζες .. μά δυσ

τυχώς τό ενα μου χέρι είναι δεμένο καί μό
νο μιά 'μπορώ νά δώσω. (Ηίόει μιά μούν
τζα είς τό πρόσωπόν του με τό Αριστερό 
ϊΜ·

ΠΑΝΤΕΛΕΙΣ. Μή αφέντη ! Κριθαράκι 
έχεις : Δέν κάνει μόνος σου !

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ. Καί δμως ή πα- 
σιέντζαις έδειχναν τό εναντίον ! ...

(Πίπτει ή αυλαία).

ΤΕΛΟΣ
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